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INTRODUÇÃO  

i. O ideal de justiça e imprescindibilidade da prudência no ensino jurídico e o 

método do caso 

O princípio ens et bonum convertuntur (o ser e o bem são equivalentes∗), 

que Tomás de Aquino formulou1 com base em Aristóteles2, constitui importante 

fundamento da consciência da civilização ocidental, sobre o qual, nos últimos oito 

séculos, foram edificadas as principais estruturas da sociedade moderna, considerando a 

transcendência do ser humano, a limitação do poder político pelo direito e a limitação 

do direito pela Justiça3. No mundo atual, ante a contínua alteração de paradigmas 

sociais, políticos, econômicos e culturais derivada do fenômeno da globalização dos 

mercados – é imperiosa a necessidade de se desenvolver o sentido da tolerância, do 

respeito à dignidade da vida e ao direito alheio, a fim de se propiciar a coexistência 

harmônica entre as várias sociedades que compõem o grande caleidoscópio humano. É 

indubitável que a partir do plano jurídico – que é instrumento civilizatório por natureza, 

pois desde os primórdios da humanidade não há sociedade minimamente complexa sem 

leis e instituições jurídicas – também se podem estabelecer bases consistentes para 

fruição da justiça: um valor moral por excelência, indispensável ao relacionamento e à 

                                                 
∗ As traduções dos idiomas inglês, espanhol, francês e italiano são de responsabilidade do candidato. Para 
a tradução das passagens em latim, quando não disponíveis nas versões em português nas obras 
consultadas, o autor contou com a colaboração do Prof. Dr. Luiz Jean Lauand.  
1 Tomás emprega esta formulação (ou equivalente) cerca de vinte vezes, p. ex. em S. Th. I, 16, 3, c. 
2 BAUMGARTH, William P.; REAGAN, Richard J. Saint Thomas Aquinas: On Law, Morality and 
Politics. Cambridge: Hackett Publish., 1988, p. xviii, destacam relevantes aspectos do pensamento 
tomista pertinentes à natureza humana, à sua moralidade e ao pensamento aristotélico: “No pensamento 
de São Tomás [...] é fundamental a existência de uma ordem supranatural além da natural. A ordem 
natural, para São Tomás, depende de Deus de um modo que o universo de Aristóteles não depende: o 
Deus de São Tomás criou o mundo e mantém sua existência e atividade. O reino supranatural consiste 
naquelas coisas acima da natureza, as coisas que os seres humanos não poderiam conhecer, se Deus não 
os informasse a respeito. Este reino inclui a graça, o dom de Deus que salva a humanidade. A graça, 
porém, não abole a natureza: acrescenta a ela. Os seres humanos, como todas as criaturas, são 
direcionadas para um fim natural, e este fim é a felicidade nesta vida. Por virtude da graça, os seres 
humanos são direcionadas para um fim mais além, para o qual a natureza sozinha não os intitula: a 
contemplação de Deus na próxima vida. A tarefa que São Tomás impôs a si mesmo foi elucidar o 
relacionamento entre a ordem natural e a ordem supranatural sem minimizar ou depreciar nenhuma das 
duas”. 
3 FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Curso de Direito Constitucional Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 1958. 2v. p.188: E arremata o autor: “Sem respeito à pessoa humana não há justiça e sem justiça 
não há Direito”. (Ibid.) 
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convivência humana e que tem o direito por objeto4. Para que se alcancem paradigmas 

comuns aceitáveis por todos os povos, é imperativa a promoção de valores universais, 

sob a perspectiva do referencial teórico que se assume para a elaboração desta tese, o da 

Ética Clássica – tal como representada de modo integral pelo pensamento do Aquinate 

– sobretudo no que diz respeito às virtudes como atitudes éticas fundamentais; e no 

plano da educação moral, pelo método do caso, no ensino jurídico, em especial na seara 

dos Direitos e Garantias Fundamentais: os modernos Direitos Humanos.    

Nunca se produziu tanta riqueza, nunca ricos foram tão ricos e a distância 

com relação aos pobres tão acentuada5. Assim, o último dos fundamentos citados acima 

– a limitação do direito pela Justiça – é de atualidade imperiosa, não no sentido 

propriamente dito da realidade presente, mas sim na acepção corretiva daquilo que 

deveria estar acontecendo: a presente tese, nessa ótica, apresenta algumas condições 

essenciais de uma proposta nesse sentido, abrindo o diálogo com o marco filosófico que 

se adotou por base – o pensamento de Tomás de Aquino. A opção por esse referencial 

teórico, o pensamento de Tomás de Aquino, para além da sym-pathia do autor – para 

quem o pensamento do Aquinate é algo mais do que um tema histórico – decorre 

também da extraordinária fecundidade de suas análises sobre a prudência e as demais 

virtudes, objeto direto desta tese. Em muitos momentos, nossa leitura de Tomás é 

guiada por mestres contemporâneos como Josef Pieper e, em nosso meio, Jean Lauand, 

que evidenciam a atualidade de seu pensamento, particularmente no que diz respeito aos 

temas ligados à prudência. É o que destaca também M. L. Couto-Soares6: 

Voltar à filosofia tomista no século XXI pode trazer 

contribuições surpreendentes e fecundas para uma re-habilitação da 

filosofia prática, em suas vertentes ética e política; as investigações 

atuais sobre uma teoria geral da racionalidade e compreensão dos 

modelos formais de decisão racional, encontram nos escritos de Santo 

Tomás sobre a vida prática e sobre a prudência uma rica fonte de 

                                                 
4 (STh, II-II, 57, 1 c). 
5 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Introdução. O Direito do Comércio Internacional na Era a 
Globalização: Liberalização e Integração Econômica. In: ______ (coord.) et al. Direito do Comércio 
Internacional: Aspectos Fundamentais. 2ª edição. São Paulo: Lex, 2006.  p. 51 et seq. 
6 COUTO-SOARES, Maria Luisa. Razón Práctica y Virtud. Roma: Società Internazionale Tommaso 
d’Aquino. 2003. Disponível em: <http://e-aquinas.net/pdf/couto.pdf >. Acesso em 8 jul 2007. 
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sugestões e orientações bem ilustrativas para compreender o 

comportamento e a ação humanos.  

Aprofundando o enfoque da justiça como virtude social por excelência e 

imperiosa à vida em sociedade – tema enfrentado na dissertação de mestrado 

apresentada na FEUSP, intitulada "Iustitia Distributiva e Democracia Participativa 

(Advocacy e Lobby) – Uma proposta de educação moral para o exercício da 

cidadania"7, nesta tese de doutorado é estudada como fundamento do qual se irradiará a 

reflexão acadêmica das demais temáticas tratadas, uma virtude anterior que lhe é 

imprescindível: a da prudentia. Esta virtude fundamental confere sentido autêntico à 

justiça por estar no âmago de toda a vida moral e ser “reguladora de todo o 

comportamento digno do homem”8. No dizer de Lauand9, encarna a principal das 

virtudes cardeais para Tomás de Aquino, e assim pode-se compreender com facilidade 

“que um ponto decisivo para a educação moral seja a educação para a prudência”10. A 

prudência é a própria genitora das virtudes (genitrix virtutum): “desse modo, ninguém 

poderia – e, por estranho que possa parecer, de fato é assim – praticar a Justiça, a 

Fortaleza e a Temperança, a não ser que seja, ao mesmo tempo, prudente. Ao mesmo 

tempo, e até antes”11. 

A presente tese de doutorado visa, assim, estabelecer as conexões entre 

as virtudes clássicas da prudência e da justiça e o aprofundamento da percepção do 

acadêmico de direito sobre a Ética, utilizando-se do método do caso, lecionado no estilo 

socrático adotado pela Harvard Law School, de onde se originou, como um eficaz 

instrumento para a irradiação dos bens e valores jurídicos inalienáveis tutelados pelos já 

mencionados Direitos e Garantias Fundamentais — modernamente abarcados pela 

concepção de Direitos Humanos. Estando a questão do método no núcleo da 

experiência acadêmica em sala de aula, um modelo dinâmico de ensino, como o 

                                                 
7 Cf. AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Ética Social e Governamental: Advocacy e Lobby - uma 
proposta para o exercício da cidadania na democracia contemporânea. São Paulo: ed. Hottopos. 1997. 
(Série Acadêmica). 
8 RODRIGUEZ, Victorino, O.P. Apresentação. In: SANTIAGO, Ramirez. La Prudencia, 2ª ed. Madri: 
Ediciones Palabra, 1981. p. 7. 
9 LAUAND, Luiz Jean. Provérbios e Educação Moral: A Filosofia da Educação de Tomás de Aquino e 
a Pedagogia do Mathal, São Paulo: Hottopos, 1997.  p. 81. 
10 Ibid. 
11 Pieper (apud LAUAND, 1997, p. 82). 
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propugnado neste trabalho, deverá contribuir positivamente para a formação da 

consciência moralmente responsável do jurista, fomentando a discussão da adequação, 

ou não, de uma decisão judicial ao alcance da justiça no caso concreto, à luz dos 

alicerces clássicos da iustitia, iluminada pela prudentia.  

Este é o cerne da questão pedagógica tratada nesta tese, que propõe a 

adoção de uma metodologia de ensino que contribua eficazmente para a formação da 

consciência ética do aluno, além de bem orientá-lo na concepção técnica do direito. 

Como a realidade demonstra — e esta é uma premissa básica desta tese —, o 

estabelecimento meramente protocolar de um código de bens e valores, como se dá 

quando há a simples promulgação de um rol de direitos humanos, conquanto possam 

exprimir um dever de moralidade formal, não é suficiente para que se alcance a justiça 

substancial nas políticas públicas, na interpretação e aplicação das leis, no cumprimento 

das obrigações, ou nas deliberações judiciais no caso concreto. Para que haja justiça 

real, seja em um plano comutativo, legal, distributivo ou social, é imprescindível que 

haja justiça, aplicada com prudência — em suas vertentes virtuosas — orientando o 

processo hermenêutico e decisório do elaborador das políticas públicas, do intérprete e 

aplicador das leis e do prolator das decisões judiciais. 

O método do caso é um instrumento pedagógico dinâmico, por meio do 

qual o professor propicia e incentiva o debate das questões decididas pelas cortes 

judiciárias, a fim de que pelos aspectos singulares de cada caso o aluno alcance a 

compreensão dos princípios gerais subjacentes àquela decisão jurisprudencial. E é a 

partir dessa metodologia pedagógica que se poderá gerar a discussão dos aspectos éticos 

mais relevantes com base no caso concreto, ponderando-se o acerto ou o erro de uma 

decisão segundo pressupostos clássicos da justiça — virtude da vontade —, por um 

processo exegético comandado pela prudência — virtude da inteligência.  

Desde já, é relevante sublinhar que não se trata simplesmente de abraçar, 

na identificação da justiça no hic et nunc concreto, uma ética material ou formal de 

valores por si só — não obstante o candidato atribua um valor fundamental à clássica 

ética de bens e de fins da tradição socrática, aristotélica e tomista —, mas sim que pelo 

método do caso sejam estabelecidas as bases do debate acadêmico, que seja 

compreensivo na forma e no conteúdo e abarque uma visão ampla da questão real 
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debatida. Filosoficamente, em uma aproximação zetética e não dogmática, uma vez que 

não é a priori condicionada por um resultado exato a ser apreendido e acordado por 

todos os partícipes. Mormente em questões de justiça substancial no plano da realidade, 

em que os complexos bens e valores em ponderação em um caso concreto podem 

conduzir a resultados naturalmente abertos à sadia reflexão. Isto para que cada um seja 

capaz de formar uma visão moralmente responsável e crítica do direito e dos valores 

fundamentais abraçados pela ordem jurídica, sob o prisma da justiça à luz dos direitos e 

garantias inalienáveis do cidadão, objeto tanto dos Bills of Rights da tradição ocidental, 

derivados do direito natural, quanto da contemporânea concepção de direitos humanos. 

Isto também considerando a abrangência do texto constitucional pátrio de 1988, que 

sem dúvida oferece ampla possibilidade a demandas individuais e sociais complexas, 

exigindo da atividade docente uma abrangência muito maior dos horizontes jurídicos do 

que à luz das constituições pretéritas. 

A própria formação de pensamentos divergentes em sala de aula deverá 

impedir de per si a adoção, para fins do debate acadêmico, de uma legalidade formal – 

que apenas instrumentaliza um legalismo oficial – à margem da justiça real. Quando 

está ausente o debate de valores e fins – o que se dá quando há tão-somente uma 

exposição de temática aos alunos segundo ela é oficialmente interpretada, no plano 

estático do ser e não do contingente dever ser –, privilegia-se o pensamento único que 

se traduz pela mera reprodução da rígida exegese dos tribunais, o que é ultra afastado da 

virtude da prudência, que justamente se manifesta, em parte crucial, na ponderação de 

bens e valores em vista dos resultados últimos perseguidos — ou que deveriam ser 

realmente objetivados — pela sociedade12. O que vale dizer, a formação da consciência 

moral passa pelo despertar para a ética à luz das circunstâncias do caso concreto, por via 

do desenvolvimento da visão crítica do estudante perante as circunstâncias reais dos 

eventos objeto das decisões judiciais discutidas em sala de aula.  

Trata-se, pois, de propiciar meios eficientes para tirar o acadêmico de 

direito de uma certa apatia — que tende à prostração — em sala de aula e da 

conseqüente tendência reducionista de compreensão da justiça e do direito como 

simples subsunção da conduta à norma legal, interpretada, assim, como mera 

                                                 
12 Na sua outra parte, a virtude da prudência se projeta no comando da vontade, como ação decidida da 
consciência ética bem formada. 



 18 

vassalagem à legalidade formal, o que promove um inequívoco empobrecimento da 

justiça substancial.  

Conforme se propugna na presente tese, a formação dos valores do 

intérprete, sejam eles quais forem, se dá sempre a priori, razão maior pela qual é 

imperativo que o acadêmico de direito seja provocado a discutir em classe os 

fundamentos de direito formal à luz da justiça substancial, no plano dos valores éticos 

subjacentes à ordem jurídica e necessários para a realização plena do indivíduo e do 

todo social. Embora o referencial teórico adotado pelo candidato seja, como sublinhado 

acima, de concepção socrática, aristotélica e tomista — certamente sugestivas para a 

discussão da justiça e da prudência no plano ético da realização existencial do indivíduo 

e da sociedade — de qualquer forma não se defende de antemão a exclusão de outras 

correntes éticas materiais ou formais, uma vez que, como bem elucida Lopez Quintás, 

os valores não podem propriamente ser ensinados, mas sim devem ser descobertos pelo 

aluno, sendo função primordial do educador justamente a de provocar a reflexão para 

que cada um os descubra por si mesmo. Diz o filósofo espanhol13: 

Nos últimos tempos, diversos governos nacionais parecem 

haver percebido que estamos nos dirigindo a um perigoso destino e 

intentam colocar limites ao processo atual de deterioração dos 

costumes. Como toda corrupção no ser humano começa pela 

corrupção da mente — tergiversação de conceitos, manipulação de 

proposições, falsificação da linguagem... —, tais dirigentes 

promulgaram leis de educação dirigidas a conseguir que as crianças 

e os jovens aprendam a pensar bem, raciocinar com rigor, decidir 

com acerto, viver de forma virtuosa. Poderíamos pensar que nos 

encontramos no reto caminho de uma renovação fecunda. 

Lamentavelmente, não é assim, pois, à hora de determinar a forma 

concreta de alcançar tão louvável propósito exigem que os 

professores se convertam em “tutores” ou “educadores” e “ensinem 

aos alunos valores e criatividade”. Esta medida não teve a eficácia 

devida — entre outras razões —, porque, se penetramos na vida 

humana percebemos que nem os valores nem a criatividade são 
                                                 
13 QUINTÁS, López. Necesidad de auténticos líderes (2005). Disponível em: 
<http://es.catholic.net/empresarios catolicos/475/655/articulo.php?id=23086>. Acesso em 9 jul. 07, grifos 
nossos. 
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suscetíveis de ser “ensinados”; deve “descobri-los” cada um por si 

mesmo. A tarefa do educador consiste em aproximar os alunos da 

área de irradiação dos valores, para que se deixem atrair por eles e 

os assumam ativamente em sua vida. Trata-se de um ensinamento 

socrático, consistente em “descobrir” as distintas fases do processo 

humano de desenvolvimento. A fase decisiva se centra em torno à 

experiência básica do encontro. 

Que é o encontro, quais são suas exigências e seus frutos, e 

como, ao experimentar-lhe, descobre-se o ideal da unidade, e com 

ele se ganha uma visão esplêndida do que somos e ao que estamos 

chamados a ser é um tema apaixonante de investigação sobre o qual 

todo educador deve refletir incessantemente. 

Sem dúvida, os valores – que dão conteúdo e sentido aos atos humanos –  

se apresentam e se solidificam por si a partir deste descobrir e descobrir-se do aluno 

perante a totalidade do real que o cerca, o que se dará, com maior discernimento e 

profundidade, a partir do exercício prudente da razão, aplicada ao caso concreto. E o 

paralelismo da prudentia e do método do caso, como se discutirá neste trabalho, é que 

propiciará a utilização pedagógica de um potente instrumento para provocar a reflexão 

do acadêmico de direito, aproximando-o de uma área de rica “irradiação dos valores”, 

no caso o ideal de justiça abarcado no plano dos inalienáveis direitos e garantias 

fundamentais. 

O alcance dos fins propostos nesta tese, de aproximar os direitos e 

garantias fundamentais, através do método do caso, do plano ético das virtudes da 

prudência e da justiça – que deveriam sempre subordinar as conclusões de uma decisão 

judicial – deverá gerar frutos sociais em sentido amplo. Isto porque – o que também é 

uma premissa fundamental desta tese – é de certo modo intuitivo que como se ensina é o 

quê se ensina!14, sendo a questão do método um problema central da educação. Isto já 

havia apontado Charles Eliot, em seu discurso inaugural ao assumir a presidência da 

Universidade de Harvard, em 1869: "o problema verdadeiro a ser solucionado não é o 

                                                 
14 Cf REIMERS, Fernando. The Public Purposes of School in an age of globalization. Prospects. Vol. 
XXXVI, nº 3, Set 2006 (referência do texto); e Publicação eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por anton._@r_amaral.adv.br em 28 jun 2006. 
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quê ensinar, mas como ensinar"15. No século XXI, Fernando Reimers, no seu estudo 

"Citizenship Education, Globalization and Democratization"16 – ao tratar do 

desenvolvimento econômico e social, pela promoção da educação – a respeito da 

implementação de métodos pedagógicos voltados a desenvolver a capacidade e uma 

nova mentalidade de professores e alunos, lastreado no pedagogo John Dewey destaca 

que: “Como nós ensinamos é o quê nós ensinamos”. No ensino jurídico brasileiro, 

Wander Bastos assevera: “A questão do método, modernamente, é uma das mais 

importantes do ensino jurídico”17, e que “[o] aspecto central do ensino de Direito não 

se restringe ao o ‘quê’ ensinar, de certa forma acomodável nos currículos e programas, 

mas estende-se ao ‘como’ ensinar, expressão verbal que traduz uma verdadeira 

revolução na obtenção de objetivos”18. 

Dessa forma, é corolário lógico concluir que, se o estudo do direito for 

árido, formalista e afastado de conteúdo ético, os alunos assim educados terão forte 

tendência a reagir perante a ordem jurídica com aridez, formalismo e aeticamente. Isto 

sem dúvida contaminará a sociedade como um todo, pois é natural que esta identifique 

no profissional de direito justamente aquele que, com maior razão, reflete o sentido e o 

conteúdo do ordenamento jurídico. Assim, se o despertar para os temas éticos, na 

reflexão acadêmica, pelo método do caso, levar à formação de uma consciência moral 

naturalmente crítica e mais amadurecida do acadêmico de direito, a busca do ideal de 

justiça na formulação das políticas públicas, na configuração das normas legais e na 

prolação das decisões judiciais certamente irradiará inolvidáveis benefícios para o todo 

social.  

 

 

 

                                                 
15 Cf. STEVENS, Robert. Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 1983. p. 54. 
16 (REIMERS, 2006, loc. cit.). 
17 BASTOS, Aurélio Wander. O Ensino Jurídico no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2000, p. 
xiii (Introdução). 
18 Ibid., p. 356. 
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ii. O valor fundamental da educação moral para a prática das virtudes da 

prudência e da justiça 

Como os clássicos ensinam, o homem não adequadamente educado – 

cultivado, diriam os antigos, no sentido de bem lhe serem desenvolvidas as faculdades 

em potência inscritas na natureza humana – fica de certo modo limitado a ações e 

reações perante a realidade que o cerca: como escravo e não como senhor das 

circunstâncias. Assim, a partir desta visão centrada na formação ética do cidadão, o 

enfoque das virtudes da prudência e da justiça encontra capital importância ao se 

analisarem as suas implicações na vida em sociedade. Assim, como foi discutido na 

dissertação de mestrado do candidato, recordando-se Pieper e MacIntyre19: não haverá 

meios de se obter justiça sem que haja senso de justiça – e justiça enquanto virtude – 

por parte daquele que detém o poder: de fato ou de direito; e trilhando-se pela tradição 

aristotélica, foram estudadas as suas dimensões comutativa, legal e distributiva, tal 

como cada uma implica na vida do cidadão nas suas relações com o próximo, com o 

governante e deste com os indivíduos. Verificou-se, igualmente, que, tal seja o alcance e 

o conteúdo aplicável à idéia de justiça – subjacente às concepções liberais ou totalitárias 

– ora será ela vista como reflexo da máxima "dar a cada um o que lhe é devido", 

iluminando as doutrinas centradas no homem na sua dimensão de pessoa, em que a 

atuação estatal estará balizada pelo reconhecimento de direitos e garantias fundamentais 

do cidadão; ou estará ela vinculada à “vontade do mais forte”, o que sustentará as 

ideologias transpersonalistas em que a autoridade do Estado é ilimitada (“O Estado tudo 

pode”!), na medida em que o homem somente é identificado a partir de sua inserção no 

todo coletivo.  

Assim sendo, da importância da justiça – e do próprio ideal de justiça – 

como elemento intrínseco às relações entre os indivíduos, entre estes e a sociedade e do 

governo com o cidadão, deverá ela representar o núcleo do próprio ensino do direito, 

pois, vista como a virtude segundo a qual se impõe dar a cada um o que lhe é devido, 

não poderá ser desconsiderada quando do estudo dos temas mais fundamentais ao 

ensino jurídico, seja na órbita das relações de natureza pública ou privada, 

especialmente no plano dos direitos e garantias fundamentais. 

                                                 
19 MACINTYRE, Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre 
Dame Press, 1981. 
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Se afastada a justiça como elemento indissociavelmente ligado ao ensino 

jurídico, a atuação do bacharel em direito se resumirá à de mero instrumento inserido 

nas engrenagens sociais e por elas rigidamente condicionado20. Assim, sua atividade 

estará obstaculizada pelos parâmetros do direito positivo que, se não fundamentado na 

justiça, acabará por depender apenas da vontade do poderoso ou poderosos do 

momento: seja esta a vontade expressada por um tirano, por um grupo ou classe social, 

ou mesmo por uma maioria à qual, dogmaticamente, se outorgará poderes quase que 

divinos para ditar o certo e o errado. Nesse diapasão, a própria democracia poderá se 

corromper em odiosa ditadura da maioria. Assim, são inexoráveis as implicações da 

virtude da justiça — orientada pela prudência — na formulação das políticas públicas, 

como contraponto à democracia representativa, na medida em que se busca torná-la 

verdadeiramente participativa, através dos legítimos mecanismos da advocacy e do 

lobby (em seu sentido original e positivo), e também na questão da aplicação da justiça 

pelo magistrado. Sem a virtude da justiça nada distinguirá o juiz, o advogado, o jurista – 

ou qualquer um que detenha um poder de fato ou de direito – de um mero executor de 

uma rotina prática, com o que, não como senhores, mas sim como escravos de seu 

ofício, constantemente correrão o risco de subverterem a ordem jurídica e social, 

deixando de reconhecer justos direitos e garantias fundamentais do cidadão (os direitos 

individuais e sociais, de primeira e segunda gerações) e da própria sociedade (os direitos 

difusos e coletivos de terceira geração)21 rendendo culto ao poder político, econômico 

ou ideológico vigente.  

Mas, como já sublinhado acima, a aplicação da justiça, em sua vertente 

virtuosa, não é possível sem uma virtude que lhe é não apenas irmã, mas também sua 

genitora: a prudentia! Assim, uma vez que a prudentia é como um tecido que sustenta 

todas as outras virtudes, somente o jurista prudente — o magistrado em especial — 

poderá ser autenticamente justo, o que será temática nuclear desta tese. Tal consideração 

ganha especial relevância no mundo ocidental, seja pela tradição do common law, dos 

países anglo-saxões, ou romano-germânica, de natureza codificada, pois que é dos 

                                                 
20 É o que alertou Jarbas Marchioni, presidente da Comissão de Assuntos Institucionais da OAB/SP, sobre 
a deficiência da formação dos bacharéis em direito, no sentido de que “formam-se em Direito mas se 
transformam em despachantes jurídicos”. Entrevista à publicação O Jurista, Ano I, nº 4, Janeiro de 2006. 
São Paulo: Lex ed. p. 1. 
21 Todas essas gerações de direito são objeto de especial proteção pela Constituição Federal de 1988. 
BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. 
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tribunais que nascerá o direito vivo: aplicado contenciosamente ante uma pretensão 

resistida, quando alguém, sem obter voluntariamente a fruição do direito que lhe 

corresponde, busca a sua aplicação coercitiva pelo Estado, que detém o monopólio da 

força. E é esta positivação da lei pelos tribunais, nos regimes democráticos e 

republicanos, que formalmente legitima a imperatividade desse próprio direito que se 

persegue contenciosamente. E este direito vivo criado pelos tribunais dará vazão ao seu 

fim – o ideal de justiça – legitimando-se substancialmente, portanto, na medida em que 

a deliberação judicial seja adequada aos elementos concretos do caso julgado, sob o 

prisma do “suum cuique tribuere”, pelo exercício prudente da razão. 

A descoberta de que as decisões dos tribunais seriam um potente 

instrumento para o ensino do Direito produziu uma verdadeira revolução nos Estados 

Unidos, ao final do século XIX. O desenvolvimento do método do caso, ensinando o 

direito a partir de cases judiciais, deu-se pela mente brilhante de Christopher Columbus 

Langdell, então diretor da Harvard Law School22. Langdell com o seu “método do caso” 

projetou a Faculdade de Direito de Harvard23 como uma das mais prestigiadas escolas 

de direito do mundo e moldou o ensino jurídico norte-americano há mais de um século. 

Já no início do séc. XX, virtualmente todas as universidades dos Estados Unidos 

adotaram tal sistemática como metodologia pedagógica para o ensino jurídico24. 

Posteriormente, tal pedagogia espraiou-se para as escolas de medicina, de administração 

de empresas, é utilizada na prática de educação continuada para adultos e nas mais 

variadas áreas do conhecimento humano. 

Quanto à ênfase do tema da Ética no ensino jurídico, sua importância é 

evidente. Para além de reformas estruturais do sistema judiciário e do por vezes arcaico, 

injusto, complexo e confuso ordenamento positivo pátrio – que necessariamente se 

impõem à redução das graves desigualdades sociais e à ampliação dos meios de acesso 

aos tribunais – é imperioso propiciar uma educação jurídica moralmente responsável ao 

                                                 
22 Cf. BOORSTIN, Daniel J. The Americans: The Democratic Experience. Nova York: Vintage Books, 
1974. p. 63. 
23 Na qual o candidato obteve o seu grau de Master of Laws (LL.M.) e a pós-graduação em tributação 
comparada e internacional pelo Harvard University International Tax Program. 
24 Cf. (BOORSTIN, 1974, loc. cit). Importante sublinhar que Langdell também foi responsável pela 
exigência de dedicação exclusiva do professor de Direito, criando, assim, a carreira acadêmica na área 
jurídica, até então inexistente nos Estados Unidos, cujos professores, como atualmente, em geral, no 
Brasil, se dedicavam apenas parcialmente à atividade docente. 
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acadêmico de direito, aproximando-lhe dos elevados valores da justiça, iluminada pela 

prudentia, em suas vertentes virtuosas. Dada a sua especial vocação para provocar a 

atenção e o interesse do aluno subjacente à problemática jurídica envolvida, o método 

do caso bem se apresenta como apropriado para dar plena efetividade às perspectivas 

possibilitadas pela prudência para a justiça em sala de aula, mediante uma prática de 

ensino verdadeiramente interativa. E também considerando os efeitos positivos de sua 

aplicação ao ensino da disciplina dos direitos e garantias fundamentais. Esta matéria, na 

qual estão sedimentados os aspectos essenciais da cidadania, infelizmente é objeto de 

relativamente pouca reflexão pelos acadêmicos de direito e, por conseqüência, 

insuficientemente conhecida pela grande massa da população, que pouco pode fazer 

para que sejam, de fato, respeitados e enaltecidos. Assim, o enaltecimento da prudentia 

em paralelo à alteração da metodologia de ensino de uma disciplina essencial à vivência 

da cidadania em toda a sua expressividade, que é o que se visa propugnar nesta tese, 

deve secundar a melhoria das condições de vida da população pelo acesso e fruição dos 

direitos e garantias fundamentais constitucionalmente consagrados. Isto é 

imprescindível caso realmente se pretenda alcançar uma autêntica democracia, no plano 

da justiça social. 

Naturalmente, e isto já se realça dos prévios estudos sobre a virtude da 

iustitia, o alcance pedagógico do tema não se restringe apenas ao âmbito da educação 

formal: transcende-o e transforma-se em problema central da Pedagogia, na medida em 

que se considere, nas sociedades democráticas, a Educação como amplo e contínuo 

processo a que todos estão – ou deveriam estar – constantemente sujeitos. E certamente 

as escolas de direito, na disseminação dos direitos e garantias fundamentais – tanto 

individuais quanto sociais, difusos e coletivos – têm um enorme e importantíssimo 

papel a cumprir, atualmente contido ante a passividade dos estudantes decorrente da 

metodologia de ensino ora adotada e em que se ausenta uma temática moral 

aprofundada. Esta tese pretende ofertar uma resposta pedagógica consistente com a 

reforma desse estado de coisas. 
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iii. A conexão da prudentia com o método do caso 

O objetivo principal desta tese de doutorado é o de estabelecer, à luz do 

pensamento clássico, a conexão entre a virtude da prudentia – como essencial para o 

ensino jurídico e a elaboração, interpretação e aplicação justas das leis – e uma proposta 

de Filosofia da Educação segundo o método do caso, para a disciplina de direitos e 

garantias fundamentais. Trata-se precisamente de trazer ao processo educativo – voltado 

à formação integral do ser humano – a proposta de conceitos (e da linguagem...) 

clássicos fundamentais. Isto tudo visando a permitir ao acadêmico de direito a 

percepção – que é a base da vivência individual e social – das realidades éticas 

essenciais subjacentes à vida humana em plenitude, principalmente diante do cenário de 

amplo vácuo moral e conseqüente crise existencial por que passa o homem 

contemporâneo. É necessário, pois, permitir uma melhor compreensão – e é o que 

permite a prudência, em sua acepção clássica – do alcance e do sentido antropológico 

das relações sociais, sob o prisma da cidadania e do valor do direito e da justiça no 

Estado Democrático de Direito. 

Nesta tese de doutorado serão apresentadas dimensões inéditas à 

pedagogia do ensino jurídico na perspectiva ética, analisando, selecionando e 

rediscutindo tanto conceitos clássicos para a educação moral contemporânea quanto a 

metodologia voltada ao desenvolvimento do raciocínio analítico do estudante de direito 

e da sua percepção da realidade ética, no plano jurídico dos direitos e garantias 

fundamentais. Isto tudo objetivando propiciar condições para a formação de uma 

consciência eticamente madura do estudante, a fim de permitir a fruição de juízos 

personalíssimos, em boa medida de caráter intuitivo, como se dá no âmbito da 

prudentia, voltados ao atingimento do ideal de justiça. Assim, embora na perspectiva 

filosófica pretenda-se expor a problemática e provocar a reflexão da temática proposta, 

iluminando algumas de suas facetas sob o prisma da ponderação intelectual e, como já 

adiantado, de certa forma zetética, sabe-se, todavia, que tal abordagem se abre em todas 

as direções e dá oportunidade à apresentação de questões infinitas25. Portanto, embora o 

exercício da razão prudencial, como se verá nesta tese, se desenvolva a partir da 

intuição e da sabedoria de seu agente – insight and wisdom é a fórmula com que T. S. 

                                                 
25 Cf. FERRAZ JR., Tercio S. Introdução ao Estudo do Direito. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 44. 
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Eliot prefacia Pieper – isto não dispensa, e até pressupõe, a limitação do objeto e o 

trabalho sistemático de estudar a bibliografia pertinente e refletir sobre a experiência 

educacional comparada. Assim, é relevante apresentar o referencial teórico adotado 

tanto para o estudo das virtudes da prudência e da justiça, como do método do caso. Isto 

se fará na seqüência, mas antes será promovida uma breve reflexão sobre a 

problemática, para o homem contemporâneo, dos conceitos e da linguagem adotados 

pelos clássicos.  
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iv. Resgatar o sentido original de conceitos e linguagem da filosofia clássica: uma 

tarefa essencial para a educação moral 

Educar para a ética transcende o mero âmbito escolar-disciplinar e 

insere-se naquilo que o pedagogo espanhol Victor Garcia Hoz denomina “Educação 

Invisível”.26 Ora, a educação moral – sempre auto-educação em interação com o todo do 

ambiente escolar, familiar e social – permeia todas as instâncias e circunstâncias da 

vida, transcende o plano da mera instrução técnica ou utilitária e não se deixa 

operacionalizar. Daí o caráter problemático de se pretender encerrá-la em 

compartimento estanque de uma única disciplina (como a famigerada “Educação Moral 

e Cívica”), o que não apenas a torna inócua, mormente quando a serviço de interesses e 

ideologias da ocasião, mas inclusive pode levar ao efeito inverso27: indiferença, apatia e 

cinismo no exercício da cidadania – com base em uma pseudo-prudência28, o que tende 

em algumas instâncias extremas ao exercício de uma liberdade cega, ao instinto 

passional e à delinqüência desenfreada, em síntese, “à abdicação da vontade inteligente 

e verdadeiramente responsável”29 – e ao abandono da vivência da justiça como virtude 

social por excelência. 

Diante desse cenário, se apresenta a urgente necessidade de uma 

autêntica educação moral, visando formar não apenas bons cidadãos (o que já não seria 

pouco!), mas propiciar condições para a realização humana em plenitude. A 

mentalidade atual encontra – para a implantação de uma autêntica educação moral, em 

seu sentido mais próprio e profundo – alguns obstáculos específicos, relevando destacar, 

desde já, dois aspectos de particular importância na análise do tema a ser enfrentado 

nesta tese de doutorado: dois aspectos que decorrem da entrópica tendência ao 

esquecimento que é característica do ser humano30. O primeiro diz respeito à conhecida 

propensão do homem contemporâneo de lastrear suas esperanças de construção de uma 

sociedade ideal em uma utópica (os antigos diriam ingênua...) e, portanto, infactível 

                                                 
26 HOZ, Victor Garcia. Pedagogia Invisível, Educação Invisível. São Paulo: Nerman, 1988. 
27 (QUINTÁS,  2005). 
28 (STh, II-II 47,13 c) o que o Aquinate denominava de “prudência da carne”. 
29 Paulo VI, apud (RODRIGUEZ, Victorino, O.P. Apresentação. In: SANTIAGO, Ramirez. La 
Prudência, 2ªed. Madri: Ediciones Palabra, 1981. p. 9). 
30 “O homem é, fundamentalmente, um ser que esquece! Nesta aguda caracterização antropológica 
coincidem as tradições de sabedoria oriental e ocidental.” (LAUAND, 1997, p. 94). 
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mobilização do aparato técnico-organizacional-normativo, e correspondentes 

mecanismos de controle legais e jurisdicionais que tornassem dispensável a prudência, 

que dará sentido legítimo à justiça, como virtudes: como atitudes humanas originárias e 

absolutamente necessárias ao relacionamento autêntico do homem em sociedade. Em tal 

equivocado contexto, evidentemente, também seria supérflua a educação moral... Um 

segundo ponto, de extrema atualidade (“atualidade” corretiva, daquilo que deveria estar 

ocorrendo...), diz respeito à percepção da realidade moral, possibilitada pela linguagem. 

Daí também a extraordinária importância dos antigos: eles estabeleceram um repertório 

conceitual que propicia visualizar adequadamente essa realidade. 

É o que sublinha Lauand31: 

O pensamento e a vida estão mais ligados à linguagem do que em 

geral supomos. A força viva da palavra não só transmite, mas até 

mesmo gera e preserva, em interação dinâmica, o que pensamos e 

sentimos. Sem a palavra, nossa percepção da realidade é confusa ou 

nem sequer chega a ocorrer. Valem para toda a realidade humana (e, 

muito especialmente, para a moral), as considerações sobre a 

“latência”, que Abraham Moles tece em seu estudo O Kitsch. 

Valendo-se de uma metáfora fotográfica, ele fala de uma revelação 

das impressões confusas, pelo surgimento de um vocábulo: “O 

surgimento nas línguas germânicas de um termo preciso para 

designá-lo (a própria palavra Kitsch) levou-as a uma primeira 

tomada de consciência: através da palavra, o conceito torna-se 

passível de apreensão, e manipulável... O trajeto científico para 

conhecer, começa por nomear” (pp. 11-12). De fato – para 

continuarmos com o exemplo do Kitsch -, sem a posse da palavra é-

nos muito mais difícil reparar, em que há, no fundo, qualquer coisa de 

comum entre o pingüim de geladeira e o anãozinho de jardim... [...] O 

empobrecimento do léxico moral é, portanto, hoje, o problema 

primeiro da educação moral, na medida em que gera um círculo, 

literalmente, vicioso: a falta de linguagem viva embota a visão e o 

vivenciamento da realidade moral; o definhamento da realidade 

                                                 
31 LAUAND, Luiz Jean. Um Exercício Pedagógico Medieval: o Jogo das Diferenças. In: _____  
Educação & Cultura – I: Idade Média Textos e Estudos. São Paulo: DLOFFLCHUSP/EDIX. 1996. p. 
201 et seq. 
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esvazia (ou deforma) as palavras... Faltam-nos os conceitos, faltam-

nos os juízos, falta-nos o acesso à realidade.32  

E especificamente sobre a Prudentia e a Prudência na perspectiva da 

filosofia clássica, notadamente considerando o Tratado da Prudência de Tomás de 

Aquino, alerta Lauand que se trata justamente de “uma daquelas tantas palavras 

fundamentais que sofreram desastrosas transformações semânticas com o passar do 

tempo”33. Os professores Rodhe e Luban34, ao discutirem acerca do resgate das 

concepções de uma ética das virtudes, de origem aristotélica, igualmente discorrem 

sobre a complexa questão da perda do sentido lingüístico original das expressões de 

caráter moral, destacando a importância de MacIntyre (1981) neste debate: 

A obra de Alaisdair MacIntyre After Virtue de 1981 tem exercido um 

papel central neste resgate. De acordo com MacIntyre, nós discutimos 

infindavelmente sobre temas morais porque nós não mais partilhamos 

uma linguagem moral. O desenvolvimento do Iluminismo e pós-

Iluminismo erodiu as lições gregas e cristãs sobre virtudes das quais 

nosso vocabulário moral evoluiu. Nós agora nos defrontamos com o 

problema da “ética após Babel”*: A linguagem de nossas 

controvérsias – direitos e obrigações, atos e regras, 

responsabilidades e conseqüências – tem estado destacada das 

tradições que lhes deram força. Indivíduos que focam nos direitos são 

ultrapassados pelos que focam nas conseqüências, e as possibilidades 

de consenso têm ficado crescentemente remotas. Em uma sociedade 

onde “não existe qualquer conceito compartilhado do bem da 

comunidade... não pode haver um conceito substancial do que é 

contribuir mais ou menos para o alcance deste bem”. (MacIntyre, 
                                                 
32 É oportuno recolher, neste passo, o pensamento de Ortega y Gasset (A Rebelião das Massas. São 
Paulo: Martins Fontes, 1987. p. 4), demonstrando o paradoxo apresentado pela linguagem, sublinhando 
que: “Quando o homem fala ele o faz porque acha que vai poder dizer tudo o que pensa. Pois bem, isso é 
um engano. A linguagem não consegue tanto. Diz, aproximadamente, uma parte do que pensamos e abre 
um fosso intransponível para a transmissão do restante. Serve bastante bem para enunciados e provas 
matemáticas; já para falar sobre física começa a se tornar equívoca e insuficiente. Mas na medida em 
que a conversação trata de temas mais importantes que esses, mais humanos, mais ‘reais’, aumentam a 
sua imprecisão, sua inabilidade e confusionismo. Acreditando no arraigado preconceito de que falando 
nos entendemos, dizemos e escutamos de tão boa fé, que muitas vezes acabamos por nos desentender 
muito mais do que se procurássemos nos adivinhar, mudos.” 
33 LAUAND, Luiz Jean. Introdução e Tradução. In: AQUINO, Tomás. A Prudência: A Virtude da 
Decisão Certa. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. VII e VIII. 
34 (RHODE; LUBAN, 2004, p. 11). 
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1981, p. 217). *Jeffrey Stout, Ethics After Babel: The Language of 

Morals and Their Discontents (1988). 

É necessário, pois, efetivamente resgatar o sentido da prudência dos 

porões da consciência humana onde os últimos séculos a confinaram. Daí que ora se 

proponha o diálogo constante com os antigos, cuja atualidade de pensamento, de 

conceitos e linguagem são imprescindíveis para elevar a dignidade humana, 

recolocando-a no alto patamar de onde nunca deveria ter sido deslocada. Ao se reduzir a 

vida humana a um mero aglomerado de matéria orgânica evoluída – como induzido pelo 

pensamento autoritário-hobbeseniano e propugnado pela ideologia totalitário-marxista – 

negando-lhe a alma e o espírito como posse da centelha divina35, fez-se do século 

passado o “século do homem”, conforme melancolicamente lhe atribuiu Churchill: 

“because never the man suffered the most”.   

 

 

 

 

 

                                                 
35 Diante do fenômeno da criação e com relação à elevação das potências pessoais pelo amor, na 
dimensão do eros – que está no núcleo da participação humana na criação da vida – Bento XVI (Deus 
Caritas Est [Deus é Amor] (In: Carta Encíclica do Santo Padre. São Paulo: Paulus e Loyola, 2006. 
Documento do Magistério), ao estabelecer sua relação com o próprio amor divino, que tende ao infinito, 
afirmará que: “[o] amor entre homem e mulher, que não nasce da inteligência e da vontade, [...] de certa 
forma impõe-se ao ser humano” (p. 10) e o direciona à “sua verdadeira grandeza” (p. 11), porque “[i]sso 
depende primariamente da constituição do ser humano, que é composto de corpo e alma. O homem 
torna-se realmente ele mesmo quando corpo e alma se encontram em íntima unidade; o desafio do eros 
pode considerar-se verdadeiramente superado quando se consegue esta unificação. Se o homem aspira 
ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo 
perdem sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e conseqüentemente considera a 
matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente sua grandeza. O epicurista Gassendi, 
gracejando, cumprimentava Descartes com a saudação: ‘Ó Alma’. E Descartes replicava dizendo: ‘Ó 
Carne!’. Mas nem o espírito ama sozinho, nem o corpo: é o homem, a pessoa, que ama como criatura 
unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa 
unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só assim é que o amor – o eros – pode 
amadurecer até sua verdadeira grandeza.” (p. 11 e 12). 
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v. Referenciais teóricos para estudo das virtudes da Prudentia e da Iustitia  

Trata-se nesta tese de reavaliar o método de ensino do direito 

propugnando-se por uma educação moral para a prudentia e a iustitia, tema de extrema 

atualidade, à luz dos princípios éticos da filosofia clássica do Ocidente, para permitir a 

formação completa do jurista: tanto no plano técnico quanto ético, portanto. Se toda 

concepção de educação remete à antropologia filosófica (indagar pelo educar pressupõe 

– consciente ou inconscientemente – uma filosofia do homem), no caso da educação 

moral, tal dependência é ainda mais acentuada. Sobretudo em uma concepção, como a 

que ora se abraça, em que a moral é entendida como o próprio ser do homem.  

O referencial teórico que se adotará para os fundamentos da ética, para a 

doutrina da prudência e da justiça e para a educação moral remete – mais ou menos 

imediatamente – à filosofia clássica do Ocidente, representada primeiramente por 

Tomás de Aquino (mas, também, por autores como Aristóteles e Platão). Nesta tarefa, 

não há interesse temático na perquirição histórica das idéias ou em sistematização 

teórica dos antigos, mas somente o de buscar inspiração para uma educação moral de 

hoje no diálogo com os grandes clássicos, baseado na convicção da perene atualidade de 

seu pensamento. Daí que se recorra freqüentemente também a intérpretes 

contemporâneos dessa tradição como os filósofos alemães Josef Pieper e Viktor Frankl, 

o austríaco Johaness Messner, os espanhóis López Quintás, Moix Martinez, Gómez 

Robledo, Santiago Ramírez e Victor Garcia Hoz, o francês Pierre Aubenque ou os 

norte-americanos Mortimer Adler, Robert Hutchins, Hugh McDonald e John Hardon36. 

Particularmente, esse enquadramento clássico – que une fortemente o ser do homem à 

ética – impõe – na medida em que se pretenda superar o direito como mero ajuste 

formal de regras, a política como simples articulação de interesses pragmáticos, as 

decisões judiciais como apenas burocrático expediente de solução de conflitos e o 

ensino jurídico tão-somente como ressonância do formalismo e da legalidade oficial – 

que, uma e outra vez, se recorra à Antropologia Filosófica. Nessa perspectiva, uma 

                                                 
36 Nessa mesma linha e como já visto anteriormente, recorrer-se-á também – sobretudo no que diz 
respeito aos fundamentos da Educação Moral – aos trabalhos desenvolvidos na Faculdade de Educação da 
USP pelo Prof. Dr. Luiz Jean Lauand.  
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oportuna introdução ao problema moral contemporâneo e à necessidade do diálogo com 

os antigos, é encontrada em Lauand:37  

O homem, diziam os antigos, é fundamentalmente um ser que esquece. 

Nesta tese, também ela hoje esquecida, convergem as grandes tradições 

do pensamento oriental e ocidental. Para os antigos, neste ponto dotados 

de maior sensibilidade do que nós, era evidente a existência de uma 

entrópica tendência humana ao esquecimento. Naturalmente, não se 

trata aqui do periférico [obrigações profissionais, financeiras etc.], mas 

do essencial: ao sabor da rotina do cotidiano, são as questões decisivas 

que se vão embotando – O que é ser homem?; Quem sou eu, afinal de 

contas?; O que é a felicidade? etc. 

O abandono de tais questões, entre outras fundamentais para o ser 

humano, levou a uma profunda crise do homem contemporâneo. Uma crise que, 

prossegue Lauand38: 

[...] é tanto mais grave quanto muitos de seus protagonistas mal 

suspeitam (pelo menos de modo consciente) de que essa carência existe e 

que realmente é uma carência. Buscam-se as soluções definitivas para o 

profundo mal-estar do homem moderno em campos onde elas não podem 

estar: na economia, na tecnologia, nas ciências, nos movimentos 

ecológicos ou revolucionários, mas deixam-se sem resposta as questões 

mais decisivas. 

No mesmo sentido, Messner, analisando a ampla dimensão do tema 

“Deveres Fundamentais do Homem de Hoje”, inicia suas observações na perspectiva do 

ser humano e “A reflexão sobre si mesmo”, nos moldes seguintes39: 

Entre as questões fundamentais do homem atual ocupa o primeiro 

lugar a reflexão sobre o sentido de sua existência. Aos grandes 

                                                 
37 LAUAND, Luiz Jean. Os Fundamentos da Ética. In _____(org.) et al. Ética: Questões Fundamentais. 
São Paulo: EDIX edições, CEAr-DLO, FFLCH-USP, 1994. p. 6. 
38 Ibid.  
39 MESSNER, Johaness. Etica General y Aplicada. Madrid: Rialp, 1969, p. 95-96. É oportuno sublinhar 
que, à luz da perspectiva ora esposada, deixou o homem de se questionar acerca dos verdadeiros valores 
fundamentais da vida humana, como também ressaltado por Lauand (1994, p. 4 et seq.).  
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arquitetos medievais de sistemas éticos sequer se lhes apresentaria tal 

indagação. É que estavam todos de acordo na resposta à questão 

“que é o homem?”; o ambiente espiritual e social estava então todo 

ele impregnado por certas convicções fundamentais, tidas por 

evidentes, sobre o modo de ser e o sentido da vida do homem. Hoje 

sucede o contrário. Hoje, os homens dispostos a aceitar a resposta 

cristã à pergunta “que é o homem?” são uma fração em cada povo; 

os demais vivem a dúvida consciente sobre o sentido da existência 

humana ou em uma fuga da inquietude metafísica, a saber, das 

questões que se colocam ao homem, em definitivo por sua própria 

consciência, sobre a origem, sentido e finalidade de sua vida.  

Daí que, resgatando os estudos que foram objeto da dissertação de 

mestrado apresentada à FEUSP, a temática da educação moral será retomada e 

aprofundada nesta tese de doutorado, cujo núcleo acadêmico e educacional inédito está 

centrado no enorme valor pedagógico do método do caso e como por meio dele se dará 

fruição à educação para atitudes éticas decisivas à realização humana em plenitude, em 

especial da prudentia no ensino jurídico e na perquirição do ideal de justiça, com todo o 

seu potencial de alteridade, na disciplina de direitos e garantias fundamentais. 

Tal quadro se afigura particularmente relevante no que se refere à falta de 

prudência – em sua acepção clássica – e à problemática da educação para a justiça nos 

dias de hoje. Por detrás de todos os grandes problemas sociais e políticos enfrentados 

pelo País encontra-se uma dimensão ética nem sempre devidamente valorizada pela 

educação. No entanto, há um clamor recorrente por ética na política, no âmbito das 

relações governamentais, na sociedade, nas relações diárias do homem com a 

comunidade que o cerca, e nas relações desta mesma sociedade, representada pelos mais 

diversos grupos e setores do todo social, com o governo, na órbita da formulação das 

políticas públicas e na criação, interpretação e aplicação do direito. Ética e moral são 

assim objeto dos mais variados discursos e temperadas com colorido ideológico de 

diversos matizes40.  

                                                 
40 No mercado norte-americano são inúmeros os títulos colocados à disposição do leitor sobre as questões 
de ética, valendo citar algumas obras consultadas para elaboração do presente estudo, em que a ética, a 
prudência e a  justiça servem de eixo para considerações de natureza filosófica: Lawyers and Justice: an 
Ethical Study. David Luban. Princeton: Princeton University Press, 1988; Applying Ethics, Jeffrey 
Ollen; Vincent Barry. Belmont: Wadsworth Pub., 1992; e Great Traditions in Ethics, Theodore C. 
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Prossegue Lauand: 

Mas, se todo mundo clama por moral, nem todos têm uma idéia clara 

do que entendem por moral ou do porquê da ética, dos fundamentos 

da moral. Nesse sentido, nós, que não temos a aprender com os 

antigos [aqui se referindo principalmente aos quatro grandes 

pensadores da tradição ocidental: primeiramente Tomás de Aquino, e 

também Aristóteles, Platão e Agostinho] em matéria de ciência ou 

tecnologia, nada perdemos ao abrir um diálogo com eles nesse outro 

campo, em que estamos tão despreparados e eles detêm uma 

sabedoria “de ponta”, de extrema atualidade.41 

É importante destacar, desde logo, o que é a moral, ou melhor, o que é a 

moral para o homem de hoje? A moral, diante dos ensinamentos da grande tradição 

filosófica clássica, sempre foi entendida como “o próprio ser do homem”, sobre aquilo 

que ele realmente é e está chamado a ser. Para se ter o contraponto e a real dimensão da 

questão ética para o homem, pode se ter em vista que o direito (objeto da justiça, no 

plano da moral), e toda a regulação normativa da sociedade, visa um mínimo: 

possibilitar a convivência social pacífica, de tal forma que se imponha a força do direito 

(mediante a aplicação coercitiva do direito positivado pelo Estado) e não o “direito” da 

força. Assim, em determinadas perspectivas realmente é o direito, como sustentou o 

utilitarista inglês Jeremy Bentham, “um mínimo ético”: um mínimo de regras eficazes à 

manutenção da boa ordem social. A ética e a moral, por sua vez, visam um máximo: a 

realização plena, existencial. Em suma, a felicidade do homem, como o bem que se quer 

por si mesmo, na feliz concepção aristotélica abraçada na Ética a Nicômaco.  

Desse modo, a violação de uma norma jurídica (como ultrapassar um 

sinal vermelho ou o limite de velocidade), não obstante o seu cumprimento também seja 

objetivado pela moral, não necessariamente implicará uma oposição à felicidade 

existencial do infrator (e, nos exemplos citados, isto se confirma, salvo ocorrer alguma 

conseqüência mais grave, como um acidente...), e talvez sequer uma punição (se não 

                                                                                                                                               
Denise; Sheldon P. Peterfreund, Wadsworth Pub., 1982, além das outras citadas na bibliografia e nas 
referências nas notas de rodapé. No Brasil, vide p. ex. o Pequeno Tratado das Virtudes de A. Comte-
Sponville (São Paulo: Martins Fontes, 1996); O livro das virtudes (vols. I e II) de William J. Bennett 
(Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996); Ética de Adauto Novaes (org.) (São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994); e Ética Prática de Peter Singer (São Paulo: Martins Fontes, 1994). 
41 (LAUAND, 1994, p. 7). 



 35 

houver a imposição de uma multa pela autoridade pública). No caso da moral, a sua 

violação sempre traz implicações para o agente causador. E tamanha seja a gravidade do 

fato, maior será a possibilidade de ser erigido internamente no ser humano – no âmago 

do próprio ser do homem – um obstáculo de difícil superação no caminho de sua 

realização. Há assim um caráter de auto-agressão que a violação da moral implica, o 

que não poderá ser ignorado pelo processo educativo, especialmente ao se considerar 

que a prudência deverá iluminar a adoção de decisões que podem afetar em 

profundidade a vida de seu protagonista, bem como comandará a ação da justiça em 

todo o seu potencial de alteridade. Ou seja, não apenas a ação humana em sociedade 

provoca inafastáveis reflexos na órbita prática, como também no interior de seu agente e 

daqueles que sofrerão os seus efeitos morais, conforme o caso.   

Assim, diante dessa ampla perspectiva, é oportuno ainda sublinhar que, 

dentre os ensinamentos de Aristóteles e Tomás de Aquino, à luz da realidade moral do 

homem, há o reconhecimento de que a inteligência e a liberdade permitem ao ser 

humano as possibilidades de amizade e convivência social e o descobrimento do amor, 

nas suas mais variadas dimensões (familiar, marital, fraternal, social etc., que traduzem 

as realidades anunciadas pelas expressões gregas eros, philia (amor de amizade) e 

agape; como a chave mestra a possibilitar tal convivência, a aprendizagem e a 

atualização das potencialidades pessoais42. Mas para que tudo isso se dê de forma 

autêntica, é imprescindível que o agir seja iluminado pela prudência e temperado pela 

justiça, virtudes essenciais à realização humana em plenitude, como será sublinhado ao 

longo desta tese. 

 

 

 

                                                 
42 Bento XVI (2006, p. 36) afirma sobre o amor, na dimensão da caridade (caritas) o seguinte: “O amor – 
caritas – será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Não há qualquer ordenamento estatal 
justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se 
desfazer do homem enquanto homem. Sempre haverá sofrimento que necessita de consolação e ajuda. 
Haverá sempre solidão. Existirão sempre também situações de necessidade material, para as quais é 
indispensável uma ajuda na linha de um amor concreto ao próximo. Um Estado, que queira prover a 
tudo e a tudo açambarque, torna-se no fim de contas uma instância burocrática, que não pode assegurar 
o essencial de que o homem sofredor – todo homem – tem necessidade: a amorosa dedicação pessoal. 
Não precisamos de um Estado que regule e domine tudo, mas de um Estado que generosamente 
reconheça e apóie, segundo o princípio de subsidiariedade, as iniciativas que nascem das diversas forças 
sociais e conjugam espontaneidade e proximidade aos homens carentes de ajuda”.   
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vi. Referenciais teóricos para o estudo do ensino jurídico e do método do caso 

Anota Javier Hervada et al43: “Saber direito [...] é uma ciência prática”. 

Nesta mesma linha, Wander Bastos assevera: “O saber jurídico é um saber de 

experiência feita, e uma experiência de saber crítico é um saber técnico, mas também 

prático: o saber jurídico é uma práxis”44. E é sob esta perspectiva que os referenciais 

teóricos para a discussão do ensino jurídico foram estabelecidos.  

No verão norte-americano de 2006, o candidato pesquisou para seu 

doutorado na biblioteca da Universidade de Harvard, em especial da Harvard Law 

School e também da Graduate School of Education. Em diversas entrevistas com 

professores, em especial com a Professora Betsy Baker – vice-diretora para 

desenvolvimento internacional da escola de Direito – e com Fernando Reimers – 

professor de educação internacional da escola de Educação, foram obtidas importantes 

indicações de fontes bibliográficas tanto para o estudo do método do caso quanto para 

as suas repercussões pedagógicas no ensino do Direito e de outras áreas do saber. O 

candidato teve acesso a textos históricos do século XIX, bem como aos modernos 

intérpretes da experiência educacional norte-americana, no campo jurídico 

especialmente, mas também pertinente a propostas voltadas à educação para a 

cidadania, na era da globalização, com fundamento nos valores da democracia, no plano 

dos direitos e garantias fundamentais. Depois de detida pesquisa, adotou-se como 

referencial teórico para o método do caso aquele apresentado por Charles W. Eliot e 

Christopher Columbus Langdell, que tiveram a iniciativa de discutir a fundo a questão 

pedagógica da universidade e permitir que a Harvard Law School, poucas décadas após 

implementar tal metodologia pedagógica, se transformasse em uma das mais 

prestigiadas escolas de direito do mundo, bem como que as outras escolas de direito 

norte-americanas – e ao redor do mundo – passassem a emular o seu exemplo45.  

                                                 
43 HERVADA, Javier; CUNHA, Paulo Ferreira da; MUÑOZ, Juan Andrés. Porque existe a arte do 
direito. In: ______ Direito: Guia Universitário. Porto: Universidade do Porto, Capítulo II, s.d. (Coleção 
RESJURIDICA). p. 14. 
44 (BASTOS, 2000, p. xiii). 
45 As razões acadêmicas desta história de sucesso serão discutidas à frente no Capítulo 5, mas é oportuno 
reconhecer desde já que o sistema de ensino jurídico (e universitário em geral) nos Estados Unidos 
também melhorou substancialmente em função dos altos investimentos feitos em educação, "graças em 
especial àqueles homens generosos (e há muitos e não poucos deles) que doaram parte de suas fortunas 
para ajudar o desenvolvimento do ensino." (Cf. MATILE, G.A. Law School in the United States (1863). 
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Sob a perspectiva educacional norte-americana, no campo do ensino 

jurídico, a bibliografia indica uma séria de autores relevantes para esta tese, entre eles 

Willian Braithwaite, Willian P. LaPiana, Steve Sheppard, Richard Posner, George 

Chase,  Joseph Story, G. A. Matile, Gerald F. Hess, Steven Friedland, Morris L. Cohen, 

Oliver Holmes, além dos próprios Langdell e Eliot. Do ponto de vista das discussões 

sobre a ética no ensino jurídico norte-americano, apoiou-se em autores como Deborah 

L. Rode, David Luban, Mortimer D. Schwartz, Richard C. Wydick, Maynard E. Pirsig, 

Daniel Coquillette, Jeffrey Ollen e Vicent Barry. Referência também é feita aos estudos 

de Fernando Reimers, professor de Educação Internacional da Escola de Educação da 

Universidade de Harvard, pela sua relevância para a discussão pedagógica do método 

do caso, em especial no que se aplica ao ensino de temas de direitos e garantias 

fundamentais. Com relação à experiência brasileira no campo do ensino jurídico, 

recorreu-se a juristas e pedagogos de elevada influência no modelo educacional vigente 

no País, tais como: San Tiago Dantas, Aurélio Wander Bastos, Caio Tácito, Alberto 

Venâncio Filho, Joaquim Falcão, Álvaro Melo Filho, Ada Pellegrini Grinover, José 

Eduardo Faria, Tercio Sampaio Ferraz Jr. e Luís Warat, bem como a vários estudos 

reunidos pela Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB, 

especialmente nas últimas duas décadas. 

Enfim, é de se destacar que é precisamente a afinidade estrutural que o 

estudo de caso tem com a virtude da prudência (ambos se voltam para o concreto, para 

o contingente; pressupondo princípios gerais etc.) que faz do método do caso um 

instrumento privilegiado para despertar o acadêmico de direito para os fundamentos 

morais e a aplicação da própria prudência na persecução do ideal de justiça.   

 

 

 

 

                                                                                                                                               
In: SHEPPARD, Steve. The History of Legal Education in the United States: Commentaries and 
Primary Sources. Pasadena: Salem Press, 1999. p. 320). 
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vii. Estrutura da presente tese  

O presente trabalho estrutura-se em seis partes:  

Na Introdução são lançadas algumas premissas basilares do corpo da 

tese, bem como discutidos os referenciais teóricos adotados, seja para o estudo dos 

temas centrais em análise, da virtude da prudência e de sua relação fundamental com a 

jurisprudência – que é a base empírica para a metodologia preconizada nesta tese –, seja 

para os fundamentos pedagógicos necessários à compreensão de seu objeto, que se 

manifesta na utilização do método do caso como instrumento hábil à irradiação de 

valores éticos na perspectiva dos direitos e garantias inalienáveis abraçados pela 

moderna concepção de direitos humanos, propiciando condições para despertar a 

consciência moral do acadêmico de direito para a interpretação do ordenamento jurídico 

na perquirição do ideal de justiça.  

No capítulo 1, é retomada a discussão, iniciada na Introdução, acerca da 

problemática da educação moral no mundo contemporâneo, apresentando-se as bases 

antropológico-éticas essenciais para as discussões posteriores sobre as virtudes da 

prudência e da justiça e seus reflexos na criação, interpretação e aplicação das leis, 

principalmente no que se refere à jurisprudência, que servirá de base empírica para o 

método do caso. Alguns aspectos introdutórios que foram apreciados na dissertação de 

mestrado do candidato são de especial repercussão nesta tese relativamente a seus 

impactos na sociedade moderna, em que o hedonismo e a abdicação de si mesmo 

redundam na imprudência constante e na injustiça disseminada como conseqüência da 

indiferenciação intelectual e moral da atualidade. Assim, serão discutidos conceitos 

essenciais à compreensão do problema ético – na perspectiva simpliciter e secundum 

quid, nas dimensões da ação humana (making, doing e knowing) e na sua divisão 

(operari, agere, e facere) –, o sentido do processo educativo como moto-propulsor do 

despertar para as questões morais que afetam o homem e a sociedade, bem como as 

virtudes como raízes das atitudes éticas fundamentais. Nesse contexto, é proposto o 

diálogo com os grandes mestres da tradição ocidental clássica. Discorrer-se-á sobre o 

pensamento antropológico que será a base para as discussões subseqüentes das virtudes 

da prudência e da justiça. O que importa, para a fixação dos fundamentos da ética 

clássica dos capítulos subseqüentes, é justamente estabelecer um norte para a educação 



 39 

moral pelo método do caso. Como se verá, uma característica importante de tal 

educação – como toda proposta moral dos antigos – é o cultivo da dimensão intelectual, 

o que é campo próprio da prudência, como virtude da inteligência. Naturalmente, trata-

se aqui não da raison raisonnante, mas da inteligência que se abre para a verdade do ser 

e para o comando da ação da vontade, objetivando a concretização da justiça! 

Tendo em vista a perspectiva descortinada acima, dar-se-á abertura para 

tratar especificamente dos aspectos fundamentais das virtudes da prudentia (capítulo 2) 

e da iustitia (capítulo 3). Nesse passo, retornar-se-á à base da discussão lingüística dos 

conceitos éticos clássicos, que perderam conteúdo e alcance na atualidade, sendo um 

dos grandes obstáculos ao despertar para a ética. Em diálogo com os antigos, que são os 

grandes mestres nessas matérias, serão analisados os aspectos estruturais das virtudes da 

prudência e da justiça e os vícios derivados de sua corrupção. 

Desse modo, estas quatro primeiras partes (a Introdução e os três 

capítulos que a seguem) lançam as bases preparatórias para os capítulos 4 e 5, que 

consubstanciam o núcleo desta tese de doutorado, que culminam com a Conclusão, onde 

está lançada a síntese das propostas preconizadas neste estudo: 

O capítulo 4 abrirá a discussão da prudência em direção à jurisprudência 

– como a prudentia do ius –, com a análise da atividade hermenêutica e da 

impossibilidade de controle a posteriori dos valores do intérprete. Neste marco radica, 

em toda a dimensão mais elevada para a atividade jurídica, a importância da educação 

moral voltada à prudência do exegeta.  

O capítulo 5 trata do advento e dos fundamentos pedagógicos do método 

do caso, que propiciou uma revolução no ensino jurídico nos Estados Unidos a partir do 

segundo quartel do séc. XIX, e como poderá ser adotado na educação jurídica pela 

prudentia para a iustitia. Ou seja, expõe o notável valor pedagógico do método do caso 

tanto para o ensino jurídico quanto para a educação moral do acadêmico de direito, 

utilizando-se da prudência na atividade exegética, tendo por base as decisões judiciais 

nos casos concretos, na perquirição do ideal de justiça, em especial no plano dos direitos 

e garantias fundamentais.  
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A conclusão apresentará a síntese dos estudos objeto dos capítulos 1 a 5, 

apontando a imperiosa necessidade de que a educação moral pela prudência para a 

justiça – como virtudes decisivas para a plena realização individual e social – seja 

propiciada, relativamente à temática dos direitos humanos, pelo vigoroso instrumento 

pedagógico do método do caso que, sem dúvida, possui notáveis afinidades com o agir 

prudencial voltado à decisão certa no hic et nunc da vida concreta em sociedade.  

A Bibliografia apresentada ao final deste trabalho indica as obras citadas 

ao longo do texto.  
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CAPÍTULO 1: A DIMENSÃO MORAL DO SER HUMANO E A EDUCAÇÃO 

1.1 A educação para a ética na atualidade e o vácuo moral 

O último século representou na história humana uma época de avanços 

tecnológicos e científicos, sem dúvida invejáveis às gerações passadas. No que 

concerne, todavia, à educação, encarada como processo dinâmico de aprimoramento do 

ser humano, é fato que, não obstante a obrigatoriedade de sua promoção gratuita (ao 

menos a educação básica) até mesmo em países em fase de desenvolvimento, como o 

Brasil (cfr. Art. 206, IV da Constituição Federal de 1988), proporcionalmente não se 

avançou muito, em termos mundiais, comparativamente a dois ou três séculos atrás46. 

Na realidade, em vez de melhor capacitar o ser humano para reação 

perante a realidade que o cerca, as ideologias fortemente concentradas no final do 

século XIX entraram em ebulição, potenciaram o sentido contrário e colheram, em 

cheio, uma sociedade desprovida de aparato ético que pudesse resistir às fórmulas de 

engenharia social típicas do século XX47. Os fenômenos totalitários e autoritários de 

direita e de esquerda, aliados a um racionalismo pragmático nitidamente relativista, 

foram a tônica dominante, confinando em suas cadeias e labirintos ideológicos parcela 

substancial da população mundial, mormente as suas camadas mais pobres e 

subdesenvolvidas48. A ignorância foi o suporte e o lastro que permitiram a ascensão de 

                                                 
46 WORLD CONFERENCE ON EDUCATION FOR ALL, UNICEF, Tailândia, 1990 (textos e anais 
arquivados na biblioteca da Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova York). Sobre a terrível 
situação atual do ensino pátrio, cf. SANT’ANNA, Lourival. As crianças já estão na escola: agora só falta 
elas aprenderem. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 de jul. 2006, Sessão Vida. CAFARDO, Renata. 
Qualidade de Ensino Continua Ruim na América Latina. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2006. 
Sessão Educação. p. A 16. Mais Um Triste Retrato do Ensino. Editorial. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, 6 out. 2006. Notas & Informações. p. A3. Sobre a conferência da Tailândia, Fernando Reimers, 
professor de Educação da Universidade de Harvard, teceu as seguintes considerações: “A Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, foi largamente sobre alcançar 
oportunidade educacional no nível básico. As duas estruturas políticas educacionais produzidas pela 
UNESCO nos últimos vinte anos, o relatório Faure e o relatório Delors, são fundamentalmente também 
sobre igualdade de oportunidade educacional. O encontro presidencial hemisférico que teve lugar em 
Santiago em março de 1998 acordou que educação era a mais relevante área para iniciativa hemisférica 
e explicitamente associou sua prioridade para reduzir a pobreza no hemisfério.” (REIMERS, Fernando. 
What Can We Learn from Studying Educational Opportunity in the Américas and Why Should We Care?. 
In: ______ (org.) Unequal Schools, Unequal Chances: The Challenges to Equal Opportunity in the 
Américas. Cambridge, MA: Harvard University Press. 2000. p. 11). 
47 Cf. AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. A Grande Mentira. Diário do Comércio, São Paulo, 5 
mai. 1993. p. 6.  
48 Cf. JOHNSON, Paul. Modern Times: The World from the Twenties to the Nineties, Nova York: 
HarperPerenial, 1991 e BARROS, Roque Spencer Maciel de. O Fenômeno Totalitário. São Paulo: 



 42 

elites financeiras e intelectuais, em geral as menos afeitas à identificação das 

necessidades materiais e espirituais mais fundamentais das populações que lhes serviam 

de esteio. Aprofundaram-se, assim, os já então dramáticos problemas sociais verificados 

em todo o mundo. J. R. Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras, bem resume 

a questão ao discutir se “Ainda há lugar para a Ética?”49: 

Quando o futuro se debruçar sobre o século XX, aquele será 

considerado o século de todas as desconstruções dos valores 

tradicionais. Desconstruiu-se a tonalidade na música, a figuração na 

pintura, a psicologia dos personagens na literatura. Mas, 

principalmente, ocorreu a desconstrução dos valores religiosos, 

morais e políticos clássicos. 

Haveria necessidade de constatação do Banco Internacional 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento – Bird de que a corrupção 

endêmica foi a maior já registrada no Brasil nos últimos dez anos? As 

pessoas de bem já não haviam pressentido a corrosão da ética e da 

moral nesses tempos de desalento? 

A crise moral possibilitou um crescimento sem precedentes da injustiça – 

fruto da imprudência disseminada – em todas as dimensões. É fato perceptível a alusão 

aristotélica de que o homem privado de conhecimento e da consciência moral está mais 

próximo de ser um escravo de seus instintos do que seu senhor. E é de certa forma 

seriamente relacionada a falta de formação intelectual e ética e o rebaixamento do ser 

humano ao nível do instintivo. A ausência de hierarquização entre os diversos valores 

componentes da realidade social leva-o a perder-se nas confusas massas inominadas, 

sob o domínio de instrumental ideológico de diversos matizes políticos, servindo apenas 

de escabelo para os poderosos da ocasião.  

                                                                                                                                               
EDUSP/Itatiaia, 1990.  Cf. também os relevantes estudos da Professora Gilda Naécia Maciel de Barros da 
FEUSP sobre o estado total e o estado ideal, segundo a perspectiva da antiguidade grega, veiculados pelo 
Suplemento de Cultura do jornal O Estado de S. Paulo, indicados na bibliografia. 
49 NALINI, José Renato. Ainda há lugar para a Ética?. In: Revista do Advogado: Ética e Prerrogativas 
do Advogado. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo – AASP. 2007. p. 59 a 62. 
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Tal realidade também já havia sido percebida por Ortega y Gasset no 

clássico A Rebelião das Massas50, sendo estas representadas pela massa informe de 

pessoas projetadas em um contingente cuja identificação independe de classe social ou 

padrão de rendimentos. São, sim, centradas na indiferenciação intelectual e moral. A 

situação atual é ainda mais grave. A disseminação dos meios de comunicação de massa 

– em que, em geral, um elevado volume de informação é gerado sem conteúdo crítico 

responsável –, nivela horizontalmente os grandes problemas da existência humana com 

rotineiras e irrelevantes querelas domésticas ou sociais. Nesse sentido, Aléxis Carrel51, 

já na primeira metado do último século, destacou um aspecto crucial acerca do 

desenvolvimento integral do homem: “Os homens mais felizes e mais úteis são 

formados por um conjunto harmonioso de atividades intelectuais e morais”52. Mais 

adiante, acrescentou sobre as dificuldades de se propiciar uma formação integral ao ser 

humano, notadamente pela falta de um adequado cultivo dessas faculdades intelectuais e 

morais53: 

A nossa civilização não conseguiu criar, até o presente, um 

meio próprio às nossas atividades mentais. O fraco valor intelectual e 

moral dos homens de hoje deve atribuir-se, em grande parte, à 

insuficiência e à má composição de sua atmosfera psicológica. A 

primazia da matéria e o utilitarismo, que são os dogmas da religião 

industrial, levaram à supressão da cultura intelectual, da beleza e da 

moral [...]. A cultura não se manteve em parte alguma. A enorme 

difusão dos jornais, da radiofonia e do cinema nivelou as classes 

intelectuais da sociedade pelo ponto mais baixo. A radiofonia, 

sobretudo, leva ao domicílio de cada um a vulgaridade que agrada à 

multidão. 

                                                 
50 (ORTEGA Y GASSET, 1987).  
51 Os problemas da massificação e nivelamento pela vulgaridade que agrada às multidões pelos veículos 
de comunicação de massa já haviam sido identificados, na década de trinta, pelo médico e filósofo Alexis 
Carrel, no seu clássico O Homem, Esse Desconhecido (Tradução Adolfo Monteiro, Porto: Ed. Educação 
Nacional, 1938); e também foi tratado, em diversos estudos, pelo psiquiatra e filósofo Viktor Frankl, 
notadamente na obra Psicoterapia e Sentido da Vida (Tradução Alípio Maia de Castro. São Paulo: 
Quadrante, 1986) e no opúsculo Sede de Sentido (Tradução Henrique Elfes, São Paulo: Quadrante, 
1989). 
52 (CARREL, 1938. p. 167). 
53 Ibid., p. 180. 
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Estes aspectos são de extrema importância, notadamente porque o corpo 

humano, as suas funções fisiológicas e a sua estrutura muscular e óssea, premidas pelas 

circunstâncias desenvolvem-se melhor ou pior conforme se fale de um atleta treinando 

nos Alpes suíços ou de um ascensorista numa grande metrópole. Mas mesmo este 

último, salvo casos extremos, deverá desenvolver aptidões físicas mínimas a propiciar-

lhe manter sua existência sedentária. O mesmo, todavia, não ocorre com as atividades 

intelectuais e morais, que não são propícias a um desenvolvimento espontâneo. As 

aptidões morais e intelectuais permanecem apenas virtuais num meio em que a 

inteligência e a consciência não são desenvolvidas pela educação, seja se considerando 

o ponto de vista técnico ou, com maior razão, do senso moral, do sentido estético ou do 

sentido religioso. O filho de um sábio, se abandonado recém-nascido numa ilha deserta, 

mesmo que sobrevivesse não teria herdado a cultura e os conhecimentos dos pais, que 

não deixariam vestígios a serem espontaneamente desenvolvidos pela criança, não 

obstante sua capacidade intelectual pudesse ser destacadamente superior. 

Assim, sem a manutenção de um ambiente propício ao aprimoramento 

das atividades morais e intelectivas do ser humano ao longo do século XX, houve em 

conjunto com parcas conquistas morais uma sensível aproximação aos seus instintos 

animais. Tal rebaixamento de categoria, largamente fomentada pela extensão que o 

relativismo ético alcançou, privou homens e mulheres de uma adequada formação 

intelectual e, sobretudo, moral, deixando-os em geral desprovidos de razoáveis critérios 

de julgamento e valoração do agir humano54. Esta “animalização” do humano ou 

“desumanização” do animal homem, sobre ter servido de importante e substancial 

suporte às ideologias reinantes nos dois últimos séculos, possibilitou uma dramática 

concentração de poderes e riquezas nas mãos de poucos – acentuado pelo fenômeno da 

regionalização e globalização dos mercados –, ampliando ainda mais o profundo abismo 

que separa as camadas ricas e pobres da sociedade, talvez como nunca em toda a 

história da humanidade. Daí surge, inclusive, na “era da incerteza”, um dos grandes 

                                                 
54 O historiador Paul Johnson inicia sua portentosa obra Modern Times...(1991) com o capítulo “A 
Relativistic World”, discorrendo sobre a seriedade científica de Einstein, ao exigir fosse cientificamente 
comprovado o acerto de sua teoria do universo (a Teoria da Relatividade), como de fato o foi – em 
oposição à falta de seriedade de Freud, que adaptava suas teorias psicanalíticas ao sabor das 
circunstâncias. Infelizmente, sublinha Johnson, a complexa teoria de Einstein no plano científico, pela 
ignorância das massas – e mesmo da intelligentsia contemporânea – foi erroneamente interpretada como 
“relativismo” no plano da moral, com que um não-científico Freud galgou o olimpo do pensamento e da 
cultura ocidental e ali permaneceu até não muito mais do que uma década atrás!  
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problemas enfrentados pela sociedade atual: o medo, identificado nas suas mais variadas 

formas e sob as mais diversas condições, cuja conseqüência mais danosa é lançar o 

homem em um sombrio vácuo existencial. Messner tece relevantes considerações sobre 

o tema, na perspectiva da perda pelo homem do sentido de refletir sobre o significado de 

sua existência, numa constante fuga de si mesmo55: 

A fuga de si mesmo converteu-se em uma das características 

decisivas de nossa cultura: o homem sente temor de estar só, temor de 

si mesmo, porque então lhe assalta a inquietação metafísica com 

perguntas pelo sentido e a razão essencial da vida. Fugindo de si 

mesmo, se lança ao ritmo da vida, em que a habilidade comercial 

trata de explorar a fuga do homem atual da inquietação metafísica 

mediante uma oferta de valores postos à sua disposição pelo rádio, as 

competições desportivas, o sensacionalismo, a novela, as histórias 

policiais, a propaganda, a moda, o sexual, a exaltação da rapidez, da 

massa, do êxito. Nada demonstra mais profundamente a força da 

inquietação metafísica do homem do que a avidez vital com que o 

homem atual se lança sobre esses valores, levado pela necessidade de 

preencher esse vazio vital enquanto destino metafísico, por haver 

cerrado as portas de seu espírito para a compreensão do sentido 

último da vida e para os valores estimulantes e duradouros que sabe 

ligados a este. 

À vista desta grande tentação de nosso tempo, a reflexão 

sobre si mesmo é um dos deveres que a ética da pessoa deve destacar 

em primeiro lugar. Consiste num dar-se conta por si mesmo, em 

refletir sobre as questões básicas da vida, a saber, sobre a origem e o 

destino do homem, assim como sobre o correspondente testemunho da 

consciência. Da resposta a estas perguntas dependem as respostas a 

todas as demais questões sobre a direção moral da vida. Por isso a 

reflexão sobre si constitui a primeira exigência da verdade e da 

veracidade do homem para consigo mesmo. 

                                                 
55 (MESSNER, 1969, p. 96). 
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A fuga de si mesmo instrumentalizada por uma pretendida liberdade sem 

regramento moral levou à própria negação do livre arbítrio56, pois é apenas com a 

ordenação da liberdade aos fins que se almejam e mediante o estabelecimento de 

fronteiras definidas que se pode garantir e proteger o exercício desta mesma liberdade 

pessoal. Transformou-se ela, assim, num reflexo falso e disforme do conceito: em mera 

libertinagem ou apenas numa proclamada liberdade formal, que é um reflexo pálido e 

empobrecido da liberdade substancial, que pressupõe o agir consciente e responsável de 

seu agente. E aqui está sediada a escravidão do homem moderno. É ele presa de seus 

instintos e de suas inclinações mais primárias. Serve de massa de manobra sobre a qual 

laboram interesses muitas vezes mesquinhos e insensíveis ao todo social, sem que se 

quebre o círculo vicioso de miséria material e espiritual ora mundialmente verificada. 

Pobres e ricos, ademais, foram lançados num dramático abismo existencial, que nem os 

mais adiantados progressos da técnica e da ciência, por ausência de um progresso 

paralelo no campo da ética, lograram preencher57.      

                                                 
56 Na clássica doutrina antropológica e moral, o livre arbítrio não é “arbitrário”, mas depende da ratio: 
deve, portanto, orientar-se pela busca objetiva do bem. Nesse sentido, desponta a prudentia como virtude 
principal. Atualmente, é fato, não se tem compreendido suficientemente o papel clássico da prudentia 
como virtude intelectual e base da moral (cf. p. ex. PIEPER, Josef, Virtudes Fundamentais. Lisboa: 
Áster, 1960, p. 11 et seq.). 
57 Na encíclica Dives in Misericordia, datada de 30/11/80 (JOÃO PAULO II, 79. Encíclicas do Papa 
João Paulo II: O Profeta do ano 2000. In: Sartori, Luís Maria A. OFM (org.). São Paulo: ed. LTr. 
19961996. p. 83/85) destacou-se que: “Assim, ao lado da consciência da ameaça biológica, vai crescendo 
a consciência da ameaça que destrói ainda mais aquilo que é essencial ao homem, ou seja, aquilo que 
está intimamente relacionado com a sua dignidade de pessoa, com o seu direito à verdade e à liberdade. 
E tudo isso se desenrola, tendo por pano de fundo o gigantesco remorso constituído pelo fato de que, ao 
lado de homens e sociedades abastados e fartos, a viverem na abundância, dominados pelo consumismo 
e pelo prazer, não faltam na mesma família humana indivíduos e grupos sociais que passam fome. Não 
faltam crianças que morrem de fome sobre o olhar de suas mães. Não faltam, em várias partes do mundo, 
em vários sistemas socioeconômicos, áreas inteiras de miséria, de carência e de subdesenvolvimento. 
Este fato é universalmente conhecido. O estado de desigualdade entre os homens e os povos não só 
perdura, mas até aumenta. Sucede ainda nos nossos dias que, ao lado daqueles que são abastados e 
vivem na abundância, há outros que vivem na indigência, padecem a miséria e, muitas vezes, até morrem 
de fome. O número destes últimos atinge dezenas e centenas de milhões. É por isso que a inquietude 
moral está destinada a tornar-se mais profunda. Evidentemente na base da economia contemporânea e 
da civilização materialista há uma falha fundamental ou, melhor dito, um conjunto de falhas, ou mesmo 
um mecanismo defeituoso, que não permite à família humana sair de situações tão radicalmente injustas. 
Esta imagem do mundo de hoje, onde existe tanto mal físico e moral, a ponto de o tornar um mundo 
enredado em tensões e contradições e, ao mesmo tempo, cheio de ameaças contra a liberdade humana, a 
consciência e a religião, tal imagem explica a inquietude a que está sujeito o homem contemporâneo. 
Inquietude esta que é sentida não só pelos que se acham desfavorecidos ou oprimidos, mas também por 
aqueles que gozam dos privilégios da riqueza, do progresso e do poder. E embora não faltem também 
aqueles que procuram descobrir as causas de tal inquietude, ou reagir com os meios à disposição que 
lhes oferecem a técnica, a riqueza ou o poder, todavia, no mais profundo da alma humana, uma tal 
inquietude supera todos os meios provisórios. Como justamente concluiu na sua análise o II Concílio do 
Vaticano, ela diz respeito aos problemas fundamentais de toda a existência humana. Esta inquietude está 
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1.2 A tarefa de se resgatar a Ética e a Moral 

O afastamento do homem das questões mais essenciais sobre o porquê de 

sua existência denota ser fundamental e urgente uma adequada compreensão da moral. 

O diálogo com os clássicos do Ocidente é também, nessa perspectiva, imprescindível, 

pois o próprio conceito de moral tornou-se, para o homem de hoje, problemático. Nesse 

sentido, diz Lauand58: 

O homem de hoje tem dificuldades para compreender o 

verdadeiro sentido da moral porque, ao pensar em moral, costuma 

imaginar alguma coisa ligada a regras e proibições, imposições mais 

ou menos incômodas e arbitrárias, procedentes de pais, professores, 

ministros religiosos; enfim, associa o tema a limitações da liberdade 

individual feitas pela sociedade. Totalmente outra é a concepção de 

nosso interlocutor antigo preferencial, Tomás de Aquino, que nem 

sequer poderia conceber a moral com algo imposto, “nem como 

assunto reservado a religiosos” e, menos ainda, como algo 

constrangedor ou repressivo à natureza humana! O que, sim, ele 

afirma é que a “moral é o ser do homem”, doutrina sobre o que o 

homem “é e está chamado a ser”. Sim, porque para Tomás a moral é 

entendida como um processo de auto-realização do homem; um 

processo levado a cabo livre e responsavelmente e que incide sobre o 

nível mais fundamental: o do ser homem. [...] 

O desacerto moral, o pecado, o vício, é, nesse contexto, 

precisamente uma voluntária recusa a seguir leis que estão impressas 

no próprio ser do homem. Agir contra a moral adquire, desse modo, 

um caráter de auto-agressão: assim como golpear uma parede com a 

cabeça viola leis físico-biológicas, assim também pode haver uma 

violação de leis morais, referentes à realização do ser do homem em 

sua totalidade. Por exemplo, alguém que pautasse sua vida pela 

máxima: “amar a mim mesmo sobre todas as coisas!” estaria 

violando também uma lei natural, referente à natureza humana: pois 

                                                                                                                                               
ligada com o próprio sentido da existência do homem no mundo e é mesmo inquietude quanto ao futuro 
do homem e de toda a humanidade; ela exige resoluções decisivas que hoje parecem impor-se ao gênero 
humano.” 
58 (LAUAND, 1994,  p. 7 e 8). 
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o homem é um ser tal que sua felicidade, sua realização, é – como diz 

Kierkgaard – uma porta que abre para fora: quem a força para 

dentro, emperra-a.59 

O tema é ainda evidenciado quando se coloca a questão da 

condicionalidade do homem às suas circunstâncias. Já Ortega y Gasset recordava que o 

homem, em certo sentido, é ele mesmo e “suas circunstâncias”. Mas será que as 

condições em que foi colocado na vida prática o impedem definitivamente de libertar-se 

das condicionantes da realidade que por vezes parecerem sobrepujar suas forças? Seria 

assim possível, ao homem, dizer-se livre? É o psiquiatra Viktor Frankl quem responde, 

ao criticar um certo absolutismo que por vezes se apresenta ao se tratar dos fatores 

determinantes da vida humana60: 

Contra um sadio determinismo, é claro não haveria nada a 

dizer; mas o que nós temos que contraminar é aquilo que eu tentei 

definir como “pandeterminismo”. (De braço dado com o 

pandeterminismo, portanto com um determinismo exorbitante, andam, 

em geral, certo subjetivismo e certo relativismo não menos 

exorbitantes. O primeiro traduz-se especialmente nas teorias da 

motivação, e tanto assim é que segue a orientação da homeostase, em 

termos unilaterais e exclusivistas). Evidentemente, o homem está 

determinado, isto é, sujeito a condições, quer se trate de condições 

biológicas e psicológicas, quer de condições sociológicas; e, neste 

                                                 
59 Em sentido semelhante, Albert Einstein, Ideas and Opinions (Nova York: Crown Trade Publish., 
1982. p. 12), ao tratar do que acreditava ser o verdadeiro valor do ser humano, destacou: '“O verdadeiro 
valor de um ser humano é primeiramente determinado pela medida e o sentido pelo qual ele atingiu a 
liberação de si mesmo”. Essa aparente contradição – presente sempre que se trata de amor ou felicidade – 
é assim exposta por Pieper: “Continuamos, pois, a sustentar firmemente que o amor não procura ‘o seu’. 
No entanto, uma vez satisfeito esse pressuposto não-calculista do desprendimento, aquele que assim ama 
acaba recebendo de fato ‘o seu’. E quem é que poderia, em são consciência, desprezar esta recompensa 
pelo amor empenhado: os grandes mestres do cristianismo afirmaram-no muitas vezes: Deixar de querer 
a felicidade é algo inteiramente contrário à natureza do homem. Um amor tão absolutamente 
desprendido, sem razão alguma de ser – como é o amor defendido por determinados teólogos que 
afirmam ser ele o único amor verdadeiramente cristão -, encontra-se além de nossas possibilidades. Ou 
seja, o paradoxo de um amor-próprio desprendido continua de pé. Não é muito difícil adivinhar quem é o 
autor das seguintes sentenças: ‘Se amas a tua alma, estás correndo grave risco de fazê-la naufragar. 
Portanto, não podes amá-la, na medida em que não querias que ela naufrague. Por outro lado, ao não 
desejar o seu naufrágio, já a estás amando’. O autor é, mais uma vez, o ‘Doutor do amor’: Agostinho. E 
eu posso perfeitamente imaginar com quanto prazer ele aplicou a dialética a esse pensamento bíblico, ao 
mesmo tempo dócil e rebelde.” Para outros aspectos do tema do dom cf. Pieper. O que é acadêmico? São 
Paulo: EPU, 1981. cap. III.  
60 (FRANKL, 1986, p. 40 e 41, grifos nossos). 
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sentido, de modo algum é livre: o homem não está livre de condições 

e, em geral, não está livre de algo, mas livre para algo, quer dizer, 

livre para uma tomada de posição perante todas as condições; e é 

precisamente esta possibilidade propriamente humana que o 

pandeterminismo de todo em todo esquece e desconhece.   

Não preciso que ninguém me chame a atenção para a 

condicionalidade do homem:  afinal de contas, eu sou especialista em 

duas matérias, neurologia e psiquiatria, e nessa qualidade sei muito 

bem da condicionalidade biopsicológica do homem; acontece, porém, 

que eu não sou apenas especialista em duas matérias, sou também 

sobrevivente de quatro campos de concentração, e por isso também 

sei perfeitamente até onde vai da liberdade do homem, que é capaz de 

se elevar acima de toda condicionalidade e de resistir às mais 

rigorosas e duras condições e circunstâncias, escorando-se naquela 

força que costumo denominar o poder de resistência do espírito. 

Frankl vai adiante na sua análise e, em raciocínio semelhante ao logo 

acima explorado por Lauand, afirma61: 

[...] Pertence à essência do homem o ser ele, em todo caso, 

aberto, o ser ‘aberto ao mundo’ (Scheler, Gehln e Portmann) –  ser 

homem significa, já de si, ser para além de si mesmo. A essência da 

existência humana, diria eu, radica na sua autotranscendência. Ser 

homem significa, de per si e sempre, dirigir-se e ordenar-se a algo 

ou alguém: entregar-se o homem a uma obra a que se dedica, a um 

alguém que ama, ou a Deus, a quem serve. 62 

E é nessa perspectiva que exsurge a educação como instrumento 

essencial à realização do ser humano, tanto na perspectiva técnica quanto na moral. A 

educação representa um fundamental e indispensável processo de desenvolvimento das 

                                                 
61 (FRANKL, 1986, p. 44 e 45, grifos nossos). 
62 E Frankl (ibid.) continua: “Esta autotranscendência quebra os quadros de todas as imagens do homem 
que, no sentido de algum monadologismo (Frankl, Der Nervenarzt, 31, 385, 1960), representam o homem 
como um ser que não atinge o sentido e os valores, para além de si mesmo, orientando-se, assim, para 
um mundo, interessando-se exclusivamente por si mesmo, como se lhe importasse a conservação ou o 
restabelecimento da homeostase”. (Grifos nossos). 
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faculdades corporais e espirituais da pessoa, de forma a capacitá-la, através de sua 

própria responsabilidade, a cumprir com suas tarefas vitais, à luz de suas finalidades 

existenciais63. Isto é, porque o homem é um ser que transcende os seus próprios limites, 

alguém que deve “abrir-se para fora” e para “além de si mesmo”, é que a educação é o 

meio hábil, por excelência, à ampliação de seus horizontes pessoais e sociais.  

O homem não educado – cultivado, diriam os antigos, no sentido de lhe 

serem desenvolvidas as faculdades em potência inscritas na própria natureza humana –, 

fica de certa forma limitado a ações e reações perante as circunstâncias que o cercam, 

restrito na sua capacidade de abrir-se para o todo da realidade. Isto é, limita-se a sua 

capacidade de absorver e processar intelectualmente, e segundo os critérios de uma 

consciência amadurecida, o real valor das circunstâncias em que, em grande parte 

alheias à sua vontade, a sua rotina diária se desenvolve. Ignorante, tenderá a ficar 

premido por elas, amputado naquilo que lhe seria de maior valia: a capacidade de 

reagir perante a totalidade do real; de transcender às próprias limitações pessoais e 

materiais, independentemente da conjuntura em que se encontre. Em suma, sem 

aprimoramento de suas faculdades intelectuais e morais, é presa indefesa num vácuo 

existencial do qual decorrerá a ausência de sentido na vida, na conotação mais profunda 

e dramática do termo. O pensamento aristotélico já afirmava o caráter físico e espiritual 

do ser humano, composto, assim, de corpo e alma. Na alma está sediada a faculdade 

intelectiva que, aprimorada pela educação, permite à pessoa valorar o conteúdo de seus 

atos e ordená-los à consecução de seus fins naturais. Isto é, a consciência individual, 

potencializada pela aquisição e o desenvolvimento das virtudes e adequadamente 

formada por critérios éticos ordenadores do agir humano, encaminha o ser humano à sua 

realização plena, existencial. E aqui se apresenta o sentido próprio das virtudes, voltadas 

à realização humana em plenitude. 

Baumgarth e Reagan sublinham que64:  

A concepção de virtude de Tomás é a chave para sua teoria 

da política e reflete não apenas sua elucidação deste relacionamento, 

                                                 
63 MESSNER, Johaness. Etica Social, Politica y Economica a la luz del Derecho Natural. Madri: 
Rialp, 1967, p. 613. 
64 (BAUMGARTH; REAGAN, 1988, p. xviii).  
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como também a influência de Aristóteles sobre seu raciocínio 

filosófico. Diferentemente dos pensadores políticos modernos, como 

Hobbes (1588-1679), São Tomás vê o cultivo da virtude como o fim 

político. Virtude, em grego, é sinônimo de excelência. A excelência 

está ligada a um modo de vida que tanto para o indivíduo quanto 

para comunidade, tem por meta a felicidade. O estudo da ética nos 

ensina como ser felizes. A melhor comunidade é aquela que colocou 

em prática a excelência (virtude).  

A busca da virtude, notadamente pelo aprofundamento do estudo da 

moral, diante do amplo contexto social, político e econômico em que a vida humana se 

desenvolve, encaminha o homem à felicidade, que desde a clássica concepção 

aristotélica é traduzida pelo “sumo bem”. Por aquele bem que se busca por si mesmo, e 

não como um bem intermediário (como as satisfações físicas ou emocionais advindas de 

êxitos parciais e temporários, tais como o sucesso ou o prazer decorrentes de um ou 

mais dos vários matizes em que se projeta a vida humana: por exemplo, na perspectiva 

profissional, financeira, familiar, esportiva etc.). 

Baumgarth e Reagan continuam 65: 

A felicidade, para Aristóteles e São Tomás, não é uma euforia 

impensada e momentânea, mas antes a consciência que temos da 

atividade humana de longo prazo, bem sucedida e inteligente. Se, por 

exemplo, o olho humano tivesse consciência de estar desempenhando 

bem sua atividade – de enxergar bem – aquela consciência seria, para 

o olho, a felicidade. O prazer e a dor são pistas fornecidas pela 

natureza sobre o que devemos fazer para ser felizes. No entanto, estas 

pistas não são guias infalíveis; elas precisam passar pelo crivo da 

razão. A razão, como vimos, pode ser interpretada de duas maneiras: 

ela pode ser entendida como contemplação, como a busca de 

conhecimento pelo prazer de conhecer, ou pode ser entendida como o 

sentido de saber como nos conduzir na prática de nossas vidas. A 

perfeição da razão como conhecimento de como devemos nos portar 

na prática produz a virtude intelectual da prudência (ou saberia 

prática). 

                                                 
65 (BAUMGARTH; REAGAN, 1988, p. xviii, grifos nossos). 
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1.3 O sentido da vida e a realização em plenitude: Simpliciter e secundum quid 

É interessante aqui recolher a distinção – inúmeras vezes repetida por 

Tomás – entre simpliciter e secundum quid. Não se trata de mera observação gramatical 

sobre expressões adverbiais, mas de decisiva distinção que permite pensar a moral e a 

educação voltada para atingi-la. Como destaca Lauand66: 

Tudo isto [as questões relativas à felicidade em oposição às 

‘felicidades’] se expressa muito facilmente na linguagem de S. Tomás. 

Um dos advérbios mais empregados por ele é simpliciter, que se opõe 

à secundum quid. Secundum quid refere-se a este ou àquele 

determinado aspecto, ao que é válido em tais e tais circunstâncias, 

para esta ou aquela pessoa em certas condições, etc.; já simpliciter é 

pura e simplesmente, no todo, incondicionalmente, é e ponto final! 

Assim, aplicação de insulina é boa secundum quid, para o diabético; 

jogar a carga ao mar é bom secundum quid, se o navio está a fazer 

água; etc. Bem simpliciter para o homem, ensina S. Tomás, é o bem 

que se obtém pela prática das virtudes morais. 67 

Paradoxalmente, para Tomás e para a tradição filosófica clássica 

ocidental o sucesso configurado na realização plena – a felicidade – do ser humano não 

é uma mera somatória das várias realizações ou êxitos parciais (secundum quid), mas a 

realização simpliciter (que não deixa, todavia, de se relacionar com os diversos planos 

secundum quid), algo que somente poderá ser alcançado pela prática das virtudes. Daí 

                                                 
66 LAUAND, Luiz Jean. Linguagem e Ética. Curitiba: PUC-PR – EDUCA, 1989. p. 8. A temática 
referente ao “meio” em se tratando da virtude da prudência e da justiça será apreciada nos capítulos 2 e 3, 
adiante.  
67 Em II.II 58, 10, Tomás chega a discutir (argumento 2) se caberia falar em meio da virtude da justiça, 
uma vez que o simpliciter não admite gradações; não admite mais ou menos, e como diz Aristóteles (Eth. 
II) “iustitia est circa simpliciter bona.” Na resposta à objeção (ad 2) Tomás irá distinguir um duplo uso do 
advérbio simpliciter: “Bonum simpliciter dupliciter dicitur. Uno modo, quod est omnibus modis bonum, 
sicut virtutes sunt bonae. Et sic in his quae sunt bona simpliciter non est accipere medium et extrema. 
Alio modo dicitur aliquid simpliciter bonum quia est absolute bonum, scilicet secundum suam naturam 
consideratum, quamvis per abusum possit fieri malum, sicut patet de divitiis et honoribus. Et in talibus 
potest accipi superfluum, diminutum et medium quantum ad homines, qui possunt eis uti vel bene vel 
male. Et sic circa simpliciter bona dicitur esse iustitia”. Um – diz ele, explicando aquele duplo uso – é o 
que é bom em todos os casos (como as virtudes, que nunca são más ou indiferentes) e, portanto, não 
admite meio; outro, é o caso em que se fala do bem simpliciter como sinônimo de absolutamente bom, 
isto é, bom em si, considerado segundo a sua natureza (mas que, pelo abuso, pode tornar-se mal, como no 
caso das riquezas). E, nesse sentido, cabe falar de um meio quanto à matéria que define o ato justo: a 
proportio entre a realidade devida (res exterior) a uma outra pessoa (alia persona) (corpus).  
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que alguém bem sucedido, segundo algum ou alguns dos parâmetros identificados por 

satisfações parciais (na vida profissional, financeira, etc.) pode ou não estar se 

realizando em plenitude. Isto é, os êxitos parciais não impedem o fracasso na órbita 

existencial. Ou mesmo pior, as várias realizações e satisfações periféricas, se não 

orientadas para o atingimento de suas finalidades existenciais, podem mesmo levar o ser 

humano a trilhar caminho oposto à sua realização, tal como entendida no sentido mais 

amplo e profundo do termo68. Por outro lado, uma pessoa que pelos mesmos padrões de 

êxitos parciais (na ótica profissional, financeira etc.) fosse um fracasso segundo um grau 

qualquer de medição de sucesso socialmente adotado, não está impedida de alcançar sua 

felicidade, realizando-se plenamente enquanto ser humano, não obstante pudesse estar 

fracassado profissionalmente, falido, com a saúde debilitada etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
68 Este, aliás, é o sentido, profundamente clássico, da fórmula de felicitação “Parabéns”: “Ao dizer 
Parabéns!, está-se expressando precisamente isto: que o bem conquistado, que a meta atingida seja 
usada para bens. Pois qualquer bem obtido (o dom da vida ou a conquista de um diploma) pode, como 
todo mundo sabe, ser empregado para o bem ou para o mal”. Cf. LAUAND, Luiz Jean. Parabéns. In: 
___________, Revista da Faculdade de Educação da USP, vol. XVIII, No. 2, jul-dez. 1992, p. 303 e 
304. 
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1.4 O homem integral e as dimensões da ação humana: operari, agere e facere 

Outra importante distinção, essencial para a compreensão de uma 

educação moral é a que Tomás estabelece entre duas dimensões do operari: agir e fazer 

(agere, facere)69: 

O agir diz respeito à transformação interior do sujeito, 

enquanto o fazer aponta para a dimensão externa da operação (In 

Eth. 6, 3, 10). A importância dessa diferenciação torna-se evidente, 

quando seguimos a análise de Tomás. Diz ele: “Quando, porém se 

trata da moral, a ação humana é vista como afetando não um aspecto 

particular mas a totalidade do ser do homem. Ela diz respeito ao que 

se é enquanto homem” (I-II, 21, 2 ad 2). 70 

Shakespeare expressa fielmente o pensamento filosófico clássico, 

detalhando a divisão do operar humano ao explicitar uma terceira dimensão do atuar, 

subdividindo-o em “agir, fazer e executar”71 (to act, to do e to perform)72. O Agir seria 

identificado na dimensão interior do ser humano, no plano das intenções, o fazer 

representa a ação externa e o executar o resultado da ação. 

                                                 
69 Em In  Sent. 12, 1, 5, Tomás censura os insensíveis, incapazes desta distinção: “...quia non faciunt 
differentiam inter operari et facere, cum multum differant”.  
70 (LAUAND, 1996, p. 212).  
71 No pensamento shakespeariano, sob influência nitidamente aristotélica, na tragédia Hamlet, o Príncipe 
da Dinamarca, é sublinhada a subdivisão do operar humano e as respectivas conseqüências morais. 
Shakespeare analisa a morte de Ofélia segundo a perspectiva da moral cristã, no sentido de ser possível, 
ou não, conceder-lhe um enterro cristão, posto que, segundo se apresenta a cena, tratar-se-ia de suicídio. 
O tirar a própria vida seria, à época, um impedimento ao seu sepultamento em “terra santa”. A discussão 
mantida entre os seus coveiros ilumina a questão: “Primeiro Coveiro: E deve ser sepultada em terra 
santa aquela que voluntariamente conspira contra a própria salvação? Segundo Coveiro: posso dizer-te 
que é para ela. Portanto, cava logo a sepultura que vai recebê-la. . O comissário examinou o caso e 
decidiu que o enterro seria cristão. Primeiro Coveiro: Como pode ser isto, a não ser que ela haja se 
afogado em defesa própria? Segundo Coveiro: foi assim que acharam. Primeiro Coveiro: Deve ter sido 
se offendendo, não pode ter sido de outra maneira. Porque aqui está o ponto: se eu me afogar 
intencionalmente, isto denota um ato e um ato tem três partes que são: agir, fazer e executar. Ergo, ela se 
afogou intencionalmente. Segundo Coveiro: Mas escuta, compadre coveiro... Primeiro Coveiro: Com 
licença. Aqui está a água; bom, e aqui está o homem; bom. Se o homem vai em direção desta água e se 
afoga, queiras ou não, o caso é que vai. Presta bem atenção. Mas se a água vai até ele e o afoga, ele não 
se afoga a si mesmo; ergo aquele que não é culpado da própria morte não encurta a própria vida. [...]” 
(SHAKESPEARE, William. Hamlet. In: ____ Obras Completas. Tradução de F. Carlos e Almeida C. 
Medeiros e Oscar Mendes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 3 vol. 1989). 
72 SHAKESPEARE, William. Hamlet. In: WELLS, Stanley; TAYLOR, Gary (org.). Oxford: Clarendon 
Press, 1988. p. 682. 
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Lauand continua seu raciocínio sobre as implicações do operar humano 

segundo esta ampla dimensão73: 

Pense-se, por exemplo, no agir profissional. O profissional é, 

antes de tudo, um homem. Daí que a realização profissional deva 

subordinar-se à ética. Josef Pieper, a propósito, lembra a atual 

tendência – cada vez mais acentuada em nossa sociedade, organizada 

com base na divisão do trabalho – de pensarmos que uma “ação”, 

por trazer o rótulo de trabalho (do “fazer” do trabalho), estaria eo 

ipso legitimada também moralmente. Esse esquecimento da ética pode 

levar a desastrosas conseqüências, como a descrita por Oppenheimer, 

referindo-se à sensação que experimentaram alguns físicos que 

trabalhavam na produção da bomba atômica:“From a technical point 

of view it was a sweet and lovely and beautiful job”, “do ponto de 

vista técnico, um trabalho prazeroso, belo e fascinante”... 74. 

Para a moral, desde a antiguidade clássica, o aspecto de maior relevância 

se projeta no campo do agir, na intenção do agente, pois é nesta órbita interior, 

subjetiva e personalíssima, que operam a reflexão, o julgamento e o comando da ação e 

que, portanto, sofre o resultado ético propriamente dito, conduzindo ou não à realização 

do ser humano, segundo as suas finalidades existenciais. O fazer diz respeito aos meios 

utilizados para a ação, à técnica utilizada. O executar é o resultado da ação. À moral, é 

essencial o agir. Ao direito, o fazer e o executar (na órbita penal, na perquirição do dolo 

ou da culpa, a intenção no plano interior do agir será fundamental na imputabilidade e 

na gradação da punibilidade do réu). Desse modo, por exemplo, um tiro de arma de fogo 

pode ser bom segundo a técnica e à sua execução se os meios foram lícitos e 

apropriados e se acertou precisamente o alvo. Na perspectiva do agir, o ato será bom se 

a intenção, por exemplo, fosse demonstrar a destreza do atirador em um campeonato de 

tiro; mas mau, se a intenção fosse a de cometer um homicídio. Nessa hipótese, 

admitindo-se a hipótese de que o atirador pretendesse matar alguém com a finalidade, 

por exemplo, de receber a sua herança. Se por acaso a pessoa já estivesse morta quando 

o tiro fosse dado (houvesse sofrido um infarto horas antes, por exemplo), seria um crime 

                                                 
73 (LAUAND, 1994. p. 8). 
74 Tal distinção é paralela à classificação do bonum que estabelecem Tomás e Aristóteles: “honestum, 
utile et delectabile: o bonum honestum, o  bem moral, é apetecível por si” (STh, II-I, 5, 6). 
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impossível (pois não é factível “matar um morto”). Do ponto de vista do direito, poderia 

ser o caso de que se chegasse a receber a herança pretendida, se fosse um herdeiro 

legítimo e necessário. É possível que nenhuma punição jurídica viesse a sofrer. No 

entanto, no plano ético o dano já teria sido consumado, desfigurando interiormente o 

indivíduo, podendo mesmo incapacitá-lo a alcançar a sua realização existencial, apesar 

da eventual riqueza recebida em herança etc.  
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1.5 O sentido e o valor da educação como processo de realização do homem e 

potencialização de seus valores essenciais com vistas à realização existencial 

Outro aspecto de indubitável importância na consideração do ato 

humano, ainda como manifestação do agere e do facere identificados por Tomás, diz 

respeito à particular constituição do homem, composto, como antes já sublinhado, à luz 

do pensamento aristotélico, de corpo e alma. Considerado o homem apenas em seu 

aspecto físico, as mesmas dimensões atribuídas aos corpos em geral, largura, 

comprimento e peso, também nele são identificadas. No entanto, a espécie única do ser 

homem, dando-lhe a qualificação de pessoa, leva à identificação de três dimensões que 

apenas nele se apresentam: as dimensões do fazer (making), do agir (doing) e do 

conhecer (knowing).  

Na identificação destas três dimensões, o pensador norte-americano 

Mortimer J. Adler, ao discutir o tema Man the Philosophical Animal, ensina75: 

Na primeira destas três dimensões, fazer [making], nós temos 

o homem como artista ou artesão – o produtor de todo tipo de coisas: 

sapatos, navios, e casas, livros, música, e  quadros. Não é apenas 

quando seres humanos produzem estátuas ou quadros que devemos 

chamá-los de artistas. Este é um uso muito restrito da palavra arte – 

algo feito pelo homem. 

Na segunda destas dimensões, agir [doing], nós temos o 

homem como ser moral ou social – alguém que pode fazer o certo ou 

o errado, alguém que, através do que faz ou deixa de fazer, atinge  a 

felicidade ou falha em atingi-la, alguém que acha necessário se 

associar com outros seres humanos para fazer o que, como 

humano(a), ele ou ela se sente impelido(a) a fazer.  

Na terceira dimensão, conhecer [knowing], nós temos o 

homem como aprendiz, adquirindo todo tipo de conhecimento – não 

apenas sobre a natureza, não só sobre a sociedade da qual os seres 

                                                 
75 ADLER, Mortimer J. Aristotle for Everybody. Nova York: First Collier Ed., 1991. p. 16 et seq. 
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humanos são parte, não somente sobre a natureza humana, mas 

também sobre o conhecimento em si. 

Nas três dimensões, o homem é um pensador, mas o tipo de 

pensamento que ele faz para produzir coisas difere do tipo de 

pensamento que ele faz para agir moralmente e socialmente. Os dois 

tipos de pensamento diferem daquele tipo de pensamento  que um ser 

humano faz para apenas conhecer – conhecer pelo próprio 

conhecimento em si. 

Estas três dimensões, tratadas, como demonstra Adler nos seus estudos, 

em diversos trabalhos de Aristóteles, vão diretamente se projetar na operacionalidade do 

pensar do homem: para o fazer, o “pensamento produtivo”; para o agir, o “pensamento 

prático”; e para o conhecer, o “pensamento teórico” ou “especulativo”. Para os maiores 

e mais desafiantes valores universais: a verdade, a bondade e a beleza, se ajusta uma 

das mencionadas três dimensões do homem na sua qualidade de pessoa. Para o homem 

moralmente maduro, no campo do fazer e do executar, busca-se o belo ou o trabalho 

bem feito. Na esfera do conhecimento, objetiva-se alcançar a verdade. No do agir, 

enquanto indivíduo e membro da sociedade, atua-se segundo os padrões morais do certo 

ou do errado, do bem ou do mal, sob a perspectiva da realização pessoal e do bem 

comum. 
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1.6 A desumanização do homem e corrupção da consciência moral: A vontade de 

poder, a relativização dos valores e seus impactos na ordem social 

Admitindo-se, como o fazem Tomás, Aristóteles e a tradição filosófica 

clássica, as perspectivas do agere e do facere, como subdivisões do operar humano, e as 

três dimensões atribuídas à pessoa: making, doing e knowing, chega-se naturalmente à 

conclusão de que o homem, pelo processo educativo, deve necessariamente cultivar os 

seus talentos naturais a fim de permitir, com a maior extensão possível, sejam 

alcançados valores essenciais como o da verdade, o da bondade e o da beleza. A busca 

de tais valores deverá levá-lo a ser melhor trabalhador, melhor cidadão e mais apto à 

identificação das soluções mais adequadas às questões materiais e morais que lhe 

afetam como homem e afligem à sociedade como um todo. São eles essenciais para o 

refinamento e amadurecimento de sua consciência moral. O homem, assim, deve ser 

educado para melhor, no sentido de permitir-lhe mais plenamente cumprir suas tarefas 

vitais, considerando-o um ser, acima de tudo, moral; capaz de valorar o acerto ou o erro 

de suas atitudes segundo os fins que pretende e deve alcançar.  

Educar é sempre educar para melhor. Aristóteles também destacava o 

fato de que o homem ignorante é um escravo da própria natureza. Daí que qualquer 

método de transmissão de conhecimento que não objetive um aprimoramento efetivo do 

ser humano, o seu melhoramento, incentiva-o à destruição: à negação de sua própria 

existência consciente, livre e responsável. Um processo deformativo da consciência, 

uma “educação negativa”, não representa educar, nem mesmo na mais pobre 

conceituação do termo. Alfred North Whitehead, ao tratar do tema Os Fins da 

Educação, alerta acerca dos malefícios de um processo educativo sem que os objetivos 

estejam claramente destinados a uma melhoria efetiva do homem, pela ausência da 

apresentação de idéias ricas para o seu desenvolvimento intelectual76: 

Ao prepararmos uma criança para a atividade do 

pensamento, devemos, antes de tudo, precaver-nos contra o que 

chamarei de “idéias inertes”, isto é, idéias que são simplesmente 

                                                 
76 WHITEHEAD, Alfred North. Os Fins da Educação. Tradução Leônidas Gontijo de Carvalho. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional e Universidade de São Paulo, 1969. p. 13. 
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recebidas pela mente sem que sejam utilizadas ou testadas ou 

mergulhadas com novas combinações. 

O fenômeno mais chocante na história da educação é que as 

escolas de pensamento, que em uma época ressumbram uma 

fermentação de gênio, numa geração seguinte exibem meramente o 

pedantismo e a rotina. A razão é estarem elas sobrecarregadas de 

idéias inertes. A educação com idéias inertes não é somente inútil; é, 

acima de tudo, nociva – Corruptio optimi, pessima. [...] 

Passando para o lado cientifico e lógico da educação, 

lembremo-nos de que neles também as idéias não utilizadas são, de 

fato, danosas. Por utilização de uma idéia quero dizer relacioná-la à 

fonte que alimenta nossa vida e que se compõe de percepção dos 

sentidos, sentimentos, esperanças, desejos e atividades mentais que 

ajustam os pensamentos entre si. Poder-se-ia (talvez...) imaginar uma 

classe de seres que poderia fortalecer suas almas analisando 

passivamente idéias desconexas. Mas, a humanidade não está 

construída dessa maneira... 

A educação, nessa ótica, além de propiciar elementos formativos e 

informativos que permitam ao indivíduo desenvolver-se em sua totalidade, deverá 

despertar-lhe o sentido da responsabilidade individual, que é absolutamente vinculada à 

atuação humana permeada pela valoração moral. Caso contrário, num cenário de 

ignorância de valores essenciais ao homem – que deveriam ter sido obtidos à luz de 

conhecimentos que permitissem a sua adequada identificação e assimilação –, dar-se-ia 

nascimento a uma geração de ignorantes do ponto de vista ético, moralmente 

deformada; notadamente pela falta de uma formação cultural e literária adequada, pelo 

não desenvolvimento do aparato racional e pela ausência de reflexão acerca dos 

fundamentos básicos da ética a propiciarem um julgamento valorativo e criterioso das 

questões mais essenciais, atinentes ao certo e errado, à verdade e mentira, ao bem e mal 

etc. É o que salienta Mortimer Adler, analisando alguns aspectos do sistema educacional 

norte-americano no século passado, no capítulo de sua obra Reforming Education – The 

Opening of the American Mind, destinado ao estudo do tema “Ethics: Fourth Century 
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B.C. and Twentieth Century A.D.”, em que procura demonstrar os extremos para os 

quais a negação de validade objetiva do julgamento moral pode levar77: 

Em 1986, no centenário do Yeshiva College na cidade de 

Nova York, seu presidente, Norman Lamm, proferiu um discurso que 

depois foi publicado no The New York Times. Ele disse que “até 

cerca de cinqüenta anos atrás, era comumente aceito que a 

universidade era responsável por fornecer a seus alunos orientação 

moral”. Desde então o ceticismo moral, a visão segundo a qual 

julgamentos de valor, julgamentos sobre o que é bom e mau não 

podem ter validade objetiva, reina em nossas faculdades. 

Isso não começou na década de 60, como poderíamos supor 

ao ler o livro de Allan Bloom, “The Closing of the American Mind”. 

Em 1940 escrevi um artigo para a Harper’s Magazine, chamado 

“Esta Geração Pré-Guerra”, que descrevia as entranhas do ceticismo 

moral da época na Universidade de Chicago, a universidade de 

Bloom.”Tamanho agnosticismo de valores nas empreitadas 

acadêmicas”, continuou o presidente Lamm, “é auto-destrutivo...Um 

sistema educacional que é amoral em nome da ‘objetividade 

científica’, devora assim sua própria juventude... Permitindo que uma 

geração de estudantes cresça como analfabetos éticos e idiotas 

morais, despreparados para lidar com experiências ordinárias da 

vida cotidiana, em uma declaração de falência educacional”. 

“Idiotas morais” soa forte, mas expressa a repugnância 

evocada pelos que negam validade objetiva a todos os julgamentos 

morais. Ao fazê-lo, compartilham da visão manifestada pelo sofista 

Trasímaco na República de Platão, de que o poder tem razão [might 

is right] – de que aqueles que tem o poder de tiranizar outros, não 

podem ser racionalmente condenados como injustos ou como 

violadores de direitos humanos. Aqueles que são oprimidos por tal 

                                                 
77 ADLER, Mortimer J. Reforming Education: The Opening of the American Mind. Nova York: First 
Colliers Books Edition, 1990. p. 263 et seq.  
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tirania podem não gostar, mas não podem, em sã consciência, 

argumentar que está errado. 78  

Em contudente discurso na posse de magistrados federais, Newton de 

Lucca, Desembargador Federal e Professor de Direito do Largo de São Francisco, assim 

se referiu ao homem light, que bem se aproxima do conceito de idiotas morais lançado 

por Lamm já antes da Segunda Guerra79:  

Interessa, para a sociedade de consumo contemporânea, o 

homem light, de que nos fala Rojas, de filosofia hedonista, calcado na 

cultura do descartável e do supérfluo. 

Permito-me relembrar uma rápida passagem do perfil 

psicológico desse homem light: 

“Trata-se de um homem relativamente bem-informado, mas 

de escassa formação humanista, muito voltado ao pragmatismo, por 

um lado, e a vários assuntos, por outro. Tudo lhe interessa, mas de 

forma superficial; não é capaz de fazer uma síntese daquilo que 

percebe e, como conseqüência, se converte numa pessoa trivial, 

superficial, frívola, que aceita tudo, mas que carece de critérios 

sólidos em sua conduta. Tudo nele se torna etéreo, leve, volátil, banal, 

permissivo”. 

                                                 
78 Adler (1990, p. 263 et seq.) continua: “Antes que os leitores suponham que estou conjeturando sobre 
um monstro amoral, permitam que eu cite algumas declarações do Juiz Robert Bork, que, quando escrevi 
este texto, era o indicado do Presidente Reagan para uma vaga na Suprema Corte. Bork foi citado com 
tendo dito que ‘nenhum sistema de valores éticos ou morais’ tem ‘validade objetiva ou intrínseca por si 
só’. Ele escreveu que ‘todo confronto entre uma maioria e uma minoria lutando pelo poder de controlar 
envolve uma escolha entre gratificações’; e que ‘não há um modo de decidir, com princípios, que as 
gratificações de um homem merecem mais respeito que as de outro’. A gratificação da maioria deve 
prevalecer porque o poder tem razão [might is right]. Onde o Juiz Bork aprendeu a pensar e falar assim? 
Na Universidade de Chicago, na década de 40. De quem ele aprendeu isso? De seus professores nas 
ciências sociais que pensam e falam nesse sentido, e também do Professor Carnap e outros positivista-
lógicos no departamento de filosofia que consideram a ética uma disciplina não-cognitiva, voltada 
apenas para o que sentimentos, desejos, ou impulsos expressam em discussões sobre o bem e o mal, o 
certo e o errado. Todos os julgamentos sobre estes assuntos são inteiramente subjetivos, relativos ao 
indivíduo e às circunstâncias do momento e do lugar.”   
79 DE LUCCA, Newton. Discurso de Saudação aos Juízes Federais aprovados no XIII Concurso de 
Ingresso na Magistratura Federal. São Paulo: Tribunal Federal Regional da 3ª Região, abril de 2007.  
Publicação Eletrônica [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por anton._@r_amaral.adv.br, em 17 
mai 2007. 
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“[...] homem sem vínculos, descomprometido, no qual a 

indiferença estética une-se à desvinculação de quase tudo que o 

cerca. Um ser humano rebaixado à categoria de objeto, repleto de 

consumo e bem-estar, cujo fim é despertar admiração ou inveja.” 

(Enrique Rojas - O Homem Moderno — A luta contra o vazio, Editora 

Mandarim, p.16). 

Diante de quadro tão desolador, não é à toa que o escritor 

uruguaio Eduardo Galeano tenha escrito em seu livro Patas Arriba  

La Escuela del Mundo al reves o seguinte trecho que ousei reproduzir 

como um dos marcadores de leitura de nossa Revista: 

“Talvez o símbolo mais expressivo da época seja a bomba de 

neutrons, que respeita as coisas e carboniza os seres vivos. Triste 

sorte da condição humana, tempo das panelas sem conteúdo e das 

palavras sem sentido. A ciência e a técnica, que foram postas a 

serviço do mercado e da guerra, põem-nos a seu serviço: somos 

instrumentos de nossos instrumentos. Os aprendizes de feiticeiros 

desencadearam forças que já não podem conhecer, nem contê-las. O 

mundo, labirinto sem centro, está se rompendo e rompendo o seu 

próprio céu. Os meios e os fins foram divorciados, ao largo do século, 

pelo mesmo sistema de poder que divorcia a mão humana do fruto de 

seu trabalho, obriga ao perpétuo desencontro da palavra e do ato, 

esvazia a realidade de sua memória e faz de cada pessoa competidora 

e inimiga das demais.”    

Assim, indubitável que uma educação amoral ou aética não eleva o ser 

humano, mas encurta sua capacidade de entendimento e apreensão da realidade, 

reduzindo sua satisfação ao meramente superficial e trivial, tornando-lhe, em poucas 

palavras: um homem frívolo, banal e permissivo. A tendência natural da busca dos 

valores de verdade, bondade e beleza80 são sufocados perante teorias e práticas que 

                                                 
80 No capítulo “Transcendentais” de seu Tomás de Aquino em sentenças (São Paulo: DLO-FFLCHUSP, 
1995), Lauand demonstra a profunda coincidência in re entre verdade, bondade e beleza: são 
transcendentais do ente (e esclarece como essa coincidência se faz presente também na intuição criadora 
da linguagem comum de todas as línguas): “Ao tratar dos transcendentais, interessa-nos um particular 
aspecto dessa limitação do conhecimento humano. Um aspecto que Tomás aponta como uma das 
diferenças entre o pensar/falar humano e o divino: se a palavra (Verbo) de Deus expressa perfeita e 
plenamente o conhecimento divino; a nossa palavra expressa só fragmentária e setorialmente (divisim) o 
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negam, pelas palavras ou ações, a existência objetiva de tais valores. Víctor García Hoz, 

na obra Educar: Uma Difícil Tarefa, sublinha os malefícios de tal prática, notadamente 

ao avaliar a questão da verdade e da mentira81: 

Para vermos a gravidade do problema da formação da 

verdade, basta olharmos ao nosso redor para comprovarmos que o 

mundo atual está carcomido pela mentira. Por um lado, as mentiras 

coletivas, de que são bom exemplo as abundantes ocasiões em que as 

nações usam as palavras justiça, paz, liberdade, para com elas 

encobrir suas ambições, nem sempre justificáveis. 

Por outro lado, as mentiras individuais, que vão desde as 

mentiras egoístas com que pretendemos nos livrar de 

responsabilidades ou servir nossos interesses e desejos, até as 

mentiras piedosas que, começando por encobrir ou ajudar 

aparentemente alguém, terminam em muitas ocasiões por serem atos 

de crueldade, ficando entre ambos os extremos as mentiras 

impulsivas, precipitadas, vaidosas ou a serviço de nossa preguiça.  

O mais triste de tal situação é que o homem sente uma 

tendência e um desejo natural pela verdade, a mentira é algo 

sobreposto, antinatural, nascido de um contato social que fornece 

motivos para faltarmos à verdade. [...] 

O esquema geral de toda mentira, suscetível de manifestações 

indefinitivamente variadas, insere-se no medo: o mentiroso teme a 

reação que pode provocar no outro o conhecimento da realidade e 
                                                                                                                                               
nosso conhecimento. Assim, a linguagem não só reflete a limitação do conhecimento humano (não 
podemos expressar o que as coisas são, na medida em que não sabemos completamente o que elas são), 
como também, freqüentemente, expressa fragmentariamente aquilo que sabemos sobre as coisas [...]. 
Apliquemos essas considerações aos transcendentais do ente. Ente, em latim ens-entis, é o particípio 
presente do verbo ser, esse. Ente é aquele que exerce o ato de ser. Ente é, pois, esta árvore, aquela pedra, 
este cachorro. Os seis transcendentais do ente são, por assim dizer, seis sinônimos do ente: cada um 
apontando para um determinado aspecto diferente da mesma e única realidade. São eles: verum, bonum, 
pulchrum, res, aliquid, unum; verdadeiro, bom, belo, coisa, quê e um. O que se afirma com os 
transcendentais é que tudo que é, é bom; tudo que é, é verdadeiro; etc. A identidade (na coisa) entre ente, 
verdadeiro, bom, etc. é uma das afirmações mais fundamentais da filosofia de S. Tomás: o ente, enquanto 
diz respeito à inteligência, diz-se verdadeiro; com relação à vontade, bom; etc. [...] Assim, verdadeiro (e 
o mesmo vale para o bom) é algo próprio do ente, no sentido profundo de que o ente enquanto tal supõe 
uma relação com a Inteligência que o cria e, então, secundariamente, com a inteligência humana que a 
ele se abre”. 
81 HOZ, Víctor García. Educar: Uma Difícil Tarefa. São Paulo: Nerman, 1989. p. 45 et seq. 
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busca uma reação que supõe mais vantajosa. É próprio da mentira 

induzir os outros ao erro, ocorrendo a circunstância desconcertante 

de que se apóia no erro do próprio mentiroso: a suposição de que a 

mentira pode levar a uma reação mais adequada.  

O mentiroso não se dá conta de que, se tal reação, na 

aparência, serve a seus interesses, na realidade dissolve a sociedade, 

porque corta os vínculos de comunicação e escraviza a própria 

personalidade, porque a encerra no âmbito do medo. A mentira é 

terrível porque condena o homem a viver na clandestinidade; o afã do 

mentiroso é ocultar a realidade do conhecimento dos outros e isto 

significa o mesmo que criar um fosso e um teto que impeçam a luz de 

chegar ao que existe na realidade. A clandestinidade do mentiroso é 

obscura e penosa como a clandestinidade material dos conspiradores; 

na realidade, a mentira pode ser considerada como uma insurreição 

contra a sociedade, uma vez que impede a reação social adequada à 

realidade de coisas e ações, e provoca uma reação baseada no erro. 

O ambiente mais adequado à formação do ser humano voltado à verdade 

é, sem dúvida, a escola, ao lado, evidentemente, da família. Mas é na escola em que o 

conhecimento permanece depositado e, assim, disponível ao aluno, a fim de que, pela 

imaginação humana ele cresça em sabedoria e verdade82. É, destarte, fundamental que 

                                                 
82 Whitehead (1969, p. 105 et seq.), discutindo especialmente acerca da responsabilidade da universidade, 
destaca a função da imaginação no processo educativo: “A função apropriada da universidade é a 
aquisição imaginativa de conhecimentos. Além da importância da imaginação, não há razão para que os 
homens de negócios ou outros profissionais não devam adquirir seus conhecimentos paulatinamente à 
medida que os desejarem para ocasiões especiais. Ou a universidade é imaginativa ou não é nada – 
pelo menos nada de útil. A imaginação é uma doença contagiosa. Não pode ser medida nem pesada e 
depois entregue aos alunos pelos membros da faculdade. Ela só precisa ser transmitida por uma 
faculdade cujos membros usam seus conhecimentos com imaginação. Ao dizer isso, estou repetindo uma 
das observações mais antigas; há mais de dois mil anos os antigos simbolizavam o ensino por meio de 
uma tocha que passava de mão em mão através das gerações. Essa tocha acesa é a imaginação sobre a 
qual estou falando. Toda a arte na organização de uma universidade está em proporcionar uma 
faculdade cujo ensino seja iluminado pela imaginação. Esse é o problema dos problemas na educação 
universitária; e precisamos cuidar para que as universidades, em sua recente e vasta expansão em 
número de estudantes e em variedade de atividades – de que tão justamente nos orgulhamos – não falhem 
na produção dos resultados certos, tratando erradamente do problema. A combinação de imaginação e 
ensino requer normalmente algum lazer, isenção de restrições e de preocupações embaraçosas, alguma 
variedade de experiência, estímulo de outros espíritos de opinião e bagagem intelectual diferentes. 
Também é preciso o excitamento da curiosidade e da autoconfiança derivada do orgulho pelas 
conquistas da sociedade na procura do progresso dos conhecimentos. A imaginação não pode ser 
adquirida de uma vez por todas e depois permanecer conservada indefinitivamente numa geladeira para 
ser exibida periodicamente em quantidades estabelecidas. A vida culta e imaginativa é uma maneira de 
viver e não um artigo comercial”. (Grifos nossos). 
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o ensino esteja, em todos os níveis, voltado ao aprimoramento intelectual do ser 

humano, enriquecendo os seus talentos inatos e ainda não desenvolvidos, e sempre 

orientado à busca do conhecimento não apenas técnico e cientifico, mas igualmente 

moral.  

Nesse quadro, uma referência importante – embora não tematicamente 

objeto da presente tese – é o pensamento de Pieper exposto no seu ensaio “O que é o 

Amor”83. O pensador germânico, segundo os ditames dos valores da bondade e da 

beleza, acrescenta sua magnífica análise acerca do amor, no sentido de que, “amar, em 

qualquer caso, denota aprovação. Amar sempre significa afirmar: ‘Que bom, que 

maravilha que você está no mundo’”84. 

A perda do sentido do amor85 – em sua mais ampla dimensão –, que é o 

aspecto mais essencial da coexistência humana, leva a que no outro não se veja um “tu”, 

mas um “quê”; não uma pessoa, mas uma coisa, um mero objeto sem qualquer 

densidade existencial86. Assim, a perda do sentido da bondade, da beleza e da verdade 

                                                 
83 Pieper (apud LAUAND, 1994, p. 46 a 60). 
84 Ibid., p. 46. Ao adentrar na questão do esquecimento do homem do profundo sentido dos valores mais 
essenciais para uma existência feliz, Pieper sublinha que uma das conseqüências mais deletérias no 
campo do relacionamento humano, foi a banalização da sexualidade, embora não imprescindível à 
completa realização do ser humano, é sem dúvida a forma mais íntima, e das mais ricas, do 
relacionamento de um casal que se ama. É nesse cenário que se coloca, de forma mais substancial, a 
atitude interior que leva a alegrar-se pela existência do outro (no voltar-se para o outro e ser levado, por 
um irresistível movimento interior, a exclamar: “Que bom que você exista!”), no qual o amor humano se 
projeta como uma “reprodução do ato criador divino, a força pela qual todo o existente no mundo não só 
existe, mas também é, ao mesmo tempo, algo bom, isto é, algo digno de ser amado.” (p. 58).  
85 E acrescenta Pieper (1994, p. 56 e 57): “Esta é propriamente a tragédia da sexualização selvagem, 
fomentada pela manipulação comercial e publicitária que hoje condiciona cada vez mais a tendência da 
opinião pública atual: de considerar o outro – que em si é um alguém íntimo, com um semblante próprio 
e característico – um mero parceiro sexual, que nem mesmo chega a ser expressamente considerado. 
Certo psicanalista americano definiu o que ocorre aqui de uma forma seguramente oportuna e 
contundente. Diz ele que, na visão do playboy, a folha de figueira só foi deslocada para outro lugar; ela 
agora cobre o rosto humano. Com o mesmo incisivo acerto vem-se apontando ainda o caráter enganoso 
do mero encontro sexual: a ‘união dos corpos’ permanece necessariamente uma ilusão; na verdade, as 
pessoas tornam-se depois dela dois estranhos muito mais distantes um do outro do que antes. E assim o 
paradoxo torna-se compreensível: uma sexualidade isolada do todo da existência separa os sexos muito 
mais do que os une, deixando-os sozinhos precisamente no domínio em que supunham mais seguro 
encontrar-se. O resultado, como afirma Paul Ricoeur, o resultado – certamente não esperado pela 
geração de Sigmund Freud, que defendia a queda dos ‘tabus’ sexuais – é a perda do valor pela 
facilidade, a queda livre do relacionamento assim trivializado até a absoluta futilidade. O que à primeira 
vista poderia parecer uma extraordinária liberdade, revela sua vizinhança fatal e inevitável com o 
completo desespero [...].”. 
86 Em interessante e oportuno artigo, intitulado Desconsideração da Personalidade, da lavra de Ermes 
Pedro Pedrassani, então presidente do E. Tribunal Superior do Trabalho, é destacado, sob a ótica de 
discussões envolvendo o direito do trabalho, a terrível tendência – por vezes aplicável a todo o 
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torna ineficaz, limitado, sempre aquém, todo o processo educativo. É por meio da 

dialética educativa que, precipuamente, deve-se levar a efeito o choque de instintos 

mais primários do aluno com a posse mais ampla de valores existenciais87 e que devem 

ser irradiados os valores humanos mais relevantes, tal como propugnado por López 

Quintás88. 

Uma proposta de educação voltada para a totalidade do real em que se 

insere e se processa dinamicamente a vida humana seria, ademais, a razão fundamental 

do estudo superior. A própria essência da universidade – universum, universitas – 

corresponde (em plano institucional) àquilo que constitui o espírito humano (em plano 

                                                                                                                                               
ordenamento jurídico – de que ao invés de “sujeito” de direito o homem seja muitas vezes tratado como 
“objeto” de direito... (O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 1996. p. A 2). 
87 Esta perda dos valores existenciais, na atualidade, traz também direto impacto na ausência de sentido da 
vida, mais gravemente, sobretudo, nas amadas mais jovens da população, o que redunda, não poucas 
vezes, na dramática questão das drogas. A esse respeito, vasta literatura é disponível, valendo destacar, 
pelos depoimentos reais que recolhem, os seguintes livros: Eu, Christiane F: Treze Anos, Drogada, 
Prostituída..., de Kai Hermann e Horst Rieck (Tradução Maria Celeste Marcondes. São Paulo: Círculo do 
Livro); Drogas e Drogado: O Indivíduo, A Família, A Sociedade, de Heloísa Pimentel (org.) (São Paulo: 
EPU, 1982); A Queda para o Alto, de Sandra Mara Herzer (São Paulo: Círculo do Livro); e Geração 
Abandonada, de Luiz Fernando Emediato (São Paulo: EMW ed., 1982). Na apresentação de Drogas e 
Drogados... (págs. xiii e xiv), Ernesto Lima Gonçalves destaca, diante da agressividade e importância do 
tema a ser abordado, também a responsabilidade da escola no desenvolvimento sadio do estudante, e faz 
graves considerações acerca deste ponto: “Existe o plano em que atuam os integrantes do grupo familiar, 
tal como existe o plano em que figuram os integrantes do grupo social, qualquer que seja o seu tipo – 
escola ou oficina, escritório ou universidade, clube ou praça pública. Em todos esses planos, na medida 
em que eles representarem autenticamente o mundo contemporâneo, encontramos suas marcas mais 
características: fome e sede ao lado do desenfreado consumismo; miséria convivendo com riqueza tão 
grande que permanece inaplicada; solidão no meio da multidão; incomunicação num mundo dos meios 
de comunicação. São todos contrastes que apenas caracterizam a total perda de sentido, a recusa de todo 
fim, que marcam o mundo contemporâneo. Se o plano de nosso palco representar a família, a 
representação autêntica da realidade de hoje irá retratar o desaparecimento do quadro familiar firme, 
sadio e estável, condição de equilíbrio de cada integrante do grupo. Os atores estarão representando a 
perda dos valores autênticos e permanentes que fazem a riqueza da pessoa humana: o engajamento, a 
generosidade, a confiança, a liberdade comprometida. Em seu lugar figurarão a omissão dos pais, a 
insegurança, a rejeição da unidade e da fidelidade, toda uma vida de tensão e conflitos. No plano em que 
se representa o drama da vida escolar, o quadro estará retratando o desinteresse dos professores e a 
falta do sentido de responsabilidade daqueles que representam papel fundamental de educadores. Desde 
os primeiros anos da escola de 1º grau até às classes universitárias essa características representam a 
monótona repetição de cenas e situações. Nestes grupos, tal como naqueles de natureza profissional, à 
perda do autêntico sentido vocacional  juntam-se os desvalores decorrentes da perda do verdadeiro 
sentido de relacionamento humano: promiscuidade em lugar do respeito; invasão do espaço alheio, seja 
físico, seja psicológico; concorrência que não respeita limites. Um ponto é comum em todos os planos da 
representação de nosso drama: o centro é sempre um só, todos os problemas convergem para um único 
personagem – a pessoa humana que existe no âmago do homem contemporâneo. Não há, pois, razão 
para que alguém se admire de que esse homem resista apenas até certo limite, além do qual busque fugir, 
correr para bem longe de tudo isso. No caminho dessa fuga encontra ele sempre o caminho possível à 
droga. Quando se trata de um adulto, a situação é traumatizante; mas quando envolve um jovem ou até 
um adolescente, a circunstância é trágica.” 
88 (QUINTÁS, 2005, loc. cit.). 
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ontológico): abertura para a totalidade do real em suas conexões globais89! É o que 

tem a dizer Pieper, discorrendo sobre a proposta da universidade, lastreada na riqueza 

espiritual do ser humano, razão última da experiência acadêmica90: 

Podemos agora falar da experiência fundamental que se 

encarnou e tem permanecido por mais de dois mil anos nesta 

instituição da civilização ocidental européia: essa experiência que, só 

ela, é em última análise, o fundamento da universidade e a sua razão 

de ser. 

Essa experiência tem por objeto, nada menos, a natureza do 

espírito humano. Para formulá-la, pode-se dizer o seguinte: o 

espírito, por sua própria essência, refere-se ao todo da realidade; não 

é, no fundo, senão aquela capacidade de relacionamento que aponta 

para a universalidade do real; está capacitado e disposto a entrar em 

contato (e a manter este contato) com o “em si” de tudo que é. 

“Ter espírito”, ser um “ente dotado de espírito”, significa 

sobretudo ser capax universi, capaz de abarcar e de ser receptivo ao 

todo no mundo. Ao contrário do animal, que está encerrado num meio 

fragmentário, num ‘mundo circundante’, ter espírito significa existir 

face ao conjunto da realidade, vis-a-vis de l’univers.  

Este pensamento tem sido repetido inúmeras vezes, desde os 

antigos até hoje: Aristóteles diz que a alma é, de certo modo, todas as 

coisas, anima est quodammodo omnia; S. Tomás de Aquino atribui ao 

espírito humano a potência natural de convenire cum omni ente, “ir 

junto”, entrar em positiva relação com qualquer ente; e Max Scheler 

fala de “abertura para o mundo” e de “posse-do-mundo” (Welt-

haben); todos estes pensadores estão falando da mesma situação da 

realidade.  

Mas esta situação implica algo mais: implica que um ente 

espiritual (e portanto também homem) só realiza as suas verdadeiras 

                                                 
89 Pieper, Abertura para o Todo: A Chance da Universidade. Tradução e Introdução Gilda Naécia 
Maciel de Barros; Luiz Jean Lauand. São Paulo: Ed. Apel, 1989. p. 24 et seq.  
90 Ibid. 
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potencialidades quando divisa o todo da realidade e a ele se abre 

expressamente.  

A educação daquilo que é própria e especificamente humano, 

ou, em outras palavras, a verdadeira formação do homem, somente se 

dá quando se põe em marcha esse confronto com o todo existente.  

Um homem verdadeiramente formado é alguém que sabe se 

relacionar com o mundo como um todo...  

A destruição da consciência (a quem compete moralmente valorar o agir 

humano) pela ausência de uma eficaz educação moral, nega o exercício da liberdade 

pessoal, e é, assim, escravizante. É um obstáculo dramático a impedir o correto 

julgamento dos próprios atos e dos atos emanados do todo social. Veda-lhe, sob a ótica 

da cidadania, o desenvolvimento de uma visão crítica permitindo avaliar a atuação de 

seus concidadãos, dos órgãos governamentais e das autoridades públicas, e também as 

teses e práticas levadas a efeito pelas elites intelectuais e financeiras e o adequado 

julgamento das informações fornecidas pelo mass media91. Em suma, sem consciência 

moral amadurecida, o ser humano caminha cegamente, como presa indefesa de suas 

paixões e governado ao sabor dos interesses políticos e econômicos do momento. 

Transforma-se em massa de manobra para o governante e poderosos da ocasião. Sem 

meios de valorar, no exercício do juízo moral, a correção ou não de um ato próprio ou 

de terceiros, segundo os fins objetivados e os meios utilizados para o seu alcance, lhe é 

obstaculizada, na perspectiva de sua realização plena, a encaminhar-se à felicidade 

                                                 
91 Não se nega a responsabilidade pessoal do indivíduo, na órbita moral, que de qualquer forma deve 
responder pelos atos e omissões que levar a efeito, pois a razão natural, se não calada pelos vícios 
pessoais, ainda que não adequadamente formada sinaliza no sentido da correção ou não do agir humano. 
Na visão de Aristóteles, entretanto, resta destacada a significância do processo educativo: “A virtude 
intelectual deve tanto seu nascimento quanto seu crescimento ao ensino (razão pela qual requer 
experiência e tempo), ao passo que virtudes morais são resultado do hábito... Deste fato, fica claro que 
nenhuma das virtudes morais surge em nós naturalmente; pois nada que exista naturalmente pode formar 
um hábito contrário à sua natureza. A pedra, por exemplo, que por natureza gravita para baixo, não 
pode ser induzida pelo hábito a se mover para cima, nem mesmo se alguém tentar treiná-la jogando-a 
para cima dez mil vezes... Nem por natureza, portanto, nem contrariamente à natureza as virtudes 
surgem em nós; antes somos preparados pela natureza com uma capacidade de recebê-las, e nos 
aperfeiçoamos nas virtudes pelo hábito”. Aristotle. Nicomachean Ethics. In: Hutchins, Robert Maynard 
(ed). Great Books of the Western World. Tradução para o inglês W. D. Ross. Chicago: Encyclopaedia 
Britannica, Inc., 1989, 1098a. 
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existencial. No plano político e social, atrofia-se-lhe a capacidade do pleno exercício 

das prerrogativas, direitos e garantias inerentes à cidadania92.  

Na ótica pessoal, é salientada a sua “desumanização”. Sob o prisma 

político, é mediocrizada a dimensão de cidadão. Os direitos da pessoa e do cidadão, por 

tais razões, não podem ser eficazmente exercidos em uma sociedade na qual se 

ausentem atitudes éticas fundamentais, desenvolvidas através de um contínuo e 

consistente processo de educação moral, formador da consciência individual. É assim, 

de se destacar, que a educação moral em seu sentido mais amplo, no mundo moderno, 

aspira capacitar o cidadão ao adequado exercício dos direitos que lhe são derivados da 

concepção democrática de Estado. O amplo sentido do termo educação, que Robert 

Maynard Hutchins denomina educação liberal (no sentido de liberal education, artes 

liberales), foi por ele vislumbrada objetivando a própria excelência humana, em uma 

                                                 
92 É relevante ainda destacar, qualquer que seja a linha filosófica adotada para identificação da 
consciência moral, o fato de que o homem pode ser capacitado a executar um juízo valorativo de suas 
ações, seja por adquiri-la de forma inata, dentro da tradição judaico-cristã, ou através da educação, como 
sublinhado por Aristóteles. José Ferrater Mora, no seu Dicionário de Filosofia (Lisboa: Dom Quixote, 
1982), no verbete “consciência moral”, apresenta as seguintes considerações acerca das concepções sobre 
suas origens: “(1) A consciência moral pode ser conhecida como inata. Supõe-se neste caso que, pelo 
mero facto de existirem, todos os homens têm uma consciência moral. O que pode entender-se em dois 
sentidos: (a) a consciência moral é algo que se tem sempre e efectivamente; (b) consciência moral é algo 
que se tem a possibilidade de possuir sempre que se suscite para isso uma sensibilidade moral adequada. 
(2) A consciência moral pode ser concebida como adquirida. Pode considerar-se que se adquire por 
educação das potências morais ínsitas ao homem, e nesse caso esta posição aproxima-se da última 
mencionada (1b), ou pode supor-se que se adquire no decurso da história da evolução natural, das 
relações sociais, etc. Uma conseqüência desta teoria é a de que a consciência moral não só pode surgir 
ou pode não surgir no homem, mas também a de que o seu conteúdo depende por sua vez do conteúdo 
natural, histórico, social, etc. As teorias naturalistas, historicistas, social-historicistas, sociais, etc., 
entram dentro deste grupo. (3) A origem da consciência moral pode ser atribuída a uma entidade divina. 
A moral resultante é então heterónoma ou, mais propriamente, teónoma. (4) A origem da consciência 
moral pode atribuir-se a uma fonte humana. Por sua vez, esta fonte humana pode conceber-se como 
natural, histórica ou social, e assim esta posição combina-se com a (2). Também pode considerar-se que 
esta fonte é individual ou social. (5) O fundo donde procede a consciência moral pode ser racional ou 
irracional. Estas duas posições combinam-se freqüentemente com quaisquer umas das atrás 
mencionadas. (6) O fundo donde procede a consciência pode ser pessoal ou impessoal. (7) Finalmente, o 
fundo donde procede a consciência moral pode ser autêntico ou inautêntico. Se se dá o primeiro, podem 
admitir-se muitas das concepções anteriores. Se se dá o segundo, as concepções usualmente admitidas 
são as da sua origem natural e puramente social. A consciência moral é então desmascarada como um 
sentido que o homem adquire em virtude de certas conveniências sociais ou de certos processos naturais 
e que pode desaparecer logo que essas conveniências deixem de vigorar”. Na perspectiva das várias 
hipóteses teóricas citadas, releva destacar que, não obstante o autor do presente estudo esteja filiado a 
uma concepção acorde com os princípios derivados das tradições judaico-cristãs, resta saliente o fato de 
que, qualquer que seja a linha doutrinária adotada, a existência de uma consciência moral não é negada. 
É, sim, reconhecida dentro da perspectiva do ser humano enquanto ente social por excelência.  
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concepção que rememora o sentido da grega paidéia93, e portanto de valor essencial à 

“humanização” do homem94: 

A meta da educação liberal é a excelência humana, tanto 

privada quanto pública (pois o homem é um animal político). Seu 

objeto é a excelência do homem como homem, e do homem como 

cidadão. Ela considera o homem como um fim, não como um meio; e 

considera os fins da vida, e não seus meios. Por esta razão, é a 

educação dos homens livres. Outros tipos de educação ou treinamento 

tratam o homem como meio para algum outro fim ou, na melhor das 

hipóteses, estão preocupados com os meios de vida, com a obtenção 

do sustento, e não com seus fins.  

Maynard Hutchins destaca que, nas sociedades democráticas (no caso, os 

Estados Unidos), uma educação liberal (no sentido já referido de liberal education, das 

artes liberales) promovida através do recurso à cultura clássica (nas quais é subjacente a 

preocupação com a dimensão moral do ser humano), é o mecanismo básico para o 

exercício da boa política e do próprio lazer saudável dos cidadãos. Nas suas palavras95: 

Se o lazer e o poder político são razões para uma educação 

liberal, então todo mundo na América tem esta razão, e todo mundo 

onde a democracia e a industrialização penetrarem, a tem. Se o lazer 

e o poder político requerem esta educação, todo mundo na América 

agora a requer, e todo mundo onde a democracia e a industrialização 

penetrarem vão, em última análise, requerê-la. Se as pessoas não são 

capazes de adquirir esta educação, elas devem ser privadas de poder 

                                                 
93 Cf. JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes e Ed. 
UNB, 1989. Jaeger assim introduz sua obra: “Paidéia, a palavra que serve de título a esta obra, não é 
apenas um nome simbólico; é a única designação exata do tema histórico nela estudado. Este tema é, de 
fato, difícil de definir: como outros conceitos de grande amplitude (por exemplo os de filosofia ou 
cultura), resiste a deixar-se encerrar numa fórmula abstrata. […] Não se pode evitar o emprego de 
expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação; nenhuma delas, porém, 
coincide realmente com o que os gregos entendiam por paidéia [...] e, para abranger o campo total do 
conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez. […] Os antigos estavam convencidos de 
que a educação e a cultura não constituem uma arte formal ou uma teoria abstrata, distintas da estrutura 
histórica objetiva da vida espiritural de uma nação [...].” (p.2) 
94 HUTCHINGS, Robert Maynard. The Great Conversation: The Substance of a Liberal Education.  In: 
______ (org.). 31a. reimp. Great Books of the Western World, Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 
1989. p. 3.  
95 (ibid., p. 17 et seq.). 
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político e possivelmente de lazer. Seu poder político não-educado é 

perigoso, e seu lazer não-educado é degradante e será perigoso. Se as 

pessoas são incapazes de alcançar a educação que a cidadania 

democrática responsável exige, então a democracia está condenada. 

Aristóteles, corretamente, condenou a massa humana à escravidão 

natural, e o quanto antes começarmos a reverter esta tendência na 

direção da democracia, melhor será para o mundo.  

Assim, considerando suas implicações pedagógicas releva sublinhar ser a 

educação moral não apenas essencial à realização existencial do ser humano, mas diante 

das concepções democráticas evidenciadas no Ocidente ao longo dos últimos dois 

séculos, é imprescindível propiciar condições para extendê-la ao maior número possível 

de cidadãos se realmente se pretende a consecução de uma sociedade lastreada nos 

princípios do Estado Democrático de Direito, em que impera o respeito aos direitos e 

garantias fundamentais, a tolerância e a fraternidade, mediante a criação, interpretação e 

aplicação do direito sob a perspectiva da justiça social e do Bem Comum.  
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1.7 As virtudes como raízes das atitudes éticas fundamentais 

À luz do exposto neste capítulo, como sustenta Lauand96:  

[...] podemos compreender a doutrina de Tomás sobre a virtude. A 

virtude – como também seu oposto: o vício – é um hábito 

(naturalmente, a virtude é um hábito bom; o vício, mau). O nosso 

tempo anda tão desorientado no que diz respeito à Educação Moral 

que a própria palavra “hábito” nos causa aversão: associamos o 

hábito a condicionamento, domesticação etc. Porém, o verdadeiro 

sentido do hábito, o que lhe dá Tomás, nada tem que ver com essas 

deformações. Hábito é pura e simplesmente uma qualidade adquirida 

(auto-adquirida e livremente desenvolvida) que facilita e aperfeiçoa 

também o próprio homem. [...] Assim se compreende a sentença de 

Tomás: “As virtudes nos aperfeiçoam para que possamos seguir 

devidamente nossas inclinações naturais” (II-II, 108, 2). A aquisição 

de virtudes é auto-educação para aquilo que objetivamente é bom 

(coincida ou não com a espontaneidade).97 

Na mesma perspectiva labora Josef Pieper,98 ao ensinar que: 

O último grande mestre da cristandade ainda não dividida, 

Tomás de Aquino, designou a virtude humana como ultimum 

                                                 
96 (LAUAND, 1994, p. 9 e 10). 
97 (BAUMGARTH; REAGAN, 1988, págs. xviii e xix), acerca da doutrina tomista da virtude 
direcionando a conduta humana, destacam que: “Dentro da esfera de conduta adequada, pode-se dizer 
que somos virtuosos quando desenvolvemos a firme disposição de fazer a coisa certa pela razão certa. 
Quando crianças fazemos a coisa certa, na melhor das hipóteses, porque temos a opinião certa e, na 
pior, pelas recompensas ou punições extrínsecas prometidas pelos adultos. É somente quando nós temos 
a satisfação própria de fazer as coisas corretamente, no entanto, que se pode dizer que somos realmente 
virtuosos. Ser realmente virtuoso é ter adquirido a adequada disposição habitual para agir de 
determinada maneira. Ao aprender a tocar piano, por exemplo, primeiro nos concentramos em detalhes 
mecânicos, como saber onde colocar nossos dedos. Uma vez que ganhamos maestria sobre o 
instrumento, nosso conhecimento das coisas mecânicas se torna de natureza secundária. Adquirimos a 
adequada disposição habitual, de certa forma, para tocar o piano. Tendo adquirido a disposição 
necessária, nós mudamos nossa conscientização do preceito para a performance por si mesma, da 
percepção de detalhes de natureza técnica ou mecânica secundários para a percepção da beleza do ato 
em si e o prazer que lhe acompanha. Da mesma forma, na arena prática mais ampla, esta mudança de 
foco da consciência sinaliza o desenvolvimento da virtude moral. Nós somos sempre criaturas de hábitos, 
sejam bons ou ruins. A natureza nos inclina aos hábitos bons, mas não é sem os nossos próprios esforços, 
os incentivos de nossos pais, e os preceitos da lei que nós seremos capazes de adquirir a adequada 
disposição habitual. O sucesso nisto nos coloca de posse de uma virtude de moral.”  
98 PIEPER, Josef. Estar Certo Enquanto Homem: As Virtudes Cardeais Redescobertas. In: LAUAND 
(1994, p. 11 et seq.). 
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potentiae, ou, em linguagem de hoje, o máximo daquilo que uma 

pessoa pode ser. [...] Com isso, afirma-se também algo a respeito do 

homem: que a sua vida cotidiana se situa em meio a esses diferentes 

graus de realização, procurando, é certo, o máximo do poder-ser, mas 

não necessariamente atingindo-o. Que o ser humano é, no seu núcleo 

mais profundo, um ser-que-se-torna; em todo caso, não é um ser 

conformado desta ou daquela maneira, não é algo pura e 

estaticamente existente, mas sim um sujeito do acontecer, realidade 

dinâmica, aliás, como todo o Cosmos. 

A tradição clássica trabalha com quatro virtudes éticas fundamentais99: a 

prudência, que leva a se ver aquilo que é, ou, em outros termos, a permitir ao homem, 

na medida do possível, ver a realidade tal como ela realmente o é, sem preconceitos que 

lhe turbem a visão; uma virtude que o leva a tomar partido e agir diante daquilo que é 

certo (a não apenas aparentemente certo100); a justiça, que o impele a dar ao outro o que 

lhe é devido, sempre (e não apenas quando lhe convém); a fortaleza, que leva ao 

esforço para a imposição do bem sobre o que é mal (o bem não se impõe por si mesmo, 

mas há necessidade do empenho pessoal para que tal ocorra); e a temperança, que 

propugna o correto uso das forças naturais de autopreservação (defendendo o homem da 

autodestruição, pela preservação dessas mesmas forças)101. 

Em suma, é pela aquisição das virtudes – o que é propiciado pelo 

processo educativo – que se permite ao homem realizar-se na perspectiva da excelência 

humana em plenitude. Esta tese, no plano da filosofia da educação, tem por objeto a 

reflexão sobre a virtude da prudência e as suas conexões e afinidades com o método do 

caso aplicado ao ensino jurídico da disciplina de direitos e garantias fundamentais, 

voltados ao atingimento do ideal de justiça – sob a ótica da iustitia – no plano da 

criação, interpretação e aplicação do direito. Nessa perspectiva, será igualmente 

relevante retomar a discussão sobre alguns aspectos fundamentais da virtude da justiça, 

bem como sobre a relação entre a hermêutica jurídica e a formação dos valores éticos do 

intérprete. Estes aspectos serão objeto dos capítulos seguintes. 

 

                                                 
99 (STh, II-II, 47, 4, sed contra). 
100 ... ou conveniente, ou, ainda, na linguagem contemporânea, “politicamente correto”.  
101 (PIEPER, 1994, p. 12 et seq.). 
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CAPÍTULO 2: A VIRTUDE DA PRUDENTIA 

2.1 A virtude da prudência: a prudentia dos antigos e a moderna “prudência”  

A dimensão ética do ensino jurídico que se propõe nesta tese — voltada, 

assim, à realização humana em plenitude, o que somente é possível se se está em 

perfeita sintonia com a realidade, que é o que pressupõem as virtudes como atitudes 

éticas fundamentais102 — se ressente da falta de um vocabulário que torne efetivo, para 

o estudante atual, a apreensão de conceitos e conteúdos essenciais para dimanar tal 

educação moral. Em especial para a prudentia, que “ajuda e opera em  todas as 

virtudes”103. Retomando-se, assim, a temática tratada na Introdução, há sem dúvida uma 

profunda ausência de categorias intelectuais na atualidade que permitam captar, em toda 

a sua profunda dimensão, os valores éticos, aos quais a “modernidade” atribui, na 

prática, uma notável e dramática desimportância. Por isso, anota Albert Raulin104: “se 

no vocabulário de Sto. Tomás, a palavra prudência tivesse o significado que havia 

adquirido no uso corrente de nossa língua, essa escolha [de abrir o estudo das virtudes 

cardeais com o tratado da prudência] seria de fato surpreendente”. Atualmente, dar 

mostras de “prudência” parece incompatível com ser forte e corajoso — o que se 

adquire pela prática das virtudes da fortaleza e da temperança —, ou mesmo justo, o que 

pressupõe um denodado controle da vontade. Se o prudente é, em uma deturpada visão 

corrente, o que “não decide” ou quem “não toma partido”, como poderia sustentar o 

tomista Pieper que “somente quem em primeiro e previamente é prudente, poderá ser 

justo, valente [...] [e] que o homem bom é bom em virtude de sua prudência”105? É que, 

para entendermos o pensamento de Tomás – que diz que “a prudentia é 

                                                 
102Esta é a linha filosófica adotada por Tomás de Aquino, como de resto pela antiguidade clássica: 
“Tomás procura, pois, a realidade do homem, a experiência sobre a realidade do homem. A sua 
concepção apóia-se no fato (bastante empírico) de que há na vida ocasiões especiais em que a realidade 
perde seu rosto rotineiro e nos apresenta uma face nova: de repente descobrimos o que é ou o que 
significa para nós algo ou alguém. Daí que afirme, com Aristóteles e Platão, que a admiração é o 
princípio do filosofar.” LAUAND, Luiz Jean. Estudos Introdutórios. In ____ e SPROVIERO, Mário 
Bruno. Verdade e Conhecimento: Tomás de Aquino. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 50. 
103 (STh, II-II, 47, 6 ad 2). 
104 RAULIN, Albert. A Prudência: Introdução. In: PINTO DE OLIVEIRA, Carlos-Josaphat, coord. Suma 
Teológica de Tomás de Aquino. São Paulo: Ed. Loyola. Vol. 5. 2004. p. 583. 
105 PIEPER, Josef. El Arte de Decidir Rectamente. In: ______. La Fe ante el Reto de la Cultura 
Contemporánea. Madri: RIALP, 1980. p. 206 et seq.  
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necessariamente corajosa e justa”106 – temos de “nos familiarizar com uma noção de 

prudência que não nos é habitual” 107 e que a virtude de que se trata, como sublinha 

Raulin, “está ainda mais longe de nossas categorias de pensamento, do que havíamos 

pressentido”108. Ora, a prudentia diz respeito justamente ao contrário da indecisão, da 

inoperância e da inação. É uma indispensável virtude do agir que permite “a passagem 

dos princípios universais para as decisões concretas”109. 

Pieper110, ademais, alerta para o caráter decisivo da prudência em toda a 

dimensão ética da vida humana: 

Isto [a contemplação imparcial do fato, com um saber 

objetivo, com um juízo real da situação, que são a matéria prima da 

prudência] vale claramente não só para o justo e para a justiça; em 

toda decisão ética (ademais, não há decisão que não seja decisão 

“moral”: ética, moral, significa aqui tanto como surgida da 

liberdade, submetida ao critério do justo ou injusto, imputável ao 

homem, que dela se responsabiliza), quer se trate da justiça ou de 

conter (ou desatar) a ira, do desejo de prazer, do afã de poder, ou do 

valente, ou do covarde, ou de resistir ao mal, ou de algo assim como 

“jogar-se de cabeça” (ou o prestígio, a consideração, o aplauso); em 

todos esses casos, dizia, deve preceder à decisão, se há de ser justa e 

responsável, a reflexão sossegada e responsável da situação, do fato 

real, em todas as suas derivações. Por isso, pela verdade das coisas, 

pelos fatos, tal como se produziram, devo guiar-me se hei de adotar 

uma decisão reta (seja do que se tratar no caso concreto); a 

realização do bem pressupõe o conhecimento da realidade. 

E continua o filósofo germânico111: 

                                                 
106 (STh I-II, 65, 1). 
107 (RAULIN, 2004, p. 583). 
108 Ibid. 
109 Ibid.  
110 (PIEPER, 1980, p. 207). 
111 (Ibid. p. 207, grifos nossos). 
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[...]. Não se pode fazer o bem com a mera “boa vontade”; para tanto 

se requer também dirigir os olhos à realidade do mundo e que se faça 

depender o não e o sim da vontade do conhecimento da realidade. 

Boa é uma ação que está em consonância com a realidade. “O fazer e 

operar, tudo se reduz a captar limpamente os objetos e a tratá-los de 

acordo com a sua natureza”; esta é uma frase de Goethe. Também há 

outra, igualmente de Goethe, que resume assim essa lição: “Todas as 

regras morais se resumem a uma: a verdade”. O que vale dizer – 

reitero – que quem não é capaz de ver sem preconceitos, sem deixar-

se influir pelo sim ou não da vontade, quem não é capaz de captar em 

silêncio, para transformar o visto, o conhecimento em decisão, não 

pode fazer o bem, é dizer, não é sequer capaz em sentido pleno de 

uma ação moral. 

Precisamente a isto se refere e aponta o velho 

princípio, que quiçá nos possa soar estranho, de que a prudência, a 

“virtude” da prudência, situada em primeiro lugar entre as quatro 

virtudes cardeais, é também a suprema e mais distinguida delas. 

Daí o caráter dramático “de que prudentia é uma daquelas tantas 

palavras fundamentais que sofreram desastrosas transformações semânticas com o 

passar do tempo”112, chegando mesmo hoje a designar o vício em oposição à virtude 

que representava113, o que é bem destacado por Lauand114: 

A proximidade entre nossa língua e o latim de Tomás não nos deve 

enganar: ocorre, como dizíamos, um conhecido fenômeno de 

alteração no sentido das palavras que se manifesta muitas vezes 

quando lemos um autor de outra época. E não só alteração: como 
                                                 
112 (LAUAND, 2005, p. vii, grifos nossos). 
113 É o que se apreende das lições de C.S. Lewis, no sentido de que não apenas se altera o sentido 
lingüístico das expressões éticas, como se deixa entrever uma notória inversão de polaridade: “Aquela 
palavra que originalmente designava uma qualidade positiva, esvazia-se de seu sentido inicial ou passa 
até a designar uma qualidade negativa.” Cf. LEWIS, C. S. Studies in Words. Cambridge: Cambridge at 
the University Press. 1960. p. 173, (apud LAUAND, 1997, p. 30). Por isso Pieper ilumina o paradoxo: 
“Para a compreensão do homem de hoje, portanto, a noção de bem e a noção de imprudente excluem-se 
em vez de se apresentarem solidárias. Para ele não há boa acção que não possa ser imprudente, e não há 
má que não possa ser prudente; a mentira e a cobardia são muitas vezes consideradas bastante 
prudentes, e, por outro lado, imprudentes a sinceridade e a dedicação corajosa”. (PIEPER, Josef. 
Virtudes Fundamentais. Lisboa: Áster, 1960. p. 13). 
114 (LAUAND, loc. cit., grifos nossos). 
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mostra C. S. Lewis, dá-se freqüentemente, sobretudo no campo da 

ética, uma autêntica inversão de polaridade: aquela palavra que 

originalmente designava uma qualidade positiva esvazia-se de seu 

sentido inicial ou passa até a designar uma qualidade negativa. 

Foi o que aconteceu [...] com as palavras “prudente” e “prudência”. 

Atingidas ao longo dos séculos pelo subjetivismo metafórico e pelo 

gosto do eufemismo, “prudência” já não designa a grande virtude, 

mas sim a conhecida cautela (um tanto oportunista, ambígua e 

egoísta) ao tomar (ou não tomar...) decisões. [...] 

[....] [E]m Tomás, ao contrário, prudentia expressa exatamente o 

oposto: é a arte de decidir corretamente, isto é, não com base em 

interesses oportunistas, não em sentimentos piegas, não em impulsos, 

não em temores, não em preconceitos etc., mas, unicamente, com base 

na realidade, em virtude do límpido conhecimento do ser.  

Ora, ao inexistir na categoria do pensamento moderno uma possível 

assimilação da clássica prudentia com a atual “prudência”, a linguagem corrente, para o 

estudo da ética, perde pois sua funcionalidade de duplo sentido: de ser canal de 

comunicação ao mesmo tempo em que permite conhecer a realidade. Lauand retrata 

essa trágica disfunção lingüística que torna absolutamente incompreensível para a 

atualidade – salvo um renovado esforço educativo – o sentido próprio que os clássicos 

atribuíam à prudentia:  

[...] embora os dicionários Latim-Português continuem a trazer 

prudência como a tradução de prudentia, esta última é a grandiosa 

virtude que expressa a arte de decidir-se com base no conhecimento 

objetivo da realidade, ao passo que a nossa prudência possa designar 

a indecisão, que pondera tudo, exceto aquilo que a realidade 

efetivamente exige de um homem reto. 

Certamente, esse fenômeno transcende o âmbito da linguagem 

e remete a um empobrecimento existencial do próprio homem, na 

medida em que [...] nossa possibilidade de percepção do mundo e de 

vivência de atitudes está fortemente condicionada pela existência de 
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uma linguagem viva (que, por outro lado, só se mantém viva e 

presente, na medida em que as realidades para as quais aponta a 

linguagem interessam à comunidade falante). 

Dessa forma, não é factível um conhecimento objetivo da moral se não 

há um vocabulário que permita ao receptor da mensagem a adequada absorção daquilo a 

que se propõe transmitir. Não há viabilidade de se acessar a realidade eticamente 

relevante, com todo o seu colorido e dramaticidade contingenciais, que a prudentia e as 

demais virtudes necessariamente exigem115 como pressuposto essencial para ser 

deflagrada por seu agente116: o indivíduo que deverá escolher um caminho, entre outros 

tanto possíveis, mas que seja moralmente o certo – e não necessariamente o mais fácil, 

cômodo, lucrativo, indolor, útil, pragmático, politicamente correto etc. E o terrível desta 

falta de instrumento hábil para transmissão do conteúdo ético subjacente à prudentia e 

às demais virtudes da justiça, da fortaleza e da temperança, é o profundo abismo 

epistemológico que se estabelece entre o ser e o dever ser, como uma barreira à 

visualização dos fins necessários para sua realização existencial em plenitude117 e à 

adoção dos correspondentes meios e caminhos necessários para atingi-los.  

Daí, não por acaso, a neurose comum do homem moderno ser justamente 

a ausência de sentido na vida..., como bem identificado pelo filósofo e psiquiatra Viktor 

Frankl118. E uma certa atitude de desgosto com a própria vida é bastante sintomática e 

fornece uma plausível explicação para, por exemplo, o relativo sucesso inicial na 

Internet de um ambiente utópico como o do Second Life119: um programa que se propõe 

                                                 
115 Pois “não há justiça e fortaleza que possam opor-se à virtude da prudência; e todo aquele que for 
injusto é, ao mesmo tempo e antes de mais nada, imprudente (Omnis virtus moralis debet esse prudents: 
toda a virtude é necessariamente prudente) [Virt. Comm. 12 ad 23] apud (PIEPER, 1960, p. 14).  
116 “O pressuposto da justiça é a verdade. E no domínio da sabedoria ‘natural’, naquele domínio, 
portanto, que o sobrenatural ‘pressupõe e aperfeiçoa’, recordemos a frase de Goethe: ‘Todas as leis e 
regras morais se podem reduzir a uma só coisa: a verdade’.” (Ibid., grifos nossos). 
117 A aceitação do bem como finalidade última é anterior à prudentia, que trata dos meios e não dos fins 
(PIEPER, 1960, p. 46). Pois ela, como diz Tomás: “é, portanto, sabedoria a respeito das coisas humanas; 
não sabedoria absoluta, por não versar sobre a causa mais elevada e absoluta, dado que se trata do bem 
humano, e o homem não é o melhor entra aquelas coisas que existem. Por isso que se diz [...] que a 
prudência é ‘sabedoria para o homem’, e não sabedoria absolutamente.” (STh, II-II, 47, 2 ad 1). 
118 (FRANKL, 1986).  
119 Cerca de 8 milhões de pessoas cadastraram-se inicialmente como usuárias do programa (Cf. O Estado 
de S. Paulo, São Paulo, 29  jul. 2007, p. B14). A notícia informa que no ranking mundial o Brasil é o 
terceiro em número de usuários. Ademais, destaca que os brasileiros que participam de comunidades 
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a operacionalizar, no mundo virtual, uma irreal “segunda vida”, cuja sedução está 

justamente no seu artificialismo que abandona qualquer experiência problemática com a 

realidade, o que supõe evitar qualquer verdade indesejada120. Ora, na medida em que a 

fidelidade ao ser objeto da realidade é o substrato absolutamente imperioso à 

intervenção das virtudes da prudência e da justiça, a “segunda vida” é por natureza 

conflitante com a exigência insubstituível de se conectar com a realidade sensível, pois 

o personagem que atua em um simulado espaço quimérico proporcionado pelo 

programa simplesmente é impossível de existir de fato121. Na medida em que o jogo tem 

por objetivo dissimular “uma vida paralela à vida real, concretizando e realizando 

seus planos até então impossíveis de serem atingidos em nosso mundo”122, percebe-se 

nitidamente que não há viabilidade de seu usuário “cair na real”123, expressão popular 

que bem se afeiçoa à inafastável apreensão da realidade exigida pela prudentia, que 

sempre requer o uso de meios e caminhos verdadeiros e nunca falsos e simulados124. 

                                                                                                                                               
virtuais dedicam 1/3 do tempo que permanecem conectados a programas como MSN Messanger, Orkut e 
Second Life. 
120 A explicação do conceito e objetivos do programa é cruamente elucidativa quanto à irrealidade que 
pretende ofertar ao usuário: “O Second Life é um simulador da vida real, em um mundo virtual 
totalmente 3D, onde os limites de interação com o game vão além da sua criatividade. Nele, além de 
interagir com jogadores de todo o mundo em tempo real, é possível também criar seus próprios objetos, 
negócios e até mesmo personalizar completamente seu avatar [o personagem que incorporará a nova 
personalidade do usuário], tudo em modelagem 3D. O OUTRO MUNDO. Jogar Second Life é como viver 
em outra vida, porém virtualmente. A liberdade que o jogo lhe dá é incrível, permitindo que você trace 
uma vida paralela à vida real, concretizando e realizando seus planos até então impossíveis de serem 
atingidos em nosso mundo. O cenário do jogo é em terceira dimensão e completamente interativo, onde 
qualquer objeto encontrado em sua jornada viabilizará a sua interação conforme sua respectiva função.” 
Disponível em: <http://baixaki.ig.com.br/download/Second-Life.htm>. Acesso em: 17 jul 2007, grifos 
nossos. 
121 Este rigor na fidelidade ao ser que se encontra na realidade se manifesta, no plano da linguagem, até 
mesmo na restrição ao uso de sinônimos pelo Aquinate, como ensina Lauand: “Tomás é muito estrito no 
uso da palavra ‘sinônimo’: para ele, são sinônimas somente palavras de significados absolutamente 
equivalentes, isto é, que não só indicam a mesma realidade (res), mas também o mesmo aspecto, a mesma 
ratio. Diz, por exemplo: ‘Embora essas palavras signifiquem a mesma realidade, não são sinônimas 
porque não a enfocam sob o mesmo aspecto’ (CG I, 35, 1)”. LAUAND, Luiz Jean. Antropologia e 
Formas quotidianas: a Filosofia de S. Tomás de Aquino Subjacente à nossa Linguagem do Dia-a-Dia 
(Conferência proferida na Universitat Autônoma de Barcelona, Dept. de Ciències de l'Antiguitat i de 
l'Etat Mitjana em 23 abril 1998). Disponível em: <http://www. hottopos. com/ notand1 
/antropologia_e_formas _quotidiana.htm>. Acesso em: 22 jul 2007. 
122 (SECOND LIFE, 2007). 
123 Como diz Lauand: “Seja como for, não deixa de ser inquietante que na linguagem quotidiana ‘razão’ 
vá dando lugar a expressões a-racionais: ‘Não estou a fim...!, ‘sei lá’...’ etc. (por outro lado, nossa gíria 
também tem intuições geniais, como na expressão que resume toda a doutrina da prudentia – e seu enlace 
entre Ser-Verdade-Bem – em três palavras: ‘cai na real’!’).” LAUAND, Luiz Jean. A Arte de Decidir: A 
Virtude da Prudentia. In: Igualdade e Justiça. Revista Brasileira de Direito Constitucional. São Paulo: 
Método e ESDC. Vol. 2. Jul-Dez 2003. p. 322. 
124 (STh, II-II, 55, 3 ad 2). 



 81 

Tal ignorância quanto ao rumo a tomar em direção aos fins existenciais – 

e a oportunista despreocupação a que o desconhecimento induz –, torna inconciliável a 

adesão da vontade a uma direção moralmente correta indicada pela razão prática 

(também conhecida por consciência...125) – onde opera a prudentia – e que deveria ser 

seguida em qualquer hipótese126. Nessas circunstâncias, tanto os fins últimos da vida 

humana quanto os meios para alcançá-los permanecem eclipsados pelos sentimentos – 

escravizados que são pela vontade não subordinada à razão e tendentes ao niilismo 

radical e à incessante busca das emoções extremas127 –, e também pela dúvida mais ou 

menos consciente e imprecisão quanto aos fins e meios necessários à sua realização.  

Nestas circunstâncias, é bastante plausível sustentar que a ausência de um 

léxico que torne palpável a ética como valor fundamental para os dias de hoje é ao 

mesmo tempo causa e efeito de atitudes, em teoria, moralmente reprováveis, mas que na 

prática são admitidas como corriqueiras, usuais e sem maiores conseqüências. Assim, 

muitas vezes, nada mais sofre o agente de uma atitude moralmente censurável do que 

apenas alguns constrangimentos e apupos circunstanciais, notadamente quando alguma 

personalidade pública é flagrada em algum ato reprovável, ainda que notoriamente 

grave128. Embora haja um clamor quase unânime na sociedade – salvo daqueles que se 

beneficiam da fraude e do engano129 – por uma “reforma ética”, por “justiça social”, 

                                                 
125 (PIEPER, 1960, p. 21): “Como diz São Tomás, o ‘comando’ da prudência é um ‘conhecimento 
directivo’ [STh, II-II, 166, 2 ad 1]; a decisão prudente traduz uma refundição dos verdadeiros 
conhecimentos que a precederam. (Esta originária e fundamental cognoscibilidade da prudência 
encontra-se de resto confirmada na significação etimológica direta, tanto da palavra alemã Ge-wissen 
como da latina con-scientia; consciência e prudência, como já dissemos, significam em rigoroso sentido 
a mesma coisa).” (grifos nossos) 
126 Ibid., nota 19, p. 62: “A doutrina da prudência não é mais nem menos ‘subjetivista’ do que a doutrina 
cristã em geral: segundo ela, o homem não deve proceder contra a sua consciência (Romanos, 14, 23), 
nem sequer quando a sua consciência está em erro.”  
127 Cf. LINO C. NIETO, José. A Vontade de Poder: Nietzsche, hoje. São Paulo: Quadrante, 2004.  
128 É seriamente sintomático que, mesmo quando se trata não apenas de imoralidades acentuadas mas de 
evidentes ilícitos jurídicos, a punição judicial, por exemplo, da elite política e de autoridades públicas, é 
praticamente inexistente. É o que concluiu a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), que lançou 
a campanha “Juízes contra a corrupção”, pelo fim do foro privilegiado para autoridades, pois concluiu 
que: “Apenas seis das 130 ações penais abertas no Supremo Tribunal Federal (STF) desde 1998 foram 
julgadas. E todas terminaram em absolvição dos réus.” Disponível em: <http://www. amb.com.br/portal / 
index.asp?secao=mostranoticia&mat_id = 9118>. Acesso em 21 jul 2007. A notícia foi veiculada pelo 
jornal O Globo, edição de 6 jul 2007 (primeira página) com o título “Fim de Foro Privilegiado ganha 
campanha”. 
129 Que no fundo são sempre frutos da imprudência, pois: “Assim como a prudência é participada, de 
algum modo, em todas as virtudes, porque a todas dirige, do mesmo modo a imprudência é participada 
em todos os vícios e pecados”. (STh, II, 53,2). 
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contra a “imoralidade na política” e se propugne acabar com a corrupção, com a falta 

de respeito à coisa pública e contra a intolerância, a opressão e a exploração em suas 

mais diversas formas etc., não há como deixar de reconhecer que tais brados, não 

obstante recorrentes, têm tido pouco efeito prático. Basta se ver, apenas a título de 

exemplo, que após mais de uma década entre o impeachment de um presidente e o 

momento atual, o Brasil é tido como um País no qual a corrupção cresce em tamanho e 

importância130 e que, entre recorrentes chacinas, em operações policiais prévias aos 

jogos pan-americanos no Rio de Janeiro houve dezenas de mortes mal esclarecidas no 

complexo do Alemão (periferia pobre na zona norte, que ora sofre com o jugo dos 

traficantes, ora com o arbítrio de parte do poder público), violando os direitos humanos 

mais elementares131.  

Na perspectiva clássica dos antigos, a virtude da prudência poderia 

responder aos anseios mais elevados da “modernidade”, na medida em que a percepção 

e o vivenciamento da realidade moral subjacente às virtudes, como atitudes éticas 

fundamentais voltadas à realização do ser humano em plenitude, fosse revivida pela 

linguagem corrente. E isto porque, como genitrix virtutum132 – genitora das virtudes – 

que é a prudentia, ela expressa qualidades indubitavelmente essenciais ao profundo 

enriquecimento da realidade humana que se expressa no convívio social, pois quem 

poderá negar que há, em geral, uma visível solidão entre os habitantes que vivem nos 

grandes centros urbanos, em que há cada vez mais uma nítida tendência à 

desumanização do relacionamento interpessoal: evita-se o encontro, pois prefere-se o 

anonimato e a indiferença; há uma ampla disseminação de códigos, senhas, codinomes, 

caixas postais e endereços eletrônicos etc. que, conquanto representem avanços 

tecnológicos positivos, geram também uma espécie de despersonificação individual. Se 

antes muitos já habitavam uma selva de pedra impessoal, agora podem experimentar os 

                                                 
130 “Brasil tem pior controle da corrupção em 10 anos, diz Banco Mundial”. Disponível em: <http:// 
www. bbc.co.ukportuguese/reporterbbcstory /2007/07/070710 _ corrupcao_bird_dg.SThml>. Acesso em 
20 jul 2007. Notícia também veiculada pelo jornal O Globo, na edição de 10 jul 2007.  Na publicação 
Freedom in the World 2007. Washington DC: Freedom House, o Brasil está apontado como sofrendo um 
retrocesso em termos de liberdades públicas, tendo em vista: “o aumento da corrupção na política, 
incluindo o envolvimento do partido governista em muitos dos mais sérios escândalos de corrupção” (p. 
16). 
131 Vide notícias veiculadas pelos mais diversos órgãos de imprensa, entre eles a Folha on Line. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u308087.SThml>. Acesso em 18 jul 
2007. 
132 “Prudentia dicitur genitrix virtutum” [3, 4.33,2,5] (apud LAUAND, 1997, p.82). 
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frios espaços virtuais e labirintos obscuros dos bits, sem o calor da presença física ou do 

compromisso. Muitas vezes, o encontro com o próximo assusta ou é incomodo e deve 

assim ser evitado, quando não eliminado. Por sua vez – e o contraste é impressionante – 

a enriquecedora síntese da prudência que faz Pieper ilumina todo o traço profundamente 

humano da virtude, a partir do conhecimento, do contato e do encontro com o próximo 

na saudável convívência social, o que compreende toda a dramaticidade própria do 

devir em suas conexões globais com a realidade133:  

Ela [a prudência] encerra a humildade da compreensão 

silenciosa, simples; a fidelidade da memória; a arte de saber ouvir; a 

lúcida serenidade na confusão. Prudência significa a ponderação 

hesitante, o filtro, por assim dizer, da reflexão, e significa ao mesmo 

tempo a coragem que se arrisca na decisão irreversível. Significa 

sobriedade, rectidão, abertura e simplicidade do ser, para lá de todas 

as complicações e de todas as vantagens que a “tática” produz.  

A prudência é, como diz Paul Claudel, a “proa inteligente” 

que orienta o nosso ser para a perfeição através da ilimitada 

variedade.  

Com a virtude da prudência fecha-se e arredonda-se o ciclo 

da vida activa na sua verdadeira plenitude: partindo da experiência 

para a realidade, o homem actua no íntimo da realidade, realizando-

se a si próprio na decisão e na acção.  

Na prudência, arremata Tomás, está encerrada toda a dignidade do valor 

humano da vida ativa, permitindo a cada um dirigir-se a si próprio134, sendo com a 

justiça a verdadeira virtude do soberano135 e na arte de governar representa a mais alta 

forma de justiça136, o que sem dúvida exprime a sua indispensabilidade na criação, 

interpretação e aplicação do direito, à formulação das políticas públicas e, em sentido 

amplo, à própria vida em sociedade.  

                                                 
133 (PIEPER, 1960, p. 33, grifos nossos). 
134 Virt. Comm. 8, (apud PIEPER, 1960, nota 46, p. 59). 
135 (STh II-II, 50, 1 ad 1). 
136 (Ibid. 2 ad 1). 
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A presente tese tem como uma de suas premissas – que é ao menos 

altamente indicativa – que a ausência de uma educação moral que se valha de um 

vocabulário eficaz à sociedade atual tem colaborado para um aumento insuportável da 

imprudência (no sentido clássico), que se manifesta na tomada de decisões lastreadas 

excessivamente em danoso pragmatismo, em que predominam o utilitarismo e a falta de 

uma visão de fundo das conseqüências sociais e humanas das ações e omissões levadas 

a efeito, seja no plano da formulação das políticas públicas, seja no âmbito jurídico 

propriamente dito, em especial de seu ensino, o que é parte nuclear deste trabalho. 

Como diz Lauand137: “O empobrecimento do léxico moral é, hoje, um dos mais agudos 

problemas da educação moral, na medida em que gera um círculo, literalmente, 

vicioso: a falta de linguagem viva embota a visão e o vivenciamento da realidade 

moral”. É notável, destarte, reconhecer o pouquíssimo valor prático atribuído, em geral, 

às virtudes morais e daí que a função dos educadores exsurge com imensa grandeza, no 

sentido proposto por López Quintás138 de ser função pedagógica por excelência a de 

irradiar valores essenciais para o estudante, pois como se sabe: “a prudência não é 

inata em nós; ela procede da educação e da experiência”139.  

Por seu turno, sempre houve a consideração, pela filosofia clássica, de 

que a linguagem e a vida cotidiana são aspectos basilares para a educação moral. A 

língua corrente se alimenta da realidade humana ao mesmo tempo em que a 

enriquece, pois permite abrir o diálogo existencial no plano ontológico do ser e do 

dever ser que se exprime em cada pessoa à luz das circunstâncias concretas da sua 

própria vida, quando vivida diante e de posse da realidade. Reconhecer esta riqueza 

e sabedoria também é parte da proposta pedagógica abraçada nesta tese, como um meio 

a possibilitar a educação moral do acadêmico de direito, pelo método do caso.  Nessa 

ótica, portanto, reviver o  profundo e enriquecedor sentido semântico da sabedoria 

                                                 
137 (LAUAND, 2003, p. 316). 
138 (QUINTÁS, 2005). 
139 Tomás de Aquino (apud LAUAND, 2003, p. 319 e 324): “Ergo prudentia non inest nobis a natura sed 
ex doctrina et experimento” e (STh, II - II, 47, 15, sed contra): “O Filósofo diz que ‘a virtude nasce e 
cresce principalmente pelo ensino; é por isso que ela requer experiência e tempo’. Ora, a prudência é 
uma virtude intelectual, como se explicou anteriormente. Logo, não somos prudentes naturalmente, mas 
graças ao ensino e à experiência.” (grifos nossos). 
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intrínseca às virtudes morais na linguagem corrente é, sem dúvida, capital para se 

lastrear a educação moral propugnada nesta tese, pois como anota Lauand140:  

Tomás dirige sua busca filosófico-teológica ao ser em 

abertura máxima para a realidade. [...] Mas como atingir o ser? Nada 

mais distante de sua concepção filosófica do que um discurso 

apriorístico: Tomás parte da experiência, do fenômeno, do ser tal 

como se manifesta. Daí que dê especial relevo metodológico às 

formas do agir humano e da linguagem enquanto portadores de 

notícias sobre o ser. Destaquemos brevemente um aspecto de seu 

modo de filosofar: a atenção dada à linguagem comum. Tomás tem 

um enorme respeito pela linguagem do povo. Multitudinis usus, quem 

in rebus nominandis sequendum, o uso comum do povo deve ser 

seguido... – assim começa ele a Suma contra os gentios. A linguagem 

comum é por ele considerada depositária de sabedoria, quando 

devidamente trabalhada, garimpada. Este é um dos tantos pontos  

que perfazem a sintonia da Filosofia de Tomás com o bom senso do 

povo. 

E resgatar a sabedoria da linguagem comum da ética clássica é uma 

questão pedagógica por excelência, a fim de tornar a experiência acadêmica em sala de 

aula força motriz para o desenvolvimento das qualidades não apenas técnicas, mas 

sobretudo morais do estudante. É o que se propugna nesta tese, por meio do método do 

caso, no ensino jurídico, pois o centro gravitacional do direito é naturalmente o ideal de 

justiça, que abarca muito propriamente os valores morais que são colunas mestras da 

sociedade e que se manifestam nos direitos e garantias fundamentais, também referidos 

como direitos humanos. Poder-se-á, assim, elevar o grau e o alcance da ética – em sua 

dimensão existencial voltada à realização individual e social em plenitude –  por que 

tanto se clama na atualidade, o que se inicia por resgatar, no âmbito do ensino jurídico, 

o sentido clássico da prudência e das demais virtudes morais como atitudes éticas 

fundamentais. 

 

                                                 
140 (LAUAND, 1999, p. 49, grifos nossos). 
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2.2 A inteligência do concreto e a razão prática: a prudência é virtude da ação 

A prudência é uma virtude da inteligência, mas não da inteligência 

meramente especulativa, teórica, abstrata, burocrática e afastada do real. É, ao contrário, 

voltada à razão prática, que leva a que se decida no hic et nunc, pois permite olhar 

“para o ‘tabuleiro’ de nossas decisões concretas, do ‘aqui e agora’, e sabe discernir o 

‘lance’ certo, moralmente bom”141 e, portanto, situa-se no centro da vida moral, como 

recta ratio agibilium, no dizer de Hugh McDonald142: 

Prudência é a mais importante das quatro virtudes cardeais. 

A parte mais importante da prudência é o conhecimento. A mais 

sintética definição de prudência é recta ratio agibilium – razão certa 

sobre coisas a serem agidas. Prudência não é conhecimento teórico, 

como a sabedoria filosófica, mas conhecimento prático. Prudência 

não se preocupa apenas com verdades universais e imutáveis, mas 

também com as singulares, únicas e variáveis coisas da vida diária.  

Apresenta, assim, duas faces que se completam: uma voltada para a 

realidade objetiva e outra para a realização do bem143. Como sublinha Lauand: “esse 

ver a realidade é somente uma parte da prudentia; a outra parte, ainda mais decisiva 

(literalmente), é transformar a realidade vista em decisão de ação, em comando: de 

nada adianta saber o que é bom se não há decisão de realizar este bem”144. A 

prudentia, ademais, diz sempre respeito aos meios e aos caminhos em direção ao 

bem145, nas palavras de Pieper146:  

A função da virtude da prudência não é descobrir as finalidades, ou 

antes, a finalidade da vida, e determinar a orientação fundamental do 

ser humano. É antes a de encontrar meios e os caminhos adequados 

                                                 
141 (LAUAND, 2003, p. 317). 
142 McDONALD, Hugh. The Four Cardinal Virtues. Disponível em: <http://www.hyoomik.com 
/ethics/cardinalvirtues.html>. Acesso em 3 jun 2007. 
143 (PIEPER, 1960, p. 23). 
144 (LAUAND, 2005, p. xi, grifos nossos). 
145 (STh, II-II, 47, 4) Pois: “compete à prudência aplicar a reta razão à obra”.  
146 (PIEPER, loc. cit, p. 46). 
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àqueles fins e a adequada realização, aqui e agora daquela 

orientação fundamental. 

Como elucida o filósofo alemão: “De resto, pressupõe-se que esta 

‘habilidade’ [da prudência] está ao serviço do finis totius vitae [STh, II-II, 51, 1], do 

autêntico e imutável fim da vida humana, e que estes sempre novos caminhos da 

verdade estão em harmonia com a verdade das coisas”147. As virtudes do prudente, sob 

o aspecto intelectual, dirigem a pessoa “para o que ‘já’ é realidade no passado e no 

presente, para coisas e para fatos que ‘são o que são’ e que no seu caráter positivo 

trazem o selo de uma certa necessidade”148. No momento da ação, porém, “quando 

soluciona, quando se decide, o homem prudente dirige-se para o que ‘ainda não se 

encontra realizado’, precisamente para o que há de realizar-se”149. E a submissão ao 

“ser” da realidade é própria da virtude intelectual, como ensina Antonio Gómez 

Robledo150, no sentido de que: “Na ordem do conhecimento dependemos totalmente do 

objeto e devemos entregar-nos sem reservas a ele; não é porventura esta atitude de 

valor singular na educação humana? Do objeto para nós, pelo contrário, não há senão 

uma relação de razão.” Por isso, Couto-Soares acentua151, diante da variedade infinita 

de situações na vida prática, “tudo é contingente, não determinado nem necessário”, 

assim, “para encontrar neste mundo de contingências a resposta mais adequada a cada 

nova conjuntura faz falta uma certa genialidade, um golpe de mestre ou artista”, e 

conclui: “a virtude é essa habilidade genial para dar a solução boa, uma resposta 

sempre nova a uma situação nova”152.  

A consideração de que a prudência é “virtude da razão prática” também 

deriva do pensamento aristotélico, que a vê destinada a reger a ação perante o 

contingente, mediante uma disposição pessoal prática aplicada ao agir voltado a 

                                                 
147 (PIEPER, 1960, p. 27). 
148 Ibid.  
149 Ibid., p. 28. 
150 ROBLEDO, Antonio Gómez. Ensayo sobre las Virtudes Intelectuales. México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica. 1986. p. 94.  
151 (COUTO-SOARES, 2003, p. 5)  
152 Ibid. 
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identificar o que é bom e mau para o homem. É o que destaca Pierre Aubenque, na obra 

La Prudence Chez Aristote153, analisando a natureza da prudentia: 

A prudência é definida como uma “disposição prática 

acompanhada de uma regra verdadeira concernente ao que é bom e 

mau para o homem”. Como seqüência a um método familiar a 

Aristóteles, esta definição é apresentada como resultado de um 

procedimento ao mesmo tempo indutivo e regressivo. Partimos do uso 

comum, constatando que chamamos phronimos ao homem capaz de 

fazer deliberações; notamos que apenas deliberamos sobre o 

contingente, uma vez que a ciência se encarrega do necessário: 

portanto, a prudência não é uma ciência. Será então a prudência uma 

arte? Não, pois a prudência visa a ação [...], e a arte visa a produção. 

A prudência não é, portanto, uma arte. Se a prudência não é nem uma 

ciência e nem uma arte, resta que ela seja uma “disposição” (o que a 

distingue da ciência) “prática” (o que a distingue da arte). Mas pode 

ser também que ela seja uma virtude. Para distingui-la das outras 

virtudes morais, é preciso adicionar uma outra diferença específica: 

sendo a virtude moral uma disposição (prática) que concerne à 

escolha, a prudência é uma disposição prática concernente à “regra” 

da escolha; não se trata aqui da retidão da ação, mas da correção do 

critério; isto porque a prudência é uma disposição prática 

“acompanhada de uma regra verdadeira”. Mas esta definição é ainda 

muito abrangente, porque pode se aplicar a não importa qual virtude 

intelectual: nós distinguimos portanto a prudência desta outra virtude 

intelectual que é a sabedoria, indicando que o domínio da primeira 

não é o Bem e o Mal em geral, ou o Bem e o Mal absolutos, mas o 

bem e o mal para o homem. 

Desse modo, na perquirição desta regra verdadeira do bem e do mal 

para o homem – na dicção de Pierre Aubenque –, a prudência como virtude se 

manifesta em conhecer a realidade eticamente relevante em cada circunstância concreta 

– à luz dos fins últimos da vida humana – e em voluntariamente adotar os meios e 

caminhos necessários para alcançar o bem objetivado pela consciência individual, por 

                                                 
153 AUBENQUE, Pierre. La Prudence Chez Aristote. 3a ed. Paris: Presses Universitaires de France, 
1986. p. 34. 
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meio da ação correspondente; ou seja, que se volta ao operabilium aristotélico, nas 

palavras de Lauand154:   

Não por acaso, um sinônimo antigo de prudentia é discretio, 

discernimento: o homem prudente é o que sabe decidir e agir com 

discernimento. E é precisamente disto que se trata: do agir. Ao 

contrário da contemplativa sapientia, a prudentia – como já definira 

Aristóteles – volta-se para o operabilium e não para a pura 

contemplação da verdade. 

A prudência é, assim, a virtude da decisão certa para a ação concreta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 (LAUAND, 1997, p. 84). 
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2.3 Aconselhar, julgar e agir: a certeza do agir versus o peso da incerteza 

A prudentia – “na medida em que representa a atitude fundamental da 

voluntária afirmação do bem [...] pois só pode ser prudente aquele que, antes e ao 

mesmo tempo, ama e quer o bem [e] só aquele que, antes, é prudente, pode fazer o 

bem”155 –, como a virtude da decisão certa, exige para a sua realização a adesão da 

razão prática ao ato que exprime a ação moralmente boa, de acordo com a realidade. 

Agora, sendo a matéria prima da prudência o conhecimento da realidade tal como ela 

é, isto pressupõe uma insuperável fidelidade ao ser desta mesma realidade que se 

considera. O que vale dizer, não cabem aqui os preconceitos, os juízos superficiais, os 

sentimentos ofuscados pelas emoções, os interesses mais ou menos mesquinhos que 

podem entorpecer a mente e impedir a assimilação da realidade objetiva, em suma, 

daquela que é verdadeira156.  

Para o Aquinate, como sublinha Lauand157:  

[...] prudentia expressa exatamente o contrário da indecisão: é a arte 

de decidir-se corretamente, isto é, com base não em interesses 

interesseiros e oportunistas, em temores, em preconceitos etc., mas, 

unicamente, com base na realidade: pelo límpido conhecimento do 

ser. Desse modo, para Tomás, a prudência leva-nos a tomar corajosa 

e prontamente o partido do que é justo (uma sentença que, no sentido 

que as palavras adquiriram hoje, tornou-se, literalmente, 

incompreensível para nós).  

A prudentia e a verdade, que é seu lastro, partem necessariamente de 

uma abertura para o todo da realidade – com toda a sua dramaticidade e contingência – 

e são como que duas metades indissociáveis do agir interior que deve comandar e 

orientar a ação humana moralmente certa. Pieper, nesse diapasão, assevera que158: 

                                                 
155 (PIEPER, 1960, p. 47, grifos do autor e nossos). 
156 (STh, II-II, 47, 6 ad 3) pois: “o que pode ser feito é matéria da prudência enquanto objeto da razão, a 
saber, sob a razão da verdade” (grifos nossos).  
157 (LAUAND, 1997, p. 30, grifos nossos). 
158 (PIEPER, loc. cit., p. 18, grifos nossos). 
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Verdadeiramente, é a prudência o padrão do querer e do 

agir; mas o padrão da prudência é por sua vez a ipsa res, a “própria 

coisa” [STh, II-II, 49, 1], a realidade ontológica objetiva. A primazia 

da prudência significa pois, em primeiro lugar, a orientação do 

querer e do agir para a verdade; mas significa por fim a orientação 

do querer e do agir para a realidade objetiva. O que é bom começa 

por ser prudente, porém está em harmonia com a realidade. 

O agir prudente é, por conseguinte, incompatível com qualquer 

fundamentalismo, autoritarismo, totalitarismo, preconceito ou paixão cega, pois o 

desejo do bem é intrínseco à verdade, “de modo que esta possa imprimir na vontade e 

na ação o selo da justa fidelidade ao ser”159 para realizar o dever imutável de cada um 

no sentido de “ser justo, corajoso e temperado”160. Isto requer visão aberta da realidade 

pela vis cognitiva – que é parte quasi integral da prudentia161 – e consciência clara dos 

ideais e bens últimos perseguidos, porquanto “quem olha apenas para si, esse não pode 

ser justo, nem corajoso, nem comedido, [...], pois o que é mais necessário para a 

realização da justiça é que o homem se esqueça de si mesmo”162. E como a justiça e a 

prudência se encontram indissociavelmente ligadas uma à outra, a injustiça maior será 

logicamente perpetrada quanto mais imprudente for o seu feitor. Não se trata aqui tão-

somente de se ter boas intenções ou bons sentimentos e de se estar bem informado e 

atualizado, mas sim de se alcançar um conhecimento da profunda realidade que se 

esconde por detrás das circunstâncias meramente aparentes e superficiais, e que é, 

portanto, despido de interesses outros que não o de conhecer a verdade e de agir em 

conjugação com ela. Exige, assim, o conselho – que permite a silenciosa reflexão ou a 

deliberação163 –, o julgamento e a decisão, que estão presentes internamente à realidade 

antropológica do agir livre e responsável de cada um, ou seja, permitindo fluir a 

                                                 
159 (PIEPER, 1960. p. 49). 
160 Ibid., p. 38. 
161 Vide tópico 2.4 – As partes quasi integrais da prudência: Memoria e Docilitas. 
162 (PIEPER, loc. cit., p. 33). 
163 Pieper (ibid. p. 24) afirma que: “Há de resto na Summa Theologica uma frase bastante consoladora: 
‘Quem precisa do conselho alheio é porque sabe, se estiver em graça, aconselhar-se ao menos quanto ao 
facto de precisar de conselho alheio e quanto à distinção entre um conselho bom e um conselho mau’.” 
Lauand (2005, p. xxi) recorda que se for suprimida a reflexão da prudentia, o conselho deixa de significar 
“aconselhar-se a si mesmo e passou só a significar conselho dado por outro”. 
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prudência como atitude ética fundamental, pessoal, voluntária, intransferível e  

insubstituível.     

Como ensina o Aquinate164: 

A prudência é a reta razão do que deve ser feito [...]. Portanto, é 

necessário que o ato principal da prudência seja o ato principal da 

razão orientado ao que deve ser feito. Nela se distinguem três atos: o 

primeiro é deliberar, ao qual compete a descoberta, porque deliberar 

é procurar, como foi dito acima. O segundo ato é o julgamento 

relativo ao que foi descoberto, o que é função da razão especulativa. 

Mas, a razão prática, ordenada à ação efetiva, vai mais longe e é o 

seu terceiro ato, comandar. Este ato consiste em aplicar à ação o 

resultado obtido na descoberta e no julgamento. E porque este ato 

está mais próximo do fim da razão prática, segue-se que este é o ato 

principal da razão prática e, conseqüentemente, da prudência. 

Ainda na Suma Teológica, Tomás trata das partes potenciais da prudentia 

que implicam no processo de tomada da decisão prudente, atribuindo “à prudência 

como partes: a eubulia, que concerne ao conselho, a synesis, que se refere ao juízo 

relativo às coisas ordinárias, a gnome, que se refere ao juízo sobre casos, em que como 

se diz, é preciso se afastar da lei comum” 165, concluindo que a prudência sempre “se 

refere ao ato principal, que é comandar”166. Afirma, ainda, que “compete à prudência 

bem deliberar, de modo imperativo, e à eubulia, de modo executivo”167; por sua vez, a 

synesis tem a “função de julgar retamente”168; e a gnome “implica uma certa 

perspicácia no julgamento”169, pois: “A synesis julga bem todos os casos que caem sob 

as regras comuns. Mas, outras ações devem ser julgadas à margem das regras 

                                                 
164 (STh, II-II, 47, 8, grifos nossos). 
165 Ibid., 48, art. único. 
166 Ibid.. 
167 Ibid., 51, 2 ad 1. 
168 Ibid., 51, 3 sed contra. 
169 Ibid., 51, 4. 
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comuns”170 e isto “segundo princípios mais elevados do que as regras comuns, segundo 

as quais a synesis julga”171. 

A decomposição da prudentia no exercício do juízo valorativo, que é 

próprio do processo de conhecer, eleva o sentido da categoria de compreensão, como 

causa final do conhecimento da realidade, como salienta De Vries: “pois a causa final é 

precisamente o bem, o valor que se apresenta ao espírito e lhe incita a realizá-lo e põe 

em movimento as forças eficientes”172. Robledo173, por seu turno, assinala que a 

compreensão leva “a captar um sentido dentro de uma conexão de totalidade; [e] o 

sentido aponta indefectivelmente ao valor. Este parece ser hoje o único método viável 

às ciências do espírito, as quais, ao contrário das ciências da natureza, não buscam 

explicar, mas compreender”, o que encontra também ressonância em Battista 

Mondin174, distinguindo entre o “explicar” (erklären) e o “compreender” (verstehen), 

pois reconhece que “a natureza pode dar uma explicação; mas afirma-se que a vida 

pode ser somente ‘compreendida’”.  

A busca da compreensão por meio da prudência, todavia, leva a que aqui 

se sedimente uma das características mais dramáticas da virtude, pois a ponderação – ou 

o receio à reflexão – dos valores éticos em confronto ante a tomada de uma decisão 

concreta pode levar a dois extremos absolutamente afastados do in medio virtus175: a 

ação irrefletida ou a inação, tão contrárias aos propósitos magnos da virtude. Assim, 

tanto a atitude temerária de quem se lança à atividade sem a necessária meditação176, 

                                                 
170 (STh, II-II, 51, 4 ad 1). 
171 Ibid., 4. 
172 DE VRIES, Pensar y Ser. Buenos Aires: S.c.p. 1946. p. 295 (apud ROBLEDO, 1986, p. 87). 
173 (ROBLEDO, 1896, p. 87). 
174 MONDIN, Battista. O Homem: Quem é Ele? 12ª ed. São Paulo: Paulus, 2005. p. 15. 
175 A expressão “in medio virtus” é assim explicada por Lauand, com base no pensamento de S. Tomás: 
“O bem objetivo sobre o qual incide a virtude costuma situar-se como um termo médio entre dois 
extremos de vício: o do excesso e o do defeito. Daí o adágio ‘in medio virtus’, a virtude está no meio, 
com o que, naturalmente, não se afirma ser a virtude uma burguesa mediocridade de média, mas sim um 
agudo pico entre dois abismos de erro. Assim, por exemplo, a virtude da liberalidade, o reto uso do 
dinheiro, é termo médio entre a avareza e o malbaratar irresponsável”. LAUAND, Luiz Jean. Bom 
Humor e Brincar em Sto. Tomás de Aquino. Disponível em: <http://www.hottopos.com/piadas/ 
bomhumor.htm>. Acesso em: 22 jul 2007. 
176 Isto é claro não significa que qualquer um tenha de ter uma explicação racional detalhada, consciente e 
palpável para cada decisão moral que adotar, até porque a espontaneidade é natural à virtude. É o que 
sublinha Lauand (2003, p. 322): “Aliás, segundo Tomás, a função da virtude (como a de todo hábito em 
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como a paralisia daquele que teme se arriscar a decidir são manifestações concretas da 

imprudência, pois “quem quer que, por exemplo, sem uma reflexão séria e sem um juízo 

bem fundado, se atire de cabeça no decidir e no agir, esse é imprudente por 

irreflexão”177; e como ensinam Tomás e os gregos: “deve-se ser lento na reflexão, mas 

o acto refletido deve executar-se rapidamente”178. Por sua vez, a prudência perfeita – 

ante uma situação crítica – leva a que se decida com a maior diligência e prontidão179.  

Agora, o penetrar na própria realidade – na ipsa res que determina o 

meio das virtudes morais intelectuais180 – que a prudentia exige para o comando da ação 

concreta, é de qualquer forma sempre problemático, dada a imensa variedade, quase 

infinita [quasi infinitae diversitatis181] das múltiplas realidades do possível agir humano 

que se manifesta em um imenso caleidoscópio de hipóteses: “o próprio do homem é, 

acima de tudo – e nisto difere dos animais –, «um ser de ação múltipla e variada»; e é 

precisamente em virtude de sua dignidade ontológica que a alma do homem se encontra 

lançada nas solicitações duma pluralidade sem limites”182, pois “o bem humano 

modifica-se de maneiras variadas, de acordo com as diferentes condições do homem, 

com os tempos, os lugares etc.”183. A Suma Teológica diz a propósito184: “os meios para 

realizar o fim nas coisas humanas, não são determinados; eles se diversificam de 

muitos modos segundo a diversidade das pessoas e negócios”. Daí a oportunidade do 

conselho, pois “um homem pode ser naturalmente mais apto que outro para discernir 

esses meios, como acontece também para as conclusões das ciências especulativas”185. 

É certo, todavia, que o conhecimento dos princípios universais advindos do conselho e 

do julgamento e a partir especialmente da experiência com a realidade – onde os 

                                                                                                                                               
geral) é precisamente a de permitir realizar o ato com facilidade, ‘espontaneamente’, com um certe 
‘automatismo’ que não tira a liberdade, antes pelo contrário... (quem objetaria a espontaneidade 
adquirida – após árduos esforços – dos hábitos para extrair acordes do piano, falar uma língua 
estrangeira ou andar de bicicleta?)”.  
177 (PIEPER, 1960, p. 22). 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 (STh, I-II, 64 ad 3). 
181 Ibid., 49, 3. 
182 (PIEPER, 1960. p. 37). 
183 Ibid., p. 38. 
184 (STh, II-II, 47, 15). 
185 Ibid. 
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singulares operam –, em se tratando da prudência, não se sobrepõem ao exercício 

absolutamente pessoal de “bem comandar”, ou seja, de decidir corretamente e 

implementar a ação correspondente186. Como bem destacado por John Hardon187: 

“prudência, ou o hábito de fazer a coisa certa no momento certo, é co-participante da 

razão.” E continua o autor188:  

O principal ato da prudência é a execução do comando 

prático da razão correta, e as seguintes virtudes estão dentro de sua 

órbita: bom conselho [eubulia], julgamento criterioso quando regras 

ordinárias de conduta estão envolvidas [synesis], e um talento para 

lidar com casos excepcionais [gnome].  

Assim, “cada pessoa é a protagonista de sua vida, só ela é responsável, 

em suas decisões livres, por encontrar os meios de atingir seu fim: a sua realização”189. 

E ante a terrível circunstância de agir, o ser humano se apercebe que “esses meios não 

são determináveis a priori; pertencem, pelo contrário, ao âmbito do contingente, do 

particular, do incerto, do futuro e, necessariamente a prudentia se faz acompanhar da 

insegurança que se faz presente em toda a vida autenticamente humana.”190. Embora o 

desejo de certeza seja uma condição própria da humanidade191, a ação humana não pode 

estar sempre lastreada em uma certeza objetiva, matemática e indiscutível – de resto 

problemática, quando não impossível de se alcançar diante de toda a grande variedade 

de possibilidades e a aleatoriedade natural dos atos e ações humanas, em cada 

circunstância potencial192. Trata a prudentia de estar suportada na certeza moral 

subjetiva, que esteja portanto de acordo com a consciência individual indicando que o 

ato que se pratica é o moralmente correto. A perda do valor semântico da prudentia, 

                                                 
186 (STh, II-II, 47, 16 ad 2). 
187 HARDON S.J, Fr John A. Meaning of Virtue in Thomas Aquinas (1995). Disponível em: 
<http://www.ewtn.com/library/SPIRIT/MEANVIR.TXT>.Acesso em: 19 jul 2007. 
188 Ibid. 
189 (LAUAND, 2005, p. xxi). 
190 Ibid., p. xxii. 
191 (PIEPER, 1960, p. 38). 
192 No entanto,  “pela experiência, a infinidade dos singulares é reduzida a um número finito de casos 
mais freqüentes, cujo conhecimento é suficiente para a prudência humana” (STh, II-II, 47, 4 ad 2), daí 
ser proveitosa e sugestiva, na perspectiva pedagógica, a proposta da educação moral, no ensino jurídico, 
pelo método do caso, que não se confunde com a casuística moral propriamente dita, embora a sua 
metodológica guarde certa proximidade funcional.  
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portanto, atinge ambas as faces da prudentia de voltar-se para o real e de agir com as 

ações correspondentes, o que pode levar à temeridade – e grave imprudência – de se 

delegar a terceiros (gurus, astrólogos, médiuns etc.), a coisas (tabuleiros, horóscopos, 

mapas astrais, tarôs etc.) quando não a meios escusos (corrupção, eliminação do 

concorrente ou contendor etc.) o insubstituível e intransferível comando próprio da ação 

ou, então, permanecer na inação. É por isso que Lauand acentua193:  

O nosso tempo, que se esqueceu até do verdadeiro significado 

da clássica prudentia, atenta contra ela de diversos modos: em sua 

dimensão cognoscitiva (a capacidade de ver o real, por exemplo, 

aumentando o ruído – exterior e interior – que nos impede de “ouvir” 

a realidade) e em sua dimensão prescritiva no ato de comandar: o 

medo de enfrentar o peso da decisão, que tende a paralisar os 

imprudentes. 

A grande tentação da imprudência (sempre no sentido 

clássico) é a de delegar a outras instâncias o peso da decisão que, 

para ser boa, depende só da visão da realidade. Há diversas formas 

dessa abdicação: do abuso de reuniões desnecessárias à delegação 

das decisões a terapeutas, comissões, analistas e gurus, passando por 

toda sorte de consultas esotéricas.  

Couto-Soares, por seu turno, recorda Guimarães Rosa, no “Grande 

Sertão: Veredas”, em que o personagem Riobaldo com freqüência dizia: “Viver é muito 

perigoso!”, considerando toda a vulnerabilidade da vida humana. E continua a 

professora portuguesa194:  

Viver é perigoso: em cada momento, em cada situação o 

homem se joga a si mesmo e à sua liberdade. O risco de eleger, de 

decidir-se, de atuar, é constante; mas mais perigosa todavia poderá 

ser a indecisão [...] na qual se asfixiam a reflexão e o juízo, frustrados 

em uma cerração inibidora.  

                                                 
193 (LAUAND, 2005, p. xi et seq., grifos nossos). 
194 (COUTO-SOARES, 2003, p. 1). 
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Pieper, por seu turno, recorre a Daniel Feuling para afirmar que o risco 

da imprudência pode até mesmo afetar aqueles de personalidade pouco robusta, 

acontecendo que195:  

[...] se sintam desorientadas na vida moral e cheguem até a cair no 

desespero quando não encontram um homem verdadeiramente 

discreto [prudente] e lúcido que as aconselhe sempre nos seus 

problemas de consciência. Para este grave mal há apenas um 

remédio: a progressiva educação para a discretio [um termo antigo 

para a prudência].196 

Daí a indecisão do imprudente, como diz Lauand197:  

Note-se que essa é também a razão da insegurança em tantas decisões 

humanas: a prudentia traz consigo aquele enfrentamento do peso da 

incerteza, que tende a paralisar os imprudentes. É dessa dramática 

imprudência da indecisão que tratam alguns clássicos da literatura: 

do “to be or not to be...” de Hamlet aos dilemas kafkianos (o remorso 

impõe-se a qualquer decisão), passando pelo “Grande Inquisidor” de 

Dostoiévski [in Os Irmãos Karamazov], que descreve “o homem 

esmagado sob essa carga terrível: a liberdade de escolher”, e 

apresenta a massa que abdicou da prudentia e se deixou escravizar, 

preferindo “até mesmo a morte à liberdade de discernir entre o bem e 

o mal.” E, assim, os subjugados declaram de bom grado: “Reduzi-nos 

à servidão, contanto que nos alimenteis”. 

E esta natural incerteza quanto ao acerto ou erro da atitude moralmente 

correta – incapaz de ser reduzida ao um rol de comportamentos operacionalizáveis no 

“aqui e agora” concreto, dada a infinitude de possibilidades e atitudes – é o que expõe 

toda a dramaticidade da prudentia198:  

                                                 
195 Discretio. Benediktinische Monatsschirft, ano 7, 1925, p. 359 (apud PIEPER, 1960, nota 19, p. 62). 
196 (PIEPER, 1960, nota 27, p. 64). 
197 (LAUAND, 2005, p. xv, grifos nossos). 
198 (PIEPER, loc. cit., nota 29, p. 58, grifos nossos). 
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A “incerteza” quanto ao imperativo da prudência está em que 

ele pode atraiçoar o que é bom e recto objectivamente. O que é bom 

subjetivamente não pode ele atraiçoá-lo: pois o acto determinado 

pela prudência é sempre e necessariamente bom no domínio 

subjetivo. Aqui surge um problema iniludível, no qual entra em jogo a 

finitude e a insuficiência da existência humana — o problema da 

consciência subjetivamente segura, mas ambígua. No âmbito deste 

problema existencial, até a linguagem se encontra em risco de perder 

o rigor da significação; “bom”, “prudente”, “obrigatório” — tudo 

parece situado na meia-luz duma vaga ambigüidade. A concreta 

situação do acto concreto pode sempre esconder um elemento que 

até à mais cuidadosa atenção passe despercebido; e cada acto 

concreto pode ter conseqüências imediatas e fatais, esquivas a toda a 

previsão.”  

No plano da irreflexão – ou seja, da ação sem a devida meditação – a 

dramaticidade atual do problema é evidenciada em face da moderna tendência de que o 

conhecimento e a decisão devam oferecer níveis cada vez mais elevados de certeza, 

embora seja clara a incerteza própria do devir em todas as questões contingentes. Isto 

leva a uma estultice – como um artifício para esconder a impossibilidade da certeza 

onde não medeiam regras necessárias e cogentes – de se afirmar que “sim” ou que 

“não” aparentando firme “convicção”, sendo irrelevante divulgar as falhas nos 

pressupostos e a precariedade dos resultados, de tal modo que a carga emotiva da 

afirmação suplantasse a ausência de lastro ou evidenciasse a falsidade do suporte 

racional à resposta dada. Este plano é bem iluminado por Carlos L. Cifuentes199: 

 Toda a sustentação da ciência moderna se montou de forma 

que seus conhecimentos nos possam oferecer um nível razoável de 

certeza. Importa então mais o estado de ânimo do sujeito que o 

conhecimento verdadeiro do objeto. Dando-se as costas a isto, não se 

sabe já distinguir entre verdades e convicções. De tal maneira, o 

importante seria contar com convicções firmes, à margem de que 

sejam ou não verdadeiras; e por conseqüência, nossa tarefa 

                                                 
199 CIFUENTES, Carlos L. Aprendizaje da la Ciencia e de la Prudencia. Pensamiento y cultural, Vol. 
8, 2005. Disponível em: http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/pyc/article/view/291/1482. Acesso 
em 20 jun 07. 
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intelectual se reduziria a buscar apoios racionais que dotassem de 

firmeza a cada convicção. 

Diante destas circunstâncias e da improbabilidade – e mesmo 

impossibilidade – de se alcançar uma certeza objetiva que substitua o conselho, o 

julgamento e o comando pessoal da ação que a prudentia requer, torna-se especialmente 

relevante a formação da consciência pela educação moral, notadamente, no plano 

jurídico, do criador, do intérprete e do aplicador da lei e em especial do magistrado, 

aquele que julgará o ato concreto de um homem concreto à luz do ideal de justiça. E 

para isso, a assimilação das virtudes intelectuais que são partes quasi integrais da 

prudentia é igualmente imperioso, em especial da Memoria e da Docilitas, como se verá 

no tópico seguinte. 
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2.4 As partes quasi integrais da prudência: Memoria e Docilitas 

A prudência integra a constituição da razão prática, do comando da ação 

segundo a “recta ractio” (realidade) e a “agibilium” (decisão de ação). Por isso, é 

cognoscitiva e volitiva, pois implica no agir e no querer da pessoa, como genitora e 

guia das demais virtudes200. A decisão, o comando da virtude, é assim derivado pelo 

‘padrão’ ofertado pelo conhecimento, sendo dela “secundário e subordinado”201. A ação 

do prudente não é baseada simplesmente em estar bem informado ou atualizado, como 

já dito, mas sim “consiste no facto de o conhecimento da realidade se transformar na 

decisão prudente”202, que se reflete na busca de um equilíbrio ordenado em face da 

unidade psicológica do ser humano, com a inteligência exercendo suas  funções 

cognitivas e a vontade seus apetites operativos. Não se trata, pois, de se sustentar um 

domínio despótico da razão sobre a ação humana e nem da prevalência de um 

emotivismo débil, fugaz e inconstante, como bem demonstrou Daniel Goleman203, mas 

sim de se reconhecer o papel das potências cognitivas e volitivas no plano da ação ética,  

como se dá nas lições tomistas, segundo Couto-Soares204: 

Como temos dito, Sto. Tomás se enfrenta com a 

vulnerabilidade da razão prática, a precariedade de seus raciocínios 

diante da infinitude de singulares inabarcáveis, a contingência das 

diversas alternativas que se lhe apresentam sem determiná-la em sua 

                                                 
200 (LAUAND, 2003, p. 318). 
201 (PIEPER, 1960, p. 21). 
202 Ibid.  
203 Cf. GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional: A teoria revolucionária que redefine o que é ser 
inteligente. 42ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva. Goleman faz as seguintes considerações daquilo que 
denomina o Be-a-Bá da Inteligência Emocional, apoiando-se na pedagoga Karen S. McCown, que ensina: 
“Quando falamos sobre a raiva, ajudamos as crianças a entender que ela é quase sempre uma reação 
secundária e a buscar o que está por trás: você está magoado, com ciúmes? Nossas crianças aprendem 
que sempre há opções para reagir a uma emoção, e quanto mais meios temos para lidar com as emoções, 
mais rica é a nossa vida. [...] Entre os tópicos ensinados, está a autoconsciência, cujo objetivo é 
reconhecer sentimentos, e, montar um vocabulário para eles e ver as ligações entre pensamentos, 
sentimentos e reações; saber se são os pensamentos ou os sentimentos que governam uma decisão; 
avaliar as conseqüências de opções alternativas; e aplicar essas intuições sobre questões como dogras, 
fumo e sexo. A autoconsciência também se dá no reconhecimento de nossas forças e fraquezas, na 
possiblidade de nos vermos a uma luz positiva, mas realista (com isso evitando uma armadilha comum 
do movimento de auto-estima). Outra ênfase é no controle das emoções: compreender o que está por trás 
de um sentimento (por exemplo, a mágoa que dispara a raiva) e aprender como lidar com ansiedades, ira 
e tristeza. Ainda, outra ênfase é assumir a responsabilidade por decisões e atos e cumprir 
compromissos.” (p. 282). 
204 (COUTO-SOARES, 2003, p. 8). 
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deliberação e decisão. Mas isto não lhe leva a derivar a idéia de uma 

“racionalidade limitada”; a razão é o princípio de todas as ações 

humanas [S.Th. I-II q. 57, a.2]. Mas o que entende Tomás de Aquino 

por razão neste contexto? Não é a razão especulativa a que move a 

ação. Poderiam-se multiplicar as citações: “intelectus speculativus 

nihil dicit de operando” [S.Th I, q. 19 a.4 ad4]; “non enim quae 

scimus, facimus nisi velimus” [S. Th I a.11 ad1]. “Vis cognoscitiva 

non movet nisi mediante appetitiva” [S. Th Ibid. q. 20 a 1 ad 1]. A 

razão por si só não move a ação; ainda que conserve sua prioridade 

reguladora e formal, necessita ser inclinada desde o exterior, e é em 

virtude de uma conjugação com o apetite quando se faz prática. E a 

justa constituição da razão prática é a virtude da prudência, que é 

sua perfeição. A racionalidade da ação, a arte e a força da razão 

prática, isso é a prudência; a razão não será débil nem limitada 

porque está aperfeiçoada e fortalecida pela sabedoria das coisas 

humanas.  

Nessas circunstâncias, a razão prática, como visto no tópico anterior, 

envolve três etapas de formação do comando da ação prudente, que se manifestam na 

reflexão, no juízo e na decisão205; e na operação da virtude comparecem diversas partes 

que lhe conformam. Em II-II, 48, 1, Tomás esclarece as partes da virtude da prudência, 

destacando em primeiro lugar que existem três espécies de partes: integrantes, 

subjetivas e potenciais, ensinando que são: “integrantes, como as paredes, o teto e as 

fundações, são partes de uma casa; subjetivas, como o boi e o leão são partes do 

gênero animal; e partes potenciais, como as faculdades da nutrição e a potência 

sensitiva são partes da alma”. A prudência, enfatiza o Aquinate na mesma questão 48, 

“se refere ao ato principal, que é comandar”! Por isso anota Raulin que206: “o ato 

principal da prudência é o que desemboca numa ação. Os preparativos estão longe de 

serem desprezíveis, mas só constituem uma forma de gestação.”  

Ao tratar das partes quasi integrais da prudência (de singulis prudentiae 

partibus quasi integralibus), em II-II, 49, Tomás as divide em oito partes, sendo elas: (i) 

a memória (de memoria); (ii) o intelecto ou a inteligência (de intellectu vel 

                                                 
205 (PIEPER, 1960, p. 22).  
206 (RAULIN, 2004, nota b à questão 48 da Suma Teológica, p. 616) 
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intelligentia); (iii) a docilidade (de docilitate); (iv) a sagacidade (de solertia); (v) a 

razão (de ratione); (vi) a previdência (de providentia); (vii) a circunspecção (de 

circumspectione); e (viii) a precaução (de cautione). Antes de nos determos em duas 

delas mais importantes aos objetivos da presente tese – a educação moral pelo método 

do caso –, que são a Memoria e a Docilitas, é oportuna uma breve apreciação das 

demais virtudes consideradas partes quasi integrais da prudentia tal como apresentadas 

na Suma Teológica.  

O intelecto “implica a reta avaliação de algum princípio primeiro aceito 

como evidente por si no sentido em que se diz que temos inteligência dos primeiros 

princípios da demonstração” (II-II, 49, 2). Assim, “porque a prudência é a reta razão 

do que se deve fazer, é necessário que seu desenvolvimento proceda do intelecto” 

(ibid.). Cifuentes, ao tratar dos dois planos em que dividido o agir humano, entre as 

potências apreensivas (entendimento ou inteligência, e sentidos) e as faculdades 

consubstanciadas na vontade e no apetite sensível, destaca, em resumo, que207: 

a) o entendimento apreende a realidade no que tem de universal; 

b) os sentidos apreendem a realidade no que tem de concreto; 

c) a vontade tende à realidade enquanto é vista ou conhecida pelo 

entendimento como universal; e 

d) o apetite sensível (ou apetites sensíveis) tendem à realidade 

enquanto é vista ou conhecida pelos sentidos como algo concreto e 

individual. 

Assim, continua Cifuentes208: 

Pela inteligência, ao objetivar e universalizar, o homem penetra, por 

assim dizê-lo, na rica realidade de seu objeto. Não em vão 

entendimento o intelecto é uma palavra cuja origem etimológica se 

descobre em elintus legere (ler dentro). O conhecimento intelectual é 

                                                 
207 (CIFUENTES, 2005, p. 4). 
208 Ibid. 
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um conhecimento profundo, que se ocupa do núcleo central de cada 

coisa, tema ou assunto, naquilo que eles têm propriamente de seu. 

E como acentua, em síntese, Lauand209:  

A inteligência (intellectus), entendida não enquanto faculdade 

intelectiva, nem enquanto cognoscitiva de universais, mas como “uma 

outra inteligência” (alius intellectus), que conhece a outra “ponta” 

(extremi): um primeiro singular e contingente operável, a menor do 

silogismo da prudentia, que deve ser particular (II-II, 49, 2, c e ad 1). 

Se a memória diz respeito ao passado, o intellectus refere-se ao 

presente “operável”. 

A sagacidade, distintamente da docilidade, embora disponha “para bem 

receber a opinião do outro, também a sagacidade dispõe para adquirir a reta avaliação 

por si mesmo” (II-II, 49, 4); não obstante, “uma reta avaliação ou opinião de ordem 

prática, como no plano especulativo, se adquire de dois modos: primeiro encontrando 

por si mesmo; segundo, aprendendo de outros” (ibid.), e a sagacidade “é um hábito pelo 

qual, de repente, se descobre o que convém” (ibid.). Ainda quanto à sagacidade, Pieper 

salienta que “é uma ‘plena capacidade’, em virtude da qual o homem, quando o 

inesperado lhe aparece adiante, não obedece ao reflexo de fechar os olhos, e então, às 

cegas, ou com força ruidosa, fazer qualquer coisa”210. Portanto, a solertia, continua o 

filósofo alemão, “de olhos abertos e penetrantes, consegue decidir-se pelo bem, e 

vencer assim a tentação da injustiça, da cobardia, da intemperança”, na medida em que 

esta virtude permite que se tenha “objetividade na situação crítica”211. A razão, 

diferentemente da intuição – que permite conhecer a partir da potência intelectual pura 

(II-II, 49, 5 ad 2) – tendo em vista que a prudência exige que “o homem seja capaz de 

raciocinar corretamente” (ibid.), é a parte da virtude que permite ao prudente deliberar 

bem, “e a deliberação é uma pesquisa que, partindo de certos dados, passa para 

outros. Isto é obra da razão” (ibid., 5 c). Nesse passo, sublinha Lauand212, que “a 

solertia, tal como a docilitas, refere-se à aquisição de uma reta opinião. Ao contrário 

                                                 
209 (LAUAND, 1997, p. 93). 
210 (PIEPER, 1960, p. 26). 
211 Ibid., p. 27. 
212 (LAUAND, loc. cit.). 
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desta, porém, dá-se não por meio de ensinamento de outro, mas per se inveniendo, com 

rápida e fácil descoberta do meio (II-II, 49, 4)” e que para o Aquinate, em II-II, 49, 5, 

importa a “ratio, razão: não enquanto faculdade, mas enquanto ‘raciocínio’ sobre os 

casos particulares e incertos”213. 

A previdência parte do pressuposto de que a prudência “se refere 

propriamente aos meios, e sua função própria consiste em ordená-los para o devido 

fim” (II-II, 49, 6), assim “são submetidas à previdência humana ações contingentes que 

podem ser executadas pelo homem em vista de um fim” (ibid.). Como “os contingentes 

futuros, enquanto ordenáveis pelo homem ao fim da vida humana, pertencem à 

prudência” (ibid.), a previdência “implica que o olhar se prenda a qualquer coisa 

distante como a um termo ao qual devem ser ordenadas as ações presentes” (ibid.). A 

precaução, por seu turno, considera que não é possível precaver-se de todos os males, 

pois “sendo eles infinitos não podem ser abrangidos pela razão” (II-II, 49, 7 ad 3). 

Considera, igualmente, que as ações contingentes são a matéria da prudência, “nas 

quais assim como o verdadeiro se mistura com o falso, o mal se mistura com o bem, 

devido à grande variedade dessas ações nas quais o bem é freqüentemente impedido 

pelo mal e nas quais o mal assume aparência de bem” (ibid., 7 c), motivo pelo qual a 

precaução é necessária à prudência para “escolher os bens e evitar os males” (ibid.). 

O estudo da memoria como parte quasi integral da prudentia parte de 

uma percepção, seja na tradição ocidental, seja na oriental, de que há uma forte 

característica antropológica no sentido de que “o homem é fundamentalmente um ser 

que esquece!”214. Como recorda Lauand215, já Hesíodo, 700 anos antes de Cristo, 

atribuía um papel fundamental à Memória (Mnemosyne), como “mãe das Musas”; 

Píndaro dizia que o remédio para aquele que esquece é a arte; e, para Platão, o filosofar 

representa uma reminiscência. No Alcorão, Deus se apresenta como “Aquele que não 

esquece”, o mesmo acontecendo na Bíblia (p. ex. Is 49, 15 e Ex 32, 13). Aristóteles, na 

Poética, apresenta sua própria concepção de poesia, salientando a importância da 

“imitação” (mimesis) não como uma mera clonagem da realidade, mas simbolizando 

uma verdadeira recriação da vida: “pois a tragédia imita não os homens, mas uma ação 

                                                 
213 (LAUAND, 1997, p. 93). 
214 Ibid., p. 94. 
215 Ibid., p. 96. 
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e vida!”216. Por isso, Tomás considera a memoria uma virtude indispensável e parte 

quasi integral da virtude cardeal da prudentia e “daí que afirme a decisiva missão da 

meditação: manter acesa a lembrança do essencial ante a entrópica tendência ao 

embotamento...”217. 

 A memória é fundamental porque, como a prudência tem por substrato 

material as ações contingentes, justamente nelas “o homem não pode ser dirigido por 

verdades absolutas e necessárias, mas pelo que sucede comumente [...] [e] que os 

princípios sejam proporcionados às conclusões” (II-II, 49, 1). Ora, a maioria dos casos 

é conhecida justamente pela experiência (per experimentum) e por isso Aristóteles diz 

que “a virtude intelectual nasce e cresce graças à experiência e ao tempo [e exige] a 

experiência [que] resulta de muitas recordações ” (ibid.); e pode-se aprender de outros 

(II-II, 49, 4). Ao “aplicar o conhecimento universal às ações particulares, a prudência 

necessita de muitas coisas sensíveis” (II-II, 49, 1 ad 1), e considerando que a prudentia 

recebe seu acabamento também ex exercitio, a memória pode igualmente ser 

aperfeiçoada (ibid. 1 ad 2). As formas de aprimorar a memória são assim apresentadas 

pelo Aquinate (sempre em 49, 1 ad 2): primeiro, pelas semelhanças (similititudines), 

procurando assemelhar coisas, fora das comuns, que nos surpreendam, pois o “espírito 

as retém melhor e mais vivamente”; segundo, é preciso organizar (ordinate) “para que 

se possa passar facilmente de um objeto a outro”; terceiro, por interesse e amor 

(sollicitudinem et affectum) naquilo que se quer recordar “dado que quanto mais 

estiverem impressas no espírito, tanto menos desaparecerão”; e quarto: a meditação 

(meditationes) é imperiosa relativamente aos “objetos dos quais se quer lembrar”, pois 

como sustenta Aristóteles “a meditação conserva a memória [e] o hábito é quase uma 

natureza” (ibid.). E arremata a Suma Teológica em 49, 1 ad 3: “deve-se dizer que do 

                                                 
216 ARISTOTLE. On Poetics (De poetica). Tradução para o inglês Ingram Bywater. In: HUTCHINS, 
Robert Maynard (ed.). Great Books of the Western World. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1952 
(reimp. 1989), vol II. 1450b et seq. 
217 (LAUAND, 1997, p. 95): “Claro que ao afirmar o caráter esquecedor do homem, não se afirma que 
ele esqueça de tudo, mas, principalmente – e é até uma constatação de ordem empírica – do essencial. 
Pois, na verdade, o homem lembra-se de muitas coisas: naturalmente, ele, ‘criatura trivial’ (Guimarães 
Rosa), não esquece de conferir seu troco, não esquece a data da entrevista para um novo emprego, nem 
da final do campeonato, nem das realidades que compõem o rotineiro quotidiano. Muito mais fácil é que, 
precisamente ante as sempre urgentes solicitações do ‘diário dos dias’ (Guimarães Rosa), esqueçamos 
das grandes verdades, como a grandiosidade da criação divina ou a inexorável realidade da própria 
morte.” 



 106 

que é passado, se deve tirar argumentos para o futuro. Assim, a memória do passado é 

necessária para deliberar acertadamente a respeito do futuro.” 

Como sublinha Pieper218, “a atitude fundamental do ‘silencioso’ exame 

da realidade é o conjunto de todos os pressupostos individuais a que está ligada a 

‘prudência cognoscitiva’”. E continua o filósofo alemão acerca da memoria no conjunto 

da Suma Teológica: 

Memoria significa neste caso mais do que a possibilidade, por 

assim dizer natural, de recordar. O termo envolve acima de tudo 

qualquer coisa que não tem a ver com uma qualquer “mnemotécnica” 

habilidade para não esquecer. A “boa” memória, enquanto 

pressuposto da perfeição da prudência, quer dizer a memória fiel ao 

ser. 

O sentido da virtude da prudência está em que o 

conhecimento objetivo da realidade se torne determinante para a 

acção; que a verdade das coisas reais assuma um papel directivo. 

Esta verdade das coisas reais é “conservada” na memória fiel ao ser. 

A fidelidade ao ser, própria da memória, significa precisamente que a 

memória ‘conserva’ as coisas e os acontecimentos reais tal como eles 

são e aconteceram. A falsificação anti-real da recordação por meio 

do sim ou do não da vontade é a verdadeira ruína da memória; atinge 

de maneira mais direta o seu primordial sentido: ser ”conservação” 

da verdade das coisas reais. 

E contrariamente a qualquer tendência de se minimizar a elevada 

categoria moral da memória fiel à realidade que a prudentia exige, Pieper salienta que 

para evitar o risco da falsificação da verdade das coisas reais “pelo sim ou não da 

vontade”, exige-se “uma retidão do ser humano total, depurando a secreta raiz do 

querer [para] garantia à objetividade da memória”, e para que ninguém se engane, 

enfatiza: “a virtude da prudência é um bonum arduum, um ‘bem difícil’”219. E esta 

                                                 
218 (PIEPER, 1960, p. 24). 
219 Ibid., p. 25 et seq., grifos nossos. 
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dificuldade foi também apreciada por Hugh McDonald, que sublinha220: “Uma pessoa 

pode ser sábia quando raciocina sobre o sentido e os propósitos da vida, mas por causa 

de inexperiência ele não pode já tomar boas decisões em situações reais da vida. Ele 

deve saber como aplicar princípios universais em situações diárias”, o que sempre 

requererá o árduo domínio pleno da prudentia!   

Por isso, no conjunto da prudência Tomás adiciona a notável importância 

da docilitas, pois “do mesmo modo que pode haver um falseamento da lembrança, pode 

haver um falseamento da percepção da realidade presente, que se recusa à 

objetividade” por isso, “no art. 3 (sempre em II-II, 49 [da Suma Teológica] ) [...] Tomás 

afirme a necessidade dessa disposição de abertura e acolhimento para aprender, a que 

se opõe a auto-suficiência e a indiferença negligente (ad 2)”221. Assim, como “não é 

possível que um só homem seja plenamente informado de tudo o que a isso se refere, 

nem em um curto tempo, senão em um longo tempo”222, é preciso um pleno 

desenvolvimento da docilitas, sendo “necessário o esforço humano, isto é, que o homem 

atenda com solicitude, assiduidade e respeito ao ensinamento dos mais velhos, evitando 

negligenciá-los por preguiça, nem desprezá-los por soberba”223, pois “pertence à 

docilidade dispor-se alguém a receber bem a instrução”224.  

Tomás considera que, pela prudência, “o homem comanda não somente 

os outros mas também a si mesmo”225. Mas, diante da complexidade e variedade quase 

infinita (quasi infinitae diversitates) das ações contingentes que são a matéria da 

virtude, com base em Aristóteles salienta que: “É necessário estar atento aos dizeres e 

às opiniões indemonstráveis dos experientes anciãos e dos prudentes não menos que às 

demonstrações, pois, devido à experiência, penetram os princípios”226. Por isso, 

assegura Lauand227: “Essa disposição de aprender, de deixar-se ensinar é 

                                                 
220 (McDONALD, s.d.). 
221 (LAUAND, 1997, p. 115 e 116). 
222 (STh, II-II, 49, 3). 
223 Ibid., ad 2. 
224 Ibid., 3 c. 
225 Ibid., ad 3. 
226 (Ibid., 49, 3. 
227 (LAUAND, loc. cit., p. 116). 
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particularmente necessária nos dias de hoje, caso queiramos – para além da Pedagogia 

visível que instrui em técnicas sofisticadas – uma educação invisível, moral, que atinja 

o homem na totalidade de seu ser”228. 

Aristóteles distinguiu o caráter de sabedoria prática (“phrónesis”), que 

era como também denominava a virtude da prudência, do saber meramente teórico 

(“Sophia”)229, corroborando a idéia de que a virtude visa permitir a escolha das ações 

corretas em face das situações contingentes, com vistas a um fim determinado230. Tomás 

aprofundou o estudo da prudentia, deixando claro que as virtudes intelectuais que se 

manifestam pelas partes quasi integrais da prudência pretendem trazer à luz da 

consciência o plano objetivo da realidade, para permitir ao homem a ampla assimilação 

das variáveis que afetarão o seu processo decisório ante uma circunstância concreta, 

mas sempre considerando que “a certeza da prudência não pode ser tão grande que 

afaste por completo a inquietação”231. Nesse sentido, como afirma Claudia Franco 

Sentíes232, para Tomás: 

[A] prudência é certa certeza dos enunciados que são 

verdadeiros na maior parte dos casos, ainda que falhem em menos das 

vezes [STh I-II q. 58 a.5]. Esta certeza é proporcionada pelo conselho 

da razão de que parte o ato prudencial enquanto voluntário. A 

vontade, neste sentido, se adere ao que é bom sempre ou na maioria 

das vezes, é dizer, ao que se dá com freqüência nos casos que são 

                                                 
228 Pieper (1960, p. 26) deixa claro que não se trata de simples subordinação e abandono ao critério de 
terceiros, mas sim que: “‘No que diz respeito à prudência, ninguém se basta a si mesmo [STh, II-II, 49, 3 
ad 3]; sem docilitas não pode haver prudência perfeita. Mas a docilitas não é evidentemente a 
‘submissão’ e o zelo superficial do ‘bom discípulo’. O que o termo designa é aquela disponibilidade leal 
que, em face da multiplicidade realista das coisas e das situações experimentadas, renuncia refugiar-se 
estupidamente na absurda autarquia de um saber fictício. O que o termo designa é aquela capacidade 
de se deixar instruir, capacidade que brote, não de uma vaga modéstia, mas simplesmente do desejo de 
conhecimento verdadeiro – o que já de resto necessariamente contém a autêntica humildade. A falta de 
abertura e a suficiência intelectual são, no fundo, formas de resistência à verdade das coisas reais; 
ambas assentam na incapacidade de o sujeito conseguir fazer calar o seu ‘interesse’ – condição 
imprescindível da apreensão da realidade.” (Grifos nossos). 
229 Aristóteles trata das virtudes intelectuais no Livro VI da Ética a Nicômaco e da prudência no capítulo 
V (1140 a24 a 1140 b30). 
230 É o que se depreende, por exemplo, em 1040b17 da Ética a Nicômaco. 
231 (STh, II-II, 47, 9 ad 2). 
232 FRANCO SENTÍES, Claudia. Reflexiones acerca del método analógico prudencial en la ética 
según la tradición aristotélica-tomista. Roma: Societá Internazionale Tommazo D’Aquino. 2003. 
Disponível em: <http://www.e-aquinas.net/pdf/franco_s.pdf>. Acesso em 15 jun 2007. p. 4. 
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similares enquanto que guardam entre si a mesma proporção, ainda e 

quando sejam distintos em essência. Esta virtude intelectual, encarna 

a reta razão prática, pelo que lhe compete atender esses casos 

particulares. 

A virtude da prudência encontra-se entre o universal e o 

particular, entre os primeiro princípios da conduta e o singular 

operável. E isto somente é possível porque está localizada na parte 

racional da alma, é dizer, é discursiva e deliberativa pois que 

discorre entre o geral e o concreto. A razão universal – e não 

propriamente o intelecto prático – vai dos princípios aos casos, 

discernindo entre o semelhante e o não-semelhante de cada um destes 

em relação com os primeiros. A prudência, neste sentido é como disse 

o Aquinate, a reta norma das ações humanas, não só em geral, senão 

também nos atos particulares. 

Ao vincular a reta razão, as ações, como os primeiros 

princípios da conduta podem mover a vontade a querer um bem que 

aceitou como verdadeiro. 

Assim, a prudência é que dá o caráter verdadeiramente autêntico às 

nossas ações, considerando que a incerteza do devir é tão própria da condição humana. 

Como compreende Aristóteles, no dizer de Pierre Aubenque233: “Não podemos nos 

contentar, com efeito, em determinar a prudência como uma especificação da virtude 

em geral, pela razão essencial de que a existência do homem prudente está implícita na 

definição geral de virtude”. E complementa, salientando a importância da prudência 

para a vida moral, como Aristóteles intui, a título de definição geral da virtude, no Livro 

II da Ética à Nicômaco234: “a virtude é uma disposição da vontade consistente em um 

meio justo com relação a nós, que é determinado pela regra justa e da maneira que o 

determine o homem prudente”.  

 

                                                 
233 (AUBENQUE, 1986, p. 39). 
234 Ibid. 
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Em síntese, ao se tratar da prudentia e de suas partes quasi integrais, tal 

como a virtude bem foi compreendida por Tomás e Aristóteles, a atitude 

verdadeiramente humana que se exige de cada um perante o horizonte diário de 

nossas ações é de uma permanente condição interior de receptividade ao todo da 

realidade, de forma a permitir – com a necessária e indispensável humildade – a 

apreensão da regra justa do agir que permita à consciência determinar o comando 

da ação moralmente certa, em cada circunstância real da vida, ainda que se corra 

constantemente o risco de que “a concreta situação do acto concreto pode sempre 

esconder um elemento que até à mais cuidadosa atenção passe despercebido; e que 

cada acto concreto pode ter conseqüências imediatas e fatais, esquivas a toda a 

previsão!”235. E esta é a condição verdadeiramente humana neste mundo, que consuma 

“dois elementos chaves de Tomás: mistério e liberdade”236, fazendo verdadeiramente da 

prudentia, com vistas à realização existencial de cada um, como visto, atitude ética 

fundamental, voluntária, pessoal, intransferível e insubstituível, sendo tarefa 

pedagógica por excelência, e é o que se advoga nesta tese, propor subsídios para uma 

educação moral coerente e consistente com estes pressupostos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 (PIEPER, 1960, nota 29, p. 58) 
236 (LAUAND, 2005, p. xxi). 
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2.5 Os vícios opostos à prudência: a imprudência no comando da ação 

A tarefa pedagógica consiste também em proporcionar ao estudante um 

sadio ambiente acadêmico que permita afastar os vícios opostos à prudentia, que Tomás 

aprecia no fim do Tratado da Prudência. Faz, assim, uma apreciação dos vícios que 

entende claramente opostos à prudência e também dos vícios que podem apresentar uma 

falsa semelhança com a virtude. Por isso, na questão 53 da Secunda secundae analisa a 

imprudência, a negligência e os demais vícios opostos à virtude. É importante destacar 

que, no dizer do Aquinate: “Assim como a prudência é participada, de algum modo, em 

todas as virtudes, porque a todas elas dirige, do mesmo modo a imprudência é 

participada em todos os vícios e pecados.” (II-II, 53, 2). Desse modo, como “o objeto 

da prudência é aquilo que se ordena ao fim de toda vida” (II-II, 55, 1),  deve-se afastar 

qualquer astúcia (55, 4 ad 2), o que compreende a fraude e o engano, bem como a 

solicitude (inquietação) demasiada com as coisas temporais e com o futuro, devendo 

portanto ser moderadas (II-II, 55, 5 ad 7). Recorda, enfim, que “a fraude é filha da 

avareza” (II-II, 55, 8 sed contra), recomendando para afastar a insídia e a 

pusilanimidade, o espírito magnânimo (II-II, 55, 8 ad 2). 

John Hardon237 bem assinala que “ambos, Aquino e Aristóteles, 

reconheceram que a virtude não é a sua própria recompensa e tem um significado 

pequeno se apartada de sua causa final”. Sem dúvida, como visto ao longo deste 

capítulo, o aspecto mais relevante da imprudência se manifesta na falta de percepção 

objetiva da realidade, o que se dá tanto pelos vícios apontados acima, como também 

pela falta de identificação do próprio bem almejado. Nesse sentido assinala Hardon: 

“não são todos os hábitos que são virtudes, mas somente um que melhora e aperfeiçoa 

a capacidade racional no sentido de incliná-la na direção do bem —  bem para a 

capacidade [racional], para a vontade e para o homem inteiro em termos de seu destino 

final”238. Assim, a gravidade da perda do sentido ético do agir humano é maior quanto 

mais ainda se verifica, na atualidade, a falta de acordo quanto ao próprio “bem” em 

sentido último e existencial. Dessa forma, os meios e caminhos a serem implementados 

pela prudência ficam prejudicados pois não são moralmente discerníveis de forma a 

                                                 
237 (HARDON, 1995) Acrescenta ainda o autor: “Um homem é virtuoso porque suas ações correspondem 
a uma norma objetiva, que para Aristóteles era inteligível pela razão e para Aquino pela razão e fé.” 
238 Ibid.  
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permitir alcançar o meio da virtude, na visão aristotélica, que se estabelece entre o 

excesso e o defeito239. Como salienta Hugh McDonald: “o outro ponto sobre as virtudes 

é que em muitos casos não podemos dizer precisamente onde a virtude está”; isto 

porque, continua o autor240: “a medida certa é muito difícil de encontrar, e ela é muitas 

vezes diferente de indivíduo para indivíduo” e “a idéia de ‘O Meio de Ouro’ [The 

Golden Mean] é que em nossas ações nós devemos buscar a medida certa e proporção. 

Excesso e defeito são uma deserção da virtude”241. Não havendo a adequada percepção 

do fim existencial ou inexistindo fidelidade ao ser que manifesta na correta percepção 

da realidade, perde-se de qualquer forma a conexão com a correspondente ação concreta 

que a virtude – como “a disposição estável do espírito e do coração para agir bem”242 – 

requer. E tais graves desajustes, no campo da prudência, afetam sobremaneira o agir 

humano que, como visto, se ausente a virtude, ora tendem à ação temerária, ora à inação 

dolosa, que são absolutamente contraditórias, como excesso e defeito, com a acepção 

clássica da prudentia. De fato, tanto o agir temerário e voluntarista – que se traduz, 

como visto, em irresponsáveis e superficiais atitudes do jaez “diga que sim ou que não, 

mesmo sem saber o que se diz, mas faça-o com firmeza!” – ou a indecisão que leva a 

“ficar em cima do muro” ou a “não tomar partido”, usualmente exprimem cautela 

interesseira e covarde que muitas vezes a moderna acepção da “prudência”, afastada de 

seu sentido clássico e original, induz.  

É imperativo não se perder de vista que a educação moral para as 

virtudes está lastreada na interconexão essencial entre as quatro virtudes cardeais 

(prudência, justiça, temperança e fortaleza), implicando que quando não se possui uma 

delas, na verdade não há virtude nenhuma243. Por exemplo, como assinala McDonald244: 

“um homem poderia saber o que é bom, saber o ele deve fazer para ter bons resultados, 

mas se ele não tem temperança suas decisões serão afetadas por seu apego ao prazer”, 

                                                 
239 (HARDON, 1995), salienta que: “Uma bem conhecida característica da ética de Aristóteles que 
profundamente influenciou Aquino é a teoria que cada virtude moral é um meio entre excesso e defeito: 
assim coragem é um meio entre covardia e impulsividade.” 
240 (McDONALD, s.d.). 
241 Ibid. 
242 HENRY, Antonin-Marcel. A Fé: Introdução. In: PINTO DE OLIVEIRA, Carlos-Josaphat (coord.). 
Suma Teológica de Tomás de Aquino. São Paulo: Ed. Loyola. Vol. 5. 2004. p. 43. 
243 (McDONALD, loc. cit.). 
244 Ibid. 
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e continua o autor: “ou um homem poderia estar disposto a arriscar sua vida, e ainda 

assim suas ações não serem guiadas por propósitos corretos. Um ladrão de banco que 

arrisca sua vida não é um homem prudente, e assim ele não é verdadeiramente um 

homem corajoso”245. 

Por isso que a dimensão ética do ato humano se volta sempre às 

finalidades existenciais, sob pena de empobrecerem-se as atitudes morais ao nível de 

uma mera instrumentalidade, quase que somente atávica, da razão e da vontade. Luz 

Garcia Alonso246 bem situa o exaurimento valorativo do agir humano, tanto na 

perspectiva psicológica quanto moral, quando desconectado da sua finalidade, ao tratar 

“Da dimensão eficaz do ato humano”247: 

Nos atos humanos, é preciso distinguir entre seu ser 

psicológico, seu ser moral e seu ser eficaz. 

O ser psicológico do ato humano é a operação mesma da 

vontade. Na medida em que a vontade opere naturalmente como 

potência, suas operações são boas, já que constituem seu objeto 

próprio. Só quando a qualidade da vontade tenha sinal negativo 

(impotência volitiva) suas operações se classificarão entre os males 

físicos, sempre procedentes de uma causalidade segunda deficiente. 

Assim, o ser psicológico do ato humano é a mesma faculdade volitiva 

no ato segundo, é dizer um acidente da qualidade potência. 

O ser moral do ato humano é uma relação que este guarda de 

modo necessário com o fim último do homem, trata-se da operação de 

um apetite racional. Se se trata de uma relação de ordenação a dito 

fim, qualifica ao ato humano de moral, se, pelo contrário, essa 

relação é de desordem com respeito ao fim último, qualifica o ato 

humano de imoral. A moralidade não é senão a relação mesma do ato 

humano com respeito ao fim último do homem. A relação necessária 

                                                 
245 (McDONALD, s.d.). 
246 ALONSO, Luz Garcia. Saber Especulativo-Práctico Del Orden Técnico. Roma: Società 
Internazionale Tommaso d’Aquino - Instituto Universitario Virtual Santo Tomás. Disponível em: < 
http://www.e-aquinas.net/pdf/garcia_alonso.pdf >. Acesso em; 3 jul. 2007. p. 4. 
247 Ibid. 
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do ato voluntário com o fim último do homem, é seu constitutivo 

formal. O ser moral do ato humano é um acidente de relação inerente 

no homem através de outro acidente consistente na operação 

voluntária livre. [...] 

O ser eficaz do ato humano é uma relação que este guarda, de 

modo contingente com os distintos objetivos não finais do homem, 

objetivos obviamente muito numerosos. Se dita relação se ordena a 

determinado objetivo temporal ou não final, qualifica ao ato de eficaz, 

do contrário, o qualifica de ineficaz. O ser eficaz do ato humano é um 

acidente de relação – contingente – que é inerente ao homem e 

especialmente no operado através de outro acidente que consiste na 

operação voluntária transcendente ou ação externa. 

Ademais, considerados os vícios da imprudência apontados pelo 

Aquinate com as corrosivas distorções na prática das virtudes cardeais assinaladas por 

Hugh McDonald e adicionadas as possíveis imperfeições dos atos humanos segundo as 

perspectivas psicológica, moral e de eficácia, como destacados por Garcia Alonso, e 

tudo isto somado à moderna e equivocada concepção negativa da “prudência”, 

consumam-se dois vícios atuais extremamente danosos para o seu agente e para a 

coletividade: De um lado, a falta de objetividade no falar e no agir, a ambigüidade 

preconceituosa e interesseira tão comum na política e na sociedade, muitas vezes 

camuflada sob o manto de um malicioso e dissimulado agir “politicamente correto”; e 

de outro, pela corrupção disseminada e sua filha bastarda que é a mentira rasteira e 

cotidiana que é uma verdadeira pandemia em todos os quadrantes: Da fraude e do 

engano nas relações políticas e sociais à mentira nos tribunais, passando também pelo 

plágio acadêmico e no labor profissional facilitado pelo “copiar e colar” tão acessível e 

facilitado pelas ferramentas de busca de informações prontas para consumo 

disponibilizadas pela Internet. Certamente, o imprudente se movimenta, mas não 

progride, pois quando se age amoral ou imoralmente cede-se passagem a um 

utilitarismo ou pragmatismo inapropriados e incompatíveis com o agir ético coerente e 

responsável. Isto porque a qualidade “moral” da ação humana passa – sob uma ótica 

errônea e deformada – a mensurar-se apenas por critérios quantitativos e imediatistas, 

sem clara percepção dos fins pretendidos e dos adequados meios e caminhos para 

atingi-los, que a atitude prudente, que é moralmente certa – segundo o agir livre, 



 115 

voluntário e eticamente responsável da consciência – exige e requer para a realização 

existencial do ser humano e para a saudável fruição da vida em sociedade. Couto-Soares 

bem salienta que, ao se deslocar o ser humano do centro de gravidade dos interesses 

sociais, políticos, econômicos e culturais, a conseqüência é a desorientação ética, com 

todos os seus perniciosos consectários, pois agir em um ambiente de clara incerteza 

moral pode “bem protelar indefinida e imprudentemente qualquer decisão e terminar-se 

em uma atitude de ambígua neutralidade”248. E afirma a professora portuguesa:   

Um dos fatores que pode contribuir para essa desorientação é 

a perda do sentido de comunidade, de pertencer a um mundo de 

coexistência com o outro. Nossa inserção no mundo humano se dá 

através da palavra e da ação – como observa H. Arendt – e esta 

inserção é como um segundo nascimento. A palavra, o discurso é já 

uma forma de ação, e esta representa a via de construção de nosso 

mundo comum, da sociedade como uma comunidade de pessoas que 

se unem em função do bem comum, e não apenas por um interesse 

geral de caráter instrumental. A substituição da noção ética de bem 

comum, pela de um interesse geral assimilado à soma quantitativa de 

interesses individuais, esvaziou de sentido a noção de comunidade 

política, reduzindo-a a massa anônima, irracional, ilógica, com 

comportamentos imprevisíveis, incapaz de tomar decisões ou de 

assumir compromissos. A massificação dissolve a personalidade 

política, inibe sua espontaneidade, sua capacidade de juízo, de 

deliberação e de decisão, sufocando sua criatividade e sua 

participação na res publica. As conjunturas sociais e políticas exigem 

decisões rápidas e prontas, mas o peso da informação, a variedade e 

a instabilidade de fatores e circunstâncias, a proliferação de 

mediações burocráticas, entorpecem a agilidade de deliberação, de 

juízo e de decisão. 

Nesse sentido, também não se pode deixar de recordar a tendência da 

atualidade, altamente imprudente em variada gama de circunstâncias, de deixar para os 

“técnicos” e “experts” o juízo moral de um ato, perdendo-se a essência do que a 

prudentia propugna: o decidir individual certo no aqui e agora concretos, com vistas à 

realização existencial em plenitude. Ora, a qualidade moral de uma ação não é uma 

                                                 
248 (COUTO-SOARES, 2003, p. 3). 
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questão “técnica”,  mas depende essencialmente dos valores éticos abraçados por seu 

agente249 e também, no plano das políticas públicas e do direito, da observância aos 

direitos e garantias fundamentais – os inalienáveis direitos humanos – abraçados pela 

ordem constitucional e legal do País e segundo os parâmetros derivados do direito 

natural. 

Esta recusa à decisão consciente e moralmente responsável que a 

prudentia requer e pressupõe de cada um de nós, desumaniza a sociedade e leva 

inexoravelmente à destruição, à intolerância, à imposição do forte sobre o fraco. A 

experiência do século XX com o nazismo e o comunismo, as constantes e recorrentes 

lutas étnicas e conflitos religiosos tragicamente mais comuns, atualmente, no Oriente 

Médio, na África e em partes da Ásia, que consumam verdadeiros genocídios, a forte 

concentração de riquezas que leva a uma imensa distância entre ricos e pobres, o 

hedonismo e o consumismo desenfreados, a corrupção generalizada e a lascívia e 

violência disseminadas pela mídia popular dão uma pequena mostra do que a 

imprudentia representa no mundo contemporâneo. 

O agir negativo que a imprudência tem por conseqüência, com todas 

as suas conhecidas e disseminadas externalidades negativas, exige, assim, uma 

vigorosa resposta pedagógica, no sentido positivo da elevação dos níveis éticos nos 

planos individual e coletivo. É isto o que se objetiva ofertar nesta tese, ao se pretender 

levar adiante um projeto pedagógico no âmbito do ensino jurídico que desperte para a 

educação moral subjacente e imprescindível ao alcance do ideal de justiça. A presente 

tese, portanto, ao iluminar alguns dos riscos e graves danos causados pela imprudência e 

seus vícios, pretende retomar, como altamente indicativos para a modernidade, os 

fundamentos éticos clássicos das virtudes da prudentia e da iustitia, apresentando 

subsídios pedagógicos necessários à irradiação dos elevados valores da prudentia do 

próprio ius em sala de aula, no ensino do direito, por meio do método do caso.  

 

 

 

                                                 
249 SPAEMANN, Robert. Etica: Cuestiones Fundamentales. Tradução para o espanhol Jose Maria 
Yanguas. 2ª ed. Pamplona: Eunsa., s.d. p. 79. 
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CAPÍTULO 3: A VIRTUDE DA IUSTITIA 

3.1 O Sentido da Justiça 

Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira, em introdução aos estudos de Tomás 

de Aquino sobre “A Justiça”, na Suma Teológica250, assevera sobre a importância da 

prudência para a justiça, bem como sobre os reflexos pertinentes à vida em sociedade: 

“Depois da prudência, deve-se estudar a justiça...”. O rigor 

deste encadeamento decorre da posição adotada por Sto. Tomás, de 

inscrever o conjunto da moral no quadro das quatro virtudes 

cardeais. Pelo exame da prudência, ele procurou elucidar o 

discernimento e a decisão que esclarecem e comandam todas as 

escolhas virtuosas. Com a justiça, abordamos o principal domínio em 

que se operam essas escolhas. [...] Como virtude, a justiça é chamada 

a qualificar e retificar as ações da pessoa, e, como exigência objetiva 

de retidão, impõe-se às relações e instituições da vida social. Uma 

ética das virtudes se abre como que a partir do interior para a 

integração do direito, da economia, da política, ao mesmo tempo em 

que conserva a especificidade da moral e a transcendência que a fé 

concede à teologia. 

Entendida em sentido pleno, a Justiça é a virtude social por excelência e, 

nesta perspectiva: Iustitia est ad alterum251: a justiça impõe voltar-se para o outro. Daí 

as construções latinas Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 

suum cuique tribuere. (Ulpiano, Digesta, Livro I, Título 1, De Justitia, 10, § 1º) [Os 

preceitos do direito são estes: viver honestamente, não prejudicar ninguém, dar a cada 

um o que é seu]; Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. 

(Ulpiano, Digesta, Livro I, Título 1, De Justitia, 1) [Justiça é a vontade firme e 

permanente de atribuir a cada um o seu direito]; Justitia suum cuique distribuit (Cícero, 

De natura deorum, Cap. III, 15) [A justiça dá a cada um o que é seu]; Justitia porro et 

virtus est quae sua cuique tribuit (aforismo jurídico romano) [Pois a justiça é aquela 

virtude que dá a cada um o que é seu]. 

                                                 
250 (OLIVEIRA, 2005, p. 43). 
251 A formulação é também adotada pelo Aquinate em diversas passagens de sua obra, p. ex. em STh II-II, 
80, c. 



 118 

Como se verá neste capítulo252, um dos maiores intérpretes modernos do 

Aquinate, Josef Pieper, em "La Justicia, hoy" alerta que: "A justiça é a mais decisiva 

entre as atitudes éticas fundamentais e a injustiça é a corrupção maior do homem 

natural e moral"253; e que "nada nem ninguém poderá deter o poderoso de fato de ser 

injusto a não ser o seu próprio senso de justiça"254. Em "El Derecho Ajeno" afirmará: 

“A doutrina antiga [dos grandes testemunhos clássicos de nossa própria tradição] da 

justiça não é [...] primeiramente uma exposição de direitos que pertencem e, portanto, 

podem reclamar-se, senão que é exposição e motivação do dever de respeitar 

direitos”255. Daí que a doutrina clássica da justiça tratará, em termos de ênfase, sempre 

do direito alheio (do obrigado em relação ao legitimado): não do bem próprio, portanto, 

mas do bem do próximo256. A sociedade moderna está erigida sobre o tripé que 

consolida os fundamentos do Estado de Direito, a isonomia entre os cidadãos (segundo 

padrões de igualdade vertical e horizontal), o princípio da legalidade (ninguém está 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei) e a existência 

de tribunais independentes para solução dos litígios (impondo-se a força do direito em 

oposição ao direito da força)257. Mas estes fundamentos, à luz do que alerta Pieper258, 

entre a teoria e a prática, se não houver justiça, como virtude, presente in concreto no 

atuar de todos e de cada um, permanecerão apenas no plano abstrato, permitindo níveis 

insuportáveis de degradação humana e injustiça social por toda parte, pois a justiça 

como atitude pessoal – como virtude – não pode ser substituída por meros mecanismos 

de controle por melhor elaborados que estes fossem. 

                                                 
252 As reflexões sobre a virtude da justiça retomam alguns dos estudos desenvolvidos na dissertação de 
mestrado apresentada pelo candidato na FEUSP, quando tais análises foram aplicadas ao plano da ética 
social voltada à formulação das políticas públicas e às práticas da advocacy e do lobby, como 
contrapartida da não-coercitividade do exercício do governo na implementação da justiça distributiva. Cf. 
Amaral (1997). 
253 PIEPER, Josef. La Justicia, hoy. In: Universitas – Revista Alemana de Letras, Ciencias y Artes:  
Madri: Edition Trimestral em Lengua Española. E21964 F, Março/1968. p. 319. 
254  Ibid.  
255 Id. El Derecho Ajeno. In: ______ La Fe ante el Reto de la Cultura Contemporánea. Madri: RIALP, 
1980. p. 190. 
256 (PIEPER, 1980, p. 191). 
257 Cf. AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Entraves Legais ao Comércio Exterior e ao Investimento 
Estrangeiro. In: PRADO, Ney et al (org.). O Direito Brasileiro e os Desafios da Economia 
Globalizada. Rio de janeiro: América Jurídica, 2003. p. 233 a 236. 
258 (PIEPER, loc. cit, p. 319). 



 119 

3.2 A virtude da justiça: a vontade do mais forte ou dar ao outro o que lhe é 

devido? 

Para introduzir a clássica definição de justiça, é oportuno recorrer-se a 

Platão. Em dois de seus célebres diálogos, a justiça é o tema central do debate entre 

Sócrates e os seus contendores, ambos sofistas e homens poderosos. Em um deles, A 

República, Trasímaco procura sustentar que a justiça nada mais é do que a vontade do 

mais forte, ao que Sócrates contesta, sublinhando que a força pode ser bem ou mal 

utilizada, e que a justiça, como medida do homem e do Estado, não pode ser aferida por 

critérios meramente utilitários. No Górgias, por sua vez, Sócrates sustenta, perante um 

Cálicles certamente escandalizado, que é preferível sofrer a injustiça do que praticá-la, 

pois que, sendo a justiça fruto do ordenamento interno do homem, não praticá-la leva a 

desfigurar-se interiormente. Isto é, a destruir-se enquanto homem, em sua dimensão 

mais essencial, e portanto impedindo-o de realizar-se, de atingir a felicidade. Enfim, a 

prática da injustiça leva-o a fracassar existencialmente. 

Do debate filosófico, surgirá a concepção aristotélica segundo a qual: 

[...]  o homem, quando virtuoso, é o mais excelente dos animais, mas 

quando separado da lei e da justiça, é o pior de todos; já que a 

injustiça armada é a mais perigosa, e ele se vê equipado desde o 

nascimento com armas [arms], feitas para serem usadas com 

inteligência e virtude, mas que ele pode usar para os piores fins. Ora, 

se ele não tem virtude alguma, é o menos sagrado e o mais selvagem 

dos animais, e o mais cheio de luxúria e glutonaria. Mas a justiça é o 

laço do homem nos estados, pois a administração da justiça, que é a 

determinação do que é justo, é o princípio da ordem na sociedade 

política. 259 

Na perspectiva da justiça como fruto do ordenamento interno do ser 

humano, e considerando-se as subdivisões do operar humano em agere e facere, e as 

três dimensões da pessoa, projetadas nas esferas do making, do doing e do knowing, 

antes estudadas, ilumina-se a relação essencial entre justiça e felicidade. Esta relação 

                                                 
259 ARISTOTLE. Politics. In: HUTCHINS, Robert Maynard (org.). Great Books of Western World 
Tradução para o ingles W. D. Ross. Chicago: Encyclopedia Britannica, Inc., 1989, vol. 9. 1253a. p. 446d. 
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também pode ser aprendida no clássico texto shakespeariano Hamlet, que, como já 

destacado, sofre nítida influência do pensamento filosófico clássico. É que somente a 

partir da identificação da relação essencial entre justiça e felicidade, pode-se conhecer o 

verdadeiro significado da tão conhecida, e por vezes pouco compreendida, indagação de 

Hamlet: “Ser ou não ser: eis a questão!”. 

Como se recorda, o príncipe da Dinamarca está se interrogando sobre 

uma grave decisão que deveria tomar: matar ou não o próprio tio, que supunha ter 

assassinado seu pai, o rei, para casar-se com a rainha, sua mãe e, assim, assumir o trono 

e vingar a morte paterna. De se notar que a questão que se coloca está na dimensão do 

fazer, do facere: o que fazer com o punhal? No entanto, Shakespeare eleva o plano da 

questão para uma dimensão bem mais sublime, superior, em uma palavra: existencial. 

Faz o príncipe da Dinamarca indagar-se pelo que realmente é importante, colocando a 

questão sob a ótica de sua felicidade, na dimensão moral do agere, do agir interior. Na 

dimensão do to be or not to be, i.e., da conclusão de que seu ato, se justo – do ponto de 

vista moral – será to be, ou seja, o permitirá “ser” no sentido existencial do termo: um 

homem realizado e, portanto, feliz. Se injusto, por outro lado, será not to be – “não ser” 

-, com o que terá fracassado existencialmente, frustrando a sua capacidade de realizar-

se, de atingir a felicidade. Com isso, nas palavras do príncipe: “Ser ou não ser, eis a 

questão! Que é mais nobre para o espírito: sofrer os dardos e setas de um ultrajante 

fardo, ou tomar armas contra um mar de calamidades para pôr-lhes fim, resistindo?” 

Diante desse cenário shakespeariano, vê-se salientada a intrínseca relação 

entre justiça e felicidade, impondo a justiça “dar ao outro o que lhe é devido”, sob pena 

de, ao que pratica a injustiça ser-lhe negada a possibilidade de realização existencial.  
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3.3 A justiça como equilíbrio entre pretensão ou prestação 

A interpretação da justiça como a vontade do mais forte serviu de 

conduite ao estabelecimento de regimes políticos arbitrários ao longo da história, 

lastreados na supremacia de ordenamento jurídico de tonalidade positivista. Tal enfoque 

positivista representa franca oposição às correntes de direito natural, permeadas pelo 

reconhecimento do outro, portador de direitos e garantias inalienáveis. Tais direitos e 

garantias atualmente designadas por fundamentais, formam parte do rol dos direitos 

humanos reconhecidos como inerentes à própria natureza humana, pelas nações 

civilizadas. Mas, como facilmente constatado, da antigüidade clássica à atualidade, as 

discussões acerca da justiça não enfrentaram evoluções substanciais pois, em suma, os 

debates travados não variaram sensivelmente do binômio justiça como vontade do mais 

forte ou como necessidade de dar ao outro o que lhe é devido. Nesta última está 

manifestada não a submissão do mais fraco ao mais forte, mas sim a busca, na órbita das 

relações interpessoais (classicamente denominada justiça comutativa), do equilíbrio 

entre pretensão e prestação. No âmbito das relações do poder político com o cidadão, a 

visão esposada pelos clássicos dará substância à prática da justiça distributiva, que será 

promovida mediante a distribuição de cargas e benefícios pelo todo social, segundo os 

parâmetros de capacidade intelectual, econômica ou social, ou seja: segundo a 

necessidade de maior ou menor proteção do indivíduo ou de uma comunidade pelo 

Estado.  

Ainda dentro da necessidade de melhor apresentar o cenário que se 

configura ante a ampla concepção da justiça, como acima discutida, releva sublinhar 

que, afastando-se de sua concepção utilitarista – que sempre terá, no relativista de 

plantão, campo fértil para semeadura – a filosofia clássica, trabalhando na clave do 

equilíbrio ordenado do ser humano a suas finalidades existenciais, encontrará na célebre 

construção atribuída a Ulpiano – “constans et perpetua voluntas justiça suum cuique 

tribuere” [vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu] – a sua mais 

expressiva síntese. A ela aderirá Tomás de Aquino,260 invocando o Corpus Iuris Civilis, 

                                                 
260 (STh, II-II, 58, 1, corpus). Tomás cita também outras vezes a fórmula: “Sicut in Princ. Digestorum 
dicitur, quod iustitia est constans et perpetua voluntas” In IV Sent. 33 3,1,3. “Definiatur a iurisperitis 
quod iustitia est constans et perpetua voluntas justiça suum unicuique tribure”; cf. também De er. 1,5,13. 
Na objeção 4 da já citada II-II, 58, 1, Tomás indaga se não seria supérfluo dizer “perpétua e constante”. E 
responde dizendo que por “constante” deve-se entender firme.  
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sustentando-a igualmente como virtude: “iustitia est habitus secundum quem aliquis 

constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit”261. Mas se a justiça se 

resumirá no dar a cada um o que é seu – de cumprir o dever para com o outro –, há, 

indubitavelmente, a necessidade de, por um lado, reconhecer-se que o outro existe e, de 

outro, que algo lhe é devido. Pieper sublinha a respeito que, desde as obrigações de 

amabilidade até as de origem contratual, ... “há sempre um debitum, um dever e uma 

coisa devida. Ser justo é reconhecer a dívida e pagar o que se deve.”262 

Em suma, como virtude social por excelência, a justiça é sempre vista 

como “um bem do outro”, um voltar-se para o outro, isto é: iustitia est ad alterum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 (STh, II-II, 58, 1). Segundo recorda Pieper (s.d., nota 3, p. 153), Platão, na República (331), cita o 
poeta Simônides como autor da formulação “dar a cada um o que é seu”. Sublinha Pieper, entretanto, que 
tal pensamento seria mesmo anterior ao citado poeta, já se encontrando formulado, em sentido 
semelhante, por Homero na Odisséia. 
262 (PIEPER, s.d., p. 86). 
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3.4 Iustitia est ad alterum 

Uma das fórmulas em que Tomás mais insiste é precisamente esta: 

iustitia est ad alterum263. A justiça, assim, sempre diz respeito ao outro. Ninguém pode 

ser, em sentido estrito, “justo ou injusto” consigo mesmo. Pode-se ser coerente consigo 

mesmo (na medida em que o fazer e o executar humanos sejam compatíveis com o que 

indica, no campo do agir, a consciência moral do indivíduo), mas justo ou injusto 

somente se é com o próximo, seja ele uma pessoa, a coletividade ou o governo. Na 

perspectiva dos governantes, a justiça essencialmente se manifestará, seja na órbita 

corretiva ou distributiva, em relação ao indivíduo ou ao todo social264. 

E é também a justiça a virtude social por excelência, diante da conhecida 

concepção aristotélica de ser o homem um animal político, que vive em sociedade, na 

pólis, no Estado.265 A justiça é a base de toda a ordem social legitimamente 

estabelecida. É na dimensão da justiça que todas as relações econômicas e sociais 

                                                 
263 P. ex. nas sugestivas passagens em que o louvor da justiça decorre precisamente desse voltar-se para o 
outro: “Iustitia quae ad alterum est, a Philosopho in V Ethic., dicitur esse pulcherrima...” In III Sent. 35, 
1, 3; “(homo ordinatur... ad alterum) unde iustitia est praeclarissima virtutum” I-II, 66, 4. E no 
Comentário à Ética (5, 2, 9), afirma que “Iustitia est ad alterum” é mesmo uma formulação proverbial.  
264 SALINAS; CUERVO. Teologia Moral Especial: La Virtud de la Justicia. Roma: s.c.p., 1987. p. 41, 
destacaram sobre a alteridade da justiça: “A justiça supõe sempre alteridade de pessoas, sempre se dirige 
a outro; com efeito, ninguém pode injuriar-se a si mesmo nem restituir-se uma dívida, posto que 
propriamente ninguém pode ter uma dívida consigo mesmo. A razão é evidente: não pode existir uma 
dívida sem que o sujeito o saiba ou queira. [...]. A justiça, pois, é uma virtude interpessoal ou 
intersubjetiva: uma de suas características é a alteridade, esse ad alterum.” 
265 No dizer de Aristóteles: “Quando vários vilarejos estão unidos em uma única comunidade completa, 
grande o bastante para ser quase auto-suficiente, o estado passa a existir, originando-se nas 
necessidades básicas de vida, e continuando a existir em nome de uma boa vida. E portanto, se as formas 
iniciais de uma sociedade são naturais, assim é também o estado, pois ele é o fim delas, e a natureza de 
uma coisa é seu fim. Pois o que cada coisa é quando plenamente desenvolvida, chamamos de sua 
natureza, quer estejamos nos referindo a um homem, um cavalo ou uma família. Além disso, a causa final 
e o fim de uma coisa é o melhor, e ser auto-suficiente é o fim e o melhor. Daí, é evidente que o estado é 
uma criação da natureza, e que o homem é por natureza um animal político. E ele que por natureza, e 
não por mero acidente, está sem um estado, ou é uma homem mau ou está acima da humanidade; ele é 
como o ‘indivíduo sem tribo, sem lei, sem coração’ que Homero denuncia – o proscrito natural é por isso 
um amante da guerra; ele pode ser comparado com uma peça isolada em um jogo de damas. Agora, que 
o homem é mais um animal político do que as abelhas ou qualquer outro animal gregário, é evidente. A 
natureza, como costumamos dizer, não faz nada por acaso, e o homem é o único animal a quem ela 
concedeu o dom da fala, e ainda que a voz, simplesmente, não passe de uma indicação de prazer ou dor, 
e seja portanto encontrada em outros animais (pois sua natureza consegue perceber o prazer ou a dor e 
o que um e outra implicam para eles e não mais), o poder da fala pretende estabelecer o conveniente e o 
inconveniente, e portanto, da mesma forma, o justo e injusto. E é característico de um homem que ele 
sozinho tenha algum senso de bom e mau, de justo e injusto, e assim por diante, e a associação de seres 
vivos que possuem este senso forma uma família e um estado...”. (ARISTOTLE. Politics. In: J.H. Hexter 
(org.). The Traditions of The Western World. Tradução para o inglês W. D. Ross. Chicago: Rand 
McNally Co., 1967, p. 114 e 115). 
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devem ser levadas a efeito266. Eduardo García Máyanez267, ao estudar a Doctrina 

Aristotélica de La Justicia, assinalou, nesse particular, que, para Aristóteles, conforme 

se pode verificar na Política e em diversos outros textos do Estagirita, diante da 

dimensão social do homem, a justiça está absolutamente vinculada à vida em sociedade:  

Não há nada de estranho que no primeiro destes tratados 

[Política] encontremos múltiplas alusões ao tema da justiça. Pois a 

ética – dentro de cujo marco desenvolve Aristóteles seus filosofemas 

sobre o justo -, é para ele um “ramo” da política. Não é possível, 

escreve nos Magna Moralia – que o homem participe nos assuntos de 

Estado se não é moralmente bom. Ser bom é possuir as virtudes. 

Portanto, somente poderá atuar com eficiência na vida pública aquele 

cujo caráter seja moralmente reto. O estudo do caráter moral – 

prossegue Aristóteles – é tema e ponto de partida da ciência [Magna 

Moralia, 1181a, 24-1181b 26; 1183b, 5-6]. Por outro lado, a principal 

faceta da teoria da justiça consiste – e o Estagirita insiste nisto uma e 

outra vez – na consideração da dita virtude intramuros da pólis ou, 

mais precisamente, no conhecimento do justo político [Ética 

Nicomaquea, 1094a, 1-1094b, 11]. 

Nessa ótica, longe de buscar identificar um tratamento original ao tema 

da justiça como virtude social, o que se procura, assim, é reavivar o pensamento dos 

autores clássicos, notadamente Tomás de Aquino e Aristóteles, à luz do tratamento que 

lhes deferem alguns autores modernos, especialmente Josef Pieper e Moix Martínez, a 

fim de identificar a adequada dimensão da justiça e da educação para a justiça para o 

homem contemporâneo268. 

                                                 
266 CALVEZ, Perrin. A Justiça. In: Igreja e Sociedade Econômica. Porto: ed. L. M. Martins, 1960, p. 
218. 
267 MÁYANEZ, Eduardo García. Doctrina Aristotélica de La Justicia. Ciudad Universitaria: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1973. p. 8 e 9. 
268 Nesse passo é oportuno recolher a apreciação de Giorgio Del Vecchio (Lições de Filosofia do Direito. 
Tradução Antonio José Brandão. 5a. ed. Coimbra: Armenio Amado ed., 1979. p. 65) acerca da concepção 
tomista sobre as três categorias de leis que regem o mundo, a vida humana e a política: “O fundamento da 
doutrina jurídica e política tomista é a admissão de três categorias de leis: Lex aeterna, Lex naturalis e 
Lex humana. A primeira é a própria razão divina, governadora do mundo – ratio divinae sapientiae – de 
ninguém conhecida inteiramente em si, mas da qual o homem pode ter conhecimento parcial através de 
suas manifestações (lex aeterna nullus potest cognoscere, secundum quod in se ipsa est, nisi Deus, et 
beati, qui Deum per essentiam vident. I-II, 93, 2). A lex naturalis, porém, já é diretamente cognoscível 
pelos homens por meio da razão, pois consiste em uma participação da criatura racional da lei eterna, de 
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É Pieper quem alerta, no seu ensaio “La Justicia, hoy”, sobre a atualidade 

do pensamento clássico sobre a virtude da justiça269: 

Não haveria maior interesse em procurar saber o que pensa 

um homem qualquer, um indivíduo indeterminado, sobre a justiça, por 

mais que seus pensamentos fossem muito inovadores e originais. A 

originalidade neste particular provocaria antes desconfiança. [...]. 

Não é de se esperar que sobre um tema como este: a justiça, se 

pudessem apresentar opiniões que permaneceram desconhecidas até 

o dia de hoje. Não é este, pois, o sentido do título de nosso artigo: “A 

justiça, hoje”, mas sim o de aludir à velha doutrina da justiça, à 

sabedoria dos antigos (com este termo não nos referimos ao passado 

mas aos grandes pensadores, testemunhos maiores da tradição 

ocidental). Sustentamos, por conseguinte, que a velha doutrina da 

justiça possui uma atualidade inesgotada e que a sabedoria dos 

antigos pode mostrar um rosto de plena juventude, uma vez limpa do 

pó acumulado pelo tempo. Esta é a tarefa que me propus: rememorar 

algo do que os antigos pensaram sobre a justiça. Somente um pouco, 

naturalmente: partes isoladas que me parecem ser especialmente 

atuais e haverem caído no esquecimento. Falarei detidamente de três 

pontos que podem formular-se em três frases concisas: 

 A primeira: a justiça é a decisiva entre as atitudes éticas fundamentais 

e a injustiça é a corrupção maior do homem natural e moral.  

A segunda: nada nem ninguém pode impedir o poderoso de fato de ser 

injusto a não ser o seu próprio senso de justiça.  

A terceira: o universo humano está constituído de tal maneira que a 

justiça não basta para conservá-lo em ordem: ela é insuficiente. 

 

                                                                                                                                               
harmonia com a própria capacidade: lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae 
rationali creatura, secundum proportionem capacitatis humanae naturae (ib. q. 91, arts. 2º e 4o). A lex 
humana é, por último, invenção do homem, mediante a qual, utilizando-se os princípios da lei natural, se 
efetuam aplicações particulares dela (ib. q. 95, art 3º; q. 95, art. 2º). Mas a lei humana pode derivar da 
natural de duas maneiras: per modum conclusionum e per modum determionationis. No primeiro caso, 
representa condições silogísticas deduzidas de premissas fornecidas pela lei natural; no segundo, uma 
mais completa especificação do preceituado genericamente pela lei natural.” 
269 (PIEPER, 1968, p. 319, grifos nossos). 
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3.5 Iustitia est ad alterum  e as implicações na educação moral  

A fórmula “iustitia est ad alterum” é básica não só para a conceituação 

da justiça como virtude, mas também é essencial para a filosofia da educação moral. 

Para avaliar o extraordinário alcance educacional dessa sentença é oportuno seguir a 

criteriosa análise de Pieper em seu “El derecho ajeno”270, em que introduz o tema de 

forma surpreendente. Recorda que, quando uma comissão da UNESCO reuniu-se pra 

elaborar uma nova redação para os “Direitos Humanos”, o delegado chinês, professor de 

filosofia na China ainda não comunista, trouxe à baila a questão de que, na tradição 

chinesa não havia semelhante conceito de “direitos do homem”, ao menos segundo a 

designação então aceita pela filosofia ocidental contemporânea. Obviamente, o 

pretendido pela comissão não lhe era de todo desconhecido, mas o enfoque milenar 

chinês abordava a questão sob uma perspectiva diversa. Surpresas à parte, Pieper 

sublinha que, segundo a tradição clássica da filosofia ocidental, igualmente para os 

grandes da antigüidade (os maiores testemunhos do pensamento ocidental, como Platão, 

Aristóteles, Cícero e os grandes mestres da cristandade antiga e medieval, como 

Agostinho e Tomás de Aquino), o enfoque pretendido pela comissão também lhes 

causaria certa perplexidade.  

De fato, ao se analisar a moderna doutrina dos “direitos humanos”, a 

perspectiva adotada sublinha que a preocupação dos delegados da UNESCO se dava na 

ótica dos credores de direitos. Isto é, a consideração dos direitos se faz em relação aos 

legitimados a tais direitos, àqueles a quem os tais direitos humanos seriam 

reconhecidos. A leitura do texto da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, 

votada pela ONU, destaca tal fato ao sublinhar, uma e outra vez, que todo homem “tem 

direito” (...à vida, ...à liberdade, ...à segurança, ...à igual proteção da lei, ...a circular 

livremente, ... ao trabalho, ...ao descanso, etc.)271. 

É nítido assim o enfoque produzido salientar o destinatário de tais 

direitos, em linha de princípio olvidando considerações, ao menos expressamente, sobre 

os obrigados à sua prestação. E esta mudança no enfoque da doutrina dos direitos 

                                                 
270 (PIEPER, 1980, p. 189 et seq., grifos nossos). 
271 A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi votada pela Organização das Nações Unidas – 
ONU em 10 de dezembro de 1948. 
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humanos, voltado aos legitimados e não aos devedores de tais direitos seria também de 

todo estranha à tradição filosófica ocidental (assim como o foi ao citado delegado 

chinês). É Pieper quem destaca272: 

Os antigos quando falam de justiça, nunca levam em 

consideração os legitimados, mas os obrigados. A preocupação do 

justo, dizem, se dirige a dar a cada um o seu, não a recebê-lo; e 

alguém ser enganado no que lhe corresponde é algo totalmente 

distinto a que se lhe negue ou diminua o devido. Assim, fala Sócrates 

uma e outra vez nos diálogos platônicos: “Já repeti inúmeras vezes e 

não me importo de dizer novamente: quem comete a injustiça é pior 

que quem a padece”. 

A doutrina antiga da justiça não é, pois, primordialmente, 

exposição de direitos a serem reivindicados, mas sim é uma exposição 

(e indicação da motivação) do dever de respeitar direitos, enquanto 

que a doutrina posterior, mais familiar para nós, a dos direitos 

humanos, não parece ter em vista, primordialmente, os obrigados, 

mas os legitimados. Naturalmente, neste caso, não se deixa de 

considerar a obrigação e o obrigado, como tampouco, claramente, a 

clássica doutrina da justiça olvidava o legitimado. Mas inegavelmente 

há um deslocamento da ênfase, talvez difícil de explicar-se, mas, sem 

dúvida, digno de apontar-se. 

Assim, para os “antigos”, a justiça é sempre decorrência de uma condição 

e está lastreada em um fundamento: há um outro a quem se lhe corresponde algo 

inalienável. A justiça, pois, vem em segundo lugar, a partir do reconhecimento de que o 

outro existe, e de que algo lhe é inexoravelmente devido. Mas a questão surge em toda 

sua problematicidade quando se procura estabelecer os fundamentos últimos – tema de 

que a educação moral não pode se dispensar – do direito e dos direitos humanos. Pieper 

incide radicalmente nesse plano273: 

                                                 
272 (PIEPER, 1980, p. 190).  
273 Ibid., p. 191.  
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Pode-se também formular (esta doutrina) assim: quando os 

antigos falam de direito estão fazendo referência exclusivamente ao 

“direito do outro”. Mas a questão de por quê, como e em razão de que 

ao outro, a qualquer outro com quem eu tenha relação, corresponda 

algo de inalienável; esta pergunta está respondida muito 

decisivamente pela velha teoria da justiça e com uma radicalidade 

que me parece digna de consideração e que é vital recuperar. 

Pertence já a nossas reiteradas experiências que a invocação dos 

“direitos humanos” não consegue o mínimo. E, na medida em que se 

considere a natureza humana como o fundamento último desse 

direito, não há nisto nada de assombroso. Naturalmente, Nicolai 

Hartmann tem razão quando diz que a justiça se baseia no respeito à 

“esfera da liberdade da pessoa” (Ética, p. 422), e, evidentemente, ao 

homem lhe corresponde inalienavelmente algo porque é “pessoa”, 

isto é, um ser que, por natureza, existe para autorealizar-se. Apesar 

de tudo, estes são fundamentos penúltimos, e hoje não basta a mera 

referência a eles. Hoje, isto é, em uma época em que o homem é 

tratado em razão de um mero embrutecimento da praxis do poder, 

assim como em razão de teorias programáticas, de tal modo que 

parece nada lhe pertencer. 

Mas num mundo em que por vezes a própria existência do outro, e de que 

algo lhe é devido, é posta em permanente dúvida, a velha doutrina da justiça faz 

ressaltar aos olhos a real dimensão em que o problema dos direitos humanos se 

apresenta: sustentar a inalienabilidade de algo devido a um outro, cuja existência 

não poderá ser negada! Que existe uma realidade que transcende o indivíduo, ninguém 

parece, ao menos em teoria, negar. Kant, a propósito, na Crítica à Razão Pura já 

sublinhara a idéia de que a consciência da própria existência é ao mesmo tempo uma 

imediata conscientização de outras coisas fora do próprio indivíduo. Sem dúvida, uma 

das tarefas centrais da moral moderna é justamente resgatar a dignidade do ser humano, 

na sua condição de pessoa; o ideal da dignidade radical da pessoa274, que, de tantos e 

                                                 
274 Cf. p. ex. Alfonso López Quintás. A formação adequada à configuração de um novo humanismo. 
Disponível em: http://www.hottopos.com.br/proc/quint1p.htm. Acesso em: 13 out. 2007. 
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variados modos, a filosofia do século XX, buscou resgatar. Na perspectiva adotada 

neste trabalho, “pessoa” remeteria ainda a um último fundamento275, transcendente276.  

Assim é que, segundo o correto ordenamento da vida social, exsurge 

como próprio dever da sociedade, relativamente ao direito de cada pessoa, atingir o 

bonum commune: “o bem comum da sociedade, que é a soma daquelas condições da 

vida social mediante as quais os homens podem conseguir com maior plenitude e 

facilidade sua própria perfeição, [e que] consiste, sobretudo, no respeito aos deveres e 

direitos da pessoa humana” 277. Se perdida esta noção de que o homem é um ser dotado 

de direitos inalienáveis – e que se expressam na doutrina dos direitos e garantias 

fundamentais –, o dever de justiça tenderia a desaparecer totalmente da consciência dos 

homens. Com isso, “poderia ocorrer algo que não parece estar já fora de nossa 

expectativa”, adverte Pieper: “não somente o verdugo não saberia e nem quereria 

admitir que à sua vítima pertence algo, senão que possivelmente tampouco a vítima 

seria capaz de dizer por que se comportam injustamente com ela”278.  

 

                                                 
275 Naturalmente, não se quer com isto afirmar que, na prática, o reconhecimento do direito da dignidade 
do outro estejam, em qualquer caso, associados à afirmação dessa transcendência: muito desse 
reconhecimento se fez sem essa afirmação e, reciprocamente, muitas barbaridades se cometem em nome 
de Deus, Allah etc. 
276 Pieper (1994, p. 15): “Agora, quanto à pergunta sobre se e por que razão algo é devido ao outro (e, 
naturalmente, também a mim), e sobre o que se lhe deve dar ou conceder – a esta pergunta não se 
responde facilmente. Que ao trabalhador é devido o justo salário, ainda é o mais fácil de evidenciar 
(ainda que na época dos campos de trabalhos forçados isto não fosse tão evidente quanto parece). No 
que deve residir, então, a causa de que a todo aquele que porta uma face humana, simplesmente pelo seu 
ser-homem, algo lhe seja devido inalienavelmente? Por exemplo, que a sua honra como pessoa seja 
respeitada. O conceito de pessoa, de fato, é aqui decisivo – enquanto se compreende ‘pessoa’ como um 
ente que existe para seu próprio aperfeiçoamento e realização. Mesmo assim, em caso de conflito, ao se  
chegar aos extremos, não basta retroceder ao mero ser-pessoa (como supunham alguns filósofos 
idealistas). É necessário nesses casos, poder colocar em jogo uma instância absoluta, mais além de 
qualquer instância humana, ou, dito de outro modo: o outro deve ser-me intocável por eu o ver como 
ente criado por Deus como pessoa. Não se pense ser esta uma concepção especificamente cristã ou 
teológica. Foi um chinês confuciano quem declarou – aos seus colegas da comissão da UNESCO para a 
reformulação dos direitos humanos, presumivelmente atônitos -, que lhe havia sido transmitido por 
tradição, como fundamento dos direitos humanos, que ‘O Céu ama o povo e quem exerce o poder deve 
obedecer ao Céu’. E Emanuel Kant – que não era lá propriamente um teólogo cristão – diz: ‘Temos um 
santo regedor e o que Ele deu ao homem de sagrado é o direito dos homens’.” 
277 Concílio Vaticano II, Decr. Dignitatis humanae, n. 6. Cf. também João XXIII, Encíclica Mater et 
Magistra, AAS 53 (1961) 417; e Encíclica Pacem in Terris, AAS 55 (1963) 273. 
278 (PIEPER, 1980, p. 193). 
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A aproximação do tema da justiça pelo obrigado, e não pelo legitimado, 

levando a análise da justiça pela ótica do direito do outro, e segundo o reconhecimento 

de que algo lhe é inalienavelmente devido, impõe que o dever de justiça leve ao 

cumprimento estrito do dever de justiça ad alterum: sempre para o outro.  

Em resumo, a tese central ora exposta é a de que é mais eficaz pautar a 

educação moral – no plano dos direitos e garantias fundamentais – para a justiça, pela 

prudentia, do ponto de vista dos “antigos”, isto é, a partir da prestação, do que sob a 

ótica da pretensão (como parece indicar a visão moderna da justiça...). Naturalmente, 

uma filosofia da educação moral consistente tratará de aprofundar seus fundamentos e 

identificar a origem ética dessa obrigação. A partir daí, o problema dos fundamentos 

desloca-se para o da natureza humana, base da afirmação da dignidade do ser humano e 

da vida do homem em todas as suas fases e dimensões e que – hoje, mais do que nunca 

– é necessário afirmar e defender279. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
279 “Conforme já dissemos, não se pode indicar qual seja o fundamento do direito e, conseqüentemente, 
do dever de Justiça – a não ser que se tenha uma determinada concepção do homem, da natureza 
humana. Mas como, se se proclama que não há natureza humana ‘il n’y a pas de nature humaine (puis 
qu’il n’y a pas de Dieu pour la concevoir – Sartre)? Na verdade é esta a formal justificação de toda 
ordem totalitária – esteja ou não tal vínculo no espírito dos autores daquela tese. Se não há uma 
natureza humana em virtude da qual algo de inviolável pode ser atribuído ao homem, como poder-se-á 
evitar o corolário: Faz do homem o que bem entenderes?...” PIEPER, Josef. Duas Pequenas Meditações 
sobre a Justiça. In: Folha Acadêmica da Universidade Federal do Paraná. Tradução Luiz Jean Lauand. 
Curitiba: UFPR. Maio de 1985, ano XLVII, nº. 57. p. 4. 



 131 

3.6 Iustitia et caritas 

Reconhecer um dever a ser cumprido com o próximo, como visto no 

capítulo anterior, passa necessariamente pelo reconhecimento de uma dignidade própria 

do outro, independentemente de qualquer sentimento de amor ou afinidade. É também 

Pieper quem salienta tal aspecto, sustentando280: 

Há um conceito mais amplo de justiça que não exclui o amor, 

como há também um conceito de amor que inclui em si o da justiça. 

Mas quem capte a diferença, a differentia specifica, verá 

sensivelmente que o amor não tem que ver com “outro”, com um 

estranho, senão com um aliado e companheiro; entre os que se amam 

não se diz: “isto é meu e isto é seu”, senão se diz: “isto é nosso”. No 

amor se doam reciprocamente; o ato de justiça, pelo contrário, não é 

um presente, senão uma satisfação do devido. Se os antigos mantêm a 

diferença não é somente por exigência de uma exatidão conceitual, 

senão porque está em jogo uma concepção nada ilusória da realidade 

da vida entre os homens. 

E aqui está sediado o aspecto mais nuclear e relevante da concepção dos 

antigos da justiça, que leva necessariamente a enfocar o tema pela ótica do obrigado, e 

não do legitimado. Até porque ao legitimado, a quem algo – uma prestação – é devida, 

por ser o sujeito passivo da hipótese, e muitas vezes o elo mais fraco da corrente social 

ou da relação jurídica ou moral que se estabelece, podem faltar instrumentos ou a força 

da persuasão necessários a impor ao obrigado o cumprimento da justiça281. E este 

cumprimento da justiça, nessa ótica, não pressupõe o amor. Pelo contrário: “Ser justo 

significa reconhecer ao outro, também ali onde não se pode amar. Isso expressa a 

exigência contida na idéia da justiça: confirmar ao outro em sua alteridade e procurar-

                                                 
280 (PIEPER, 1980, p. 194). 
281 Salinas e Cuervo (1987, p. 40), ao discorrerem sobre “justicia, equidad y misericordia”, asseveram: “A 
justiça e a eqüidade não são a mesma coisa, mas tampouco são virtudes separadas. A eqüidade pode-se 
dizer que dá tonalidade ao direito positivo nos casos particulares, tendo-se em conta a justiça natural e o 
fim da lei. Uma aplicação demasiado rígida da lei poderia deixar de considerar outros aspectos e 
circunstâncias particulares da convivência humana e ser, portanto, desumana, cruel, ainda que perfeita 
atendendo-se ao rigor do direito: Summum ius, suma iniuria.” 
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lhe aquilo que lhe pertence”282. Em incomparável formulação, Tomás afirma que: 

“Iustitia et misericordia ita coniunctae sunt, ut altera na altera debeat temperari: 

iustitia enim sine misericordia crudelitas est; misericordia sine iustitia, dissolutio”283. 

A isto vem o alerta suplementar de Pieper, no sentido de que a vida em sociedade seria 

necessariamente desumana se o indivíduo, por qualquer causa ou motivo, não 

conseguisse ver-se como devedor e donatário. Recorda, assim, um episódio real vivido 

no cativeiro pelo então soldado alemão Helmut Gollwitzer que: 

[...] conta o relato de um grupo de trabalho de soldados alemães 

prisioneiros de guerra em um bosque siberiano que tinha de realizar 

determinada tarefa. Se a concluíssem antes do previsto, ganhariam 

uma ração extraordinária de alimentos. Ocorreu que, efetivamente, 

receberam o esperado prêmio, mas uma parte do grupo (Gollwitzer 

cita aqui os “presos veteranos”, isto é, os já “aclimatados”), não quis 

que se repartisse com os enfermos no rancho adicional, já que não 

haviam participado no trabalho. Não podiam entender, continua 

dizendo, nosso apelo à compaixão e à camaradagem; enquanto nós, 

os “novatos”, não podíamos entender esse modo implacável de 

calcular o devido. 

Pieper conclui com uma indagação que questiona toda a concepção 

relativista/individualista moderna: “Não se fará inevitavelmente inumana a vida social 

se se pretende entendê-la e, sobretudo, construí-la e vivê-la sob um único ponto de 

vista: o que é meu?”284. Cabe aqui observar que nessa mesma linha de raciocínio situa-

                                                 
282 Pieper (s.d., p. 78 e 79) procura exprimir seu raciocínio de forma bastante clara, ao destacar que: “É 
pelo fato de o homem ser pessoa, isto é, um ente espiritual, um ser inteiro, existindo em si e para si em 
ordem à sua plenitude, é por isso que, num sentido insofismável, qualquer coisa pertence ao homem, é 
por isso que ele tem um suum inviolável, um direito que ele pode exigir a todos, e que todos têm a 
obrigação de, pelo menos, não lesar. Sim, se a personalidade do homem, <<a constituição do ente 
espiritual que o torna senhor dos seus atos>>, exige até (requirit), diz São Tomás, que a providência de 
Deus guie a pessoa <<por amor dela mesma>>; e a propósito disto toma à letra a assombrosa fórmula 
do Livro da Sabedoria: o próprio Deus governa sobre nós <<com grande respeito>> (cum magna 
reverentia). Nesse mesmo capítulo da “Suma contra os gentios”, desdobra-se o conceito de pessoa em 
todos os seus elementos: liberdade, imortalidade, capacidade de reação perante a totalidade do mundo. 
Mas se, por outro lado, a personalidade do homem se não concebe como algo de inteiramente real, então 
não será possível encontrar um fundamento para o direito e a justiça.” 
283 “Justiça e misericórdia estão de tal modo conjugadas que uma deve equilibrar a outra: pois a justiça 
sem misericórdia é crueldade e a misericórdia sem justiça é dissolução” Catena Aurea in Matthaeum 5, 
5.  
284 (PIEPER, 1980, p. 203). 
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se João Paulo II, quando trata do tema “Será suficiente a Justiça?”, na já citada encíclica 

“Dives in Misericordia”:285 

Não é difícil verificar que no mundo de hoje se despertou em 

grande escala o sentido de justiça; e sem dúvida que este leva a ver 

mais em evidência tudo o que se opõe à justiça tanto nas relações 

entre os homens, os grupos sociais ou as “classes”, como nas 

relações entre os Povos e os Estados e até mesmo nas relações entre 

inteiros sistemas políticos ou assim chamados “mundos”. Esta 

corrente profunda e multiforme, em cuja base a consciência humana 

contemporânea colocou a justiça, atesta o caráter ético das tensões e 

das lutas que avassalam o mundo. [...] Seria difícil não darmos conta 

de que, muitas vezes, os programas que têm como ponto de partida a 

idéia de justiça e que devem servir para sua atuação na convivência 

dos homens, dos grupos e das sociedades humanas, na prática sofrem 

deformações. E embora depois continuem a apelar para a mesma 

idéia de justiça, a experiência demonstra todavia que sobre ela 

predominam certas forças negativas, como o rancor, o ódio e até a 

crueldade. Então, a ânsia por aniquilar o inimigo, por limitar a sua 

liberdade ou mesmo por lhe impor uma dependência total, torna-se 

motivo fundamental da ação. E isto contrasta com a essência da 

justiça que, por sua natureza, tende a estabelecer a igualdade e o 

equilíbrio entre as partes em conflito. Esta espécie de abuso da idéia 

de justiça e a alteração prática da mesma demonstram quanto a ação 

humana pode afastar-se da própria justiça, muito embora seja 

empreendida em seu nome. Não sem razão Cristo reprovava nos seus 

ouvintes, fiéis à doutrina do Antigo Testamento, a disposição que se 

manifestava destas palavras: “Olho por olho, dente por dente” (Mt 5, 

38). Era esta a forma de alteração da justiça naquele tempo; e as 

formas de hoje continuam a pautar-se sobre o mesmo modelo. É óbvio 

efetivamente, que, em nome de uma pretensa justiça (por exemplo, 

histórica ou de classe), muitas vezes se aniquila o próximo, se mata, 

se priva da liberdade, se priva dos mais elementares direitos 

humanos. A experiência do passado e do nosso tempo demonstra que 

a justiça por si só, não é suficiente; e mais, que ela pode levar à 

                                                 
285 (JOÃO PAULO II, 1996, p. 85 et seq.). 
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negação e ao aniquilamento de si mesma, se não se permitir àquela 

força mais profunda, que é o amor, plasmar a vida humana nas 

suas várias dimensões. Foi precisamente a experiência da história 

que, entre outras coisas, levou a formular a asserção: summum ius, 

summa iniuria. Esta afirmação não tira o valor à justiça, nem atenua 

o significado da ordem instaurada por ela; mas indica apenas, sob 

outros aspectos, a necessidade de recorrer às forças bem mais 

profundas do espírito, que condicionam a própria ordem da justiça.286 

É certo supor, assim – tendo-se em conta a realidade vivida pela 

sociedade contemporânea, em que se manifesta o aprofundamento do abismo existente 

entre as camadas mais ricas e pobres das populações, em que a tônica dominante impõe 

constante redução de investimentos nas áreas sociais e, por decorrência, uma limitação 

nas condições de vida com um mínimo de dignidade – que a educação moral deve 

necessariamente pautar-se pela ótica do obrigado. Reconhecendo o direito do outro e a 

obrigação de lhe dar o devido. Também, e precisamente, ali onde não se possa amar. 

Onde o outro seja como um estranho. Em suma, voltando-se para o outro, em toda a sua 

dimensão existencial, única e irrepetível, cuja magnificência impõe-se perante toda a 

criação.  

 

 

 

 

 

                                                 
286 E João Paulo II (1996, p. 85 et seq.) continua: “O permissivismo moral atinge sobretudo este setor [a 
família] mais sensível da vida e da convivência humana. A par disto, andam também a crise da verdade 
nas relações dos homens entre si, a falta de sentido de responsabilidade pela palavra, um certo tipo de 
relação puramente utilitária do homem com o homem, a diminuição do sentido do autêntico bem comum 
e a facilidade com que este é sacrificado. Enfim, é a dessacralização que se transforma muitas vezes em 
‘desumanização’. O homem e a sociedade, para os quais – contra todas as aparências – nada é 
‘sagrado’, decaem moralmente.”  
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3.7 As divisões da justiça 

A filosofia clássica, suportada essencialmente em Aristóteles, trabalha 

com três campos principais em que a justiça se projeta: na busca da eqüidade nas 

relações entre os indivíduos, entre estes e o Estado e entre o Estado e o indivíduo. A 

resposta de Tomás, seguindo a concepção aristotélica, tratando das bases formais da 

justiça, conforme salienta Pieper, seria a seguinte287: 

Numa comunidade, num Estado, reina a justiça quando as 

três relações de base, as três estruturas fundamentais da vida 

comunitária estejam <<justamente>> em ordem: primeiro a relação 

de cada um com cada um (ordo partium ad partes), depois a relação 

do todo social com cada um (ordo totus ad partes) e em terceiro lugar 

a relação de cada um com o todo social (ordo partium ad totum). 

Estas três relações como que constituem o alicerce da justiça, de 

acordo com a forma de ordenação correspondente: a justiça de 

permuta (iustitia commutativa) que ordena a relação de cada ente 

social com o seu semelhante; a justiça de distribuição (iustitia 

distributiva) que ordena a relação da comunidade enquanto tal com 

cada um dos seus membros; e a justiça legal, geral (iustitia legalis, 

iustitia generalis), que ordena a relação dos membros com o todo 

social. 

Assim, diante desta tríplice dimensão da justiça, a filosofia clássica 

identifica: (i) a justiça legal, ou geral, que se refere à lei positiva que é legitimamente 

promulgada pelo Estado e deve ser obedecida pelos governantes e pelos cidadãos; (ii) a 

justiça comutativa, que obriga as pessoas naturais e jurídicas a dar a cada um o que lhe 

é devido segundo a medida de estrita igualdade – isonomia aritmética (de onde deriva a 

expressão latina pacta sunt servanda – os acordos devem ser cumpridos, segundo o 

princípio da equivalência); e (iii) a justiça distributiva, que obriga ao cumprimento da 

igualdade proporcional – isonomia geométrica – exigida pelo bem comum na 

distribuição de cargas e benefícios. 

                                                 
287 (PIEPER, s.d., p. 105). 



 136 

Surgiu ainda, ao longo do século passado, a expressão justiça social, que 

não se confunde com as três classes acima destacadas. A expressão justiça social faz 

referência ao bem estar econômico e social da comunidade sob a perspectiva do 

trabalho e da ordem econômica e social no Estado288, que, todavia, deverá pautar sua 

atuação, no plano do domínio econômico, apenas de forma subsidiária. Assim sendo, a 

partir desta intrincada realidade social é que deverá jorrar o veio da justiça, mediante a 

aplicação justa do direito. E nessa perspectiva exsurge uma tarefa que se impõe 

obrigatória para o todo social, consistente em promover uma educação do sentido de 

justiça – sob o comando da prudentia –, a fim de que as relações humanas sejam por ela 

permeadas, seja nas relações com os demais ou com o Estado, e deste último, através de 

seus governantes, para com todos e cada um. Se ausente, no indivíduo, na sociedade e 

nos governantes, o sentido de justiça – iluminado pela prudência –, o arbítrio será 

inevitável, notadamente porque, como de forma precisa e já antes destacado, na 

contundente conclusão de Pieper: “nada e nem ninguém pode impedir ao poderoso de 

fato de ser injusto senão o seu próprio sentido de justiça”289. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
288 No dizer de Messner (1967, p. 500): “Por virtude da divisão do trabalho a economia nacional se 
converte em cooperação econômico-social, cujos membros dos distintos grupos e classes dependem todos 
de uns e outros, no trabalho que realizam, para prover a sua subsistência. Por isso, a economia nacional 
constitui uma comunidade de trabalho, cujo bem comum exige que se distribua a todos os grupos e a seus 
membros a parte que por suas prestações lhes corresponde em decorrência dos frutos de sua 
cooperação. Estas partes se distribuem mediante os ingressos em forma de preços, salários, juros e 
rendas da terra, do capital, dos seguros sociais e privados. Por virtude da cooperação social e 
econômica e da distribuição dos frutos que leva consigo, surgem as obrigações da justiça social à 
diferença da justiça legal (que prescreve o cumprimento dos preceitos da legislação social do Estado, 
por exemplo).” 
289 (PIEPER, 1968, p. 323). 



 137 

3.8 O direito como objeto da justiça 

Ante o reconhecimento do outro, e de que algo lhe é devido, transparece 

o verdadeiro objeto da justiça, que é o direito. A justiça tem um vasto campo de ação 

em sociedade, lastreada que está em todo o ordenamento jurídico positivo e nos 

princípios derivados da inalienável dignidade pessoal do ser humano, na perspectiva do 

direito natural, como abraçado nesta tese290. Daí a objetividade da justiça: ius (como o 

grego tò díkaion) é substantivo... (daí, também, a inadequação das línguas modernas ao 

traduzir ius por adjetivos substantivados como “o direito”)291. 

Uma e outra vez, o tema requer o recurso à concepção de homem. À 

exigência da justiça nas relações individuais e sociais subjaz a idéia de direito (ius), que 

é o seu objeto. Isto é, porque o homem possui um suum, algo de seu, é que poderá exigir 

justiça nas relações com os demais (pretensão); e na medida em que reconhece que 

também o outro é detentor de algo que indubitavelmente lhe pertence, é que surgirá a 

obrigação de lhe dar o que é devido (prestação). A virtude da justiça, na visão clássica, 

se projetará na segunda concepção. Messner, analisando o espectro da expressão 

equilíbrio entre pretensão e prestação, sublinhando este duplo sentido em que a palavra 

justiça pode ser empregada, asseverou292: 

Se dissermos que a justiça exige algo, pensamos em direitos a 

corresponder a tais direitos. No primeiro caso se encontram fundadas 

pretensões jurídicas por virtude do direito natural ou direito legal. No 

segundo caso está, em primeiro plano, a idéia da virtude da justiça, 

como a disposição de cumprir a obrigações jurídicas. Ambos aspectos 

do conceito se encontram indissoluvelmente unidos e devem se fazer 

perceptíveis no conceito de virtude. 

                                                 
290 O direito natural se traduz por direitos que nascem com o homem, intrínsecos a sua natureza. São 
direitos que o Estado não cria, mas apenas reconhece sua existência (direito à vida, à liberdade, etc.). Já o 
direito no plano legal representa o ordenamento positivado de uma ao reconhecimento e atribuiação ddo 
outro em toda a sua alteridade. determinada sociedade, cuja justiça se manifestará, na sua aplicação 
concreta, na medida de sua adequação aos direitos naturais, o que submete todo direito positivado ao 
reconhecimento da existência do outro e da inalienabilidade de seus direitos.  
291 Lauand (1989, p. 35): “Precisamente a falta de uma palavra (como ius) para nomear a essência do 
direito conspira contra a facilidade de fixarmos a idéia do direito igual ao justo – o ius como integrante 
da própria natureza das coisas”. 
292 (MESSNER, 1967, p. 491). 
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Nesse passo, releva ainda destacar a função do direito, objeto da justiça e 

do qual decorreria a estruturação jurídica e ordenada da sociedade. É ainda Messner 

quem destaca acerca da criação do direito293: 

A convivência e colaboração dos homens na sociedade para 

fazer possível a todos o logro das tarefas essenciais da vida necessita 

uma ordem assegurada. Esta ordem é possibilitada pelo direito.  

O direito estabelece tal ordem da vida social enquanto cria 

campos de competência exclusiva (no sentido jurídico de 

incumbência) para atuação [em sociedade]. Em virtude da ordenação 

jurídica cada um sabe que coisa é sua e ao que está facultado, mas 

também sabe que não deve intrometer-se no que é coisa e faculdade 

do outro. O direito de um traz a exigência a determinada conduta por 

parte dos outros, o que implica que se possa utilizar da força para 

impor essa conduta. Assim a ordem da vida social recebe sua 

segurança exterior frente aos oponentes.  

Destacam-se, deste modo, claramente três aspectos do direito 

que são de fundamental importância. Primeiramente, pertence à 

essência do direito o delimitar os campos de exclusiva competência, 

por conseguinte, os campos daquilo que é o seu para o direito 

existente; mas como o direito faz isso com todos, estabelece os limites 

entre o meu e o seu e assim apresenta uma ordem social segura. Em 

segundo lugar, ao fundamentar a ordem social indispensável para a 

convivência humana, todo direito resulta de natureza social. Em 

terceiro lugar, dado que o direito é o pressuposto necessário para o 

pleno desenvolvimento do homem na sociedade, constitui a base de 

toda cultura e é um valor cultural do mais alto grau. 294 

                                                 
293 (MESSNER, 1969, p. 201e 202). 
294 Messner (ibid., p. 202), acerca da origem do direito e de suas implicações com o fato de o homem ser 
dotado de consciência moral, destaca: “Tal como vimos na Ética Fundamental, o homem é um ser 
responsável por sua autorealização em seu verdadeiro ‘mesmo’: dos fins vitais prescritos em sua 
natureza derivam para ele responsabilidades, de cujo cumprimento está obrigado. A responsabilidade 
moral estabelece a exigência de que no exercício de tais responsabilidades tenham em conta os fins. Tais 
exigências são os direitos. Por conseguinte, o direito tem suas origens nesses fins essenciais da vida. 
Neste sentido vale plenamente o dito de Rudolf von Ihering: O fim é criador do direito. Dado que a 
responsabilidade dos fins essenciais da vida humana se estendem também aos grupos sociais, também 
para as comunidades, assim como para os indivíduos, lhe correspondem direitos.” 



 139 

O direito deve propiciar um conjunto mínimo de regras a permitir a boa 

convivência social. A ética e a moral, por sua vez, preocupam-se com a realização total 

do ser humano: com o atingimento de seus fins. O direito, portanto, não deverá 

contrapor-se à ética e à moral. Tendo escopo mais limitado, todavia, não poderá deixar 

de representar um mínimo ético, como já exposto pelo utilitarista Bentham. A justiça 

legal – já dizia Aristóteles e assentirá Tomás – não tem por objeto fazer homens bons, 

mas bons cidadãos: a mais não alcança a justiça humana.  

Assim sendo, na medida em que o ordenamento jurídico de uma nação, 

refletido no direito positivo de obrigatória observância pelos governantes e pelos 

cidadãos, é o objeto da justiça, deverá ele incorporar os princípios derivados da ética, no 

sentido de permitir ao homem e à sociedade a realização de suas finalidades 

existenciais. Ao incorporar e veicular nos seus mandamentos normativos destinados a 

garantir a cada um o que lhe é devido, impõe-se, nas sociedades democráticas, que o 

cidadão tenha acesso ao processo legislativo e ao efetivo controle da produção das 

normas que irão afetá-los na sua vida e nos seus negócios, e o amplo recurso aos 

tribunais, na defesa de seus direitos. Tais considerações estão inseridas de modo 

abrangente na perspectiva da concepção contemporânea de democracia tanto 

representativa quanto participativa.  
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3.9 A justiça e a liquidação das obrigações 

A justiça, visando promover o equilíbrio nas relações entre os indivíduos 

(justiça comutativa), entre estes e o Estado (justiça legal) e entre o Estado e os cidadãos 

(justiça distributiva e corretiva), apresenta sérias questões pertinentes à liquidação das 

respectivas obrigações. No tocante à justiça legal, na medida em que a lei produzida 

pelo Estado leva em consideração direitos inalienáveis do indivíduo – na perspectiva 

dos direitos e garantias fundamentais –, a liquidação da obrigação dar-se-á pelo estrito 

cumprimento da norma legal legitimamente estabelecida. Nesse sentido é oportuno 

recordar, ao longo deste tópico, a abordagem e a conceituação básica de Aristóteles, sob 

a condução de Moix Martínez295: 

No geral, a maioria das disposições legais estão constituídas 

por prescrições da virtude total, porque a lei manda viver de acordo 

com todas as virtudes e proíbe que se viva em conformidade com 

qualquer vício. E, das disposições legais, servem para produzir a 

virtude total todas aquelas estabelecidas acerca da educação para a 

vida na comunidade. 

A lei esgota todo o domínio ético do cidadão, e é, por isso, a 

medida objetiva da justiça no sentido indicado [não no sentido da 

virtude, que é, como exposto, bem mais abrangente...]. A justiça geral 

ou total vem assim consistir no cumprimento da lei, e a injustiça total, 

em sua violação. 

É importante destacar que, para Aristóteles, a justiça compreende a 

totalidade das virtudes: daí mesmo designá-la por “virtude total”. Por isso, na medida 

em que a legislação positivada de uma dada sociedade compreenda os aspectos centrais 

atinentes ao comportamento ético dos cidadãos – formados segundo uma educação para 

as virtudes – pode-se compreender o pensamento acima, no sentido de a lei esgotar, de 

certa forma, “o domínio ético do cidadão”.  

                                                 
295 MARTÍNEZ, Moix. DIKÉ: Nuevas Perspectivas de la Justicia Clásica. Madri: Instituto de Estudios 
Politicos, 1968. p. 120. 
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Por sua vez, a liquidação da justiça distributiva, que será objeto de maior 

detalhamento em um tópico específico adiante, traz dramáticas implicações, na medida 

em que o seu cumprimento está inserido no âmbito da política estatal, e somente se 

verificará a partir da correta adequação, pelos governantes, da distribuição de cargas e 

benefícios perante o todo social. Neste passo, é importante apreciar o pensamento 

aristotélico no que se refere às implicações da liquidação das obrigações no campo da 

justiça distributiva e comutativa, destacando aspectos da concepção de igualdade, tão 

cara ao pensamento grego. Com efeito, diz Aristóteles296: 

Da justiça parcial e do justo de acordo com ela, uma espécie 

é a que se pratica nas distribuições de honrarias, ou dinheiro ou 

qualquer outra coisa que se divida entre os que têm parte no regime 

(pois nestas distribuições um pode ter parte igual ou não igual a de 

outro); e outra espécie é a que regula ou corrige as formas de trato. 

Esta última tem duas partes, pois uns modos de trato são voluntários 

[os contratos] e outros involuntários... 

Naturalmente, esta definição puramente descritiva das duas espécies de 

“justiça parcial” requer discussão da idéia de igualdade. Idéia em extremo problemática, 

como reconhece o próprio Aristóteles297: 

Parece que a justiça consiste na igualdade, e assim é, mas 

não para todos, senão para os iguais: e a desigualdade parece ser 

justa, e o é, com efeito, mas não para todos, senão para os desiguais; 

uns e outros falam de uma justiça até certo ponto, mas crêem falar da 

justiça absoluta. Para alguns, se os homens são desiguais em algo, 

por exemplo em riquezas, crêem que são totalmente desiguais. Para 

outros, se são iguais em algo, por exemplo, liberdade, crêem que são 

totalmente iguais. 

Assim a democracia resultou de crerem os homens que por 

serem iguais em um aspecto qualquer são iguais em absoluto (porque 

todos são de um modo semelhante livres, pensam que são iguais 

                                                 
296 (MARTÍNEZ, 1968, p. 122). 
297 Ibid., p. 126. 
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absolutamente), e a oligarquia de supor que sendo desiguais em um 

só aspecto, são por isso, desiguais em absoluto (porque são desiguais 

em bens supõem que são desiguais sem mais). Depois, uns, crendo-se 

iguais, exigem uma participação igual em todas as coisas, e outros, 

crendo-se desiguais, procuram ter mais que os restantes, porque ter 

mais é uma desigualdade. Assim, pois, todos têm certa justiça, mas em 

termos absolutos erram... No entanto, como não devem ter uma parte 

igual em tudo o que somente são iguais em um aspecto, nem uma 

parte desigual os que são desiguais em um aspecto, todos os regimes 

semelhantes são forçosamente derivações.  

E continua o Estagirita298: 

Mas a desigualdade é de dois tipos: igualdade numérica e 

igualdade segundo os merecimentos. Chamo igual numericamente ao 

que é igual e idêntico em quantidade ou em tamanho e segundo os 

méritos ao que o é em proporcionalidade;... Ora, todos estão de 

acordo em que o absolutamente justo é a igualdade segundo os 

méritos, mas discordam, como foi dito antes, porque alguns, se são 

iguais em algum aspecto, crêem ser completamente iguais e outros, se 

são desiguais em algum aspecto, reclamam para si a desigualdade em 

todas as coisas; ... e esta justiça, a “distributiva”, é um termo médio e 

o justo é proporcional. Os matemáticos chamam de geométrica a uma 

proporção desta classe; na proporção geométrica, com efeito, o todo 

está relacionado ao todo na mesma relação que cada parte está 

relacionada a cada parte. 

À luz dos textos reproduzidos decorre que, em Aristóteles, a “justiça 

distributiva” é a299:  

justiça entre desiguais, ou, melhor ainda, a justiça entre homens que 

se lançam na relação social regulada por elementos desiguais, 

enquanto que a “justiça comutativa” é a “que regula a situação 

relativa dos homens considerados como se fossem iguais, ou, melhor 

                                                 
298 (MARTÍNEZ, 1968, p. 126). 
299 Ibid.   
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dito, fazendo abstração dos dados concretos em que consiste a sua 

desigualdade”. 

Portanto, escreve Aristóteles referindo-se à justiça distributiva300: 

O justo requererá, necessariamente, quatro termos pelo 

menos: com efeito, aqueles para quem o justo tem de ser duplo, e 

aquele para quem se expressa o justo, as coisas, duplo também. E a 

desigualdade será a mesma nas pessoas e nas coisas, a mesma 

relação que haja entre estas últimas haverá também entre as 

primeiras: com efeito, se não são iguais, não terão partes iguais, do 

contrário vêm as disputas e reclamações, quando os que são iguais 

não têm ou recebem partes desiguais, ou os que não são iguais têm e 

recebem partes iguais. Isto resulta, aliás, evidente, pelos méritos: 

todos estão de acordo, com efeito, em que o justo nas distribuições 

deve consistir na conformidade com determinados méritos, se bem 

que nem todos concordem quanto ao mérito em si, os democráticos o 

põem na liberdade, os oligárquicos na riqueza ou na nobreza, e os 

aristocráticos na virtude. Com efeito, a justiça distributiva dos bens 

comuns é sempre conforme à proporção que temos falado – a 

geométrica – , pois inclusive quando se trata da distribuição de um 

fundo comum, se fará conforme a proporção em que estejam, umas 

em relação às outras, as contribuições aportadas.  

Por sua vez, a justiça contratual é, sim, uma igualdade, e o 

injusto uma desigualdade, mas não segundo aquela proporção, senão 

segundo a proporção aritmética. Tanto faz, com efeito, que um 

homem bom haja defraudado a um mau, ou que um mau haja 

defraudado a um bom, ou que o adultério haja sido cometido por um 

homem bom ou mau: a lei somente mira à espécie do dano e trata 

como iguais ao que cometer a injustiça e ao que a sofre, ao que 

prejudica e ao prejudicado. 

A justiça comutativa é, assim, uma proporção aritmética, e a distributiva 

uma proporção geométrica.  

                                                 
300 (MARTÍNEZ, 1968, p. 129). 
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Nesta ótica, coloca-se uma das grandes dificuldades da liquidação das 

obrigações nascidas à luz das justiças distributiva e comutativa. Importante sublinhar 

que, se a justiça distributiva está caracterizada pela destacada igualdade proporcional 

ou geométrica, a justiça comutativa, na concepção aristotélica, se apresenta pela 

igualdade absoluta ou aritmética entre a coisa dada e a recebida. Dessa maneira, a se 

trilhar por tal linha de raciocínio, se o que se dá não é objetiva e absolutamente igual ao 

que se recebe, não se poderia estritamente falar de justiça comutativa. O destacado 

pensador Moix Martínez pôde, assim, repropor – à luz da perspectiva atual – a doutrina 

aristotélica301: 

Parece inegável que este modo de conceber a justiça 

apresenta grandes e quase que insolúveis problemas práticos – por 

exemplo, o do preço justo -, não sendo o menor deles a sua evidente 

inaplicabilidade às relações contratuais.  

Se excetuarmos a permuta de duas coisas idênticas – o que 

carece de sentido, pois, se são idênticas, não há razão de ser para a 

permuta –, em todos os demais contratos a justiça assim entendida 

nunca nos poderia dizer com exatidão se foi ou não cumprida, pela 

impossibilidade de se determinar objetivamente se a prestação de 

uma parte é, real e rigorosamente, igual à da outra; se, referindo-nos, 

por exemplo, à compra e venda de um dado objeto, o preço exigido 

pela justiça comutativa, o preço justo, é uma quantidade determinada 

de dinheiro ou uma soma maior ou menor.  

E a igualdade entre o dado e o recebido é um tema de não 

fácil solução, referido inclusive, não já às coisas objeto de troca, mas 

a seus respectivos valores ou valência, isto é, como equi-valência.  

Naturalmente que a moeda facilita enormemente a troca, 

tornando homogêneo o conteúdo das respectivas prestações. Mas esta 

homogeneização não elide o problema do preço justo das coisas 

trocadas, nem sequer o do dinheiro em que se expressa o valor destas, 

                                                 
301 (MARTÍNEZ, 1968, p. 139). 
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e que, como qualquer mercadoria, também muda de valor e tem seu 

preço.  

Sem contar com que, superado o primitivo estágio da 

economia de troca graças à aparição da moeda, a dinâmica do 

mercado determina que a generalidade das transações seja 

constituída por uma contraprestação em dinheiro, com o que a 

igualdade entre o dado e o recebido, ainda entendida como 

equivalência, apresente a grave e insolúvel questão da exatidão 

absoluta e objetiva em correspondência de valores, considerada 

própria da justiça.  

Tudo isso conduz ao sentido contrário: ter que admitir “a 

relatividade dos critérios de justiça”, o que conduz à contradição 

imanente de afirmar que a justiça comutativa, a mais estrita de todas, 

cujo medio virtuoso é – como se diz, o medium rei ou médio real, 

quantitativamente exato e objetivo, representado pela igualdade 

absoluta ou quantitativa, tem que se mover e operar em uma margem 

bastante ampla, que somente a lei positiva ou o livre acordo podem 

moldar...; recorrer ao preço de mercado elimina o problema de um 

modo bastante cômodo e satisfatório – o mais satisfatório de todos 

encontrados até hoje –, porque remete sua solução a um jogo de 

forças objetivas [na visão do próprio Aristóteles, seria identificado o 

preço natural...]; mas é preciso ressaltar que [tal concepção] não 

oferece garantia alguma de que o resultado seja objetivamente 

correto, desde o ponto de vista da justiça. 

Esta dificuldade enfrentada pelos antigos, que se reproduz ao longo dos 

séculos, está sempre relacionada à produção das diversas teorias do valor que a história, 

de tempos em tempos, traz à tona. A doutrina do preço justo como o preço de mercado 

foi a que mais efeitos produziu no pensamento econômico, seja no sentido de, 

especialmente ao longo dos últimos duzentos anos, confirmá-la, à luz dos pensamentos 

de cunho liberal, ou negá-la, na perspectiva das teorias socialistas e marxistas. Mas, na 

órbita da justiça comutativa, segundo as linhas mestras da tradição filosófica clássica 

ocidental, impera a doutrina do preço justo, apurado pelas forças da oferta e da procura 

existentes em um regime usualmente denominado, pela doutrina moderna, de 
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“mercado” (em oposição às doutrinas intervencionistas defensoras do planejamento 

estatal compulsório da economia), e baseada na intervenção apenas subsidiária do 

Estado no domínio econômico.  

Ademais, continua Moix Martínez, sublinhando a tônica do pensamento 

aristotélico302: 

Os contratos, as relações voluntárias, não somente hão de 

fundar-se necessariamente no mútuo consentimento, mas ditos 

contratos e relações sinalagmáticas somente poderão ser justos 

quando se perfeccionem pelo pleno consentimento das partes. E assim 

é porque unicamente o consentimento mútuo é capaz de garantir 

realmente que possa dar-se a igualdade subjetiva entre a coisa e o 

preço, ou entre a prestação e a contraprestação convencionadas.  

Existe, pois, para o Estagirita, justiça comutativa nas 

relações voluntárias – a nosso juízo –, quando os contratos se 

celebram validamente, e se cumprem de acordo com o pactuado.  

Somente a justiça comutativa assim entendida [...] pode 

constituir o fundamento da troca, do tráfico mercantil e da sociedade, 

como queria Aristóteles. 

Assim sendo, no âmbito da justiça comutativa, surge sempre a questão da 

equivalência, posto que o que usualmente se permuta entre os cidadãos são coisas de 

natureza ou espécie diferentes, que imprimirá o caráter justo ante o preço formado pelas 

forças objetivas de mercado, e lastreado em relações contratuais válidas e livremente 

assumidas pelas partes. A injustiça, nessa perspectiva, será identificada a partir do 

desequilíbrio entre as relações dando nascimento a um “lucro iníquo” ou a um “ganho” 

ou “benefício injusto”. Do direito romano surgirá a concretização do princípio, 

decorrente da natureza das coisas, no sentido de que “pacta sunt servanda” – os 

contratos devem ser cumpridos. E também da experiência romana surgirá a concepção 

segundo a qual, nas obrigações de trato sucessivo (que perduram por um prazo longo de 

tempo), em havendo alteração substancial do equilíbrio econômico originalmente 

                                                 
302 (MARTÍNEZ, 1968, p. 150). 
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estabelecido, “pacta sunt servanda”... desde que ... “rebus sic stantibus”. Ou seja, “os 

contratos devem ser cumpridos, estando assim as coisas”, isto é, mantendo-se as 

condições de equilíbrio econômico-financeiras originalmente estabelecidas (caso 

contrário, impõe-se o reequilíbrio contratual aplicando-se o que modernamente se 

denomina de “teoria da imprevisão”). No entanto, a concreção efetiva dos princípios 

acima iluminados, como já asseverado ao início deste capítulo, estão longe de dar 

solução definitiva às questões que se colocam na rotina diária dos indivíduos. A 

identificação dos valores subjetivos a tornarem equilibradas as relações contratuais, 

segundo a equivalência, são complexas e, não poucas vezes dão margens a dramáticas 

discrepâncias. Daí que as teorias econômicas derivadas do pensamento filosófico 

clássico, nas quais se lastreia a ética econômica moderna, procuram responsabilizar 

substancialmente o cidadão, na sua dimensão de consumidor, pela formação do preço 

justo dos bens e serviços. A legislação, por sua vez, caminha no sentido de propiciar ao 

consumidor o maior volume de informações sobre os produtos e serviços destinados ao 

consumo, a fim de dar margem à efetivação do controle de preços por um mercado bem 

informado (e não por “tabelamentos” à margem das forças de mercado por órgãos 

estatais...)303. 

Moix Martínez finaliza suas observações sobre a antes exposta 

interpretação do pensamento do Estagirita, sublinhando algumas dificuldades que nem 

mesmo o gênio aristotélico foi capaz de definitivamente solucionar304: 

Tratamos de desentranhar a verdadeira concepção 

aristotélica da justiça comutativa em sua vertente contratual. Mas, 

uma vez conseguido isto, não podemos graciosamente aceitar que dita 

justiça consista sequer na igualdade ou equivalência subjetiva que os 

homens estabelecem nas relações voluntárias ou contratuais.  

                                                 
303 A par do estabelecimento de normas jurídicas visando tornar consciente o cidadão no momento de 
adquirir um bem ou serviço (como são exemplos os comandos normativos espelhados, no Brasil, no 
Código do Consumidor), a legislação no âmbito econômico prevê o controle governamental relativo às 
condutas danosas às práticas de livre-comércio (segundo a livre-concorrência) que possam ser levadas a 
efeito pelos agentes econômicos. Daí a previsão de punição das condutas delituosas que visem eliminar a 
concorrência pela prática da “concorrência desleal”, mediante o abuso do poder econômico, que se 
configura pelo aumento arbitrário de lucros, o dumping (venda abaixo do preço de mercado) e a 
estipulação de preços predatórios (venda de bens ou serviços abaixo de seu valor de custo), na medida em 
que visem a destruição da concorrência.  
304 (MARTÍNEZ, 1968, p. 156). 
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Se realmente se desse essa igualdade, os contratos não se 

celebrariam: as partes ficariam como estavam, sem efetuar entre elas 

o menor intercâmbio.  

Quando, pelo contrário, se dá vida a um contrato, é porque 

um dos contratantes prefere a contraprestação que há de obter do 

outro à própria prestação. Quer dizer, os contratos se celebram, não 

porque as partes coincidam na estimação subjetiva da igualdade [ou 

equivalência] das prestações, mas porque estão de acordo em 

considerar de algum modo mais valiosa e desejável a contraprestação 

do contrário que à prestação própria.  

Trata-se, pois, a rigor – se se quer manter a todo custo a idéia 

de igualdade como essência da justiça comutativa –, não de uma 

igualdade das coisas trocadas, nem subjetivamente, mas de uma 

igualdade das preferências pela coisa alheia experimentadas ao 

mesmo tempo pelos dois termos da relação contratual; em suma, da 

coincidente apreciação por ambas as partes da não equivalência das 

prestações recíprocas, e da comum convicção do maior valor, para 

cada contratante, da do contrário.305 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 Assim, como visto, ao longo deste tópico – e também se verá no seguinte – seguiu-se a Moix Martínez 
(por vezes até com citações mais longas), pois que o eminente estudioso espanhol pareceu – no caso – 
apresentar o mais harmônico equilíbrio entre a fidelidade à sabedoria aristotélica tradicional e a abertura 
para a modernidade, no plano da liquidação das obrigações tanto na perspectiva da justiça comutativa 
quanto da justiça legal e corretiva, que será apreciada na seqüência.  
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3.10 Da aplicação e da liquidação da justiça corretiva  

É fato que, não obstante as dificuldades acima discutidas, se nas 

obrigações de natureza comutativa, de origem contratual, é possível liquidar as 

operações (segundo o critério – ainda que subjetivo – de equivalência, embora com as 

restrições acima apontadas), quando se trata da aplicação corretiva da justiça, pela 

prática de atos involuntários ou delituais, a questão também se apresenta de difícil 

solução.  

É o próprio Aristóteles que discorre acerca da aplicação corretiva da 

justiça306: 

É esta classe de injustiça, que é uma desigualdade, a que o 

juiz procura igualar; e assim, quando um recebe golpes e outro os dá, 

ou um mata e outro morre, o sofrimento e a ação se repartem 

desigualmente, mas o juiz procura igualá-los com o castigo: 

equilibrando o lado do “ganho” (pois em tais casos se usa um termo 

geral “ganho”, ainda que não seja adequado para alguns, por 

exemplo, referindo-se ao que deu um golpe), e o de “perda” 

(referindo-se à vítima); em todo caso, quando se mensura essa classe 

de danos, dizemos que um sai ganhando e outro sai perdendo. De 

sorte que o igual é um termo médio entre o mais e o menos, e o ganho 

e a perda são mais e menos de maneira contrária, porque o ganho 

consiste em mais bem e menos mal, e a perda no contrário. O termo 

médio destes seria o igual, que dizemos é o justo; de modo que a 

justiça será o termo médio entre a perda e o ganho. 

A dificuldade do tema parece se acentuar ao se procurar identificar um 

termo médio entre a perda e o ganho, no campo da aplicação corretiva da justiça. Moix 

Martínez destaca, com particular atenção, estes aspectos do pensamento aristotélico307. 

Mas é que, ademais – abandonando-se a crítica imanente pela 

transcendente –, a reação nunca pode ter a mesma entidade nem a 

                                                 
306 Ética a Nicômaco, V. 4, 1132 a 6-19 (apud Martínez, 1968. p. 157). 
307 Ibid., p. 158. 
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mesma virtualidade que a ação produtora da injustiça. A pena jamais 

poderá destruir a culpa. A restauração da ordem jurídica perturbada 

em modo algum pode fazer que esta ordem não haja sido infringida 

nunca. A execução do assassino não pode devolver a vida à sua 

vítima. 

Trata-se de uma justiça a posteriori com todas as 

conseqüências inerentes à irreversibilidade do acontecer histórico. 

Repara até onde seja possível a injustiça cometida, mas é impotente 

para compensá-la plenamente, para anulá-la. Jamais esta justiça 

poderá dominar a injustiça, até reconvertê-la à situação original. 

Desse modo, também não parece possível falar-se, propriamente, em um 

termo médio no que se refere à aplicação corretiva da justiça. Moix Martínez finaliza 

seu arrazoado308: 

Esta espécie de insuperável descompensação que existe na 

dialética justiça-injustiça parece deitar por terra também o básico 

princípio reiterado, uma e outra vez, por Aristóteles no sentido de que 

a justiça consiste no termo médio. Evidentemente, se a justiça 

corretiva não é igualdade, pelas mesmas razões não será tampouco 

termo médio, seguindo a racionalidade aristotélica. Mas ao que 

agora queremos referir, é à rotunda afirmação do Estagirita que 

parece contradizer, neste ponto, a sua própria doutrina: “É manifesto 

também que as duas coisas são más, sofrer a injustiça e cometê-la 

(com efeito, uma consiste em ter menos, e a outra em ter mais que o 

intermediário, que é aqui como o saudável na medicina e a boa forma 

na ginástica); contudo, é pior cometê-la, porque o cometer a injustiça 

implica vício e é repreensível, e um vício que é completo e absoluto, 

ou pouco menos (já que não toda ação injusta voluntária implica 

injustiça de caráter); enquanto que o ser injustamente tratado não 

envolve vício nem injustiça. Em si mesmo, por conseguinte, o sofrer a 

injustiça é menos mal, mas, acidentalmente, nada impede que seja o 

maior mal. Isto, no entanto, não interessa à teoria, [por exemplo] que 

considera a pleuritis como uma enfermidade mais grave que o 

                                                 
308 (MARTÍNEZ, 1968, p. 159). 
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tropeção, ainda que poderia dar-se o caso deste resultar mais grave por 

acidente, se por tropeçar alguém caísse, e por cair fosse colhido pelo 

inimigo ou morresse.” 

Segundo isso, é mau o ter menos do que o termo médio, mas é 

pior o ter mais. Isto é, o excesso é pior, em si, que o defeito. O fiel da 

balança da justiça está mais inclinado a este do que àquele.  

Ora, se o termo médio em que consiste a justiça não é 

eqüidistante dos extremos, mas que, pelo contrário, está mais próximo 

de um que do outro, é que não é, na verdade, tal termo médio. 

É interessante destacar, fazendo uma ponte com o pensamento de Pieper 

(que expressa a tradição ocidental clássica no sentido de a justiça, como virtude, ser 

identificada a partir do devedor, e não do legitimado), que também nesse caso não se 

pode, propriamente, exigir um cumprimento estrito da justiça, mesmo que se 

pretendesse, no caso, encontrar um termo médio entre dois extremos, o que, de resto, é 

no mais das vezes inadequado para a convivência social (basta recordar o caso de 

Gollwitzer, acima narrado), quando não mesmo impossível (como na aplicação da 

justiça corretiva, notadamente na órbita penal). Ademais, como na vida em sociedade, 

se todos vivessem segundo a ótica do cumprimento estrito da justiça, seria desumana 

(pois, então, não se sorriria ao garçom ou se agradeceria ao motorista de táxi, na medida 

em que o pagamento da conta, ou da corrida, já teria dado efetivo cumprimento à 

justiça...), impõe-se – no âmbito da educação para a justiça – que a mesma se promova 

sob a ótica do obrigado, e que este procure sempre dar um pouco a mais do que o 

estritamente devido (às vezes não será mais do que um sorriso, que expressa a 

perspectiva da caridade, ante o reconhecimento do outro como pessoa, e não como 

objeto...). 

Mas não são apenas nas perspectivas acima estudadas em que a 

liquidação da obrigação de justiça se faz complexa e difícil, mas é justamente nessa 

dimensão que exsurge a já alertada necessidade de ser enfocada a justiça sempre como 

um direito do outro. Na dúvida, já ensina o velho brocardo jurídico: “in dubio, pro reo”. 

Assim, em não sendo possível encontrar o termo médio da virtude, para a adequada vida 

em sociedade impõe-se que o fiel da balança, na perspectiva do devedor – ou do 
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aplicador da justiça corretiva, e também da distributiva, como será destacado adiante – 

tenda dar mais do que o devido e, na do legitimado, quando seja possível, que tenda a 

exigir menos do que lhe pareça ser efetivamente devido. Desse choque, apenas 

aparentemente conflituoso, será mais humana a vida social, e menos utilitárias as 

relações interpessoais.  

Não se trata, a toda evidência, como regra, de se abrir mão de certos 

direitos inalienáveis, como à vida, à liberdade e à saúde. Mas ainda assim, o que seria da 

convivência social se todos colocassem tais direitos numa dimensão absoluta? A quem 

se chamaria num incêndio em que outras vidas humanas estivessem em risco? A quem 

se chamaria para atender a uma epidemia grave? A quem se chamaria para se defender 

de um ataque injusto do homicida, do violento ou do invasor? Neste passo, é oportuno 

recorrer uma vez mais a Pieper, ressaltando aspectos já tratados anteriormente, no já 

citado “El Derecho Ajeno”, acerca da liquidação das obrigações309: 

Ser justo significa reconhecer o outro, também quando não se 

pode amar. Isso precisamente expressa a exigência contida na idéia 

da justiça: confirmar o outro em sua alteridade e procurar dar-lhe o 

que lhe pertence. 310 

Assim parece ser de todo razoável concluir que, com as ressalvas acima 

acentuadas, a vida em sociedade transcorreria de modo mais humano e solidário se o 

devedor tendesse a dar mais do que, em sentido estrito, deveria, e o legitimado tendesse 

a exigir um pouco menos do que, também estritamente, entendesse por devido... 

 

                                                 
309 (PIEPER, 1980, p. 194). 
310 E continua Pieper (ibid.): “Contemplando o assunto a partir, digamos, da outra margem, do lado do 
receptor, do legitimado, evidencia-se como é muito aguda a diferença entre o agraciado com um presente 
e o credor. Todos conhecem a fórmula: não quero esmola, mas o meu direito..., quer se trate da 
gratificação de Natal ou de uma ajuda para o desenvolvimento. Precisamente o (entre aspas) 
‘obsequiado’ se sente possivelmente tratado injustamente; não quer senão o que lhe pertence, mas quer 
tudo o que lhe pertence. E talvez não lhe faltasse razão! Mas também é evidente e com isso se tocam 
pontos totalmente diversos, sumamente nevrálgicos da vida em comum dos homens; a incapacidade e a 
recusa de deixar-se agraciar; a não disposição para agradecer (por que haveria de agradecer se 
somente se pagou o devido?). Todos estes são temas de um certo modo problemáticos. Mas em todos eles 
se insinua uma observação muito importante: concretamente, a questão de se a justiça, ainda que 
constitua o núcleo metálico da vida social, não será, no entanto, insuficiente para realizar uma existência 
comunitária verdadeiramente humana?” 
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3.11 Iustitia distributiva em Tomás de Aquino e a educação do senso de justiça 

As reflexões deste tópico apóiam-se não apenas nas considerações de 

Pieper, mas também na análise do conceito (e da expressão) iustitia distributiva na obra 

de Tomás. Assim, releva promover uma reflexão filosófica sobre importantes aspectos 

da educação moral ligados à virtude da justiça – iluminada pela prudentia – 

particularmente associadas àquela parte subjetiva da justiça que é classicamente 

denominada iustitia distributiva.  

Os temas justiça distributiva e a educação receberam também exposição 

de extrema atualidade (e certamente adequada aos propósitos da presente tese) em dois 

estudos de Pieper: “A Justiça e o Poder”, em Virtudes Fundamentais (de ora em diante, 

neste tópico, abreviado por VF)311 e no já citado “La Justicia, hoy” (de ora em diante, 

neste tópico, abreviado por JH)312. Assim, é oportuno discutir, a partir desses dois textos 

e da análise do tema promovida por Tomás de Aquino, os aspectos que importa destacar 

na educação para a justiça. De fato, a conclusão de Pieper é contundente: o único modo 

de garantir a justiça é “pela educação do senso de justiça” (JH, p. 324). Pois, como já 

sublinhado: “nada nem ninguém pode impedir o poderoso de ser injusto a não ser a 

virtude da justiça” (JH, p. 319). É essa exatamente a mesma conclusão a que chegou 

outro grande nome contemporâneo da filosofia moral, Alaisdair MacIntyre. No prefácio 

de seu livro Justiça de Quem? Qual Racionalidade?, 313 reportando-se aos estudos que 

levou a efeito em sua obra anterior, o consagrado After Virtue, sustentou que: “saber 

como aplicar a justiça só é possível para alguém que possui a virtude da justiça”.  

Reportando-se à conceituação de justiça distributiva (que, como apontado 

nos tópicos anteriores deste estudo, por si só já demonstra o seu caráter problemático...), 

verifica-se que a justiça distributiva difere da justiça comutativa, em primeiro lugar, 

pelos sujeitos envolvidos: ao contrário da comutativa, que regula as relações entre os 

                                                 
311 (PIEPER, s.d.) 
312 (PIEPER, 1968). 
313 MACINTYRE, Alasdair. Justiça de Quem? Qual Racionalidade? Tradução Marcelo Pimenta 
Marques. São Paulo: ed. Loyola, 1991. p. 7. 
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participantes, a distributiva incide sobre as relações entre o governo e os particulares, na 

sua dimensão de cidadãos. Na formulação de Tomás314: 

A justiça distributiva e a justiça comutativa distinguem-se 

também pelo caráter do débito: um é o débito que se tem em relação 

ao que é próprio; outro, em relação ao que é comum. 

Observar a eqüidade da justiça distributiva não compete aos 

súditos que recebem, mas ao poderoso que distribui.  

A Justiça distributiva compete, assim, ao detentor do poder, que reparte 

algo: cargos, encargos, privilégios, direitos, obrigações:  

É a situação que os antigos denominavam iustitia distributiva. 

Esta situação tem, por natureza, uma estrutura de tensão: constitui, 

por assim dizer, uma relação explosiva. Por um lado, os que estão 

contrapostos não são dois particulares com iguais direitos, mas 

partes desiguais: um indivíduo e um representante do todo, do Estado. 

(JH, p. 321) 

Mas é do outro lado da mesma questão que a explosividade do tema 

“justiça distributiva” se apresenta ainda mais: “O mais forte nesta relação (o Estado) é 

o devedor e o mais fraco, o indivíduo a quem algo corresponde em direito...” (JH, p. 

321). A análise se complementa quando se tem em conta que “distribuir” difere de 

“pagar”. Os antigos diziam que “pagar” significa dar a alguém o que lhe pertence 

imediata e exclusivamente; “distribuir”, dar a alguém a parte que lhe corresponde na 

propriedade comum. Vende-se a propriedade e o adquirente paga o preço estipulado; já, 

por exemplo, a reparação que é reivindicada ao Estado por danos de guerra causados à 

propriedade não é, a rigor, “paga”, mas “atribuída”.  

Pieper sublinha que:  

dir-se-á, talvez, que, na prática, dá no mesmo, mas, na verdade, não é 

assim. Por exemplo, quem paga, considera unicamente o valor da 

                                                 
314 (STh  I-II, 61, 1 ad 5 Sent. e III Sent.). 
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coisa; quem distribui, considera também o destinatário da atribuição. 

No caso de uma reparação por danos de guerra, o administrador do 

bonum commune pode ter em conta, sem que a justiça fique ferida, se 

o titular do direito é um repatriado, uma viúva ou um mutilado... (JH, 

p. 322) 

Tomás insiste, em diversas oportunidades, nesse caráter não-exato, não-

aritmético, não-operacional da justiça distributiva. Nela, pela própria natureza das 

coisas, não se dá equivalência de quantidade, mas de proporção; não a aritmética, mas a 

geométrica: 

Sendo [nesse caso] a justiça dúplice, a saber, comutativa e 

distributiva – como diz o filósofo no livro V da Ética – e a comutativa, 

sendo a dos contratos (como os de compra e venda), a justiça 

comutativa visa à eqüidade aritmética, que tende a uma equivalência 

quantitativa; enquanto a distributiva, por sua vez, visa à eqüidade 

geométrica, de proporção. (II Sent.)  

Para a justiça distributiva não se requer equivalência de 

quantidade, mas de proporção. (II Sent.)  

Para a justiça distributiva não se requer um título (ratio) de 

dívida por parte daquele que distribuiu, pois pode distribuir, a partir 

de uma certa liberalidade, entre aqueles a quem, por justiça, se deve 

fazer a distribuição, em medida proporcional ao mérito de cada um. 

(II Sent.)  

Assim, em termos operacionais, o Aquinate explica que não obstante 

sendo ambas justiça, justiça comutativa e justiça distributiva estão, no entanto, em 

dimensões distintas: “A essência da justiça, em geral, é a eqüidade, comum à justiça 

comutativa (eqüidade aritmética) e à justiça distributiva (eqüidade geométrica)”. (STh 

II-II.). A eqüidade – para com dois sujeitos – pode se dar de dois modos. Um caso é o 

da justiça distributiva, que se exerce de acordo com uma proporcionalidade geométrica, 

preservando a proporção mas não a quantidade: como seis é um meio (de 

proporcionalidade, dois terços: 4/6 = 6/9) entre quatro e nove, pois 4 está para 6 assim 

como 6 está para 9, embora nove supere 6 em 3 e 6 supere 4 em 2. Outro caso é o da 
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justiça comutativa, em que um tem que dar a outro porque dele antes recebeu. (II Sent.). 

É a partir desta distinção que se colocam questões cruciais da justiça e da educação para 

a justiça. É de se indagar se não haverá direitos que correspondam ao indivíduo 

imediata e exclusivamente, mesmo frente ao Estado? E qual a segurança, a garantia dos 

direitos inalienáveis do indivíduo frente ao todo social? Pieper, nesse particular, 

assevera: 

Seja como for, pode-se dizer o seguinte: se o bem comum o 

exige, o Estado pode restringir até o direito do particular a 

pretensões imediatas, como o direito à liberdade individual, à vida, à 

propriedade. Quem pode sustentar que seja injusto restringir a 

liberdade do indivíduo, não já no caso em que este tenha cometido um 

delito, mas ainda quando só paire sobre ele a fundada suspeita da 

perpetração, ou até quando, sem culpa alguma, contraiu grave 

doença contagiosa? (JH, p. 322) 

E Pieper, aprofundando e expondo mais detalhadamente esta doutrina 

clássica que, inevitavelmente, apontará para a educação como possibilidade única de 

garantia de justiça: 

Numa palavra: o Estado é, numa medida impossível de 

encontrar noutra parte qualquer, a representação do “todo social”, 

do “nós”. Sendo assim, como pode ainda falar-se da inviolabilidade 

dos direitos do indivíduo em face do Estado, uma vez que, sob o 

aspecto da justiça distributiva nada pertence ao indivíduo como 

exclusivamente seu? Em primeiro lugar, é preciso estendermo-nos 

sobre o caráter especial destes direitos. A objeção assenta 

provavelmente no direito à vida, à saúde, à liberdade. Onde está o 

caráter especial destes direitos sob o aspecto da relação do indivíduo 

com o Estado? Repare-se que, frente ao Estado, o indivíduo não pode 

reivindicar um direito exclusivo à vida e à saúde – no sentido, por 

exemplo, de que, mesmo que o bem comum exigisse, não devia o 

Estado dispor nada a tal respeito. Contra cada indivíduo posso eu, na 

verdade, defender a vida, a saúde, a liberdade e até a propriedade – e 

defendê-la até o ponto de, se necessário, matar o agressor. O poder 

público, porém, pode justamente privar de liberdade o indivíduo, não 
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só quando tiver cometido um crime, mas também quando ele, sem a 

mínima culpa, tiver caído vítima de uma doença que ameace o todo 

social. Com maior razão ainda pode o agente do bonum commune, 

em determinadas condições dispor da propriedade individual.  

Tudo isto não significa de modo algum que o poder público 

não deva garantir ao indivíduo o direito à vida, à saúde, à 

propriedade, ou a “autorização” para os exercer. Mas, seja como for 

que se conceba e delimite em pormenor a esfera de competência do 

detentor do poder público, uma coisa é em todo o caso evidente: em 

relação a ele, é devido à pessoa privada um suum de um modo 

inteiramente diferente daquele que é devido em relação a outra 

pessoa privada. Esta é, na constituição real da vida comum, a 

estrutura especial que salta aos olhos, quando se procura 

compreender, em última análise, a diferença entre justiça comutativa 

e a justiça distributiva. Ter-se-ia, pois, de concluir que não existe 

nenhuma espécie de “inviolabilidade” dos direitos individuais em 

face do todo social? De modo nenhum. E como se manifesta? 

Manifesta-se na limitação e na relatividade de tudo o que possa 

chamar-se intervenção do poder estatal: “se o bem comum exigir”. 

Enquanto membro da comunidade, o indivíduo tem um direito 

inviolável, o de que a partilha dos benefícios e dos encargos seja feita 

de modo eqüitativo, e eqüitativo em conformidade com a justiça 

distributiva. Mas haverá alguma proteção eficaz deste “inviolável” 

direito individual? (VF, p. 121-123) 

Antes de ser respondida a pergunta, é de todo cabido sublinhar que a 

busca de representatividade do indivíduo junto aos governantes deve basear-se numa 

real representatividade. A justiça distributiva, no dizer do Aquinate, deve se lastrear in 

causa (no mérito), pois315: “Na justiça distributiva o governador ou o administrador dá 

a cada um de acordo com sua dignidade”. 

Assim sendo, à luz da democracia participativa, a participação do corpo 

social junto aos órgãos do poder estatal, através de seus vários grupos intermediários, na 

legítima defesa de interesses também legítimos, visa também minimizar o perigo da 
                                                 
315 (STh I, 21, 1). 
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injustiça que, no caso da justiça distributiva, ocorre tipicamente com base na acepção de 

pessoas, em vez do mérito: 

A acepção de pessoas opõe-se à justiça distributiva. Pois a 

eqüidade da justiça distributiva consiste em dar coisas diversas a 

pessoas diversas, de acordo com a dignidade de cada um. Por isso, 

quando se considera aquela propriedade da pessoa pela qual se 

confere o que lhe é devido, não se trata da acepção de pessoas mas de 

causa... 316 

Assim, quando se promove alguém ao magistério pela 

suficiência de seu saber, atende-se à devida causa e não à pessoa; 

mas quando se considera naquele a que se confere algo, não aquilo 

pelo que o que se lhe outorga seria proporcionado ou devido, mas 

somente por que é tal homem, fulano ou sicrano, há acepção de 

pessoas, pois não se lhe concede algo porque seja digno, mas por ser 

tal pessoa (porque é rico ou porque é parente). 317 

Agudamente, Tomás, a propósito da justiça distributiva, não deixa de 

observar, com Cícero, outros perigos que rondam permanentemente o administrador: 

malbaratar os bens comuns. Isto, além de exaurir os recursos comuns, corrompe o 

próprio “beneficiado”, que se acostuma a tudo receber do governo. E recomenda: 

Assim como se aconselha a moderação na relação entre as 

pessoas privadas e a prodigalidade é repreendida, assim também na 

distribuição dos bens comuns deve-se observar a moderação, 

regulada pela justiça distributiva. 318 

Nesse passo releva apreciar a questão crítica da “não-coatividade” do 

Estado. O Estado não pode ser, ele mesmo, “coagido” a promover a justiça distributiva. 

Isto é, dado que o relacionamento do indivíduo para com o Estado ocorre em moldes 

diferentes do relacionamento dos indivíduos entre si (como é o caso da justiça 

                                                 
316 (STh II-II). 
317 Ibid., 61, 1 ad 1. 
318 Ibid.   
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comutativa), é inevitável levar em consideração esta conseqüência crítica da “não-

coatividade” do poder, tal como exposta por Pieper: 

Com relação aos direitos individuais – existentes e 

inalienáveis – parece-me que desde há tempos estamos nos 

habituando a uma idéia errônea: a de que uma obrigação jurídica se 

diferencia de uma obrigação moral pelo fato de se poder coagir seu 

cumprimento. Ora, a realização da justiça distributiva é claramente o 

caso de uma obrigação jurídica, mas na qual, por sua natureza, não 

se pode exercer seu cumprimento coativo. Pois o conceito da iustitia 

distributiva significa que o representante do todo social, investido de 

poder e representação plena atribui aos indivíduos o que lhes 

corresponde: mas quem poderia obrigá-lo a isto? [...] A questão é 

trivial: pode-se chamar a polícia para tudo, menos contra a própria 

polícia. Se eu, como particular não chego a um acordo com outro 

particular – por exemplo, meu vizinho – sobre um assunto jurídico 

contencioso, temos a possibilidade de submeter o caso a uma terceira 

instância, independente de nós e investida da jurisdição necessária: o 

juiz. Mas, dá-se esta possibilidade quando estou convencido de que o 

meu direito [na perspectiva da justiça distributiva] foi lesado pelo 

Estado? [...] A esta pergunta só há uma resposta terrível... Então se 

produzem injustiças irreparáveis... (JH, p. 322-323) 

Daí a decisiva importância da educação do senso de justiça – pela 

prudentia –, fundamental, de todo modo, para a vida em sociedade e à formulação das 

políticas públicas, na perspectiva da criação, interpretação e aplicação do direito. 

Somente pela virtude da justiça, assevera Tomás, pode-se assegurar boa ordem na 

sociedade: “A essência da justiça distributiva é dar a cada um de acordo com sua 

condição. E é pela justiça distributiva do governante que se assegura o bom 

funcionamento de toda ordem social. (Dionysii de Div. Nom.)”. Ora, nenhuma ação 

social, nenhuma política pública pode ser eficaz e eqüitativa sem o senso de justiça. É 

novamente a Pieper que se recorre: “Repito: nada nem ninguém pode impedir o 

poderoso de ser injusto, exceto a própria [virtude da]  justiça. Estas últimas palavras 

são decisivas.” (JH, p. 322). E continua: 
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Certamente, no aparato de exercício de poder devem ser 

montadas todas as funções de controle do órgão de segurança 

possíveis, mas é um erro – e ao que parece todas as democracias 

tendem a ele e o estimulam – imaginar uma forma organizada de vida 

comum tão perfeita que tornasse supérflua a virtude da justiça. (JH, p. 

322-323) 

É fundamental, portanto, o papel da educação moral e, mais 

particularmente, da educação para a justiça. E isto, torna-se claro, já pela diversas vezes 

repetida definição clássica da justiça: “a cada um o que é seu”. E, em outra obra, 

também já citada anteriormente, Pieper faz a conclusiva conexão entre a problemática 

da justiça distributiva e a educação moral: 

Quem considere a estrutura da justiça distributiva no seu 

fundamento verá com clareza o que é a verdadeira soberania, e verá 

que é difícil encontrar no mundo dos homens uma calamidade pior, 

mais vazia de esperança, do que a injusta soberania. E como as 

garantias e meios de controle institucionais só podem evitar o abuso 

do poder retirando-lhe ao mesmo tempo o uso legítimo da força, nada 

e ninguém poderá impedir que um determinado poder se torne injusto 

– a não ser o seu próprio sentido de justiça. Tudo no mundo depende 

de os governantes serem justos. 

Tem-se dito [assim] que a doutrina antiga sobre a 

justiça toma em consideração o portador dos deveres e não o detentor 

dos direitos; que não é uma exposição dos direitos humanos que 

possam ser reivindicados e efetivados, mas a fundamentação do dever 

de os respeitar. (VF, p. 125)  

E Pieper ainda destaca a substancial importância desta última 

consideração: 

Isto não foi assim formulado com um intuito moralizador. O 

interesse era inteiramente diverso. À primeira vista, a proclamação 

dos direitos parece ser qualquer coisa de muito mais agressivo do que 

a exposição e a fundamentação dos deveres. Na realidade, o contrário 
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é que está certo. A insistência do credor sobre aquilo que lhe deve 

não terá a maior parte das vezes caráter defensivo? Pois não assenta 

ele (e talvez não sem motivo) sobre a resignada convicção de que os 

devedores não cumprem sem que a isso sejam compelidos pela força? 

Por outro lado, a indicação do justo dever não é apenas mais audaz: 

é também, a despeito de todas as aparências, profundamente realista. 

Sem dúvida, tal indicação não consiste numa simples retórica 

teatral; abrange a exposição convicta dos fundamentos do dever; 

encerra especialmente o que sempre possa ser favorável à realização 

da justiça, que é, no mais largo sentido “educativa”, enquanto 

imprime no povo um certo tipo de comportamento humano. E é mais 

realista porque, no fim de contas, só vem a receber aquilo a que se 

tem direito através da justiça daqueles que têm nas suas mãos a 

possibilidade de o dar e recusar; porque a reivindicação dos direitos 

não alimenta o sentido da justiça; e porque a justa repartição só pode 

ser levada a cabo pela justa autoridade.  

Se é utópico esperar que haja no mundo uma autoridade 

justa, e se é utópico o propósito de orientar o esforço educativo dum 

povo no sentido de fazer dos jovens, e sobretudo do escol dirigente, 

homens justos, então já não há a mínima esperança. (VF, p. 125-

126, grifos nossos) 

Tendo-se em conta, assim, por um lado, essas características 

problemáticas da justiça distributiva e, por outro, as – não menos operacionalizáveis – 

dificuldades da educação moral, percebe-se imediatamente a magnitude e a 

complexidade da tarefa a ser levada adiante, na promoção de uma educação para a 

justiça, e a sua imprescindibilidade no campo das relações governamentais e na 

formulação das políticas públicas. No tocante, mais especificamente, à educação moral, 

pode-se ainda evocar, retomando-se a Introdução desta tese, a obra do educador 

espanhol Garcia Hoz – Uma Educação Invisível – que, “mais do que no âmbito oficial 

da escola, se exerce na interação social informal.” Nesse caso, mais do que qualquer 

outro, dá-se relevo ao princípio inúmeras vezes repetido por Whitehead: “Aprende-se 

por contato”. E é também no âmbito da educação moral que ganha o seu máximo 

sentido a feliz semântica do castelhano, que acumula em “enseñar” os significados de 
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“ensinar” e “mostrar”. A educação moral, o senso de justiça deve ser “enseñado”, 

mostrado, sobretudo na conduta: de cada indivíduo e de toda sociedade319. Assim, como 

parte principal da renovação do interesse contemporâneo por ética e educação moral – 

como sublinhado ao longo desta tese –, é imprescindível um movimento no sentido de 

educar para a justiça – sob o comando da prudentia –, mormente em face da crítica 

situação brasileira das camadas mais pobres e desprotegidas da população. Num país em 

que, nunca é demais recordar, há níveis recorde de concentração de riquezas – e, 

portanto, detentor de um dos mais dramáticos abismos que separam as camadas mais 

ricas das mais pobres... 

Educar eticamente o acadêmico de direito – o que é proposta desta tese – 

é caminho fundamental para propiciar uma eficaz e adequada prática da justiça em 

todas as suas dimensões, comutativa, legal ou corretiva, e distributiva. Nessa 

perspectiva, no plano do ensino jurídico, como se verá nos próximos capítulos, a 

educação moral lastreada na prudentia, pelo método do caso, a fim de serem irradiados 

os valores fundamentais do ideal de justiça, é um meio por excelência apto a elevar o 

valor social do direito, segundo os mais profundos desideratos da ética clássica. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Aqui é interessante também recolher a conhecida resposta de um general ante a pergunta pelas razões 
de eficiência das forças armadas israelenses: “Nos outros exércitos, os oficiais ordenam: ‘Avancem!’; os 
nossos: ‘Sigam-me’” 
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CAPÍTULO 4: DA PRUDÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA 

4.1 A Ética e as Profissões Jurídicas 

Abraham Lincoln, sob a inafastável perspectiva ética das profissões 

jurídicas, aconselhava àqueles que, segundo suas próprias consciências, não pudessem 

ser juristas honestos, que fossem honestos sem serem juristas320. O tema da ética – que 

diz respeito à forma correta de se viver, nas lições socráticas – é nuclear às profissões 

jurídicas, à formulação das políticas públicas, à criação, aplicação e interpretação das 

leis. Afinal de contas, "em direito as opiniões de juízes e advogados sobre o que é o 

direito são o próprio direito"321, pois “as leis são em grande parte complexas, 

ambíguas, e indeterminadas”322. E é um truísmo concluir a partir da experiência diária 

que "as leis guiam, mas não controlam decisões"323. Jeremy Smith, professor da escola 

de direito da Universidade de Harvard, proferiu alentada palestra ao final do séc. XIX 

intitulada "Law as a Profession"324, na qual devotou a maior parte do tempo à análise 

dos problemas éticos vivenciados na prática profissional: Deveria alguém advogar uma 

causa injusta? O que deveria fazer o advogado se percebesse que foi enganado por seu 

cliente após o início de um processo? Poderia e como deveria ser defendido um cliente 

quando o advogado o considerasse culpado pelo crime de que era acusado? Smith 

procurou dar aos estudantes que o ouviam alguns critérios práticos, como examinar com 

cuidado o problema de um potencial cliente antes de aceitar o caso; não fazer 

invencionices ou criar mentiras em nome do cliente; e eventualmente deixar o caso se as 

circunstâncias e a sua consciência assim lhe indicassem. Mas o mais importante é que 

refutou clara e firmemente o mote de que os advogados "prosperam sobre os pecados 

da humanidade"325, insistindo que "uma moral distorcida não serve de base ao trabalho 

                                                 
320 LINCOLN, Abraham. Notes for a Law Lecture (1850?). In: SHEPPARD, Steve. The History of Legal 
Education in the United States: Commentaries and Primary Sources. Pasadena: Salem Press, 1999. p. 
489-490. 
321 LAPIANA, William P. Logic and Experience: The Origin of Modern American Legal Education. 
Nova York: Oxford University Press, 1994. p. 19. 
322 RODHE, Deborah L; LUBAN, David. Legal Ethics. 4ª ed. Nova York: Foundation Press, 2004. p. 7. 
323 LLEWELLYN Karl N. The Bramble Bush. Dobbs Ferry: Oceana Publications, 1960. p. 13 
324 (LAPIANA, loc. cit., p. 21-22). 
325 Ibid.  
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jurídico"326. Alertou ser condição própria das profissões jurídicas a seriedade pessoal e a 

necessidade do estudo permanente objetivando a excelência profissional, porque "não 

há muito trabalho para um advogado medíocre"327. E asseverou: "Os negócios jurídicos 

originam-se das limitações intelectuais que a Providência houve por bem impor à 

natureza humana. As imperfeições da linguagem humana, e os defeitos da memória 

humana são os alicerces de muitas diferenças de opinião"328. Tomás de Aquino também 

se deteve sobre a questão, ao discutir quanto à legitimidade de um advogado defender 

uma causa injusta, concluindo no sentido de que: “Ora, é evidente que o advogado dá 

ajuda e conselho àquele cuja causa patrocina. Logo, se defende uma causa de cuja 

injustiça está ciente, peca, sem dúvida, gravemente”329. Ensinou, ainda: “o advogado, 

[...] aceitando a defesa de uma causa injusta, lesa a parte contra a qual vai pleitear330, 

[...] pois, quem aconselha e coopera, de certa maneira pratica...”331. Mas, de forma 

prática, ante a situação de se ter aceitado uma causa que parecia justa e no curso do 

processo se conscientizar de ser injusta, adverte que o advogado “não deve traí-la, 

passando a ajudar a parte adversa ou lhe revelando os segredos de seu cliente”332; e 

continuou o Aquinate: “Mas pode e deve abandonar a causa, ou pode levar seu cliente 

a desistir ou a entrar em composição, sem prejuízo para o adversário”333. E mesmo ao 

advogado que defende uma causa justa, embora admita um certo, limitado e cuidadoso 

recurso à astúcia, “dissimulando prudentemente os seus planos”334, assevera que nunca 

se deve permitir o recurso à falsidade fraudulenta: “Portanto, ao advogado que defende 

uma causa justa, é lícito ocultar prudentemente o que poderia prejudicar o seu 

processo, não lhe é permitido, porém, usar de falsidade.”335 

Tanto as considerações de Lincoln, de Smith como as de Aquino são sem 

dúvida atuais. Mas é necessário também considerar que entre a criação e a aplicação das 

                                                 
326 (LAPIANA, 1994, p. 21 e 22). 
327 Ibid. 
328 Ibid. 
329 (STh, II-II, 71, 3 c). 
330 Ibid., 3 ad 1. 
331 Ibid., 3 c. 
332 Ibid., 3 ad 2. 
333 Ibid. 
334 Ibid., 3 ad 3. 
335 Ibid. 
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leis há em geral um amplo campo para interpretação, largas zonas cinzentas e profundas 

divergências de opinião, conforme a perspectiva de cada um. Não há lei ou decisão 

judicial de um problema complexo que não comporte opiniões diferentes: "Em todos os 

campos, em todos os pontos, quando há uma dúvida, o direito oferecerá técnicas e 

regras, respeitáveis, que fundamentarão qualquer um dos objetivos"336. No extremo, 

"fatta la legge, trovato l´inganno", diz o conhecido ditado italiano que se espalhou pelos 

povos. Daí que a questão ética exsurge com toda a sua ampla carga valorativa, pois 

conforme quem seja o criador da norma, seu aplicador ou intérprete, os valores pessoais 

que abraça, os meios à disposição e as metas que pretende atingir necessariamente 

condicionarão o resultado. Os cínicos e os sofistas na antiguidade grega já 

demonstraram que a busca dos fins sem preocupação com os meios fará da justiça um 

ideal meramente secundário, tema que será retomado pelo relativismo moral337, que a 

tudo aceita e a tudo se conforma338. Nesse sentido é útil dar a palavra a uma ética 

verdadeiramente humanista, que centra no caráter do ator, iluminado pela prudentia, o 

foco das atenções – e não apenas na conseqüência dos atos, como os utilitaristas, no 

cumprimento dos deveres, como os estóicos, ou na sua imperatividade, como os 

kantianos339 –, e que deverá tornar a iustitia, enquanto virtude social e propósito 

fundamental do direito, da qual é objeto, coluna mestra da atividade jurídica e da 

formulação das políticas públicas.  

Os romanos já ensinavam que Non omne quod licet honestum est (Paulo, 

Digesta 50.17.144) [Nem tudo que é legal é moral]. Desse modo, já chamaram a atenção 

para a insuficiência do formalismo jurídico perante a complexidade das relações sociais, 

à luz da natureza humana. Por isso Tomás de Aquino, embora reconhecendo que “a lei 

não proscreve todos os vícios e nem indica o cumprimento de todas as virtudes”340, 

afirmou que deveria ser “sempre elaborada com vista a alcançar o bem comum”341. A 

idéia de que a lei possa ser moralmente neutra é falsa. Daniel Coquillette, em sua obra 

                                                 
336 (LLEWELLYN, 1960,  p. 13). 
337 SCHWARTZ, Mortimer D. et al. Problems in Legal Ethics. 6ª ed. Davis: Thomson West, 2003. p. 4 
et seq. 
338 (RODHE; LUBAN, 2004, p. 8 et seq.). 
339 Ibid., p. 9. 
340 (STh, II-I, 96, 3 c). 
341 Ibid. 
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"Lawyers and Fundamental Moral Responsability"342, sublinhou que: "Os antigos ideais 

de um norma jurídica 'neutra' foram desmascarados, na melhor hipótese, como um mito 

piedoso e, na pior, como um esforço deliberado dos poderosos para explorar os fracos 

[...]". Não é factível fazer um corte asséptico entre as leis e a ética. Ao se afastar o 

direito da moral, muitos daqueles que exercem profissões jurídicas se convenceram, por 

um falacioso relativismo moral e maquiavélico "profissionalismo", que deveriam buscar 

os fins pretendidos pelos seus clientes independentemente dos meios adotados343. Nessa 

perspectiva, o ideal de justiça é visto como um mero figurante no grande drama da 

criação, aplicação e interpretação do direito. Isto levará Lauand a afirmar que uma das 

formas mais perigosas de renúncia à prudentia é, justamente, aferrar-se, “no campo do 

direito, num estreito legalismo à margem da justiça”344. 

É por isso que a educação moral é particularmente relevante ao jurista, 

permitindo-lhe a percepção tanto do caráter teleológico das normas – voltadas ao bem 

comum345 – quanto aos meios e caminhos mais adequados à sua realização. Por isso, 

tanto o alcance do ideal de justiça, que seria uma finalidade natural do direito e que está 

no núcleo das profissões jurídicas, quanto à escolha dos meios para alcançá-lo 

dependem de forma inexorável das virtudes morais do jurista. Desse modo, tanto a 

prudência e a justiça, tal como estudadas nos capítulos precedentes, quanto a fortaleza e 

a temperança são imprescindíveis no conjunto das atitudes éticas fundamentais. 

 

 

 

                                                 
342 COQUILLETTE, Daniel R. Lawyers and Fundamental Moral Responsibility. Cincinnati: Anderson 
Pub., 1995. p. 2. 
343 Ibid. 
344 (LAUAND, 2005, p. xii). 
345 A aceitação do bem como finalidade última é anterior à prudentia, que trata dos meios e não dos fins 
(PIEPER, 1960, p. 46). Pois a virtude “é, portanto, sabedoria a respeito das coisas humanas; não 
sabedoria absoluta, por não versar sobre a causa mais elevada e absoluta, dado que se trata do bem 
humano, e o homem não é o melhor entra aquelas coisas que existem. Por isso que se diz [...] que a 
prudência é ‘sabedoria para o homem’, e não sabedoria absolutamente.” (STh, II-II, 47, 2 ad 1). 
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4.2  Hermenêutica jurídica e prudência: juízo subjetivo e infactibilidade de 

controle a posteriori do senso de justiça do intérprete 

Um tema de extrema relevância para a presente tese tem por objetivo 

examinar e discutir alguns aspectos da hermenêutica346 jurídica sob a perspectiva 

filosófica e não dogmática: isto é, como um problema crucial a ser explicitado, sob a 

perspectiva ética no campo da filosofia da educação, e não propriamente como um 

método interpretativo qualquer a ser sustentado. Assim, é oportuna a reflexão 

acadêmica sobre a questão de ser ou não possível afirmar a existência de uma “ciência 

hermenêutica” que de certa forma controlasse a atividade subjetiva do intérprete; ou se 

tal atividade, por sua própria natureza, seria incontrolável, salvo pelo próprio senso de 

justiça – prudente – de seu agente. Ou seja, este tópico visa discutir se é possível o 

estabelecimento de controles legais/institucionais que dispensassem as virtudes da 

prudência e da justiça, prescindindo-se, portanto, dos valores éticos fundamentais do 

intérprete na perquirição do ideal de justiça. 

Conforme assinala Tercio Sampaio Ferraz, não se reduz a questão da 

interpretação, do ponto de vista dogmático, à identificação do direito, mas aos métodos 

                                                 
346“Hermenêutica é um vocábulo derivado do grego hermeneuein, comumente tida como filosofia da 
interpretação. Muitos autores associam o termo a Hermes, o deus grego mensageiro, que trazia notícias. 
Hermes seria o deus, na mitologia grega, capaz de transformar tudo o que a mente humana não 
compreendesse a fim de que o significado das coisas pudesse ser alcançado. Hermes seria um "deus 
intérprete", na medida em que era a entidade sobrenatural dotada de capacidade de traduzir, decifrar o 
incompreensível. O termo hermenêutica ingressou na teologia protestante substituindo a expressão latina 
ars interpretandi (= a arte da interpretação). Como doutrina da arte da interpretação, a hermenêutica se 
relacionava, na Antigüidade grega, à gramática, à retórica e à dialética e sobretudo com o método 
alegórico, para permitir a conciliação da tradição (os mitos) com a consciência filosoficamente 
esclarecida. Mais tarde, a arte da interpretação foi assumida por teólogos judeus, cristãos e islâmicos, 
além de ser aplicada a interpretação do Corpus iuris canonici na tradição da jurisprudência. Isso mostra 
que a hermenêutica, já entendida como a arte da interpretação, se tornava presente cada vez que a 
tradição entrava em crise, sobretudo na época da Reforma Protestante. A hermenêutica é um dos temas 
polêmicos da filosofia contemporânea, uma vez que tradicionalmente a filosofia se ocupa com a 
descoberta das essências, entendendo-se aqui essência como verdade, como aquilo que pode ser 
cognoscível. Hans-Georg Gadamer, em sua obra Verdade e Método, assevera que a hermenêutica não é 
um método para se chegar à verdade e que o problema hermenêutico não é, por sua vez, um problema de 
método. Segundo Gadamer a hermenêutica não seria uma metodologia das ciências humanas, mas uma 
tentativa de compreender as ciências humanas. Em Verdade e Método Gadamer afirma que a 
compreensão das coisas e a correta interpretação não se restringe à ciência, mas à experiência humana, 
principalmente no que se refere ao fenômeno da linguagem como experiência humana de mundo. Assim, 
no que se refere à hermenêutica jurídica, Gadamer procurou descobrir a diferença entre o 
comportamento do historiador jurídico e do jurista diante de um texto. Seu interesse estava em saber se a 
diferença entre o interesse dogmático e o interesse histórico se constituía numa diferença unívoca. 
Conclui que há uma diferença”. TONELLI, Maria Luiza Quaresma. Hermenêutica jurídica. Jus 
Navigandi, Teresina, a.8, n.125, 8 nov. 2003. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto. 
asp?id=4324>. Acesso em: 10 jul 2006. 
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interpretativos que objetivam propiciar um entendimento do sentido do texto jurídico na 

produção de efeitos no mundo real, isto é, solucionando uma controvérsia ou indicando 

um caminho a seguir347: 

A determinação do sentido das normas, o correto 

entendimento do significado dos seus textos e intenções, tendo em 

vista a decidibilidade de conflitos constitui a tarefa da dogmática 

hermenêutica. Trata-se de uma finalidade prática, no que se distingue 

de objetivos semelhantes das demais ciências humanas. Na verdade, o 

propósito básico do jurista não é simplesmente compreender um texto, 

como faz, por exemplo, o historiador ao estabelecer-lhe o sentido e o 

movimento no seu contexto, mas também determinar-lhe a força e o 

alcance, pondo o texto normativo em presença dos dados atuais de um 

problema. Ou seja, a intenção do jurista não é apenas conhecer, mas 

conhecer tendo em vista as condições de decibilidade de conflitos com 

base na norma enquanto diretivo para o comportamento. 348  

Já na perspectiva filosófica, não se cuida de discutir uma metodologia 

hermenêutica x ou y ou a validade destas ou daquelas regras interpretativas, mas sim de 

provocar e expor a problemática da questão, iluminando algumas de suas facetas sob o 

prisma da reflexão intelectual e zetética. Como, todavia, “a investigação zetética tem 

sua característica principal na abertura constante para o questionamento dos objetos 

em todas as direções (questões infinitas)”349, a análise a ser apresentada neste tópico 

versará especialmente sobre o denominado desafio kelseniano, que se refere à 

                                                 
347 FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 
256. 
348 Há sem dúvida uma complexidade implícita nos sistemas dogmáticos de interpretação dada a 
generalidade de casos em que a norma jurídica comporta conteúdos indeterminados, ambíguos, 
complexos e mesmo contraditórios. A título exemplificativo, veja-se que mesmo a interpretação literal, 
que poderia ser tida como trivial e fácil, é explorada em toda a sua complexidade nas obras de 
CASTANHEIRA NEVES, A. O Actual Problema Metodológico da Interpretação Jurídica. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003; e de VERNENGO, Roberto J. La interpretacion literal de la ley. 2ª ed. Buenos 
Aires: Abeledo-Perrot, 1994. A propósito, Castanheira Neves (2003, p. 14) esclarece que: “a exigência da 
interpretação, ou a sua necessária mediação em toda a problemática realização concreta do direito, 
devia fazer com que se considerasse já hoje obsoleta a tese da exclusão da interpretação desde que a 
fonte interpretanda se exprimisse num texto claro e inequívoco: in claris non fit interpretatio, interpretatio 
cessat in claris.” 
349 (FERRAZ JR., 2003, p. 44). 
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possibilidade de ser ou não possível sustentar-se uma “verdade hermenêutica”350 

objetiva, que prescindisse das virtudes morais da prudência e da justiça para iluminar o 

juízo subjetivo do intérprete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
350 (FERRAZ JR., 2003, p. 261). 
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4.3 Direito e Moral e o problema hermenêutico: é possível controlar os valores do 

intérprete? 

Como afirma Inocêncio Mártires Coelho: 

[...] comecemos pela inegabilidade de que não existe interpretação 

sem intérprete, de que todo intérprete do direito é uma pessoa de 

carne e osso, um indivíduo histórico, situado e datado, mundanizado, 

portanto, cuja personalidade, igual à de todo o mundo, compõe-se de 

elementos vários – biológicos, psicológicos, sociais e culturais – que, 

em permanente interação, vão conformando a sua humana existência 

e, se não determinam, certamente condicionam as respostas que esse 

indivíduo se vê obrigado a oferecer, em todo instante, aos problemas 

dessa mesma existência. Afinal de contas, anota Recanséns, viver é 

encontrar-se sempre, efetiva ou potencialmente, numa encruzilhada, 

tendo de escolher um dos caminhos.351  

É importante, entretanto, colocar não apenas o intérprete em sua 

perspectiva histórica, mas a própria discussão do problema hermenêutico – derivado da 

concepção do direito como “ciência”352 –, que se desenha a cerca de cento e cinqüenta 

anos, ou seja, em meados do século XIX353. Com o Iluminismo, ideologia 

                                                 
351 MÁRTIRES COELHO, Inocêncio. Racionalidade Hermenêutica: Acertos e Equívocos. In: Martins, 
Ives Gandra da Silva. As Vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo: Estudos em 
homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 354 e 355. 
352 Interessante que já em 1848, KIRCHMANN (In: El caráter a-científico de la llamada ciência del 
derecho) negasse a possibilidade de uma ciência do direito. (apud DOURADO DE GUSMÃO, Paulo. 
Introdução ao Estudo do Direito. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 16). 
353 É notável a influência das questões de hermenêutica bíblica, gerada pelo pensamento protestante (nos 
quais os estudos de Schleimacher são percussores). O Rv. Eronides da Silva assim sintetiza algumas 
“leis” da hermenêutica bíblica: “As principais leis da Hermenêutica que auxiliam na interpretação das 
Escrituras: Lei do Contexto. A parte que vem antes ou depois do texto. Diz-se que não se deve 
interpretar um texto sem o auxílio do contexto, para não se fazer um pretexto: Lc 19:28-44; At 8:30-31; 
Is 53:7. Lei do Texto Paralelo. Um texto deve ser auxiliado na sua interpretação utilizando o mesmo 
assunto que ocorre em outras partes das Escrituras Sagradas: Jo 19:18; Mc 15:27; Mt 27:38; Lc 23:39-
43. Lei da Autoria do Texto. Os diferentes autores da Bíblia viveram em tempos, culturas, situações 
sociais e regiões diferentes. Portanto, a forma de apresentação de um determinado texto para um povo 
que vivia situações diferentes, deve ser comparado com outros em tempo ou forma remota: Ef 5:22-27; I 
Pe 2:5-10; Ct 8:5-10. Lei da Interpretação do Texto. A interpretação do texto é aquilo que a passagem 
quer dizer no tempo, no espaço e nas circunstâncias que foram escritas. O literalismo busca o que o texto 
quer dizer (Jo 21:6); o simbolismo busca o que a figura quer dizer (Ap 3:20). Lei da Aplicação do Texto 
Um mesmo texto pode ser aplicado a pessoas ou clãs vivendo épocas ou situações geográficas diferentes: 
Mt 13:24-30. Lei da Implicação do Texto. Num sentido filosófico, pode se dizer que uma pessoa geme 
porque está doente. Ai está a lei da implicação – a manifestação patente do latente. Se uma pessoa tem 
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revolucionária do século XVIII, um conjunto de cinco grandes idéias ganha força e se 

potencializa com a revolução industrial: Indivíduo, Razão, Natureza, Felicidade e 

Progresso. Assim, o indivíduo – que não se confunde com a coletividade – é 

eminentemente racional, nada aceitando, por sua vontade, que não lhe possa ser 

racionalmente demonstrado. A sua razão, “iluminada” por uma natureza que considera 

boa e previdente, alcançará a felicidade aqui e agora, em constante evolução para 

melhor: progredindo sempre, portanto.354 Tal concepção, fortemente lastreada no 

sentido do conhecimento empírico e utilitário, sem dúvida logrou substância do 

pensamento de Kant, que na introdução da sua Crítica da Razão Pura já afirmara355: 

Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos 

começam com a experiência, porque, com efeito, como haveria de 

exercitar-se a faculdade de se conhecer, se não fosse pelos objetos 

que, excitando os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si 

mesmos representações, e de outra parte, impulsionam a nossa 

inteligência a compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste 

modo à elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para 

esse conhecimento das coisas que se denomina experiência? 

No tempo, pois, nenhum conhecimento precede a 

experiência, todos começam por ela. 356 

                                                                                                                                               
seu rosto plácido é porque o coração está alegre. Como o batismo no Espírito Santo biblicamente é 
evidenciado pelo crente falar em outras línguas, assim só se pode profetizar os que receberam, de igual 
forma, a virtude desse Espírito: Mt 13:25; Ap 3:18-20.” Disponível em: <http://www.est.com.br/ 
biblioteca /boletins/bb20032.html.> Acesso em: 9 ago 2006. 
354 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 25ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 6. 
355  KANT, Emmanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de J. Rodrigues de Merege. Versão Eletrônica: 
digitalização do grupo Acrópolis (Filosofia). Original publicado em 1781. Homepage do grupo: 
http://br.egroups.com/group/acropolis/. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/downlo 
ad/text o /cv000016.pdf.>  Acesso em 5 jul 2007. 
356 Continua Kant (Ibid.): “Mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência, alguns há, no 
entanto, que não têm essa origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico 
seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que a nossa faculdade cognoscitiva 
lhe adiciona (estimulada somente pelas impressões dos sentidos); aditamento que propria mente não 
distinguimos senão mediante uma longa prática que nos habilite a separar esses dois elementos. Surge 
desse modo uma questão que não se pode resolver à primeira vista: será possível um conhecimento 
independente da experiência e das impressões dos sentidos? Tais conhecimentos são denominados “a 
priori”, e distintos dos empíricos, cuja origem e a posteriori”, isto é, da experiência. Aquela expressão, 
no entanto, não abrange todo o significado da questão proposta, porquanto há conhecimentos que 
derivam indiretamente da experiência, isto é, de uma regra geral obtida pela experiência, e que no 
entanto não podem ser tachados de conhecimentos “a priori”. Assim, se alguém escava os alicerces de 
uma casa, “a priori” poderá esperar que ela desabe, sem precisar observar a experiência da sua queda, 
pois, praticamente, já sabe que todo corpo abandonado no ar sem sustentação cai ao impulso da 
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Como já sublinhado357, é notável nos últimos duzentos anos uma 

profunda mudança na ótica dos indivíduos e da sociedade quanto aos fundamentos da 

vida e à razão da existência. É certo que, no passado, aos grandes arquitetos medievais 

de sistemas éticos, não se colocava, por exemplo, a questão “o que é o homem?”, uma 

vez que “o ambiente espiritual e social estavam embutidos de certas convicções 

fundamentais, tidas por evidentes, sobre o modo de ser e o sentido da vida do 

homem”358. Nos últimos dois séculos ocorreu o contrário, as pessoas, em geral, “vivem a 

dúvida consciente sobre o sentido da existência humana ou em uma fuga da inquietude 

metafísica, a saber, das questões que se colocam ao homem, em definitivo por sua 

própria consciência, sobre a origem, o sentido e finalidade de sua vida.”359 

Diante da postura atual fortemente materialista, não causa surpresa que 

houvesse a pretensão de que o direito fosse igualmente reduzido ao limitado plano da 

segurança jurídica, cuja expressão máxima se daria pelo estabelecimento de regras 

exegéticas que pudessem, assim, controlar o resultado do juízo do intérprete. Este fato 

também atingiu as demais áreas do saber especulativo, como a antropologia filosófica, 

no dizer de Battista Mondin360: 

Enquanto no passado não só o povo, mas também as classes 

cultas, os filósofos, tinham a convicção da existência de elemento 

espiritual no homem, hoje há a convicção muito difundida de que o 

homem não é nada mais do que o produto mais perfeito da matéria.361 

                                                                                                                                               
gravidade. Assim esse conhecimento é nitidamente empírico. Consideraremos, portanto, conhecimento 
“a priori”, todo aquele que seja adquirido independentemente de qualquer experiência. A ele se opõem 
os opostos aos empíricos, isto é, àqueles que só o são “a posteriori”, quer dizer, por meio da 
experiência. Entenderemos, pois, daqui por diante, por conhecimento “a priori”, todos aqueles que são 
absolutamente independentes da experiência; eles são opostos aos empíricos, isto é, àqueles que só são 
possíveis mediante a experiência. Os conhecimentos “a priori” ainda podem dividir-se em puros e 
impuros. Denomina-se conhecimento “a priori” puro ao que carece completamente de qualquer 
empirismo.“ 
357 Cf. Introdução e Capítulo 1. 
358 (MESSNER, 1969, p. 95). 
359 Ibid., p. 96. 
360 (MONDIN, 2005, p. 19). 
361 Johannes Messner (1967, p. 9 et. seq.) destaca a respeito da perspectiva materialista da natureza 
humana: “O humanismo dialético-materialista. Na exposição da sua antropologia seguimos Lênin que 
com toda a razão se pretende ser o mais coerente representante do materialismo dialético. Não admira 
que se tenha confiado ao Instituto Marx-Engels de Moscou a tarefa de conservar e completar a tradição 
da interpretação leninista de Marx. Os princípios extraídos da obra de Lênin podem resumir-se nos 
seguintes termos: ‘O psiquismo, a consciência, etc., são o produto máximo da matéria altamente 
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O progresso da ciência, os regimes políticos, os sistemas 

filosóficos, todos contribuíram para criar essa mentalidade, à qual o 

homem é levado também por forte instinto de negar qualquer valor 

aos indícios de realidade metafísica, para poder deixar-se levar mais 

tranqüilamente ao gozo da realidade física.  

Mondin também alerta sobre a dificuldade moderna de se estudar o 

homem no plano filosófico – o que sem dúvida se estende às realidades morais e à 

própria identificação do direito como objeto da justiça, na perspectiva ética – 

destacando que a questão é ainda mais grave ao se lastrear todas as esperanças no 

“cientificismo” e no “empirismo”, pois baseado nesses falsos pressupostos, “a única 

forma válida de conhecer o homem é científica, porque somente a ciência dispõe de 

método infalível: o método da verificação experimental”362. E continua o filósofo 

italiano363: 

No parecer dos positivistas, dos neopositivistas, dos 

marxistas, dos estruturalistas não pode haver outro conhecimento 

verdadeiro do homem afora o obtido mediante a pesquisa científica: a 

especulação filosófica não pode fornecer nenhum conhecimento 

autêntico do homem, porque não opera segundo o método da 

verificação experimental, que consiste em traduzir a proposição de 

que se quer determinar o significado e a verdade em uma série de 

proposições experimentais. Quando “uma proposição não é 

traduzível em outras proposições de caráter empírico [...], não é de 

fato uma asserção; não diz nada; não é nada mais que uma série de 

                                                                                                                                               
evoluída; uma função dessa complicada fração da matéria que se chama o cérebro humano’. ‘A negação 
materialista do dualismo espírito-corpo (monismo materialista) consiste em demonstrar que a existência 
do espírito depende da do corpo, considerando o espírito como algo secundário, como função do cérebro 
e um reflexo, enfim, do mundo externo’. Donde resulta ser a natureza do homem ‘matéria orgânica’ 
altamente evoluída. ‘A matéria é o principal; a sensação, o pensamento, a consciência, são os produtos 
últimos da matéria organizada numa determinada forma’. Tal a doutrina do materialismo em geral, e, 
em particular, a de Marx e Engels. A matéria orgânica é ‘o resultado de uma longa evolução’ da 
‘matéria em eterno movimento e transformação’: o resultado de uma evolução que consiste na ‘luta dos 
contrários’. Só ‘a luta dos contrários, que se excluem, tem caráter absoluto, como sucede com o 
movimento e a evolução’; e esta é a razão pela qual o materialismo deve ser dialético, isto é, deve 
‘negar-se a reconhecer elementos imutáveis, qualquer essência imutável das coisas’. Toda a metafísica 
que se afasta do materialismo dialético, designa-a Lênin como ‘fídeísmo’, ou seja, como ‘uma doutrina 
que coloca o crer no lugar do saber’. Acontece, porém, que o ‘fídeísmo’ do próprio materialismo 
dialético é, evidentemente, manifesto, pois, como veremos, os seus pontos essenciais apóiam-se em 
princípios sem fundamento, isto é, num dogmatismo.” (Grifos nossos) 
362 Ibid. 
363 Ibid. 
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palavras vazias; é simplesmente sem sentido” [R. Carnap, Philosophy 

and logical syntax, Londres, 1935, pp. 13-14] [...]  

Hoje parece claro que a exaltação da verificação 

experimental como critério supremo de verdade é conseqüência da 

sugestão e ostentação empirística e materialista, a qual pretende que 

seja real somente o que é mensurável e, portanto, somente o que é 

material. Essa sugestão já natural ao homem, o qual tende a 

considerar verdadeiro só o que vê e toca com os sentidos e com os 

instrumentos científicos, hoje tornou-se ainda mais forte [...].  

De qualquer forma, não se pode perder de perspectiva que, se o intérprete 

e o aplicador da lei, na vida política em sociedade, está inserido em suas circunstâncias 

históricas – o mesmo valendo para o magistrado, como destaca Mártires Coelho364 – e 

se o homem, atual e real, igualmente tende para a realização existencial (a felicidade – 

ou o sucesso em plenitude, em uma linguagem contemporânea –, como o bem que se 

busca por si só, como já anotava Aristóteles365) – e se ele deve voltar-se para o bem 

comum366, não há viabilidade, prática ou teórica, na separação do direito da moral, para 

fins do exercício da atividade hermenêutica. Isto sempre na perspectiva de a moral ser, 

de acordo com o pensamento filosófico clássico, o “próprio ser do homem”, sobre 

aquilo que ele é e está chamado a ser367. Assim, enquanto o direito, na vertente 

positivista, se satisfaz com um patamar mínimo: possibilitar a convivência social 

pacífica, mediante a previsão de regras de conduta e a atribuição do monopólio da força 

ao Estado; por outro lado, como objeto da justiça, no plano moral, o ordenamento 

jurídico não pode obstaculizar que se alcance um coeficiente de máxima elevação, o 

alcance do bem comum e a realização existencial do ser humano. Por isso que a 

violação de uma regra jurídica permite a  punição prevista no próprio direito, enquanto 

que a violação de uma regra moral tem um caráter de auto-agressão, impossibilitando a 

realização plena do homem e, conforme seja a gravidade da transgressão, poderá mesmo 

                                                 
364 (apud MURICY, 2002, p. 113). 
365 ARISTOTLE, The Nicomachean Ethics, tradução para o inglês J.A.K. Thomson. Londres: Penguin 
Books, edição revisada, 2004, 1097a. p. 12 e 13; e ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Tradução Leonel 
Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W.D. Ross. São Paulo: ed. Abril, 1973, 1097ª. p. 255. 
(Os Pensadores). 
366 (STh II-II, 50, 1 ad 1). 
367 (LAUAND, 1994, p. 6). 
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levá-lo à frustração no plano existencial. Ademais, ao se tratar da justiça como virtude 

social por excelência e diante do caráter autêntico da moral que lhe confere a virtude da 

prudência, a violação ética sempre atinge também ao outro e, por extensão, à 

sociedade como um todo, atentando contra o Bem Comum. Daí que a ética se 

manifeste como essencial para a vida comunitária e que a violação de seus preceitos 

produza corrosão dos valores em escala crescente, conforme seja a importância política 

ou social de seu transgressor.  
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4.4 O desafio kelseniano 

Em sua alentada obra Teoria Pura do Direito368, Hans Kelsen, depois de 

discutir o estabelecimento de parâmetros para uma ciência do direito enquanto uma 

teoria sistemática de normas, dedica-se no capítulo VIII a indagar se haveria ou não 

uma teoria científica da interpretação jurídica ... “que nos permitisse falar da verdade de 

uma interpretação, em oposição à falsidade”369. 

A discussão proposta é desafiadora370. A questão da existência ou não de 

uma ciência hermenêutica é posta em evidência por Kelsen no plano abstrato, sem 

qualquer preocupação direta com a natureza – ou sequer com a própria existência – do 

juízo valorativo do intérprete, que é naturalmente inseparável da atividade intelectiva e 

volitiva, ao se debruçar sobre um problema jurídico. Kelsen, ademais, seguindo a 

tradição kantiana, ao perquirir acerca da interpretação jurídica não busca 

necessariamente fazer ciência, mas estabelecer os seus pressupostos371. Igualmente, não 

diz para não serem utilizados métodos interpretativos da norma jurídica, mas para não 

se esperar algo que eles não possam dar: uma resposta exata, única e incontroversa 

para fins de interpretação de uma norma jurídica. 

O jurista austríaco procura enfrentar a questão da interpretação jurídica 

sob a perspectiva da validade da decisão no caso concreto, o que é decorrência lógica de 

filiar-se à escola positivista. Assim, propugna que a interpretação do direito pelo órgão 

competente, de obrigatória observância pelo jurisdicionado, é a única interpretação 

autêntica, ao passo que aquela feita pelo particular e, especialmente, pela “ciência” 

jurídica, não é vinculante e pode, assim, conduzir a um resultado “errôneo”. A decisão 

“certa”, portanto, é exclusivamente a proferida pelo órgão competente. Não há qualquer 
                                                 
368 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 6ª ed. Coimbra: Arménio 
Amado, 1984. 
369 (FERRAZ JR., 2003, p. 261). 
370 (KELSEN, loc. cit., p. 463 a 473) divide o capítulo VIII de sua obra de forma a bem esclarecer os 
passos que pretende trilhar para sustentar a sua rígida conclusão: “45. A essência da interpretação. 
Interpretação autêntica e não autêntica. A) Relativa indeterminação do acto de aplicação do Direito. B) 
Indeterminação intencional do acto de aplicação do Direito. C) Indeterminação não intencional do acto 
de aplicação do Direito. C) O direito a aplicar como uma moldura dentro da qual há várias 
possibilidades de aplicação; e 46. A interpretação como acto de conhecimento ou como acto de 
vontade.”. 
371 Cf. POSNER, Richard A. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2003. p. 251. 
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possibilidade, na visão kelseniana, de a interpretação jurídico-científica levar a uma 

única interpretação objetiva e, portanto, “correta”372. Para ele, a hermenêutica, por 

extrapolar os limites do direito, não é ciência, uma vez que a atribuição de valores é 

subjetiva e não deve ser universalizada (apesar de tal atribuição poder ser comum). A 

ciência se manifesta por proposições descritivas e não valorativas e a subjetividade373, 

por não ser científica, deve ser afastada, senão a interpretação poderia ser reduzida, por 

exemplo, a uma mera questão de maioria. Daí Kelsen concluir que a interpretação 

jurídica é um “ato de vontade” e não um “ato de conhecimento”, embora admita o 

exercício de um juízo racional (cognoscitivo) do intérprete. Ao propor a existência de 

uma teoria pura do direito — pureza no sentido kantiano, equivalente a uma norma 

incontaminada por valores metajurídicos — o direito a ser interpretado comporta várias 

soluções, todas elas de igual valor, embora apenas uma se torne propriamente “direito 

positivo”, que será justamente aquela resultante da única interpretação autêntica 

admissível, que é a originada do órgão competente, que efetivamente “cria” o direito374: 

A interpretação feita pelo órgão aplicador do Direito é 

sempre autêntica. Ela cria Direito. [...]. [A]utêntica, isto é, criadora 

de Direito, é-o a interpretação feita através de um órgão aplicador do 

Direito ainda quando crie Direito apenas para um caso concreto, 

quer dizer, quando esse órgão apenas crie uma norma individual ou 

execute uma sanção. A propósito, importa notar que, pela via da 

interpretação autêntica, quer dizer, da interpretação de uma norma 

pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma 

das possibilidades reveladas pela interpretação cognoscitiva da 

mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se 

situe completamente fora da moldura que a norma a aplicar 

representa.  

Através de uma interpretação autêntica deste tipo pode criar-

se Direito, não só no caso em que a interpretação tem carácter geral, 

                                                 
372 O que, sem dúvida, não é de todo inconciliável, nesse aspecto particular, da concepção aristotélica e 
tomista acerca do reconhecimento da natural contingência do agir humano. 
373 No plano ético, a certeza subjetiva – indicada pela consciência pessoal – é o critério por excelência de 
moralidade do atuar humano,. Kelsen, assim, ao afastar qualquer possível recurso à valoração e 
subjetividade como suporte ao juízo interpretativo, estabeleceu um abismo insuperável entre direito e 
moral, entre o ser e o dever ser, como será discutido neste capítulo. 
374 (KELSEN, 1984, p. 470 et seq.). 
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em que, portanto, existe interpretação autêntica no sentido usual da 

palavra, mas também no caso em que é produzida uma norma jurídica 

individual através de um órgão aplicador do Direito, desde que o acto 

deste órgão já não possa ser anulado, desde que ele tenha transitado 

em julgado. É facto bem conhecido que, pela via de uma 

interpretação autêntica deste tipo, é muitas vezes criado Direito novo 

– especialmente pelos tribunais de última instância. 

O que se destaca do pensamento kelseniano – sem se falar apenas na sua 

agudeza e inexistência de qualquer outra saída possível375, que não a do reconhecimento 

do órgão competente como o único produtor da interpretação autêntica, i.e., a única 

válida, certa e eficaz –, é o fato de que, para muito além de afastar, sob qualquer 

medida, a possibilidade de uma ciência hermenêutica que pudesse igualmente conduzir 

a uma possível interpretação correta da norma, é a total ausência de preocupação com 

o ideal de justiça, como predicado da aplicação do direito – no sentido de se reconhecer 

um direito do outro – salvo se limitada a sua concepção como expressão do próprio 

direito positivo. A norma incontaminada desenhada por Kelsen e objeto de criação pelo 

                                                 
375 O sistema hermético desenhado por Kelsen se destaca, por exemplo, da concepção luhmanniana do 
direito como sistema autopoiético: “Ao transpor para as ciências sociais o conceito de autopoiésis, cuja 
origem é a teoria biológica de Maturana e Varela, Luhmann distinguiu a autopoiésis biológica do modo 
como funcionam os sistemas de sentido, como o direito. Tais sistemas, diferentemente dos biológicos, são 
capazes de auto-observar-se, referindo-se, a um só tempo, a si mesmos e a seu entorno, para integrar o 
seu próprio conjunto de operações, a diferença entre sistema e meio ambiente. Não há, portanto, uma 
atuação externa do meio ambiente sobre o sistema do direito. Harmonizados pela auto-observação, 
fechamento operativo e abertura cognitiva garantem aos sistemas sociais autopoiéticos sua necessária 
autonomia, sem que isso signifique o isolamento absoluto quanto a outros sistemas. Ora, o sistema 
jurídico como formulado por Kelsen é, como pudemos ver, um sistema que se isola, autarquicamente, dos 
demais sistemas sociais. E embora seja certo que o ingresso da conduta no mundo jurídico também se dá, 
na versão da Teoria Pura, pela conversão de dados da realidade fenomênica em elementos normativos, 
de acordo com a capacidade que têm as normas de dar sentido jurídico aos fatos da vida, não passa daí 
a similitude entre a Teoria Pura e a Teoria do direito autopoiético. Pois, enquanto o funcionamento do 
sistema jurídico reside, segundo Kelsen, na estruturação hierárquica de normas, tendo por pressupostos 
de completude e unidade o postulado gnosiológico da norma fundamental, em Luhmann não 
encontramos qualquer critério lógico que venha servir de unidade do sistema, sendo ele mesmo, por suas 
próprias operações, responsável pelo estabelecimento de seus limites. Ademais, de hierarquia não se 
trata, com a noção de autopoiésis, mas sim de uma circularidade reflexiva em que se põem mutuamente, 
em relação, operações sistêmicas da mesma espécie, o que imprime ao conceito de validez um significado 
claramente diferenciado do que lhe atribui a Teoria Pura. [...] Luhmann, diferentemente, não recorre a 
nenhum critério metodológio previamente selecionado para, a partir dele, construir o objeto científico do 
jurista. Definir-se é tarefa do próprio sistema autopoiético do direito, de seu potencial de auto-
observação, de sua capacidade de impor-se limites. Daí que a validez, como operação do sistema, não se 
vincule à noção de norma jurídica, estabelecendo-se pura e simplesmente como símbolo que assegura a 
circular sucessividade das operações.” MURICY, Marília. Racionalidade do direito, justiça e 
interpretação: Diálogo entre a teoria pura e a concepção luhmanniana do direito como sistema 
autopoiético. In: BOICAULT, Carlos Eduardo de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo (orgs.). 
Hermenêutica Plural: possibilidade jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. p. 111 a 113.  
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órgão competente – representando o “verdadeiro”, único e possível direito positivo – 

seria assim incontrolável por uma ciência hermenêutica e mesmo por qualquer 

fundamento ético eficaz, oponíveis ao intérprete que denominou autêntico376.  

Assim, embora Kelsen não negue a possibilidade da aplicação dos 

métodos hermenêuticos na atividade cognoscitiva do próprio julgador – aqui entendido 

como o competente, no plano jurídico, para proferir a interpretação autêntica – ao 

deslocar para ele o exclusivo exercício valorativo derivado de um ato de vontade, busca 

uma presumível segurança jurídica, como um valor fundamental do Estado, optando 

por uma arbitrariedade identificável: isto é, se a norma realmente possibilita ao 

intérprete um feixe de opções possíveis (a moldura kelseniana, sendo mesmo admissível 

que se decida fora dela377), a decisão de alguém deverá ser dotada de validade, a fim de 

solucionar uma lide e dar uma resposta àquele que teve – ou supôs ter tido – o seu 

direito violado378. Trata-se, assim, de uma questão de mera validação técnica do 

                                                 
376 (MURICY, 2002, p. 108), acentua, a respeito: “Desdobremos, melhor, este ponto: motivado pela 
preocupação em assegurar autonomia da ciência do direito em frente ao que considera invasivas 
interferências de outras ciências sociais; preocupado, por outro lado, em eliminar o risco ideológico do 
jusnaturalismo que ameaçava o rigor científico de prática do jurista, Kelsen vai buscar, na matriz 
kantiana da ‘razão pura’, eficiente cobertura epistêmica para seus propósitos. Sua filiação ao 
pensamento do ‘filósofo das três críticas’, não obstante o desprezo com que trata de pressupostos e 
conseqüências da ‘razão prática’, é, a nosso ver, inquestionável, nela encontrando fundamento a 
separação intransponível entre ser e dever ser, responsável por seccionar o saber sobre a sociedade em 
um saber sobre a ‘ natureza’ (Sociologia) e um saber direcionado pela lógica da imputação (Direito). Na 
mesma seqüência, realizando, com seu ‘agnosticismo axiológico’, o que Recasens Siches chamou de 
‘reelaboração positivante do kantismo’, conduz a tarefa de depuração científica do objeto do direito a 
um segundo nível de diferenciação: a distinção entre o ‘dever ser lógico’ e o ‘dever ser axiológico’, 
entregando este último à competência metafísica da Ética e dos filósofos. Aí, as duas faces da couraça 
epistemológica que protege a ‘pureza’ kelseniana contra o ineditismo pluralista do mundo real e contra o 
risco das ‘contaminações valorativas’. De um lado, o anseio pela autonomia que liberte o jurista da 
complexidade da experiência, tendente a ameaçar a eficácia da prática científica. De outro lado, o 
horror metafísico que desqualifica o mundo dos valores, tido por invulnerável a qualquer critério de 
objetividade. Sob tais imunidades, coerentes, mas artificiosamente construídas, emerge a teoria do 
ordenamento jurídico, como escalonamento hierárquico de normas que encontram na norma 
fundamental a base (pressuposta) de sua validez global e nos níveis derivados da Constituição, 
patamares sucessivos de asseguramento de validez das normas hierárquicas inferiores, até o ponto 
último das normas individuais, que se apresentam como fundamentação pura, uma vez que delas não 
derivam novas normas.” 
377 (KELSEN, 1984, p. 471).  
378 Ibid., p. 66. Sobre a segurança coletiva como fruto de uma ordem jurídica centralizada, Kelsen 
posicionou-se da seguinte forma: “A segurança colectiva pode, assim, ter vários graus que, em primeira 
linha, dependem da medida em que é centralizado o processo através do qual se determina, nos casos 
concretos, a existência de pressupostos a que é ligado o acto coercitivo da sanção e se executa este acto 
coercitivo. A segurança colectiva atinge o seu grau máximo quando a ordem jurídica, para tal fim, 
estabelece tribunais dotados de competência obrigatória e órgãos executivos centrais tendo à sua 
disposição meios de coerção de tal ordem que a resistência normalmente não tem quaisquer perspectivas 
de resultar. É o caso do Estado moderno, que representa uma ordem jurídica centralizada no mais 
elevado grau.”  



 180 

exercício hermenêutico, sem qualquer preocupação do que se terá por certo ou errado, 

sob o prisma do ideal de justiça, no caso concreto em discussão.  

De qualquer modo, em um sistema tão hermético não sobra espaço para 

uma reflexão sobre os fundamentos ou a natureza da justiça (o que Kelsen tentará, 

insatisfatoriamente, levar a efeito quando da 2ª edição da sua Teoria Pura do Direito379), 

ou sobre uma educação moral e os valores do intérprete. Estas, sem dúvida, são 

questões cujas repercussões para a hermenêutica jurídica e à perquirição do ideal de 

justiça são de extrema relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
379 KELSEN, Hans, A Justiça e o Direito Natural. Tradução João Baptista Machado. Coimbra: 
Almedina, 2001. Na verdade, o texto é um apêndice à segunda edição da Teoria Pura do Direito, em que 
Kelsen procura afastar qualquer recurso válido ao jusnaturalismo e, por extensão, a qualquer código de 
valores não positivado. Por exemplo, na seguinte passagem, bastante elucidativa (p. 42): “A justiça é, 
portanto, a qualidade de uma específica conduta humana, de uma conduta que consiste no tratamento 
dado a outros homens. O juízo segundo o qual uma tal conduta é justa ou injusta representa uma 
apreciação, uma valoração da conduta. A conduta, que é um facto da ordem do ser existente no tempo e 
no espaço, é confrontada com uma norma de justiça, que estatui um dever-ser. O resultado é um juízo 
exprimindo que a conduta é tal como – segundo a norma de justiça – deve ser, isto é, que a conduta é 
valiosa, tem um valor de justiça positivo, ou que a conduta não é como – segundo a norma de justiça – 
deverá ser, porque é o contrário do que deverá ser, isto é: que a conduta é desvaliosa, tem um valor de 
justiça negativo. Objecto da apreciação ou valoração é um facto da ordem do ser. Somente um facto da 
ordem do ser pode, quando confrontado com uma norma, ser julgado como valioso ou desvalioso, pode 
ter um valor positivo ou negativo. Por outras palavras: o que é avaliado, o que pode ser valioso ou 
desvalioso, ter um valor positivo ou negativo, é a realidade.”  
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4.5 A Ética e a Resposta ao desafio kelseniano 

Kelsen com a sua Teoria Pura do Direito reduziu a justiça à criação do 

direito por um órgão competente – no sentido jurídico – a quem atribuiu a interpretação 

“autêntica”. Afastou, assim, inapelavelmente, o direito da moral, criando um fosso 

intransponível entre o ser e o dever ser, na medida em que colocou o problema da 

interpretação apenas no plano da validade das decisões – sob a perspectiva da 

competência para a sua prolação – e não de sua correção ou adequação a um sistema de 

valores ou a qualquer padrão ético. Resta a questão de se esse corte asséptico do mundo 

do direito das bases que poderiam fundamentá-lo não contribuiu para uma 

desumanização do homem e para a “legitimação” de regimes odiosos.  

É facilmente perceptível que a manipulação do homem também possa 

dar-se pela linguagem, pela qual se expressa o direito a partir da norma escrita. É um 

truísmo afirmar que na norma não está posto o direito. É do exercício valorativo do 

intérprete que nascerá o direito subjacente ao texto normativo em análise, nos sistemas 

romanistas, ou, em geral, ao caso concreto em perspectiva, no direito anglo-saxão380. 

Mas se o direito é objeto da justiça no plano da moral, e esta aspira a realização plena 

do ser humano e o atingimento do Bem Comum na vida em sociedade, a ação do 

hermeneuta voltada a identificar a solução adequada ao caso concreto não poderá 

ignorar os pressupostos em que se fundamenta a própria justiça.  

Desse modo, a questão da concepção da justiça é crucial. Kelsen busca 

fugir do dilema, ao propugnar que caberá ao juiz deliberar no caso concreto o que se 

terá por justiça, que se confundirá com o próprio direito que terá positivado. 

Independente do sentimento subjetivo do julgador, abre-se um caminho para a 

realização da “justiça [como] a vontade do mais forte”, in casu o juiz dotado de 

jurisdição pelo aparato estatal. Daí – parecendo olvidar que nem todo o direito esteja 

                                                 
380 Além das críticas apontadas por Posner (1993, p. 14) com relação à questão da legitimidade na criação 
do direito pelos juízes, no sistema da common law, é relevante destacar o debate, altamente vigoroso, ao 
final do século XIX, protagonizado entre David Dudley Field e James C. Carter sobre a codificação da 
common law, retirando assim o centro de gravidade dos tribunais, proposta por Field. Ou, então, a 
manutenção das cortes como criadoras do direito, defendida por Carter por influência da escola de 
jurisprudência histórica, fundada por juristas germânicos no início daquele século, que apontavam a 
produção do direito fora das cortes como sendo um produto de qualidade inferior e, portanto, indesejável. 
Cf. FRIEDMAN, Lawrence M. A History of American Law. 2ª ed. Nova York: Simon & Simon, 1985. 
p. 403-411. 
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submetido ao crivo do contencioso judicial, mas apenas as pretensões resistidas – o 

plano da exegese kelseniana se reduzir a um mero problema de competência, o que seria 

inconcebível se a justiça representasse, para ele, o imperativo virtuoso de “dar ao outro 

o que lhe é devido”381. A autoridade suplanta, nessa perspectiva, a alteridade própria da 

justiça no plano iusnaturalista.  

Mas, se a justiça não se resumir tão-somente à vontade do mais forte 

(seja ele um ditador ou mesmo uma maioria) e se, na realidade, os sistemas 

democráticos e do rule of law impuserem um caráter de alteridade na própria iustitia 

(iustitia est ad alterum), parece ser corolário lógico que se deveria desenhar algum 

sistema hermenêutico de “controle institucional” que permitisse, não “controlar” – o 

que é infactível – mas indicar rumos, no plano moral, para a educação plena do 

intérprete, sob as mais diversas perspectivas do processo pedagógico. Isto porque, 

embora os valores tenham, por natureza, caráter subjetivo, de qualquer forma os 

princípios balizadores do processo decisório devam ser – o quanto possível e razoável – 

objetivamente revelados ao se prolatar uma decisão judicial, exteriorizando a percepção 

dos fatos e do direito aplicável pelo julgador382. No entanto, salvo nos casos extremos 

de um erro crasso ou de fraude e falsidade (e estas últimas sempre dependentes da 

problemática possibilidade de serem efetivamente provados...), um sistema de controle 

a posteriori (do latim lit.: “a partir do que é posterior”) dos valores éticos (ou de falta 

deles) equivaleria inutilmente a negar a própria liberdade interior do ser humano. Os 

valores, sem dúvida, se formam a priori (do latim lit.: “do início”)383, e vão se exprimir 

na conduta e refletir um padrão de comportamento esperado das pessoas nas 

                                                 
381 Vide Capítulo 3, retro. 
382 Por isso que as decisões judiciais podem ser objeto de juízos críticos e valorativos – técnicos ou morais 
– seja do jurista, seja do acadêmico de direito, pelo método do caso, como propugnado nesta tese. A 
motivação das decisões judiciais é inclusive condição essencial de sua validade, pois é o meio por 
excelência de se conhecer as razões de decidir do magistrado. A Constituição Federal de 1988, a respeito, 
estabelece: “Art. 93. [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...].” (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004, grifos nossos) 
383 Esta dificuldade pode ser verificada com bastante freqüência no Brasil, dada a ausência de controle 
eficaz sobre as atividades do Poder Judiciário, seja no que se refere às atividades de gestão e 
orçamentárias, ou sobre os procedimentos administrativos relativos – muito embora como exceção, de 
qualquer forma o máximo que em geral se vê é a reprovável prática da “aposentadoria compulsória”  – a 
juízes desidiosos ou indiciados por corrupção, não obstante as atividades do Conselho Nacional de 
Justiça, criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, objetivando atacar o problema. 
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circunstâncias ordinárias e extraordinárias da vida384. Daí que a educação, em sentido 

amplo, deva assegurar experiências culturais, técnicas, artísticas, científicas, sociais, 

estéticas, afetivas e espirituais, conforme seja o caso, a fim de propiciar uma formação 

madura e completar a personalidade do indivíduo de modo a promover um saudável 

desenvolvimento de suas potencialidades385. Não é possível, entretanto, reduzir o ser 

humano e suas potencialidades a um esquema fechado, pretendendo que todos aqueles 

dotados de um aparato técnico-metodológico-jurídico viessem a decidir de forma 

“correta” e “uniforme”. Isto porque, como bem destacado pelo Aquinate, as ações 

humanas tendem a possibilidades infinitas, pois se dão no plano do contingente386, não 

havendo decisões ou raciocínios necessários, mas sempre discutíveis387. Não basta, 

portanto, a obtenção de um conhecimento esotérico (para os “iniciados”), de caráter 

jurídico388, a fim de “garantir” que da interpretação jurídica nasça justiça no caso 

concreto, o que se somente viabilizaria – e sem qualquer garantia de certeza – pelo 

desenvolvimento das virtudes morais da prudência e da justiça em seus respectivos 

agentes, pois como sublinhou Lauand, com apoio em Pieper, somente quem é, ao 

mesmo tempo, e até antes, prudente, poderá ser autenticamente justo389. 

Se não é possível “controlar” a posteriori o juízo valorativo do intérprete, 

então se revela a importância de uma resposta pedagógica que ofereça condições para 

que o criador, o intérprete e o aplicador da lei sejam dotados de uma marcante formação 

moral – no plano das virtudes como atitudes éticas fundamentais –, o que também 

pressupõe uma cultura geral abrangente, o que se dará sempre a priori à formulação da 

decisão no plano jurídico.  

                                                 
384 Os termos “a priori” e “a posteriori” são aqui utilizados no seu sentido literal e não no plano kantiano 
de juízos pré ou pós-experiência, como exposto na Crítica da Razão Pura.  
385 TITONE, Renzo, Metotologia Didactica. 8ª ed. Madri: Rialp, 1981. p. 572 a 580. 
386 (STh, II-II, 49, 3). 
387 (PLAZAS PACHECO, 2003, p. 6). 
388 SCALIA, Antonin, A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. Princeton: Princeton 
University Press, 1997, assim se manifestou sobre o impacto que o ensino jurídico causa ao estudante de 
Direito, sob a perspectiva da common law (p. 3): “o primeiro ano da faculdade de direito produz um 
enorme impacto sobre a mente. Muitos estudantes recordam-se do fenômeno. Eles experimentam um tipo 
de renascimento intelectual, a aquisição de todo um novo modo de percepção e pensamento. A partir daí, 
mesmo se eles ainda não souberem muito sobre leis, eles vão – com diz a expressão – ‘pensar como 
juristas’. A esmagadora maioria dos cursos lecionados naquele primeiro ano, e certamente aqueles de 
efeito mais profundo, ensinam a substância, e a metodologia, do common law.”  (Grifos nossos). 
389 (LAUAND, 1997, p. 82). 
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Certamente, está-se ciente do fato – evidente desde Platão – de que a 

virtude não pode ser ensinada (ou ao menos não pode ser ensinada operacionalmente, 

como se ensina a operar um aparelho eletrodoméstico) e está longe da presente proposta 

essa pretensão, mas sim se acredita na – mais modesta, no entanto essencial – 

possibilidade de serem criadas condições que facilitem ao estudante de direito a 

desenvolver em si mesmo essas qualidades, pela irradiação de valores éticos que 

exerçam uma força de atração para o bem e a verdade, como propõe López Quintás390. 

Platão, na República, por meio de Sócrates já assinalava a concepção de 

a justiça ser algo que o homem descobre, mais propriamente do que cria. Por seu turno, 

analisando a aplicação do justo na antiguidade grega, no plano aristotélico, assim 

sublinha Sampaio Ferraz: 

Há, no direito ático, uma figura denominada anomia, que 

significa não a falta de lei, mas um dissídio entre uma lei escrita e os 

supremos princípios do justo. Reciprocamente, a eunomia é o acordo 

entre a lei escrita e os princípios gerais do justo. Para os tribunais 

gregos, todo legal era justo, embora nem todo justo fosse legal (lei 

escrita). O justo emanava de uma virtude, atribuída a todo cidadão, 

de dirimir entre uma lei justa e outra injusta. Uma certa prudência 

ou bom-senso de que os magistrados, particularmente, deveriam ser 

bem dotados fazia com que o justo, entre os gregos, se identificasse 

como o eqüitativo, devendo a lei repousar sobre a eqüidade. 

Havendo conflito, o juiz sempre decidia secundum bonum et equum, 

lembrando Aristóteles que ‘o bom juiz é o que recebeu uma cultura 

geral’(É.N., I, 1, 1095a).391 

A liberdade de interpretar os fatos segundo uma ótica particular – desde 

que não resvale para a mentira e falsidade pura e simples, negando, por exemplo, uma 

verdade conhecida como tal – faz parte da riqueza do grande calidoscópio social e 

cultural da humanidade. Se, conforme sustentava Ortega y Gasset, o homem, em certo 

sentido, “é a sua circunstância”, muitas vezes, nem mesmo as mais duras privações 

eliminam toda a possibilidade de exercício da liberdade, como demonstrou o notável 
                                                 
390 (QUINTÁS, 2005). 
391 FERRAZ JR, Tercio Sampaio, Estudos de Filosofia do Direito: Reflexões sobre o Poder, a 
Liberdade, a Justiça e o Direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 203. (Grifos nossos). 
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psiquiatra e filósofo Viktor Frankl ao tratar da condicionalidade humana ao ambiente e 

conjunturas que o cercam392.  

Um dos problemas centrais da ética moderna é, sem dúvida, resgatar a 

dignidade do ser humano, na sua condição de pessoa, permitindo condições para a boa 

formação de sua consciência. Assim, o fenômeno da personalidade precisa ser 

entendido, em uma escala de valores, sob a perspectiva nuclear de que o homem deve 

ser considerado em sua totalidade: em seus componentes materiais e espirituais, a 

racionalidade, o comando de valores, a autoconsciência e a consciência de que os 

outros existem e que devem ser respeitados393, o que sobretudo radica na tolerância, 

pressuposto basilar dos direitos e garantias fundamentais, na moderna concepção dos 

direitos humanos. Além da própria percepção das coisas que o rodeiam, nas quais o ser 

humano influencia ao mesmo tempo em que sofre a sua influência, como, por exemplo, 

se dá com o meio ambiente.  

Essas realidades exprimem valores incrustados no próprio ser do homem, 

mas que não são facilmente perceptíveis e assimiláveis se ausente um acentuado 

processo de educação moral. Isso também se exprimirá na elaboração das leis, a serem 

objeto da atividade hermenêutica, e na particular visão de mundo de cada intérprete: 

independentemente de ser um intérprete autêntico de concepção kelseniana, ou um 

iniciado nas questões jurídicas voltado à razoável exegese de um problema legal. 

O positivismo não promoveu uma resposta satisfatória quanto à formação 

dos valores do hermeneuta e, em geral, sequer se preocupou com isso394. Kelsen, com a 

interpretação autêntica destinada apenas a um órgão dotado de competência para decidir 

                                                 
392 (FRANKL, 1986, p. 40 e 41). 
393 Cf. KEIRSEY, David; BATES, MARYLIN.  Please Understand Me: Character & Temperament 
Types. Del Mar (CA): Prometheus Nemesis Book Co., 1984. esp. cap. I: Different Crums and Different 
Drummers. 
394 Posner (1993, p. 22) demonstra que mesmo Dworkin, apesar de admitir o recurso a considerações 
extralegais pelo juiz, não representa um avanço sobre as demais doutrinas positivistas, pois que a lei 
permaneceria apenas como produto da vontade do julgador: “Dworkin sustenta que toda questão legal 
tem uma resposta certa e errada; isto é, uma resposta dada pela lei e nenhuma resposta contrária à lei. 
Esta conclusão é um componente orgânico de sua teoria ao invés de uma adição barroca a ela. Se 
pudesse haver duas respostas certas para uma questão legal o juiz poderia ter espaço para exercer 
discrição; talvez, realmente, ela tenha de exercer discrição, e então a lei será determinada por 
considerações extralegais. Nós circundamos todo o círculo para o positivismo: a lei seria a vontade dos 
juízes ou de outras autoridades.” Cf. também DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução de 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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validamente, tão-somente estabeleceu um princípio de arbitrariedade identificável. Um 

direito sem moral, no entanto, resulta em uma série de paradoxos sem possibilidade de 

redução a um termo prático – justo por natureza – que represente a solução “certa” – em 

oposição a uma “errada” – no mundo real. Os paradoxos do positivismo jurídico – que 

em Kelsen encontrou a sua mais formidável expressão teórica – foram bem apontados 

em estudo de Andrés Olleros Tassara, intitulado A Crise do Positivismo Jurídico: 

Paradoxos Teóricos de uma Rotina Prática, traduzido para o vernáculo pelo autor desta 

tese395. Olleros estabelece uma classificação dos positivismos jurídicos – que destaca de 

per si já ser problemática – como396: 

a) projeção jurídica de teorias positivistas do conhecimento e, 

por conseguinte, da ciência;  

b) propósito de delimitar o objeto do saber jurídico (a 

realidade jurídica, portanto) reduzindo-o ao direito posto;  

c) expressão de uma opção ético-científica que considera o 

jurídico, não como um peculiar conteúdo ético-material, mas como 

um conjunto de normas identificadas graças a elementos formais e 

vinculado a um determinado conceito de soberania política e, 

inclusive, sua legitimação democrática.  

Destaca, ainda, o eminente mestre espanhol uma série de elementos 

relacionados entre os vários positivismos, que culminarão para destacar os paradoxos de 

uma doutrina de viabilidade também problemática397:  

[M]antida – de modo freqüentemente rotineiro e irrefletido – 

graças ao seu contexto cultural e ético-político:  

1) Estabelecimento de uma fronteira cortante entre moral e direito, 

consolidada graças ao abismo epistemológico entre ser e dever. 

                                                 
395 OLLEROS TASSARA, Andrés. A Crise do Positivismo Jurídico: Paradoxos Teóricos de uma Rotina 
Prática. Tradução Antonio Carlos Rodrigues do Amaral. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). 
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas nº 1, Teoria Geral, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992. p. 7 a 32.  
396  Ibid., p. 7. 
397 Ibid., p. 8, grifos nossos. 
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2) Substituição da busca de Justiça, de conteúdo inevitavelmente 

aleatório, por uma certeza que garantisse a segurança das 

expectativas individuais. 

3) Elaboração de uma ciência positiva do direito, resgatando-o do 

âmbito de uma ética de questionada racionalidade.  

4) Recuperação da historicidade do jurídico, longe das abstrações 

atribuídas ao jusnaturalismo. 

5) Fixação de um dualismo entre a atividade política pré-jurídica e a 

aplicação estritamente técnica do direito positivo (plasmado dentro 

do direito codificado, na distinção lege lata – lege ferenda).  

6) Eliminação de todo recurso ao metajurídico, mediante a obtenção 

de uma plenitude do ordenamento jurídico, concebido como sistema 

unitário. 

7) Abandono da atividade jurídica como exercício prudencial da 

razão prática, para entendê-la como aplicação dos ditames de uma 

vontade legítima.  

8) Neutralização do jogo de poderes sociais fáticos, garantindo a 

exclusiva soberania da legítima autoridade política.” 

Confrontados os elementos peculiares das várias doutrinas positivistas, 

vê-se que a ruptura entre direito e moral leva, assim, apenas ao inexorável processo de 

arbitrariedade identificável, prevalecendo, muitas vezes, a ausência de razões 

realmente relevantes e substanciais a sustentar o legítimo debate democrático das idéias 

e das posições conflitantes no plano político. Isto também resultaria na falta de 

legitimação – no plano ético do ideal de justiça – dos fundamentos de uma decisão no 

nível judicial, uma vez que restritos apenas à expressão da vontade do magistrado. 

Voltando-se a Kelsen, verifica-se que, se no processo de positivação o relativismo é 

latente, as fórmulas legitimadoras da decisão judicial – da interpretação autêntica – 

ficam despojadas de sentido substancial, superadas que são pelo formalismo398, dando 

                                                 
398 (MURICY, 2002, p. 107) destaca: “Esta é a inconfundível identidade da Teoria Pura do Direito: a de 
ser, por suas virtudes ou em seus defeitos, uma metodologia do direito, cujo inequívoco formalismo 
reflete importante teorização filosófica quando às condições de validez do processo de conhecimento.”  
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margem ao império de déspotas instantâneos. Pior ainda quando desandam para 

correntes alternativas – de vieses voluntaristas – do direito (como as chamadas escolas 

livres do direito na Europa e, no Brasil, de direito alternativo399). Como fruto 

indesejado de um direito sem moral, o ativismo judicial, levando o juiz a assumir a 

postura de um soberano instantâneo, rasgando leis e precedentes judiciais (às vezes 

literalmente...) e mesmo ignorando direitos e garantias fundamentais, nasceu justamente 

pelo não reconhecimento da atividade criadora e criativa do magistrado, segundo 

princípios maiores de justiça, na perspectiva moral, absolutamente relevantes e 

indissociáveis da aplicação do direito. (É paradoxal que o indivíduo, nesse caso, ao 

assumir postura tipicamente ditatorial, se porventura mantivesse alguma coerência, 

deveria necessariamente abdicar da autoridade judicante que lhe é conferida pelo 

próprio ordenamento jurídico que despreza, mas que lhe permite, ao menos 

formalmente, o exercício da função jurisdicional...). 

Agora, como assinala Olleros, se: 

só ex post facto cabe constatar a positividade jurídica; isto traça um 

curioso paradoxo, já que o direito – por definição – aspira a governar  

futuro e não a levantar ata do passado. O decisivo é poder identificar 

as normas jurídico-positivas, sem pretender um balanço do que a 

sociedade teve por norma considerar como direito positivo...,400 

a doutrina positivista – ao estabelecer um corte epistemológico entre direito e moral – 

não apresentou uma resposta adequada ao exercício de uma razão prática que permitisse 

uma solução satisfatória das controvérsias jurídicas, mormente quando Kelsen atribuiu, 

em caráter de exclusividade, a validade da interpretação apenas a um órgão julgador, 

afastado de qualquer outro controle possível quanto ao produto de sua atividade 

exegética, que consumará a coisa julgada.  

 

                                                 
399 Tais correntes ora propugnam “flexibilizar”, segundo o intuito político de seus operadores, o 
ordenamento jurídico vigente, defendendo uma linha “alternativa”; ora pressupõem o desprezo ao 
arcabouço jurídico existente, propondo a construção de um “novo direito”, que denominam “insurgente” 
ou “achado na rua”. Cf. GUANABARA, Ricardo. Visões Alternativas do Direito no Brasil. In: Revista 
Estudos Históricos n. 18. 1996. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/202.pdf.> Acesso 
em: 16 jul 2007. 
400 (OLLEROS, 1992, p. 12). 
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4.6 A distribuição da justiça pelo magistrado 

 Toda a questão das virtudes da prudência e da justiça encontra particular 

importância ao se analisar o núcleo da atividade judicante. Assim é, indubitavelmente, 

na medida em que os tribunais representam, no âmbito social, o último recurso àquele 

que não obteve voluntariamente o seu direito – pela fruição da virtude da justiça pelo 

obrigado – e, portanto, busca obtê-lo mediante a força coercitiva do direito, a ser ditado 

pelo magistrado401. Mas, recordando-se Pieper e MacIntyre402, não haverá meios de se 

obter justiça sem que haja senso de justiça – e justiça enquanto virtude, iluminada pela 

prudência – por parte daquele que detém o poder: de fato ou de direito.  Ao se tratar da 

atividade jurisdicional, é ao juiz que competirá decidir – em nome do ordenamento 

jurídico estatal – a quem pertence o direito subjacente às controvérsias judiciais. Sua 

decisão será coercível aos cidadãos envolvidos ao litígio: daí ser inequívoca a relevância 

da temática da prudência e da justiça para o magistrado.  

 Toda a atividade hermenêutica, por natureza, compreende o exercício de um 

juízo abstrato e valorativo do intérprete (neste caso, o juiz). Sendo admissível, por amor 

à linguagem, da qual não apenas o direito se serve mas igualmente se comporta como tal 

(daí uma das razões porque é passível de sofrer uma apreciação valorativa), sustentar 

que a atividade jurisdicional não admite discricionariedade – o que é próprio do juízo 

político e uma vez que, de antemão, segundo um dos motes positivistas, a lei projetaria 

o campo de atuação da norma, não cabendo ao intérprete nada mais do que objetivá-lo 

num contexto prático –, também é fato que o magistrado procurará enfocar o direito 

segundo sua particular visão de mundo, que tanto mais se conformará à verdade quanto 

maior for a sua capacidade de abstração e conformação com a realidade, em suas 

amplas, complexas e variadas dimensões. Assim, direito e moral, justiça e segurança 

jurídica são elementos indispensáveis e valores essenciais a iluminar o processo 

                                                 
401 A questão pertinente à dimensão moral da atividade levada a cabo pelo magistrado foi também 
desenvolvida anteriormente pelo autor da presente tese em estudo apresentado no XIX Simpósio Nacional 
de Direito Tributário, sob os auspícios do Centro de Extensão Universitária em São Paulo, coordenado 
pelo Prof. Ives Gandra Martins, contando com a presença do Ministro José Carlos Moreira Alves, então 
integrante do Supremo Tribunal Federal. O conclave tratou de analisar o efeito das decisões judiciais, na 
perspectiva processual que, embora mais propriamente nas questões tributárias, traz inequívocas 
implicações no âmbito do desenvolvimento político, econômico e social do país, tema que naturalmente 
leva a perquirir filosoficamente sobre o próprio papel do Poder Judiciário. O trabalho foi publicado sob o 
título Justiça e Segurança Jurídica (In: Suplemento Tributário LTr. São Paulo. 02/95).  
402 Cf. Cap. 3, retro. 
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decisório a ser realizado pelo juiz e pelo aplicador da lei em sentido geral. Desse modo, 

mesmo que – por preciosismo técnico-terminológico – não se considere admissível 

discricionariedade do julgador, por outro lado há que se admitir que não há viabilidade, 

prática ou teórica, em última análise, na separação entre direito e moral (aqui entendida, 

como ao longo da presente tese, como o conjunto de regras normalmente não escritas 

mas não obstante cogentes, diretamente aplicáveis ao indivíduo e à sociedade na 

persecução de suas finalidades existenciais), no exercício da atividade jurisdicional. 

Melhor dizendo: entre segurança jurídica, que seria o objetivo maior vislumbrado pelas 

correntes positivistas, e justiça, que seria a base fundamental da atividade judicante, na 

visão iusnaturalista clássica.  

 É fato, insista-se, que no texto normativo ainda não está posto o direito. É de sua 

leitura valorativa que surgirá o nascimento da norma jurídica (entendida como a decisão 

judicial no caso concreto, seja à luz do sistema anglo-saxão ou derivado do direito 

continental europeu, de origem romanística): o direito propriamente dito, que será tão 

mais adequado quanto mais se aproximar da ordem constitucional e legal delineando a 

estrutura orgânica do poder e regulatória das relações sociais, e na medida em que 

corretamente subordinada aos princípios maiores derivados do direito natural e 

igualmente àqueles plasmados no rol dos direitos e garantias fundamentais: os também 

denominados direitos humanos. A justiça nascerá subjacente à sentença judicial na 

medida em que melhor atenda à solução do conflito em questão, levando em conta a 

estrutura altamente complexa da vida social e do ser humano, com suas limitações, 

potencialidades e finalidades que naturalmente lhe são atribuídas. A segurança se 

corporifica não em uma exata redução do direito ao texto normativo posto, mas sim 

como resultado de um exercício valorativo que congregue, na maior extensão possível, a 

mais ampla percepção da realidade do magistrado e do intérprete e aplicador da lei em 

geral. E aqui a noção de virtude está de volta, pois nas lições de Couto-Soares, todo o 

conhecimento da realidade requer o aperfeiçoamento de nossas faculdades intelectuais 

no plano moral, para alcançar a verdade na área específica de que se trata: “Para o 

conhecimento, o importante é que nossas faculdades, nossas capacidades ou virtudes 

intelectuais sejam realmente fidedignas no ambiente em que nos desenvolvemos”403, 

ensinando ainda, ante os impasses entre os “modelos” ou “padrões” universais – por 

                                                 
403 (COUTO-SOARES, 2003, p. 4). 
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exemplo, aqueles representados pela norma hipotética – e a situação contingente no hic 

et nunc404: 

Neste caso, a insuficiência da regra, o déficit do 

ordenamento, a incapacidade da lei e da norma para abarcar toda 

realidade da própria vida, é suprida pela dinâmica das virtudes. As 

virtudes são essas habilidades para, em cada caso, encontrar o meio 

exato, justo para realizar uma ação. [...].  O excesso e o defeito 

acontecem de múltiplas maneiras, mas o meio de um só modo. A 

virtude é precisamente essa “habilidade” de “acertar em cheio”. No 

que se refere à vida e à ação humanas, é evidente que não seriam 

suficientes milhares de normas e regras para determinar como 

acertar em cheio: faz falta algo que penetre desde o interior do 

próprio agente até o seu modo de atuar. A virtude, neste caso a 

phronesis, a prudência, não se assenta em um corpo fixo de regras 

necessárias, nem se apóiam em uma regra, em um know-how. Neste 

domínio da prática, como disse Aristóteles, “para aprender o que 

teremos que fazer, temos que fazer primeiro o que teremos que 

aprender”. Santo Tomás expressa a mesma idéia ao observar que a 

“certeza da prudência” sempre vai adiante da “certeza da verdade”. 

Isto significa que a contingência, a multiplicidade e variedade de 

situações e circunstâncias é co-natural à prática da virtude. Em um 

mundo totalmente transparente à ciência, no qual se pudesse 

estabelecer com precisão tudo o que acontece e nada pudesse ser de 

outro modo, em um mundo no qual uma rigidez inflexível 

determinará o rumo certo e as leis científicas dominassem com 

absoluta necessidade todo o devir, nesse mundo não haveria lugar 

para a arte, nem para a práxis humana, nem para a virtude. Tem 

razão Proust, quando afirma que “o vício é uma ciência exata”. 

 Destarte, parafraseando Olleros, que sustenta que sem razões não há democracia: 

sem razões – e virtudes – não há justiça; não há segurança; não há sequer direito 

propriamente dito! A atividade jurisdicional, na dimensão que lhe confere o regime 

                                                 
404 (COUTO-SOARES, 2003, p. 4, grifos nossos). 



 192 

republicano405, conforma uma das mais notáveis e importantes tarefas sociais. Tanto 

mais justo e eficiente será o magistrado – e o aplicador da lei em geral – que, não 

abdicando de suas atividades intelectual e volitiva ao interpretar, criar (no sentido de 

trazer à vida) o direito, der a mais ampla fundamentação à decisão que proferir. Esse 

exercício indelegável da razão será tão mais preciso e adequado quanto maiores forem 

os elementos práticos e teóricos utilizados na sua análise. Certamente, não há liberdade, 

da qual o fenômeno criativo se nutre, sem regramento que conforme as linhas mestras 

da atuação humana. Nessa perspectiva, o ordenamento constitucional e legal 

substantivo, originados do exercício democrático e legítimo do poder pelos 

encarregados da atividade legislativa, ao lado dos direitos e garantias fundamentais – 

lastreados no direito natural – são a matéria prima a ser trabalhada pelo julgador – e 

pelo intérprete – na criação da norma jurídica aplicável ao caso concreto em litígio. 

Além disso, o nascimento do direito vivo a partir do exercício da atividade jurisdicional 

também se dá, ele mesmo, dentro da estrutura legal para tanto delineada, traduzida pelo 

direito processual406. Assim, é imprescindível a mais ampla e consistente educação 

moral do magistrado – e educação pela prudência para a justiça, como se propugna 

nesta tese – pois do senso de justiça do julgador decorrerá o maior ou menor grau de 

justiça – na sua vertente virtuosa – nas decisões que proferir407. 

                                                 
405 No regime republicano a ênfase se dá em uma comunidade de cidadãos, em que a importância do 
direito e, por extensão, da aplicação da justiça com independência pelas cortes estatais têm um papel 
primordial para a preservação das instituições públicas. Ademais, Celso Lafer bem expressa a síntese dos 
elementos presentes no conceito de República, destacando serem eles: “(i) a ênfase no bem público, que 
não se confunde com o interesse dos particulares; (ii) a importância do papel do direito para impedir a 
violência e o arbítrio; (iii) as virtudes cívicas de cidadania, necessárias para aperfeiçoar a convivência 
coletiva, voltada para a utilidade comum que tem como um de seus ingredientes o tema da educação 
pública ao alcance de todos; e (iv), o princípio federalista como fórmula capaz de conciliar o tamanho 
com a proximidade, tanto no plano interno quanto no plano internacional.” Cf. LAFER, Celso. O 
Significado da República. In: Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2, n. 4. 1989. p. 223. 
Disponível em: http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/57.pdf. Acesso em: 18 ago 2007. 
406 As normas da legislação adjetiva, com seus diversos requisitos formais e temporais, são, o quanto 
possível, a medida de liberdade do juiz e das partes na condução do processo judicial, a fim de que ele 
atinja a sua finalidade natural, que é a solução da controvérsia. Nessa ótica, a aplicação, criação, do 
direito pelo magistrado deve ser produzida dentro do espectro legitimamente desenhado pela lei 
processual. Evidente que a interpretação da legislação processual também está inserida dentro do campo 
exegético atribuído ao julgador, mas dada a necessária rigidez dos textos positivos dessa natureza, ela 
mesma se dá dentro de escopo substancialmente reduzido de criatividade jurisdicional.  
407 Notadamente no Brasil, tais aspectos, sob a ótica da cidadania, se configuram críticos, pois que o 
acesso ao Poder Judiciário, paradoxalmente, se apresenta longe de atender aos anseios da população mais 
desprotegida. É o que já salientou, entre outras considerações, Rolf Kuntz, ao analisar o pensamento do 
filósofo norte-americano John Rawls, no ensaio intitulado “Filósofo Liberal retoma noção da igualdade”: 
“Outra parte da questão é dar um conteúdo concreto à idéia de oportunidades iguais, outra grande 
bandeira das democracias modernas. A noção de bens primários une as duas propostas: a da pluralidade 
dos fins e a das chances iguais. É desta forma que liberdade e igualdade se integram, inseparavelmente, 
em sua concepção de cidadania. Se a cidadania tem de atender a esse duplo critério, quem, no Brasil, 
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Assim, a pouca viabilidade no controle a posteriori do exercício 

valorativo – por mais que se tenham esforçado algumas doutrinas positivistas –, não 

deixa de salientar que o resultado da atividade hermenêutica, de qualquer forma, sempre 

que se defrontar com conceitos ou tipos complexos, ambíguos e indeterminados, se 

projetará, finalmente, em um ato de vontade, que é incontrolável enquanto espelhar um 

juízo valorativo, por natureza de caráter subjetivo, de cada julgador em particular, não 

obstante suportado por prévia atividade técnica-cognoscitiva. Em suma, a 

incontrolabilidade do exercício hermenêutico do julgador, demonstra inegavelmente 

que este é um ato de vontade e não o resultado lógico de um ato de conhecimento – 

utilizando-se da terminologia kelseniana – decorrente de qualquer método ou esquema 

científico eventualmente abraçado pelo magistrado no plano gnosiológico, no exercício 

da atividade cognoscitiva.  

Desse modo, apesar de a hermenêutica dogmática fornecer diversos 

métodos voltados a auxiliar na adequada interpretação da norma jurídica quando de sua 

aplicação ao caso concreto, de fato – como reconheceu Kelsen – o produto da 

interpretação, não obstante esteja lastreado em um processo cognoscitivo, é resultado de 

um ato de vontade e não de um ato de conhecimento. A conclusão kelseniana, sob 

certas perspectivas – à luz da filosofia clássica – não chega a ser original e sequer 

deveria causar grande admiração, pois, se considerada a natureza humana tal como ela 

                                                                                                                                               
pode ser chamado cidadão? Pela contagem habitual, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, 
com cerca de 90 milhões de pessoas habilitadas a votar e, além disso, a concorrer à maior parte das 
funções públicas. O título de eleitor, porém, é só um dos papéis que vinculam o brasileiro ao sistema de 
direitos. Outro documento importante é a carteira de trabalho. Em 1990, segundo o IBGE, 41,2% dos 
empregados não tinham carteira de trabalho assinada. Estavam, portanto, excluídos de uma série de 
benefícios, como a aposentadoria por tempo de serviço, dependentes de uma documentação em ordem. 
Poderiam, naturalmente, buscar num tribunal a defesa de seus interesses. Poderiam, mesmo? Também 
segundo o IBGE, entre 1983 e 1988, 8,6 milhões de pessoas estiveram envolvidas em conflitos de 
direitos. Dessas, porém, 55% não recorreram à Justiça. Pouco mais de 40% resolveram seus problemas 
por conta própria. A maioria dos brasileiros não tem acesso ao serviço judicial. Falta dinheiro, ou 
informação, ou condições de enfrentar processos muito demorados. Ou falta, simplesmente, confiança na 
Justiça”. Adiante, Kuntz finaliza seu artigo destacando que, tanto os direitos materiais (salário digno, 
moradia, etc.), como os direitos formais (garantidores da liberdade de expressão, habeas corpus, etc.), não 
obstante reconhecidos como liberdades e garantias essenciais... “São excelentes, mas é difícil explicar a 
sua importância a quem da cidadania só tem o título de eleitor, porque mal sabe ler, não ganha para 
alimentar a família, não tem carteira assinada e só interessa à Justiça quando se transforma em réu...”.  
In: O Estado de S. Paulo, São Paulo, Suplemento Cultura, 13 nov. 1993. p. 1. Em 2006, foram quase 126 
milhões de brasileiros aptos a votar, sendo razoável supor que as proporções estatísticas não tenham se 
alterado substancialmente desde a década passada. Recentes dados divulgados pelo Banco Mundial dão 
nota que em 2007 a corrupção, por exemplo, teve o pior controle no Brasil, comparativamente aos últimos 
dez anos (Disponível em: http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/07/070710_corrupcao 
_ bird _ dg.SThml. Acesso em 16 jul 2007). 
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é, o controle a posteriori do exercício valorativo do intérprete é, com certeza, 

extraordinariamente problemático, se não mesmo infactível408. 

A hermenêutica filosófica, ao levantar a questão de ser ou não possível se 

falar em uma ciência hermenêutica que conduzisse a uma lógica inexorável de 

resultados incontroversos, permite refletir sobre a própria natureza humana e a concluir 

pela impossibilidade de se pretender assegurar resultados que dependem, como visto, da 

valoração subjetiva. Isto é, das virtudes morais do intérprete que são, por natureza, 

incontroláveis a posteriori, pois a consciência moral sempre se forma a priori. 

Indiscutivelmente, a hermenêutica dogmática contribui, sob a perspectiva técnica e 

metodológica, à preparação prática do jurista para interpretar a norma jurídica dentro do 

sistema jurídico positivado, visando garantir um mínimo de segurança e certeza quanto 

ao conteúdo e alcance do que se terá por direito no caso concreto. Mas ainda assim, são 

insuficientes os elementos objetivos para permitir ao cidadão a previsibilidade de 

resultados quanto à interpretação das regras de conduta juridicamente estabelecidas — 

nomeadamente quando são complexas e ambíguas —, embora desejáveis para propiciar 

mínimas condições para a boa convivência social e ao adequado manejo de seus bens e 

negócios na vida em sociedade. 

Daí a educação moral ser indispensável, dando ao cidadão – e muito 

especialmente ao jurista – um aparato ético fundamental, em que a prudência e a justiça, 

enquanto virtudes, dizem respeito à própria realização humana em plenitude e não se 

deixam substituir por instrumental jurídico-normativo-jurisdicional: e menos ainda por 

métodos ou esquemas exegéticos que pretendessem, inútil e ingenuamente, controlar de 

forma cabal o processo decisório, de valoração subjetiva, do intérprete. Retomando-se o 

referencial tomista, na incisiva construção de Pieper409, “somente quem em primeiro 

lugar e previamente é prudente, poderá ser justo, valente [...] e que o homem bom é 

bom em virtude de sua prudência”. Na mesma direção: “nada nem ninguém poderá 

impedir o poderoso de fato de ser injusto a não ser o seu próprio senso de justiça”410, 

arrematando Rodriguez411 que a prudência “precede e dá autêntico sentido à justiça” 

                                                 
408 (PIEPER, 1968, p. 319). 
409 (PIEPER, 1980, p. 207) 
410 (PIEPER, 1968, p. 319) 
411 (RODRIGUEZ, 1981, p. et seq.) 
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por ser a virtude moral “reguladora de todo o comportamento humano digno do 

homem”.  

Assim, os valores pessoais do jurista, na perspectiva ética, devem ser 

formados a priori (e este é o propósito fundamental da educação moral para as virtudes, 

como se propõe na presente tese), pois que ex post facto – no exercício a posteriori da 

atividade hermenêutica – sempre que se tratar de normas indeterminadas, complexas e 

ambíguas (como sói ocorrer nas questões jurídicas relevantes), a atividade 

interpretativa, em seu caráter subjetivo, é sempre incontrolável, a não ser pela prudência 

que iluminará o próprio e personalíssimo senso de justiça do intérprete e aplicador da 

lei, do formulador de políticas públicas e do magistrado na atividade forense. Daí que 

do exercício prudente da razão pelos magistrados nas cortes superiores, a jurisprudência 

– como prudentia do ius412 – realmente implementará a justiça no caso concreto, 

servindo de importante suporte pedagógico, segundo o método do caso, para a formação 

técnica e para despertar o acadêmico de direito aos valores éticos fundamentais 

subjacentes à atividade hermenêutica do julgador e de todos aqueles dedicados às 

profissões jurídicas, como se propugna na presente tese. 

Para isso, retomando-se o fio condutor, na perspectiva ética, da presente 

tese, o recurso ao pensamento tomista é atual e vigoroso à pedagogia moral no ensino 

jurídico, pois como recorda Couto-Soares, o Aquinate413: 

[...] que entendeu a atividade filosófica como a de uma arte, a 

principal das artes [Cfr. MacIntyre, Tres Versiones de la Ética., p. 

166], enfrentou-se com a fragilidade da vida e da ação humanas, 

como a condição falível e precária da razão prática; o homem não 

pode pretender uma certeza irrefutável, para chegar ao termo de 

uma decisão, mas se vive a obediência à verdade, realiza a verdade 

prática. No pensamento ético de Santo Tomás, a contingência das 

coisas humanas, objeto da razão prática, não constitui uma limitação 

nem uma debilidade, senão uma potencialização de sua dinâmica 

própria. A razão prática encontra sua força, sua “justa 

constituição” na virtude da prudência, essa habilidade para dar com 
                                                 
412 (LAUAND, 2003, p. 315). 
413 (COUTO-SOARES, 2003, p. 2). 
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a verdade em cada situação concreta, através do recurso à 

experiência vivida condensada nas virtudes. Um discurso filosófico 

sobre a razão prática, seus modelos de deliberação e decisão, 

necessita ser complementado por uma reflexão ética sobre as 

virtudes, que são a otimização e o reforço de suas diversas funções: a 

de deliberar, julgar, eleger e decidir. 
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4.7 Iurisprudentia: a prudentia do ius e o valor pedagógico da verdade prática 

Kelsen e os positivistas, como visto ao longo deste capítulo, ao afastarem 

a ética do direito não lograram apresentar uma resposta satisfatória aos anseios humanos 

de justiça e menos ainda solucionar a questão da ambigüidade e complexidade das 

normas jurídicas. O projeto positivista, ao separar a moral do direito, desconsiderou que 

ambos estão umbilicalmente ligados, pois tanto um como outro se voltam para a ação 

perante a realidade e se expressam no atuar corretamente diante de situações concretas 

e singulares, orientadas que devem estar ao atingimento do bem comum e não 

obstaculizar a realização individual. A moral, no plano da realização existencial do 

indivíduo e o direito na perspectiva de prover as bases possíveis para o relacionamento 

em sociedade, como instrumento e objeto da justiça, esta sempre um valor ético por 

excelência. Tanto uma como outra se nutrem do real – das realidades contingentes – e 

dele dependem para sua fruição414. Antonin-Marcel Henry ensina que “a moral é uma 

ciência prática, isto é, uma ciência do ato humano tal como existe onde quer que seja 

exercido”415. Lauand destaca com acerto que “a moral e a educação moral principiam 

pela visão da realidade” e, assim, é função pedagógica essencial “esta tarefa de 

apontar para a realidade concreta”416 e isto porque, diz o Aquinate, “na moral, as 

generalidades são pouco úteis, já que as ações se realizam em situações 

particulares”417. Por sua vez, ressalte-se ainda uma vez que “o saber jurídico é uma 

ciência prática”418 e “é um saber de experiência feita, e uma experiência de saber 

crítico é um saber técnico, mas também prático: o saber jurídico é uma práxis”419.  

No plano jurídico, a adesão da inteligência que “aplica à realização do 

bem o conhecimento da realidade”420, deve levar à prática da ação correspondente em 

                                                 
414 A prudência permite ver “o desenlace dos casos incertos” (STh, II-II, 47, 1), uma visão que “não 
pertence à potência apetitiva, mas à cognoscitiva” e “reside somente na razão prática” (STh, II-II, 47, 2, 
sed contra).   
415 (HENRY, 2004. p. 43). 
416 (LAUAND, 1997, p. 139). 
417 (STh, II-II, Prólogo). 
418 (HERVADA; CUNHA; MUÑOZ, s.d., p. 14). 
419 (BASTOS, 2000, p. 362). 
420 (PIEPER, 1960, p. 33) 
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vista do ideal de justiça, que é objeto e fim da prudentia aplicada ao direito421. Por isso, 

sublinha Lauand: “a prudentia enquanto virtude da decisão, é a própria base da 

justiça e a iusrisprudentia nada mais é do que a prudentia do ius”422. Ou seja, a 

decisão judicial moralmente certa tendo por meta o ideal de justiça no caso concreto, 

pois “a prudência não perde a ordenação das coisas para um fim”423. Ora, segundo a 

antiga tradição jurídica clássica, os romanos se deparavam com a inafastável realidade 

de que a lei não exprime todo o conteúdo do direito, sendo inevitável a ambigüidade, 

daí que já surgira em Roma a interpretátio prudéntium (jurisprudentia) 424, a quem 

Michel Villey atribuía o berço do direito425. 

Assim, a proximidade da jurisprudência com a virtude da prudência é 

bastante visível e sua utilização pedagógica absolutamente relevante – que é o que se 

propõe nesta tese, pelo método do caso426 –, na medida em que a virtude se aprende pela 

educação e pela experiência427 e que o estudante de direito se volte para a realidade 

vista sob o prisma de sua juridicidade – tal como reconhecida pelas cortes judiciais –, ou 

seja, atendendo aos pressupostos da memoria428 e da docilitas429. As decisões judiciais 

igualmente visam, por natureza, aplicar os princípios universais aos casos concretos em 

litígio objetivando a solução da controvérsia: ou seja, alcançar o bem humano 

subjacente ao conflito de direito, dizendo a justiça no caso real. Também “o fim das 

                                                 
421 (PIEPER, 1960, p. 21): “A prudência, na medida em que é a ‘justa constituição’ da razão prática, 
apresenta, como esta, uma dupla face. É cognoscitiva e volitiva. Esta voltada para a intelecção do real e, 
por outro lado, para a determinação do querer e agir. Mas a intelecção dá-se primeiro e constitui o 
‘padrão determinante’. A decisão, que por sua vez é determinante do querer e do agir, recebe o seu 
‘padrão’ do conhecimento, como algo que ele é de secundário e subordinado. Como diz São Tomás [STh, 
II-II, 166, 2 ad 1], o ‘comando’ da prudência é um ‘conhecimento directivo’; a decisão prudente traduz 
uma refundição dos verdadeiros conhecimentos que a precederam.” 
422 (LAUAND, 2003, p. 315, grifos nossos). 
423 (STh II-II, 49, 6) pois: “a prudência se refere propriamente aos meios, e sua função própria consiste 
em ordená-los para o devido fim”. 
424 Cf. JURISPRUDENTIA. In: SILVEIRA, César da. Dicionário de Direito Romano. São Paulo: José 
Bushasky Editor, 1957. p. 354-355 
425 VILLEY, Michel. Seize Essais de Philosophie du Droit. Paris: s.c.p., 1969. p. 73 a 106. (Grifos 
nossos).  
426 Vide Capítulo 5, na seqüência.  
427 (STh II-II, 47, 15 sed contra). 
428 Ibid., 49, 1. 
429 Ibid., 49, 3. 
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virtudes morais é o bem humano”430. Conquanto haja evidente diferença de grau entre o 

bem objetivado na decisão judicial – a solução de um conflito pela distribuição de 

justiça – e aquele objetivado pela ética – que é a realização existencial em plenitude – 

há efetivamente uma diferença de grau, e não propriamente de qualidade, pois ambas 

devem se dirigir ao bem, embora os alcances sejam por natureza distintos431. Mas a 

jurisprudência também se reflete em um tipo especial de prudência, que é aquela 

aplicada à ciência do governo. Ora, sendo a prestação jurisdicional atividade intrínseca 

ao exercício do poder, como ensina Tomás: “a execução da justiça enquanto orientada 

ao bem comum, que pertence ao dever do governante, necessita da orientação da 

prudência”432. E arremata: “Conseqüentemente, a justiça e a prudência são as virtudes 

mais apropriadas ao governante”433, ao que se pode acrescentar – e muito 

especialmente – ao jurista e ao acadêmico de direito.  

É importante verificar também a proximidade da jurisprudência – base do 

método do caso – com a incerteza própria do comando da ação da virtude da prudência 

e que se manifesta ante uma infinitude de possibilidades no mundo real. Pela natureza 

dos atos contingentes, jamais se permite, portanto, uma certeza exata de seus resultados. 

O mesmo ocorre na seara jurídica, como assinala Maria de Carmen Platas Pacheco434: 

A liberdade introduz no direito um elemento de incerteza, que 

faz que nenhum caso seja igual ao outro e possa ser tratado de modo 

idêntico. O obrar humano em sua dimensão jurídica é irrepetível e 

único, e por esta razão não pode ser pensado com elementos 

nocionais que são próprios da reflexão sobre objetos certos e 

imutáveis, como quantidades, densidades ou magnitudes.  [...] 

Em outros termos, no âmbito do jurídico é impossível lograr a 

certeza, a segurança no juízo que caracteriza as ciências exatas, 

nenhum juiz pode ter a certeza que a sentença ditada era a única e 

                                                 
430 (STh II-II, 47, 6). 
431 Como se pode verificar no Cap. 3, retro, que trata da virtude da justiça. 
432 (STh II-II, 50, 1 ad 1). 
433 Ibid. 
434 PLATAS PACHECO, Maria Del Carmen. La analogía de proporcionalidad, método jurídico para 
atribuir lo debido: Reflexiones a partir de la tradición aristotélico-tomista. Roma: Società Inernazionale 
Tommaso D’Aquino. Disponível em: < http://www.e-aquinas.net/pdf/platas.pdf>. Acesso em: 9 jul 2007. 
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absolutamente melhor. Por isso escreveu o inolvidável mestre Luis 

Recanséns Siches, que seria um erro entender a certeza e a segurança 

jurídica em termos absolutos, o mais que se pode chegar em direito é a 

formulação de juízos de probabilidade. 

O juízo de valor próprio do jurídico que origina a jurisprudência – 

fundamento material do método do caso – em muito se afeiçoa ao exercício prudencial 

da razão ao utilizar a analogia e a proporção como elementos indissociáveis para a 

percepção do contingente. Nessa perspectiva, como salienta Platas Pacheco435, “o 

melhor método para aferir a realidade jurídica é analogia porque por seu intermédio 

nós podemos conhecer em que proporção um caso é semelhante ou não a um outro que 

tem as mesmas características.” Na perspectiva da ética, como sustenta Franco Sentíes, 

ao tratar da aplicação prudencial do método analógico436: 

Considerar a analogia significa referir-nos a algo que em 

princípio pertence à ação do intelecto. No entanto, se trata de um 

método de conhecimento indireto da realidade. Portanto, há que 

buscar nesta a fundamentação do método analógico. O que supõe 

entender a inteligência como uma atividade orientada até o real. A 

coisa é a que marca e determina dita orientação. Nosso intelecto é 

uma natureza de princípio ativo, cuja finalidade é conformar-se com 

as coisas. Desta forma, o conhecimento humano se encontra 

ordenado ao fim de conformar-se com as coisas. O ser é o primeiro 

que o entendimento capta e ao que tende por natureza. Assim o 

explica Tomás de Aquino quando na Suma Teológica desenvolve as 

três potências da alma: “Há um terceiro gênero de potência (a 

intelectiva) cujo objeto é, todavia, mais universal, pois que não 

acabam somente no corpo sensível, senão que chega a todo ser sem 

exceção.” [S.Th I, q. 78 a.1] 

O conhecimento pela memoria e pela docilitas que permite o aprendizado 

da experiência para o exercício da prudência, como visto anteriormente437, e a educação 

                                                 
435 (PLATAS PACHECO, 2003, abstract). 
436 (FRANCO SENTÍES, 2003, p. 3)  
437 Vide Capítulo 2, retro. 
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moral pelo método do caso também se projetam na direção da adesão da razão ao 

sentido proporcionado pela analogia e pela proporção. Nessa perspectiva, no caso da 

virtude da prudência, Franco Sentíes438 buscará demonstrar que: 

[...] As ciências práticas, às quais pertence a Ética, são 

aquelas que [...] assumem o ser como uma hipótese já que versam 

sobre o singular operável e toda obra no ser humano é provável 

porque pode ser de uma maneira ou de outra, mas uma vez que se 

tomou a decisão no atuar, a conduta é essa e não outra. Daqui que os 

atos humanos possam ser qualificados como bons ou maus 

dependendo de guardarem ou não uma proporção adequada com o 

Bem em si mesmo, princípio a partir do qual se fundamentam as 

demais coisas que se dizem boas, as quais devem ser análogas 

proporcionalmente ao que é bom por natureza. Tomás de Vío 

Cayetano, fiel seguidor da filosofia tomista ainda que com algumas 

limitantes interpretativas, explica a respeito que: “chamam-se 

análogas segundo a proporcionalidade aquelas coisas cujo nome é 

comum e a razão significada por esse nome é proporcionalmente a 

mesma. Desta forma se exclui o relativismo absoluto no qual toda 

opinião tem o mesmo valor sem considerar o que é bom em si.” 

Pois bem, a tradição aristotélico-tomista adota a linha 

análoga de vários seres em relação com uma mesma razão 

significada reconhecendo diferentes sentidos do ser, ainda que 

segundo os modos e especificações do único sentido da substância, ou 

seja do ser enquanto ser, do ser metafísico [S Th I, q.4, a.3]. Neste 

sentido, se este tipo de metodologia funciona para a ciência 

Metafísica com muito maior razão serve para a Ética cujo campo de 

aplicação está no singular operável que em essência é contingente e 

provável e portanto sujeito a uma interpretação prudencial que vai 

do singular ao universal e regressa ao mesmo particular de que 

partiu, para determinar assim se se trata de um ato voluntário ou 

involuntário ao qual se possa atribuir com certeza o seu grau de 

imputabilidade. 

                                                 
438 (FRANCO SENTÍES, 2003, p. 2, grifos nossos). 
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E, aplicados à interpretação jurídica prudencial, alude Platas Pacheco 

acerca da analogia e proporção439: 

A analogia constituiu de per si um método de inestimável 

proveito para o direito, porque em matéria de juízos humanos não há 

prontuários nem receitas imutáveis frente às conjunturas que de si 

supõe o fazer em sociedade, as conjunturas são por definição inéditas 

e este é o espaço próprio do direito. 

Se a matéria do raciocínio jurídico fosse necessária, as 

conclusões surgiriam de maneira evidente, tal como ocorre no 

raciocínio matemático, que não está obrigado a dar argumentos para 

que se justifique o resultado de suas equações, pois a conclusão surge 

espontaneamente.  

No direito não ocorre assim, o juiz defronte a uma matéria 

contingente e circunstanciada se vê obrigado a realizar um raciocínio 

problemático, cujas conclusões serão sempre discutíveis. Do 

contrário, e isto é evidente, não existiria a instituição jurídica dos 

recursos e de salvaguardas, nem ocorreriam mudanças nas posturas 

das Cortes, plasmadas na jurisprudência. 

A certeza da verdade prática e em especial da verdade 

jurídica é sempre relativa, relatividade que se aumenta à medida que 

se achegue à singularidade do caso e se abandona ou ignora o 

método analógico. 

Para dotar de significado as coisas que se dizem devidas, o 

método analógico tem um segundo momento, que é o atributivo, que 

consiste em atributo de um princípio absoluto não em forma 

essencial, como no caso da analogia de proporcionalidade, senão 

secundária ou acidentalmente.440 

                                                 
439 (PLATAS PACHECO, 2003, p. 6). 
440 Que se exprimem nos análogos secundários que são tratados por Aristóteles nos Tópicos, II, 10 115ª 
5-10, conforme analisados por Platas Pacheco (2003, p. 6). 
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Nessa ótica, o recurso à analogia e à proporção, próprios tanto da 

reflexão prudencial ética quando do raciocínio jurídico, guardam sem dúvida profunda 

aproximação com o raciocínio a ser incentivado em sala de aula, tendo por instrumento 

o método do caso. Em especial, na perquirição do ideal de justiça, lastreada na 

prudência do justo – que se reflete na própria jurisprudência ou casuística judicial –, à 

vista do bem comum, como sublinha Platas Pacheco441:  

Para que a atribuição de significado às diferentes realidades 

devidas seja correta, é necessário que interceda a prudência, que é a 

virtude que se ocupa das realidades singulares em função de um 

mesmo princípio universal, ao que se subordinam analogamente os 

entes aos quais se aplica dito princípio em ordem ao bem comum. 

Tomás de Aquino escreve a respeito: “Como o legislador não 

pode atender a todos os casos singulares, formula a lei de acordo com 

o que acontece de ordinário, almejando ao que é melhor para a 

utilidade comum. Em conseqüência, se surge um caso em que esta lei 

é danosa para o bem comum, não se deve cumprir.” [STh q. 96, a.6 c.] 

De fato, para o Aquinate [isto] basta para solucionar um 

problema que não aparece na lei com a certeza dos enunciados que 

são verdadeiros na maior parte dos casos, ainda que falhem algumas 

vezes. [STh q. 96, a.1, ad. 3.] 

Esta certeza é proporcionada pelo conselho da razão de que 

parte o ato prudencial enquanto voluntário. A vontade, neste sentido, 

se adere ao que é justo sempre ou na maioria das vezes, é dizer, ao 

que se dá com freqüência nos casos que são similares enquanto 

guardam entre si a mesma proporção, ainda e quando sejam distintos 

em essência. Isto é o que se denomina em termos jurídicos 

jurisprudência ou prudência do justo. 

                                                 
441 (PLATAS PACHECO, 2003, p. 12, grifos nossos). 
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Releva, por outro lado, ainda destacar que, não obstante o exercício 

judicial, em geral442, vise à solução de um conflito entre as partes em litígio, não há 

dúvida quanto à ampla repercussão social das discussões envolvendo o plano dos 

direitos e garantias fundamentais. Por esta razão, como diz o Aquinate, “deve-se dizer 

que pela prudência geral o homem se dirige a si mesmo, com vista ao próprio bem; 

mas, pela prudência política [se dirige] com vista ao bem comum”443. Desse modo, para 

os fins objetivados na presente tese, a jurisprudência apresenta uma dupla manifestação 

sob a ótica da virtude cardeal da prudência: de um lado, na perspectiva de seu prolator, 

pela sua obrigação de visar o bem comum compreendendo o ideal de justiça sob o 

prisma do dever de alteridade (iustitia est ad alterum); e, de outro, considerando que o 

resultado do labor do magistrado, a decisão judicial,  conformará o substrato material – 

como um dos elementos capitais da realidade – que servirá de experiência concreta com 

o direito na utilização pedagógica pelo método do caso para a educação moral do 

acadêmico de direito, uma vez que as virtudes são ensinadas, como já dito, sed ex 

doctrina et experimento444.    

É claro que, além de instrutivo, é sempre tentador invocar o passado na 

perquirição de como se deverá agir no presente ou se preparar para o futuro, pois Tomás 

já advertia que “a memória do passado é necessária para deliberar acertadamente a 

respeito do futuro”445. No entanto, não se trata aqui de simplesmente levantar ata do 

passado e promover uma valorização excessiva da casuística judicial, de resto de todo 

indesejável caso se pretendesse que a jurisprudência pudesse substituir a percepção do 

ideal de justiça pelo estudante e o personalíssimo – intransferível e insubstituível – 

exercício prudencial da razão. Mas sim que o conhecimento acumulado dos tribunais 

retrate a experiência necessária para o exercício da prudência no plano do saber 

jurídico, no sentido dado por Tomás e Aristóteles, na medida em que ele se nutre da 

realidade presente e memória fiéis ao ser. Isto porque – salvo em questões muito claras 

e específicas de direito, sem dilação probatória factual e já sedimentadas pelas Cortes (e 

mesmo nessas limitadas circunstâncias, tal assertiva deve ser adotada cum grano salis) – 

a analogia pura, em vista da aleatoriedade da ação humana, não poderia ser um guia 

                                                 
442 Excetuando, por exemplo, as apreciações de inconstitucionalidades em tese. 
443 (STh II-II, 50, 3 ad 3). 
444 Ibid., 47, 15 sed contra. I.e: “pela educação e pela experiência”. 
445 Ibid. 49, 1 ad 3. 
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perfeito para a ação, mas apenas indicativa para o comando da prudência, pois que 

raramente o equivalente pretérito de um fato é nítido e perfeito o suficiente para permitir 

uma “cópia perfeita” que se reproduzisse no hic et nunc, tornando-o assim um 

precedente absolutamente vinculante ao presente. Ainda assim, a analogia imperfeita 

pode ser bastante útil, na medida em que se trata de apresentar ao estudante de direito a 

realidade concreta subjacente à aplicação da justiça pelos tribunais – traçando um 

paralelo entre o “então” (tunc) e o “agora” (nunc) –, a fim de que ele, instigado pelos 

valores jurídicos em discussão – com sua maior ou menor, mas sempre presente, 

repercussão ética – possa desenvolver uma análise verdadeiramente prudencial daquela 

decisão judicial concreta, tendo em vista o ideal de justiça. E isto com toda a sua ampla 

carga valorativa e mediante o incentivo à avaliação da decisão judicial não apenas sob 

as suas vertentes técnicas, mas sobretudo sob o prisma ético. Nessa perspectiva 

pedagógica, a utilização do substrato material – a experiência dos tribunais, pelo método 

do caso – servirá de encaminhamento da discussão para a verdade prática a ser 

perquirida pelo estudante de direito, à luz da dimensão moral refletida em cada decisão 

judicial analisada. A esse respeito, Lauand bem destaca a inseparável conexão entre a 

prudentia e a verdade prática: 

É pela prudência que cada ato humano concreto recebe sua 

medida, chega-se à realidade, à verdade das coisas, critério último de 

moralidade. 

[A] verdade da prudência é a verdade prática. Note-se, 

porém, que Tomás não faz nenhuma cisão entre a prática teórica (que 

se abre receptivamente às coisas) e a razão prática (que se aplica ao 

agir): não são duas faculdades distintas da alma (I, 79, 1); é o 

intelecto teórico que se estende e se torna prático (per extensionem fit 

practicus). A razão prática não é outra coisa que a própria razão 

teórica contemplada sob o aspecto do verdadeiro, enquanto medida 

do agir (3, d.23,2.3.2), o verdadeiro que se estende ao bom 

(I,d.,27,2,1). 

Assim, a prudência, virtude que radica no intelecto, “aplica o 

conhecimento universal aos casos particulares”, fazendo a ponte 

entre a teórica contemplação da verdade (e o genérico ditame da 
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sindérese446: “Faz o bem e evita o mal”) e o bem concreto executado 

nesta ação. Nesse sentido, Tomás esclarece que a prudência trata dos 

meios: “No que diz respeito ao conhecimento da realidade concreta 

sobre a qual versa a ação, devemos estabelecer distinções. Pois a 

ação pode versar sobre o fim ou sobre o meio. Ora, os fins da vida 

humana reta já estão determinados [...] Mas os meios para os fins não 

são fixos; há grande variedade e multiplicidade neles segundo a 

variedade de pessoas e situações”. 

E também: “É próprio da prudência não só a consideração 

(universal) da razão (teórica), mas também a aplicação ao agir, que é 

o fim da razão prática. E a prudência não poderia aplicar-se a esses 

dois pólos sem conhecer ambos... Portanto o prudente precisa 

conhecer os princípios universais da razão e os particulares nos quais 

se dá a ação” (II-II, 47, 3). 

Aproveitando-se dessa bem estruturada síntese do pensamento tomista 

apresentada por Lauand, fica claramente espelhado que o substrato material – a verdade 

prática – para a educação moral do estudante de direito voltada às virtudes da 

prudência e da justiça, pode muito bem se exprimir pelas decisões judiciais prolatadas 

nos casos concretos analisados pelos tribunais. Isto porque por meio delas poderá se 

estabelecer, em sala de aula, a estrutura dinâmica – pelo método do caso, como se verá 

no próximo capítulo – de mediação entre o prático e o teórico e o universal e o 

particular, sob os quais se dará a ação moral exigida pela prudência, na persecução do 

ideal de justiça.  

É importante destacar, assim, que não se trata de transformar, para fins de 

sua ampla dimensão ética, o método do caso em mero recurso mnemônico para 
                                                 
446 Sobre o tratamento da Synderesis no pensamento de Tomás de Aquino vide: STANCIENE, Dália 
Marija. Synderesis in Moral Actions. Roma: Societá Internazionale Tommazo D’Aquino. 2003. 
Disponível em: <http://www.e-aquinas.net/pdf/stanciene.pdf>. Acesso em: 7 jul 2007. A autora destaca 
que, para o Aquinate: “consciência é uma parte do silogismo da razão prática, que obtém seus próprios 
princípios da synderesis, um hábito inato da razão prática.” (p. 6).  Vide, também, SENTÍES (2003) 
acerca da razão que participa dos atos bons “[...] e é até esta consideração que o intelecto pode distinguir 
a aproximação ou distanciamento de uma conduta em relação com outra e em função do princípio 
fundamental do ‘Bem’ que os atos se traduzem com ‘faça o bem e evita o mal’. Assim explica Sto. Tomás: 
‘Na obras humanas, para que possa haver uma retidão, é conveniente observar algum princípio 
permanente que tenha retidão imutável, para que todas as obras humanas sejam examinadas, de modo 
que aquele princípio resista permanentemente a todo mal e assente a todo bem; e este é a sindéresis, cuja 
tarefa é evitar o mal e inclinar ao bem.” (p. 7). 
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apreensão intelectual daquilo que os tribunais têm por direito segundo a sua 

interpretação oficial. Isto apenas desbancaria em legalismo formalista, confundindo-se o 

padrão jurisprudencial como uma  fonte de moralidade a ser rigidamente reproduzida, o 

que não é e não pode ser objeto da prudência, que se dá justamente nas realidades 

contingentes, múltiplas e indeterminadas. Nunca se poderá admitir uma subserviência 

do aluno – o que não se confunde com a imprescindível docilitas – à fria rigidez das 

normas e regras escritas, tal como eventualmente engessadas pelas decisões judiciais, o 

que seria mortal à dinâmica moral do ideal de justiça. A burocratização do ensino do 

direito pela excessiva conformidade com as decisões judiciais, pretensamente nelas 

identificando uma “certeza de verdade moral” tornaria o instrumento, o método do caso, 

em conteúdo e paradigma direto do ato moral, como um artifício que desviaria a 

proposta fundamental desta tese, que é justamente a de promover o conhecimento e 

fomentar o exercício da prudência e da justiça pelo estudante de direito. E como 

atitudes éticas fundamentais que são, o que o aluno terá por prudência e por 

justiça em cada caso concreto pertencerá ao íntimo de sua consciência, no plano de 

seu livre arbítrio. A proposta de educação moral que ora se advogada trata dos 

meios voltados a despertar para os valores éticos e a promover a irradiação de 

valores, como bem sustenta o pedagogo e filósofo espanhol López Quintás447, logo após 

enfatizar que os valores e a criatividade são próprios e inerentes a cada um que deverá 

descobri-los por si mesmo: “A tarefa do educador consiste em aproximar os alunos da 

área de irradiação dos valores, para que se deixem atrair por eles e os assumam 

ativamente em sua vida”448. Isto se dá em absoluta consonância com a proposta 

pedagógica do método do caso, segundo um estilo socrático de ensino, como 

apresentada nesta tese449. 

Assim, caberá a cada acadêmico de direito, na medida de seu 

interesse e responsabilidade pessoal, abraçar a ética formal ou material de valores 

que julgar conveniente, diante dos valores que poderá descobrir a partir de sua 

personalíssima experiência com supedâneo no ideal de justiça e nos demais temas 

éticos a serem discutidos em sala de aula, a partir do método do caso lastreado na 

jurisprudência, com pleno respeito à consciência individual de cada um. Isto por 
                                                 
447 (QUINTÁS, 2005, grifos nossos). 
448 Vide Introdução, retro. 
449 Vide Capítulo 5, adiante. 
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justamente se enaltecer a esfera própria de liberdade de cada ser humano, à luz da 

prudência e da justiça sob a sua perspectiva ética clássica – o que é premissa capital 

desta tese – como virtudes fundamentais, voluntárias, pessoais, intransferíveis e 

insubstituíveis.     

E neste diapasão, na perspectiva pedagógica da filosofia da educação, o 

recurso aos meios proporcionados pelo próprio saber filosófico é fator que incentiva a 

utilização do método do caso para a educação moral, diante da eficácia pedagógica que 

poderá implicar tanto no ensino jurídico quanto na própria compreensão e prática das 

profissões jurídicas. Como bem acentua Garcia Alonso450, ao tratar das vantagens do 

saber filosófico ao mundo fabril e, na hipótese tratada nesta tese, da prestação de 

serviços, onde a atividade jurídica se situa: 

Quais são as vantagens de que o mundo fabril ou de serviços, 

busque maior eficácia em seu fazer acudindo às ciências filosóficas? 

Sua visão da verdade que alcança verdades últimas mais 

iluminadoras e mais certas e com ela sua visão de totalidade, porque 

é próprio do sábio ordenar, porque só o sábio alcança um panorama 

sintético da realidade, capaz de assinalar os distintos modos de 

integração das realidades. Sua visão do fim da eficácia: o bem-estar 

da humanidade inteira. Sua visão da necessidade da integração dos 

esforços e metas. Seu juízo sobre a coerência axiomática ou do 

sistema de convicções de um complexo produtivo. Sua análise sobre o 

próprio fazer produtivo – o caráter da técnica. 

Seu profundo conhecimento da causalidade. Da causa 

material e formal para determinar a natureza das matérias brutas e 

do produto ou serviço e tantas e tão distintas naturezas que rodeiam o 

processo fabril. Da causa final, para poder fixar metas, encadeá-las, 

subordiná-las e harmonizá-las entre si. Para distinguir os fins dos 

meios e estabelecer hierarquias reais entre eles. Da causa eficiente 

que é a que faz passar da ação fabril ao produto acabado, ou da 

destreza ao serviço realizado. A complexidade e o desconhecimento 

                                                 
450 (GARCIA ALONSO, 2003, p. 8 e 9, grifos do autor e nosso). 
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desta causa e de suas espécies explicam a maior parte dos fracassos 

na ordem técnica. 

Destarte, é imprescindível considerar – do ponto de vista deste eficaz 

saber filosófico a ser proporcionado, no ensino jurídico, pela educação moral para a 

prudência e a justiça pelo método do caso – que nada nem ninguém substitui, do ponto 

de vista ético, o juízo valorativo pessoal de cada um. É claro que a segurança jurídica – 

que é um relevante valor social –, requer conhecimento e, em diversas circunstâncias, 

acatamento às decisões jurisprudenciais. Isto sob pena de o estudante de direito ou do 

jurista transformarem-se em quixotescos e diletantes – e possivelmente também 

imprudentes – desafiadores de normas e convenções legais e sociais conforme 

interpretadas pelos tribunais. É por isso que o Aquinate advertiu que a docilidade deve 

ser plenamente desenvolvida, pois “é necessário o esforço humano, isto é, que o homem 

atenda com solicitude, assiduidade e respeito ao ensinamento dos mais velhos, evitando 

negligenciá-los por preguiça, nem desprezá-los por soberba” (STh II-II, 49, 3 ad 2). 

Mas, por outro lado, não pode haver qualquer supervalorização da casuística jurídica, 

nem qualquer pretensão – de resto inútil e prejudicial em uma educação moral para as 

virtudes – que se sobreponha à realidade concreta e contingente. O que se propõe nesta 

tese é que as decisões judiciais sirvam de alavanca para a discussão dos valores éticos 

subjacentes à jurisprudência: justamente na busca da prudentia do ius e nunca para 

substituir a consciência individual ou para veicular, ainda que sub-repticiamente, 

qualquer certeza moral de conclusões teóricas e abstratas, pois, como diz o tomista 

Pieper: “O prudente não espera uma certeza onde ela não existe; e não se engana a si 

próprio com as certezas falsas”451. Isto consuma a característica mais profundamente 

dramática e humana da prudência, pois a incerteza e o risco de toda decisão moral 

pertencem a cada um. Como já foi dito: “afirmar a prudentia é afirmar que cada pessoa 

é protagonista de sua vida, só ela é responsável, em suas decisões livres, por encontrar 

os meios de atingir o seu fim: a sua realização”452. Especialmente, porque a realização 

do bem concreto em cada circunstância contingente “ultrapassa todos os programas 

pré-estabelecidos nos cálculos especificamente humanos”453, pois a complexidade da 

vida permite uma ilimitada flexibilidade quanto aos meios e caminhos que apenas a 

                                                 
451 (PIEPER, 1960, p. 29). 
452 (LAUAND, 2005, p. xxi). 
453 (PIEPER, loc. cit., p. 43). 
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virtude da prudência, no hic et nunc, poderá dizer qual é o moralmente bom e certo em 

cada circunstância concreta, de acordo com a consciência de cada um.  

Sem dúvida, “o paradigma direto do acto moral concreto é só o 

imperativo da prudência do homem que se decide”454, pois como sublinha Pieper455: 

[...] é próprio da essência da decisão moral concreta o só poder ser 

formulada por aquele que nela está compreendido. Ninguém pode 

substituí-lo, como ninguém pode, substituindo-o, aceitar e assumir 

aquela responsabilidade que é companheira inseparável da decisão.  

Assim, não se trata de qualquer hipótese de atribuição de competência, 

para definir sobre uma atitude moralmente certa a um “especialista”, um “técnico” ou 

mesmo uma “autoridade”, mas sim de propiciar um ambiente acadêmico hábil à eficaz 

reflexão, no exercício pedagógico em sala de aula, dos valores éticos e jurídicos em 

conflito a partir da jurisprudência. Isto porque se tem em mente que no plano da 

prudência é sempre problemático – quando não mesmo inviável – atribuir a 

competência para decidir a um terceiro, embora o conselho da razão, iluminado pela 

memoria e pela docilitas, possa bem comandar a ação prudente, ainda que baseado na 

experiência de um outro. E sobre a dificuldade de se transferir o conhecimento próprio 

que requer a prudência, Hugh MacDonald ilustrativamente destaca456:  

Uma pessoa  que possua a prudência não pode facilmente dar 

a outros sua arte de tomar boas decisões. Ela nem sempre poderá 

explicar seu próprio processo de pensamento, pois após uma longa 

prática ela tem um sentimento sobre o que deverá fazer. [ou seja, 

estará no domínio da virtude propriamente dita]. Quando sabemos 

alguma coisa nesse sentido, chamamos de conhecimento co-natural, e 

ele é importante na vida moral. [...] Embora possamos aprender os 

princípios básicos de ação [prudente], nós não podemos pôr em um 

livro ou código o que deverá ser feito em absolutamente todas as 

situações. Houve uma abordagem da ética, chamada de Casuística 

                                                 
454 (PIEPER, 1960. p. 40). 
455 Ibid. 
456 (McDONALD, s.d.). Os textos entre colchetes decorrem, mas não constam do original. 
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que tentou fazer isso [...]. No entanto, esta abordagem não é útil nas 

situações reais, porque não é possível antecipar todas as 

circunstâncias possíveis. 

É evidente, por seu turno, que a jurisprudência a ser discutida em sala de 

aula opera no nível do abstrato, enquanto que a decisão prudente é a que dá no plano do 

aqui e agora reais. Mas é, de qualquer sorte, justamente a ampla dimensão ética 

derivada do direito que permite a utilização do método do caso como instrumento 

pedagógico apto à irradiação dos valores morais fundamentais que estão ou deveriam 

estar presentes nos casos judiciais a serem apreciados em classe, que é o que se 

propugna nesta tese457. Trata-se, pois, de abrir as portas do ensino jurídico para a 

dinâmica da realidade subjacente à jurisprudência e não para uma desumana 

petrificação do agir livre e moralmente responsável do aluno de direito. Objetiva-se 

possibilitar a adequada perquirição dos valores da justiça – segundo a perspectiva da 

prudência – em cada decisão judicial analisada e igualmente de ponderar os valores 

éticos e jurídicos em conflito em cada caso real estudado. E é este choque de realidade 

que deverá justamente inaugurar e conduzir o debate acadêmico, despertando o 

estudante para a riqueza e variedade dos valores éticos em confronto com a realidade, 

segundo a experiência dos tribunais, notadamente à luz dos direitos e garantias 

inalienáveis do ser humano, pela ampla ressonância social de seus preceitos, sob a ótica 

da educação moral para as virtudes cardeais da prudência e da justiça. 

 

 

 

 
                                                 
457 A professora Martha Nussbaum, da Harvard Law School, desafia seus alunos a observarem a evolução 
do direito não apenas a partir dos casos judiciais discutidos em sala de aula, mas também pelos 
fundamentos filosóficos que transparecem da argumentação jurídica. Diz a professora Nussbaum: “Eu 
quero que os estudantes entendam como os princípios filosóficos gerais e a produção da decisão jurídica 
são relacionados. Isto é, que a tradição legal incorpora alguns princípios gerais que também são 
debatidos na tradição filosófica, e que reflitam sobre essas relações.” Cfr. Corollaries, Legal and 
Otherwise: Viewing the First Amendment in a Philosophical Context. In: Harvard Law Bulletin. 
Summer 2007. p. 7. 
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CAPÍTULO 5 UMA PROPOSTA DE ENSINO JURÍDICO PELA PRUDÊNCIA E 

A EDUCAÇÃO PARA A JUSTIÇA: O MÉTODO DO CASO 

5.1 Novas Direções no Ensino Jurídico: Breve Escorço Históricos e Fundamentos 

Teóricos do Método do Caso 

5.1.1 A Tradição Civilista e o Common Law 

"Saber direito é uma ciência prática", diz Javier Hervada et al.458:  

Das ciências – ou conhecimentos sistematicamente organizados – diz-

se que são especulativas ou práticas num sentido que tem pouco a ver 

com o prático a que acabamos de aludir [de utilidades imediatas]. A 

palavra especulativa vem de speculum ou espelho; quer dizer que se 

trata de um conhecimento que reflecte a realidade sem a fazer 

construir. Se uma pessoa se dedicar ao estudo da arte, acabará por 

conhecer os quadros dos pintores estudados, nos seus mais ínfimos 

pormenores; pode ser que até saiba tudo ou quase tudo dos quadros, 

desde as substâncias que o pintor usou para a pintura, até á direção 

de cada uma das pinceladas. Mas tudo isto é conhecimento 

especulativo; estes conhecimentos não o habilitarão a pintar, se não 

tiver a arte da pintura. Esta arte consiste em saber pintar quadros e é 

uma ciência prática. Ciência prática e arte é o mesmo; é arte toda a 

ciência prática e não apenas as chamadas Belas Artes. É claro, pois, 

que uma coisa é conhecer os quadros (ciência especulativa) e outra 

coisa saber pintá-los (arte ou ciência prática). [...] O que é, pois, uma 

arte ou ciência prática? É o saber fazer as diferentes coisas.  

A discussão sobre o ensino jurídico é tão antiga quanto o próprio direito. 

Nas civilizações de outrora, ditar o justo era deferido aos pontífices, aos reis e 

imperadores. Interessante notar, igualmente, que o conhecimento jurídico – ou seja, das 

regras sobre o justo e das normas aplicáveis à vida em sociedade – tradicionalmente, 

desde a Antigüidade, era hermético e obscuro. Aqueles poucos versados nas leis 

partilhavam da tendência de tornar o seu conhecimento não acessível ao comum do 

                                                 
458 (HERVADA; CUNHA; MUÑOZ, s.d., p. 14). 
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povo. Ao longo da história da humanidade vários sistemas legais irão se formar. No 

entanto, duas escolas ou tradições jurídicas lograrão sobreviver no tempo e produzirão 

impacto mais importante no mundo ocidental: a tradição civilista derivada do direito 

romano e o sistema do common law, como se verá no presente tópico. 

Em Roma, nos seus primórdios, havia o jus pontificium nas mãos dos 

pontífices e de alguns poucos esclarecidos, os patrícios459, e a eles cabia a orientação 

dos acusados e a proteção dos interesses e direitos nas questões jurídicas. Era a época 

dos pater familias, a quem cabia a defesa de sua gens460, que agrupava além da própria 

família também os clientes, escravos libertos461 ou homens livres que a ela se 

integravam, gozando de sua proteção. Antes de um litígio ser processado, era o pater 

familias quem orientava os seus membros e fornecia-lhes as consignações judiciárias 

                                                 
459 Os principais grupos sociais na Roma Antiga eram: a) os Patrícios: os cidadãos romanos por 
excelência. Grandes proprietários de terras, rebanhos e escravos e desfrutavam de direitos políticos, o que 
lhes habilitava a desempenhar as mais altas funções públicas, dando-lhes proeminência nas funções 
religiosas e na administração política e da justiça e igualmente postos elevados no exército; b) os 
Clientes: homens livres (ou escravos libertos que recebiam proteção e assistência dos patrícios em troca 
de variada gama de serviços pessoais, e assim lhes davam suporte à manutenção da supremacia política, 
religiosa e militar; c) os Plebeus: constituíam a maioria da população romana. Eram homens e mulheres 
livres dedicados ao comércio, às atividades de artesanato e à agricultura. Em geral, não ascendiam aos 
cargos públicos, privativos dos patrícios; e d) Os Escravos: inicialmente eram os devedores que, não 
pagando as suas dívidas, eram feitos escravos. Com as conquistas militares, passaram a incluir milhares 
de prisioneiros. Juridicamente, eram considerados propriedade material de seu senhor que, assim, podia 
castigá-los, vendê-los ou alugar seus préstimos. Cf. p. ex. O estudo “Roma”. Disponível em: 
<http://www.iped.com.br/colegio/ historia/a-roma>. Acesso em: 12 jul 2006. 
460 "Gens é o conjunto de pessoas que pela linha masculina descendem de um antepassado comum. Cada 
uma das tribos primitivas era dividida em dez cúrias, cada cúria em gentes, cada gens em certo número 
de famílias, ou domus. Cada família encontrava-se sob a proteção de um chefe omnipotente, o pater 
familias." Disponível em: <http:derechodirittodroit.tripod.com/id14.html>, Acesso em: 9 jul 2006. 
461 "É sobejamente conhecido o caráter profundamente escravagista da sociedade romana. Os escravos 
eram essenciais na Roma Antiga, uma vez que constituíam a esmagadora maioria da mão de obra, desde 
as minas ao pessoal doméstico. Com as conquistas dos séculos II e I a.C., centenas de milhares de 
pessoas foram reduzidas à escravidão, em toda a bacia mediterrânica. Milhares de púnicos, númidas, 
gregos, sírios, judeus, egípcios, gauleses e espanhóis eram vendidos diariamente nos grandes mercados 
de escravos de Marselha, Óstia, Roma, Alexandria, Delos, Rodes, Atenas, etc. Alguns eram prisioneiros 
de guerra, outros eram viajantes ou camponeses que tiveram o azar de ser raptados por piratas ou 
traficantes de escravos, ao passo que outros se vendiam voluntariamente para pagar dívidas ou para 
escapar à miséria da terra natal. Os gregos instruídos compunham a maior parte destes que se vendiam 
voluntariamente, na esperança de serem comprados por um rico romano que os empregasse como 
secretários, feitores ou tutores dos filhos. Passados alguns anos, era costume o domine (senhor) 
conceder a liberdade a estes escravos domésticos, que então se tornavam cidadãos, embora na condição 
de libertos e clientes do antigo senhor. Grande parte da população da Roma Imperial era composta por 
libertos (que por obrigação legal usavam um barrete vermelho como sinal da sua condição), ou seus 
descendentes. No entanto, e não obstante a extrema riqueza e poder de alguns destes libertos, a mancha 
da escravatura não se desvanecia até à terceira ou quarta geração." In: Roma Antiga: história, usos e 
costumes. Vários autores. Disponível em: http://roma-antiga.spot.com/2004_04_01_roma-antiga_archive 
.html. Acesso em: 8 jul 2006. (Grifos nossos). 
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(vadimonium, sacramentum)462 e os apoiava nos julgamentos, provendo-os do auxílio 

de algum especialista ou político influente de suas relações. Eram préstimos gratuitos, 

mas os clientes membros do clã, satisfeitos com a assistência do pater familias, 

poderiam presenteá-lo por meio de honorarium ou palmarium463.  

A Lei das XII Tábuas consolidou a tradição oral e foi exposta no Fórum 

Romano entre 451 e 449 a.C. Embora escrita por pressão dos plebeus, os textos da lei 

ainda eram lacônicos, opacos e ininteligíveis. Como aos patrícios cabiam as mais altas 

funções públicas, o conhecimento das leis era também questão de poder e prestígio, pois 

lhes permitia orientar uma clientela numerosa que necessitava de serviços jurídicos464. 

                                                 
462 História Viva, São Paulo: Duetto, ano II, 19 maio 2005. p. 57. 
463 Honorarium ou palmarium: "Em face do caráter eminentemente publicista do Direito Romano, a 
questão atinente à remuneração do advogado (jurisprudente), seja por meio da parte à que prestava 
serviço, seja por meio do reembolso das despesas do processo pelo vencido, a priori, não encontrou 
ressonância. Os jurisprudentes, enquanto intérpretes públicos do Direito, título que lhes foi conferido 
pelo Imperador, trabalhavam “gratuitamente”, exercendo relevante função social, em troca de prestígio 
e favores políticos. Aliás, a Lei Cíncia, 250 a.C., proibiu os jurisprudentes de aceitarem, a título de 
remuneração de trabalho, qualquer quantia ou presente. Ratificada por um senatusconsultum mais 
severo no Império de Augusto, estabeleceu-se a sanção da restituição em quádruplo do pagamento 
recebido. Esta sanção foi revogada pelo Imperador Cláudio por meio de um senatusconsultum, que, sob 
determinadas condições, permitiu o recebimento de honorários [honorarium], vedando, entretanto, a 
remuneração quota litis (parte do que o cliente auferisse na demanda) e o palmarium (honorários 
excepcionais, na hipótese de êxito na causa). Impende salientar que no Direito Romano as partes 
litigantes suportavam as respectivas despesas do processo, desconsiderando-se o êxito da demanda, a 
sucumbência ou quaisquer outros aspectos. Entretanto, com o tempo algumas regras foram 
estabelecidas; nas leges actiones, determinada quantia era depositada por cada litigante; aquele que 
fosse sucumbente perderia tal valor, que era revertido, a título de imposto, para os sacerdotes ou Erário 
e não para a parte vitoriosa." Cfr. SANTOS FILHO, Orlando Venâncio dos. O ônus do pagamento dos 
honorários advocatícios e o princípio da causalidade. In: Revista de Informação Legislativa. Senado 
Federal, Brasília a. 35 n. 137 jan./mar. 1998. p. 32. 
464 "Segundo relatos históricos semi-lendários preservados por Lívio, no início da República as leis eram 
guardadas em segredo pelos pontífices e por outros representantes da classe dos patrícios, sendo 
executadas com especial severidade contra os plebeus. Um plebeu chamado Terentílio (Gaius 
Terentilius) propôs em 462 a.C. a compilação e publicação de um código legal oficial, de modo que os 
plebeus pudessem conhecer a lei e não ser pegos de surpresa pela sua execução. Os patrícios opuseram-
se à proposta por vários anos, mas em 451 a.C. um decenvirato (um grupo de dez homens) foi designado 
para preparar o projeto do código. Supõe-se que os romanos enviaram uma embaixada para estudar o 
sistema legal dos gregos, em especial as leis de Sólon, possivelmente nas colônias gregas da Itália 
meridional. Os dez primeiros códigos foram preparados em 451 a.C. e, em 450 a.C., o segundo 
decenvirato concluiu os dois últimos. As Doze Tábuas foram então promulgadas, havendo sido 
literalmente inscritas em doze tabletes de madeira que foram afixados no Fórum romano, de maneira a 
que todos pudessem lê-las e conhecê-las. As Doze Tábuas não são uma compilação abrangente e 
sistemática de todo o direito da época (e, portanto, não formam códigos na acepção moderna do termo). 
São, antes, uma série de definições de diversos direitos privados e de procedimentos. Consideravam de 
conhecimento geral algumas instituições como a família e vários rituais para negócios formais. O texto 
original das Doze Tábuas perdeu-se quando os gauleses incendiaram Roma em 390 a.C. Nenhum outro 
texto oficial sobreviveu, mas apenas versões não-oficiais. O que existe hoje são fragmentos e citações por 
outros autores, que demonstram haverem sido as Doze Tábuas redigidas em latim considerado estranho, 
arcaico, lacônico e até mesmo infantil, e são indícios do que era a gramática do latim primitivo. 
Semelhantemente a outras leis primitivas, as Doze Tábuas combinam penas rigorosas com procedimentos 
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Quando os plebeus passam a ter acesso às funções públicas, também iniciam o exercício 

da advocacia, então em seus primórdios, como fonte de remuneração. Estudar as leis, a 

história e a ciência, formando uma boa cultura geral, além do domínio da retórica era 

essencial para a boa advocacia465. Até o séc. I d.C. o ensino jurídico era informal, 

muitas vezes feito pelos retóricos em suas escolas e pelos jurisconsultos. A partir do séc. 

II, Roma passou a contar com uma escola de Direito com professores remunerados e, 

seguindo este exemplo, foram inaugurados cursos jurídicos em Constantinopla, em 

Alexandria e na Fenícia, com duração de cinco anos466. Entre o primeiro e terceiro 

séculos o treinamento formal e padronizado formou um legião de advogados presentes 

nas cortes dos maiores centros populacionais do Império467.  

No período do desenvolvimento do pensamento jurídico em Roma, era 

notável que: 

[...] os prudentes (juristas) gozavam de grande prestígio por serem os 

únicos capazes de explicar textos obscuros. Seu status social era 

proporcional ao seu saber. Eles interferiam nos assuntos da cidade, 

orientando os pretores, ajudando os advogados em suas alegações, os 

quais 'recebiam de suas mãos as melhores armas de discussão' 

(Cícero, Tropica, XVIII). Suas atividades se resumiam a respondere, 

dar consultas de direito; cavere, previnir os perigos de um caso 

                                                                                                                                               
também severos. Os fragmentos que sobrevivem não costumam indicar a que tábua pertenciam, embora 
os estudiosos procurem agrupá-los por meio da comparação com outros fragmentos que indicam a sua 
respectiva tábua. Não há como ter certeza de que as tábuas originais eram organizadas por assunto. 
Conquanto seus originais tenham se perdido, os historiadores reconstituíram parte do conteúdo nelas 
existentes, através de citações em autores os mais diversos. Com base nestes estudos, um esboço do 
conteúdo das tábuas pôde ser feito. Tábuas I e II: Organização e procedimento judicial; Tábua III - 
Normas contra os inadimplentes;  Tábua IV - Pátrio poder;  Tábua V - Sucessões e tutela;  Tábua VI - 
Propriedade; Tábua VII - Servidões; Tábua VIII - Dos delitos; Tábua IX - Direito Público; Tábua X - 
Direito sagrado; Tábua XI e XII - complementares." MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 
Rio de Janeiro: ed. Forense. 6ª ed. 1987. p. 87.  
465 Cfr. VANOYEKE, Violaine. Advocacia Romana, um privilégio democratizado. Tradução de Luiz A. 
de Araújo. In: História Viva, São Paulo: Duetto, ano II, 19, maio 2005, p. 57: "Com o crescimento da 
população romana, não tardou para que os patrícios já não dessem conta do igualmente crescente 
número de processos. Além disso, os plebeus passaram a ter acesso às funções públicas, de modo que o 
papel de advogado deixou de ser apanágio exclusivo dos senadores." 
466 Ibid.  
467 HAZARD JR, Geoffrey C. et RHODE, Deborah L. Rhode. The Legal Profession: Responsibility and 
Regulation. Nova York: The Foundation Press, Inc. 1994. p. 20. 
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litigioso, ditar as fórmulas contratuais; agere, acompanhar o 

desenvolvimento de um processo."468  

O papel dos prudentes está radicalmente ligado ao nascimento e ao 

desenvolvimento do próprio direito, daí que "Para preencher as lacunas da Lei das XII 

Taboas, e de adaptar a lei às necessidades sempre mutáveis da prática, surgiu em 

Roma a interpretatio prudentium (jurisprudentia). Esse trabalho de acomodação é a 

interpretatio, obra dos jurisconsultos (jurisprudentes) ou simplesmente prudentes”469. É 

por isso que Michel Villey, em construção primorosa e que ilumina um aspecto nuclear 

da presente tese, também ensinou que470: 

Os juristas romanos lhe atribuíam [à jurisprudência] o papel 

primordial na gênese de seu direito. Há um texto do Digesto que 

especifica que nas origens – e na ausência de qualquer lei escrita – os 

seus verdadeiros autores foram os prudentes. A jurisprudência 

representou para os romanos o berço do direito. Creio que continua 

sendo verdadeiro no séc. XX quanto aos setores dinâmicos do 

direito. Ao menos onde o sentido da palavra não foi falsificado, onde 

ela não se desviou para o papel de serva estática, onde ela 

permaneceu conhecimento dos casos, isto é, do direito nas coisas.471 

 

                                                 
468 (VANOYEKE, 2005, p. 57).  
469 (SILVEIRA, 1957, p. 354 et seq.). 
470 (VILLEY, 1969, p. 73). 
471 GONÇALVES, Ana Teresa Marques, Lei e Ordem na República Romana: Uma Análise da Obra De 
Legibus de Cícero, anota que: “A partir do III século a.C., a imagem do sacerdote-legislador foi sendo 
abandonada em prol da imagem de um nobre-legislador, em crescente ascensão. Os comentários 
jurídicos e o conhecimento das tradições passaram a interessar não apenas aos pontífices, mas a todos 
os aristocratas. Os nobres recebiam, desde crianças, como parte de sua educação, noções a respeito da 
formulação e da interpretação das leis. Como nos informa H. J. Marrou, o aristocrata era, quase por 
definição, o homem que conhecia o direito, que sabia a fundo as leis e os costumes, as regras 
processuais, o repertório da jurisprudência, o conjunto dos precedentes a que em determinados casos se 
podia referir para invocar a autoridade da analogia, da tradição. O aristocrata usava de sua erudição e 
de sua memória para propor soluções sobre a ambigüidade das leis existentes. Pelo menos no nível da 
idealização, os prudentes, isto é, os aristocratas que se dedicavam ao estudo do direito, apoiavam-se 
sobre o elevado sentido de justiça, do bem e da ordem  (Marrou, 1990:443-446) [...]”. Disponível em: 
<http://www.tj.rs.gov.br/ institu/ memorial/ Revista JH /vol2n3/06-AnaTeresa.pdf>. Acesso em: 8 abr 
2006. (Grifos nossos). 
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Diz Javier Hervada et al. que472: 

 "aqueles que fizeram do saber do direito uma arte foram os 

juristas romanos; e é de supor que – se fizeram tal façanha com 

o direito – o conheciam bastante bem. Por outro lado, é sabido 

que o gênio romano foi eminentemente prático, pouco dado a 

especulações ou utopias. Pois bem, foram os romanos que 

definiram a arte do direito como ciência do justo e do injusto. 

Pelo visto, a justiça e o justo são menos pretensiosos ou 

utópicos do que parecem, e não é mais ou menos difícil 

conhecer o justo do que averiguar o legal. [...] Isto se é verdade 

– como dizem todos os historiadores – que os romanos, por 

causa de seu gênio prático, não legaram grandes especulações, 

mas deixaram sim, pelo seu gênio prático, – uma decisiva 

contribuição para a civilização ocidental: a arte do direito, ou 

seja, a ciência do justo." 

A partir do séc. III há um declínio na atividade dos advogados, pois quem 

quisesse ajuizar uma ação, da época do imperador Adriano até Constantino, o faria 

diretamente na chancelaria imperial. As invasões bárbaras do séc. V levaram ao 

desaparecimento de juízes e advogados473. O ensino jurídico ressurgirá apenas nos 

séculos XII e XIII, resgatando as origens e tradições romanistas. A gênese do ensino 

europeu que ocorrerá nestes séculos se fará a partir de duas importantes universidades 

que se distinguiram no desenvolvimento e na transmissão do conhecimento, atraindo 

para suas classes alunos de toda a Europa. A Universidade de Bolonha, que marcou sua 

época pela instrução em Direito Romano e Canônico, e a Universidade de Paris, 

renomada pelas escolas de teologia e artes liberais, influenciaram fortemente as 

universidades subseqüentes, em especial na sua estrutura organizacional474.   

                                                 
472 (HERVARDA; CUNHA; MUÑOZ, s.d., p. 15, nota 1) 
473 (HAZARD; RHODE, 1994, p. 20). 
474 CLARK, David S. Tracing the roots of American Legal Education: A Nineteenth Century German 
Connection (1987) In: SHEPPARD, Steve. The History of Legal Education in the United States: 
Commentaries and Primary Sources. Pasadena: Salem Press, 1999. p. 496. 
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Ao lado do ressurgimento do Direito Romano na Europa Continental, 

basicamente representado pelo direito codificado, os britânicos a partir do séc. XII 

encontram a sua identidade no Direito Comum do Reino (o common law), 

paulatinamente implantado por Henrique II, de quem se diz ter deixado marca mais 

profunda nas leis e instituições britânicas do que qualquer outro homem475. Para unir os 

seus súditos, o common law – que representava o direito do reino, em oposição às 

práticas costumeiras dos senhores feudais – foi utilizada como marco civilizatório nas 

relações do Rei com o seu povo. Para atrair súditos às cortes reais, afastando-os da 

jurisdição dos feudos, nos quais imperavam a parcialidade e os meios cruéis, a Justiça 

Real promovia uma solução mais rápida e mais justa. Desse modo, pela confiança dos 

jurisdicionados, conquistada pouco a pouco, os anacrônicos e pérfidos meios de solução 

de disputas próprios dos regimes feudais foram ultrapassados476. A confiança na Justiça 

aplicada pelo monarca foi o meio de unificação dos povos ingleses, levando Churchill a 

afirmar que pela legítima autoridade conquistada pelas cortes reais nasceu “uma lei 

comum a toda a Terra e a todos os homens"477. E Hume observara na sua obra History 

of England que "em meio a um povo que vivia de maneira bastante prática como os 

Anglo-Saxões, o poder judiciário sempre é de maior importância que o legislativo" 478. 

O common law desenvolveu-se com algumas peculiaridades que se 

tornaram um traço distintivo. Era um direito formado pelas decisões judiciais nos casos 

concretos – essencialmente judiciário, portanto – com uma doutrina de precedentes 

vinculantes (binding precedents). Ou seja, uma vez decidida determinada matéria 

factual e a ela se aplicando determinada conseqüência jurídica, esta decisão – formada 

pelo conjunto de fatos e fundamento jurídico – era considerada uma fonte primária do 

                                                 
475 CHURCHILL, Winston S. História dos Povos de Língua Inglesa. Vol 1: O Berço da Ingrlaterra. 
Tradução Aydano Arruda. São Paulo: IBRASA, 1960. p. 189 et seq. 
476 Sobre a confiança na Justiça "[...] é bom recordar a experiência britânica. Sem confiança na Justiça, o 
fosso entre o cidadão e os seus governantes só tende a aumentar. Um outro monarca, este francês, Luis 
XVI, é o exemplo do oposto [à tradição de Henrique II], que sói ocorrer quando um governo teima em se 
servir do povo apenas como escabelo para alcançar, ampliar e manter as benesses do poder, às custas de 
uma carga tributária impagável e destruição dos meios de acesso e fruição dos direitos basilares da 
cidadania". AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do, Justiça e Common Law. In: Revista Integração 
Econômica. Ed. Aduaneiras, Ano 2, nº 12 Julho/Setembro 2002. p. 6. 
477 (CHURCHILL, loc. cit., p. 194 et seq.). 
478 HUME, David. The History of England from the Invasion of Julius Caesar to the Revolution in 
1688 (London: T. Cadell, 1770) (apud CAMPBELL, John. Atrocious Judges: Lives of Judges 
Infamous as Tools of Tyrants and Instruments of Oppression. Nova York: Orton & Mulligan. 1856. 
Disponível em: <http://medicolegal.tripod.com/atrociousjudges.htm.> Acesso em: 7 jul 2006. 
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direito, a ser obrigatoriamente seguida nos casos futuros que se assemelhassem. As 

cortes, assim, deveriam decidir os casos presentes com base nos precedentes passados 

(aquilo que usualmente se denomina, na experiência jurídica brasileira, de 

jurisprudência), salvo se novos fundamentos justificassem que se decidisse de maneira 

diversa. Assim desenvolveu-se a doutrina do "stare decisis". O sentido jurídico da 

expressão latina seria de que se deveria manter o que já se houvesse decidido. 

Característico do common law era o julgamento por um júri, para resolver as questões 

de fato, com o juiz decidindo a matéria de direito. Essencialmente rígido e formalista, 

pois era vinculado aos precedentes, a forma de reparação de prejuízos se dava pela 

condenação pecuniária do réu, em um julgamento por perdas e danos. A corte decidia 

com base estritamente legalista, entendida como procedimento formal, imperando as 

fórmulas orais e buscando a adequação das circunstâncias factuais às decisões pretéritas.  

A dureza das formas e a inflexibilidade das decisões – dando-se 

preferência às tecnicalidades mais do que à justiça da decisão – logo deram origem ao 

abrandamento do sistema, pelo qual o chanceler assumiu parte da jurisdição, dando 

origem às cortes de eqüidade (também denominadas cortes da chancelaria). 

Diferentemente do júri da cortes de common law, a decisão por equidade (equity) era 

proferida por um juiz que analisaria tanto as circunstâncias de fato quanto as questões 

jurídicas. O processo era essencialmente escrito e a decisão por equidade significava 

que não se estaria vinculado a seguir um precedente, mas sim que se objetivaria a 

justiça no caso concreto. As decisões por vezes não concediam reparações financeiras, 

mas obrigavam o réu a cumprir um contrato, a não fazer alguma coisa, e também 

estabeleceu um sistema de tutelas antecipatórias. Por estas, o juiz poderia expedir uma 

ordem judicial preliminar para a cessação de um dano ou para a prática de um ato, antes 

de proferida a decisão definitiva, sendo a fonte dos writs da tradição ocidental479.  

Estas são as duas escolas que maior expressão ganharão no Ocidente. De 

um lado, o direito romano (também denominado de tradição civilista ou, pelos anglo-
                                                 
479 O sistema de writs data do séc. XII, a partir do reinado de Henrique II. Os writs eram uma ordem 
escrita determinando o comparecimento de alguém perante um tribunal para provar que estava cumprindo 
com um dever legal ou ordem judiciária. Qualquer súdito podia encaminhar um pedido por escrito ao Rei 
pleiteando justiça em um caso concreto. O Chanceler, um dos principais colaboradores reais, examinava o 
pleito e, se o considerasse pertinente, emitia uma ordem (writ, em latim) a um xerife (agente local do 
Rei), ou a um senhor feudal para ordenar ao réu que desse satisfação ao queixoso, sob pena de incorrer 
em uma desobediência ao writ real, com os respectivos consectários. Cf. Definition of Writ. Disponível 
em: <http//www.constitution.org/writ/writ_def.htm>. Acesso em: 12 abr 2006. 
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saxões, de "civil law"), essencialmente formal e codificado, elaborado pelos 

legisladores. De outro, o common law (ou "direito comum"), que nascia a partir de uma 

doutrina de precedentes judiciários: ou seja, as cortes – e não os legisladores – criavam 

as leis.  

A experiência educacional com a tradição romanista deu-se com o 

surgimento das escolas de direito, em que as conferências (atualmente designadas por 

aulas teórico-expositivas) e a memorização de textos de leis e tratados de doutrina eram 

o método preferido, à luz da experiência universitária medieval480. Essa tradição vai 

afetar sensivelmente o ensino do Direito no Brasil. No entanto, é do common law – 

como adotado nos EUA481 – que surgirá uma metodologia revolucionária para os cursos 

jurídicos, a partir das últimas três décadas do séc. XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
480 Cf. (CLARK, 1987, p. 496 et seq., passim). 
481 De certa forma por influência das escolas germânicas, como se verá melhor detidamente no tópico a 
seguir, embora nas grades curriculares norte-americanas fosse feita maior referência à common law 
inglesa, "sem ser tratada ou entendida com uma variante da Lei Alemã". Cf. MATILE, G.A. Law 
Schools in the United States (1863). In: SHEPPARD, Steve. The History of Legal Education in the 
United States: Commentaries and Primary Sources. Pasadena: Salem Press, 1999. p. 324. 
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5.1.2 O Ensino Jurídico nos Estados Unidos da América 

• Do período pré-revolucionário até a guerra civil 

Do período pré-revolucionário até a guerra civil houve forte influência 

européia no ensino jurídico norte-americano, cujas raízes estão na experiência 

universitária européia medieval482. Os EUA herdaram o common law de seus 

colonizadores britânicos, mas lhe deram tratamento bastante diferenciado. Com uma 

constituição escrita (e não costumeira, como a do Reino Unido), os norte-americanos 

desenvolveram igualmente uma vasta série de leis escritas no âmbito federal e dos 

estados. O controle de constitucionalidade das leis foi destinado à Suprema Corte483 e os 

tribunais desenvolveram uma ampla competência para o controle de legalidade dos atos 

dos poderes públicos, assim como para a criação do direito – quando não legislado – 

pelas decisões judiciais484. No período pós-revolucionário, a discussão acadêmica nos 

EUA é referente à possibilidade de o direito poder ser, ou não, ensinado como "arte e 

ciência". Oliver Holmes, uma das maiores autoridades jurídicas da história dos Estados 

Unidos, apoiado na realidade histórica, na natureza humana e nos caminhos da 

humanidade, na sua conhecida obra The Common Law, irá afirmar que: "a vida do 

direito não tem sido lógica: ela tem sido experiência"485.  

A experiência britânica com os Inns of Court concedia aos juristas uma 

formação essencialmente prática e até o séc. XIX não havia escolas de direito 

propriamente ditas na Inglaterra. É interessante notar que o common law dos EUA não 

                                                 
482 (CLARK, 1987, p. 495 et. seq.). 
483 Cf. MARBURY VS. MADISON (decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, relatada 
pelo Juiz Marshall em 1803). Disponível em <http://www.infoplease.com/us/supreme-
court/cases/ar20.html>. Acesso em: 19 mai  2006. 
484 Os EUA implementaram pela Constituição de 1787 um sistema federal, pelo qual houve repartição de 
competências entre os planos de governo federal e estaduais. Estabeleceu a separação de poderes, com as 
funções executivas (chefiadas pelo Presidente, no nível federal, e pelos governadores, no nível estadual), 
legislativas (com uma câmara alta, o senado, representando a federação, e uma câmara baixa, dos 
deputados, representando os estados) e judiciárias (com uma Suprema Corte no ápice do sistema judicial 
federal). Na Inglaterra, o regime de governo era parlamentar, significando a fusão de poderes no âmbito 
do legislativo, do qual a maioria forma o gabinete de governo executivo. Ao Parlamento estão submetidas 
todas as competências legais, sendo assim o Judiciário também a ele subordinado. O monarca exerce as 
funções de chefia de Estado, de caráter honorífico e tradicional, mas não detém poderes de executivo, 
próprios da chefia de Governo, atribuídos ao Primeiro Ministro, que é o líder da maioria parlamentar.  
485 (LAPIANA, 1994. p. 121). 
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foi largamente importado da Inglaterra486. Mesmo aqueles que acolhem a visão de que o 

ensino jurídico norte-americano foi influenciado pela reforma da educação inglesa 

levada a efeito em 1860487, devem observar que, em realidade, os ingleses foram 

substancialmente afetados pelas idéias germânicas, em grande vigor àquela época488. 

John Austin (1790-1859), notável jurista norte-americano, após passar dois anos na 

Universidade de Bonn estudando tratados de direito alemão e enciclopédias de direito 

canônico, escreverá: "Mudando do estudo do Direito Inglês para o estudo do Direito 

Romano, você abandona o império do caos e escuridão, para o mundo que parece por 

comparação a região da ordem e da luz"489.  

Em 1848, ano das revoluções constitucionais na Europa, foi também o 

ano em que nos Estados Unidos se fez uma grande revolução em termos de reforma de 

seu sistema jurídico. Nova Iorque adotou uma nova constituição estadual em 1846 e, a 

partir daí, elaborou-se uma profunda revisão dos procedimentos judiciários. David D. 

Field (1805-1894) foi responsável pela introdução de um código de leis processuais, 

editadas para "simplificar e consolidar as práticas, as ações e o procedimentos nas 

cortes"490. Foi, então, o maior ataque à tradição do common law, pois era um código na 

acepção Napoleônica do termo491, com expressões sintéticas e bem estruturado: "não 

havia traços da redundância elaborada, do exagero de sinônimos, tão característicos 

                                                 
486 Langdell dirá: "[...] que o verdadeiro interesse da educação jurídica neste país requer a este respeito 
que nós não mais sigamos os passos da Inglaterra, mas que devamos nos fazer em harmonia com o resto 
do mundo civilizado. [...] na posição ocupada pelas faculdades de direito das universidades da Europa 
continental." LANGDELL. Christopher C. Teaching Law as a Science (1886). In: SHEPPARD, Steve. 
The History of Legal Education in the United States: Commentaries and Primary Sources. Pasadena: 
Salem Press, 1999. p. 514).  
487 Matile (1863, p. 320) escreve a respeito dos trabalhos prévios à promulgação da reforma educacional 
na Inglaterra de 1860: "Em 1855, por provocação do Parlamento, a Rainha indicou uma Comissão cuja 
tarefa era propor reformas vistas como apropriadas no interesse da prática e do ensino de direito. A 
Comissão começou sua tarefa por pesquisar o estado corrente dos estudos na Inglaterra. Depois, 
colheram evidências de diversos especialistas estrangeiros sobre como direito era ensinado nos seus 
respectivos países, incluindo França, Alemanha, Itália e os Estados Unidos [...]. Embora a maior 
preocupação da Comissão fosse os estudos jurídicos como conduzidos nos Inns of Court e na 
Chancelaria, isto também revelou informações valiosas sobre outras escolas no Reino Unido."  
488 (CLARK, 1987, p. 495 et seq.). 
489 Ibid., p. 496. 
490 (FRIEDMAN, 1985, p. 391). 
491 Ibid., p. 392 
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dos estatutos anglo-americanos. Ele era, em suma, um código no sentido Francês, não 

um estatuto".492 

O Código proposto por Field foi parte de um largo plano para codificação 

do common law norte-americano. Na Inglaterra, o utilitarista Jeremy Bentham 

acompanhava as propostas de Field, acreditando que o common law era totalmente 

desprovido de sentido na "Era da Razão"493: 

Ele era denso e disforme. Os princípios do common law tinham de ser 

dolorosamente extraídos de uma selva de palavras. “A Lei” era uma 

entidade amorfa, um fantasma, espalhada em pequenos pontos e 

pedaços entre centenas de decisões judiciais, em centenas de livros 

diferentes. Ninguém sabia o que era e o que não era lei. Por que não 

unir os verdadeiros princípios de direito, colocá-los junto, e fazer um 

simples, completo e compreensível código? Os franceses haviam 

mostrado o caminho com o Código Napoleônico.  

Esta disputa entre os que preconizavam a codificação ou a manutenção 

da tradição do common law, na realidade discutia onde o centro de gravidade do sistema 

jurídico deveria estar: nas mãos dos tribunais, com os juízes criando leis; ou sob a 

responsabilidade de uma elite de experts, que seriam os responsáveis pela redação dos 

códigos? É interessante notar que, em uma era racionalista, tanto os que defendiam a 

codificação (como Field), como aqueles que lideravam o movimento pró-common law 

(como o então famoso advogado nova-iorquino James C. Carter), tinham pouca 

confiança na elaboração do direito pelos numerosos órgãos legislativos (nos âmbitos 

                                                 
492 O formalismo excessivo do common law britânica havia contagiado as cortes e os procedimentos 
norte-americanos, e contra ele se lutava, pois o rigor extremo das cortes superiores, em alguns estados, 
contaminavam enormemente o progresso jurídico: "Era como se cortes superiores julgassem, não casos, 
mas fórmulas impressas, e os julgassem de acordo com distinções distorcidas e irreais . [...]. Harwell, o 
réu em um caso julgado no Texas em 1886, foi preso e condenado por receptar gado roubado. O tribunal 
do Texas reverteu a decisão, porque entre outras coisas, o júri considerou o réu "cupado" ["guity"] ao 
invés de "culpado" ["guilty"]. Em 1877, o mesmo tribunal revertera uma condenação porque o júri 
descuidadamente escreveu, "Nós, o júri, o réu culpado", deixando fora a palavra "consideramos". O 
mesmo tribunal, no entanto, magnanimamente confirmou a condenação de "culado" ["guily"]  em 1879, 
provando que o "p" ["t"] era menos crucial do que um "l" ["l"] no common law do Texas." Os casos 
referidos são Harwell v. State (1886), Shaw v. State (1877) e Curry v. State (1879). Cf. Friedman (1995, 
p. 400). 
493 (FRIEDMAN, 1985, p. 402). 
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federal, estadual e municipal)494. Uns entendiam que os códigos engessariam o 

progresso do direito. Outros, que era exatamente isto o que as cortes estavam fazendo. 

Carter estava impressionado com a doutrina histórica de filosofia do direito fundada 

pelos alemães no séc. XIX, que imaginavam que a criação do direito por um grupo de 

especialistas seria um produto muito inferior, "se comparado com o que séculos de 

evolução, de crescimento autocorrigido, poderia atingir"495. Ainda que os códigos 

pudessem ser criados por uma elite de juristas, poderiam eles ser prisioneiros da história 

de seu próprio tempo, incapazes de ultrapassar o interesse limitado de homens forjados 

para um tempo que já passara. Daí que seriam os tribunais – julgando as demandas 

reais da vida – mais afeitos à modernização da lei, criando novos rumos para o direito. 

Os opositores desta tradição do common law pretendiam algo diametralmente oposto, 

pois viam os juízes – muitas vezes eleitos pelo povo ou nomeados pelo poder executivo 

– como nada mais do que legisladores "togados"496 e, assim como desconfiavam dos 

órgãos legislativos compostos por leigos (ou seja, não-experts na elaboração "científica" 

do direito), também não confiavam na formação das leis pelo judiciário. Em geral, 

acreditava-se que "os juízes são eleitos pelo povo, o que significa que eles são 

admirados e suas decisões bem aceitas"497, mas isto obviamente poderia condicionar 

politicamente suas decisões, para não serem mal vistas pelos eleitores, o que não os 

tornaria, na visão dos codificadores, especialistas na “ciência do direito” e nem isentos 

o suficiente para tratar de questões de alta complexidade técnica, como seria a 

elaboração do direito.  

Com a demanda por um tratamento sistemático do direito nas 

universidades inglesas a partir de 1860, houve também grande influência das idéias de 

Austin e dos Pandecistas germânicos, cujos tratados e livros de textos foram vertidos 

para o inglês. Um dos mais influentes livros ingleses originados do modelo Pandecista 

foi "Elements of Law" de William Markby (1829-1914), no qual ele assevera que o 

direito deve ser estudado "como uma ciência... uma coleção de princípios capazes de 

                                                 
494 (FRIEDMAN, 1985, p. 403). 
495  Ibid.  
496 Cf. Posner (1993, p. 14). 
497 Cf. Matile (1863, p. 321). 
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ser sistematicamente agrupados, e suportados, não em simples autoridade, mas em 

dedução lógica consistente"498.  

Os impactos da revolução industrial e do pensamento positivista 

influenciaram sobremaneira o pensamento jurídico norte-americano. Com os juristas 

sendo catapultados para a proeminência social e política de uma nação cunhada pelos 

respeito à lei e à propriedade – e para a organização institucional do poder em um 

governo de leis (na República) em oposição a um governo de homens (que era a marca 

característica da Monarquia) – o direito passou a ser visto como arte aplicada e ciência 

prática, como sublinhado por Hervada et al.499. Assim, já na primeira metade do século 

XIX, estabeleceu-se uma dicotomia real entre ensinar o direito como arte liberal 

aplicada à política e às relações sociais em geral, ou estudá-lo como assunto técnico 

para formação jurídica profissional daquele que seria versado nos princípios, na 

formulação, no modus operandi e nos resultados das leis. Direito será assim uma 

profissão a ser aprendida. Em uma publicação da Universidade de Nova Iorque, em 

meados do séc. XIX, buscando apresentar o sentido elevado do estudo técnico de 

Direito, em oposição à prática de se instruir nas leis e na profissão pela experiência de 

aprendiz500 em escritórios de advocacia, foi dito o seguinte501:  

[...] o aprendiz no seu treinamento em escritórios geralmente faz seus 

estudos sem auxílio de qualquer instrução verdadeira, exames ou 

explicações, eles misturam erro e verdade, princípios que estão ainda 

em vigor com princípios que ficaram obsoletos; e quando admitidos à 

prática, eles encontram, muitas vezes às custas de seus 

                                                 
498 MARKBY, William. Elements of Law considered with reference to Principles of General 
Jurisprudence (1871) (apud CLARK, 1987, p. 504). 
499 (HERVARDA; CUNHA; MUÑOZ, s.d., p. 14). 
500 Apesar da historicamente reconhecida boa experiência de Tomás Jefferson no estudo do direito no 
escritório de George Wythe de Williamsburg entre 1762 e 1767, a quem respeitava e admirava como 
grande mentor em sua juventude, o terceiro presidente dos Estados Unidos também rever-la-se-á 
negativamente crítico sobre o ensino prático do direito em escritórios, conforme se vê na carta que 
escreveu em 1790 a John Garland Jefferson: "É uma prática geral estudar direito no escritório de algum 
advogado. Isto realmente dá ao estudante a vantagem da instrução do advogado. Mas eu nunca vi que os 
serviços esperados em retorno tenham sido mais do que as instruções foram valiosas. Tudo o que é 
necessário par um estudante é acesso ás bibliotecas, e orientações sobre a ordem em que os livros devam 
ser lidos". (apud COHEN, Morris L. Thomas Jefferson Recommends a Course of Law Study. In: 
University of Pennsylvania Law Review, vol. 199, 1971. p. 823) 
501 STEVENS, Robert. Law School: Legal Education in America from the 1850s to the 1980s. Chapel 
Hill: The University of North Carolina Press, 1983. p. 22. 
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desafortunados clientes, que a sua forma de estudar não os fez 

juristas sólidos ou profissionais corretos.  

A Universidade de Geórgia, por sua vez, anunciaria que: "ao advogado 

por ela formado era ensinado que o direito não é uma coleção arbitrária de regras, 

mas um sistema lógico em suas conexões, baseado em princípios lastreados nas 

sanções originadas na verdade eterna"502.  

A guerra civil não apenas encerrou o debate sobre a escravidão nos EUA 

(e nas adjacências da América Central), mas também acelerou o desenvolvimento 

econômico e social norte-americanos. Como resultado do vasto mercado criado durante 

a guerra, a expansão para o oeste e as novas legislações incentivando a doação de terras 

e dinheiro para os construtores de ferrovias e à atividade siderúrgica, os Estados Unidos 

emergem em 1865 com um complexo industrial nascente503. De uma potência de 

segunda classe ao início do séc. XIX e pouco após ser dizimada pela guerra civil, 

passou em poucas décadas a ser a mais pujante economia mundial, a deter a maior força 

militar, a ser o grande centro financeiro e estabelecer consistente liderança tecnológica e 

acadêmica em termos globais. A expansão das escolas de direito pós-guerra civil foi 

diretamente relacionada com a reestruturação econômica e social dos EUA. Os juristas 

transformaram-se em imprescindíveis instrumentos para as mudanças conforme a 

expansão territorial e comercial ocorria. Um desenvolvimento que em parte explica 

porque ainda atualmente nos EUA, mais do que em qualquer outra sociedade 

desenvolvida, os juristas e advogados têm um papel altamente significativo504. Aléxis de 

Tocqueville, em suas observações entre 1831 e 1832, a serem posteriormente 

compiladas na sua vasta obra Democracy in America, já apontava que a aristocracia 

americana estava destinada a exercer várias funções públicas na área judicial e também 

legais subjacentes aos negócios mais relevantes, pois "raramente uma questão política 

aparece nos EUA que não seja resolvida, mais cedo ou mais tarde, em uma disputa 

judicial"505. O dean (equivalente a diretor) da faculdade de direito da Universidade de 

Columbia, em seu discurso de abertura do ano acadêmico de 1867, predicou os juristas 

                                                 
502 (STEVENS, 1983, p. 21).  
503 LAFEBER, Walter. Inevitable Revolutions. Nova York: WW Norton & co., 1984. p. 31. 
504 (STEVENS, loc. cit., p. 23). 
505 Ibid., p. 6. 
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como "aristocratas naturais" e explicou que o papel dos graduados em Columbia não 

seria propriamente a atuação no litígio judicial, "mas sim trabalhar no mundo 

empresarial, como homens de honra, empreendedorismo, generosidade, fé e 

integridade". 506 

Se os advogados irão ou não merecer estas elevadas qualificações 

durante o século vindouro é questionável e, da mesma forma, a crença positivista e 

voluntarista de que as leis e o direito representariam um todo orgânico, harmônico e não 

submetido a controvérsias – construção de influência germânica do séc. XIX – irá ser 

abandonada. Mas apesar da criação de milhares de leis nos seus cinqüenta estados e de 

toda uma coleção legislativa originada do governo federal, além da frustração com o 

racionalismo científico que afundará, em parte, com o Titanic e será fortemente 

dilacerado pela primeira e segunda guerras mundiais, a idéia de o direito ser ensinado 

como uma ciência fincou profundas raízes. A auréola superior das profissões jurídicas 

perdeu, com os anos, parte de seu vigor intelectual e de alta virtuosidade como acima 

propalada no discurso inaugural da Universidade de Columbia, mas o prestígio da 

profissão, sobretudo nos Estados Unidos, não diminuiu.    

É fundamental conceber que tais discussões pedagógicas, especialmente 

no campo do direito, se davam na chamada "Era da Razão", diante do papel crucial que 

o desenvolvimento jurídico representava para a expansão econômica e social nos 

EUA507. Acreditava-se que a "ciência do direito era a ciência da humanidade"508 e que 

a educação jurídica deveria servir às necessidades de uma sociedade industrial 

crescentemente especializada509. As escolas de direito das grandes universidades 

passaram a oferecer uma experiência acadêmica sistemática, projetada para elevar a 

qualidade intelectual dos juristas, aprimorar o seu status profissional e, por decorrência, 

melhorar substancialmente a qualidade das leis, tanto na sua elaboração quanto na sua 

aplicação pelas decisões judiciais. Em suma, disseminar o rule of law como apanágio da 

                                                 
506 (STEVENS, 1983, p. 23). 
507 Importante considerar que, diferentemente do que ocorreu na Inglaterra e na França, não havia 
hostilidades contra os juristas nos EUA. Pelo contrário, a eles se creditava o grande papel de organizar 
juridicamente os negócios, para prevalência da segurança e certeza no mundo empresarial. Cf. 
(STEVENS, 1983, p. 6).  
508 (STEVENS, loc. cit., p. 24). 
509 Ibid., p. 51. 
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democracia republicana instituída com a independência em 1776 e a Constituição de 

1787, e assim dar vazão à expansão econômica e ao desenvolvimento social suportados 

pelas – ainda que sempre problemáticas – segurança e certeza do conteúdo e alcance 

das normas legais, onde "mais do que em outros países, as leis são trabalho do 

povo"510. 

Há, enfim, a clara percepção de que os advogados e juízes são chamados 

a resolver as complexas questões jurídicas do ponto de vista técnico, mas também os 

problemas morais de cuja resolução o progresso jurídico, e por decorrência, econômico 

e social, dependerão. Igualdade, acesso às oportunidades e meios de defesa, 

mecanismos de proteção social e dezenas de outros temas nascidos ou derivados da 

revolução industrial serão o dia-a-dia do mundo jurídico no século XX então vindouro.  

Nesse contexto de alta efervescência intelectual, na seara jurídica será 

concebido um novo modelo educacional apto a florescer e produzir frutos no novo 

tempo. No horizonte pedagógico do ensino de direito surgirá, na Harvard Law 

School511, uma revolucionária metodologia que transformará radicalmente os 

paradigmas didáticos até então adotados, que será identificada como o método do caso.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
510 (MATILE, 1863, p. 321). 
511 (STEVENS, 1983. p. 35). 
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5.1.3 O Ensino Jurídico em Harvard 

Os cursos jurídicos na Universidade de Harvard foram iniciados em 

1817, um pouco mais intelectualizados que seus congêneres512, mas a metodologia 

utilizada era similar à da tradição européia continental513, embora a grade curricular 

fosse bem diferente514 e as exigências de preparação dos estudantes menos rígida515. 

Professores davam aulas teóricas em forma de palestras, utilizavam tratados de doutrina 

e costumavam fazer chamadas orais. Através do "recitation method", os estudantes 

deveriam memorizar porções assinaladas de seus livros de texto. Durante a sessão de 

aula, o professor explicaria o texto e examinaria os alunos para verificar quão bem eles 

teriam memorizado a tarefa extraclasse. A metodologia adotada em Harvard não era 

diferente daquela utilizada por seus pares. Famosa em sua época era a escola de direito 

de Litchfield. O então editor do United States Law Journal sustentou, em 1823, que não 

hesitaria em dizer que o sistema de instrução que era adotado em Litchfield: "é o mais 

perfeito de sua espécie"516. O seu modelo pedagógico foi assim resumido por um de 

seus eminentes professores, James Gauld, em carta ao editor da citada publicação517, em 

que destacou:  

                                                 
512 (MATILE, 1863, p. 323). 
513 SHEPPARD, Steve. An Introductory History of Law in the Lecture Hall. In: ______. The History of 
Legal Education in the United States: Commentaries and Primary Sources. Pasadena: Salem Press, 
1999. p. 7: "A idéia pré-moderna de ensinar o direito com uma disciplina acadêmica parece ter se 
originado na Lombardia nos sécs. X e XI. Acadêmicos e juízes em Bolonha e na próxima Pavia utilizaram 
o recém descoberto Código de Justiniano para organizar ambas as leis da província e a leis canônicas 
da Igreja utilizando esta complicada ferramenta romana. A intrincada relação entre provisões do Código 
levou os juristas bolonheses a ensinar isto como se ensinassem uma ciência, requerendo que os 
estudantes memorizassem e aplicassem éditos Justinianos com precisão. Para ajudar nesta tarefa, os 
professores somavam seu próprio comentário sobre os assuntos, anotando os textos. Os estudantes que 
vinham para a escola de Bolonha disseminaram seus métodos através da Europa e Inglaterra no limiar 
de Guilherme o Conquistador. Palestras e livros jurídicos das escolas de direito dos EUA são os 
herdeiros distantes desta tradição. Em poucos séculos de palestras jurídicas nos EUA, a própria ciência 
do direito tem evoluído. É agora uma rotina imaginar a história das aulas expositivas jurídicas nos EUA 
como épocas metodológicas molduradas por homens e livros."   
514 Matile (1863, p. 324) após descrever a grade curricular adotada em 1863 na escola de direito de 
Harvard, escreverá que: "o sumário [do currículo], tão diferente daqueles da escolas européias, é uma 
boa ilustração de como é a educação nos Estados Unidos. Vocês [os europeus] têm tantas matérias que 
nós não possuímos!" 
515 "A idéia geral nos Estados Unidos, assim como na Inglaterra, é que o direito é uma ocupação técnica" 
e, assim, "passará um longo tempo antes de o direito transformar-se em ciência ao invés de arte". Ibid., 
p.  321. 
516 Cf. United States Law Journal, vol. 3.  Notas do Editor. Janeiro de 1823. 
517 GOULD, James, Law School at Litchfield. In: United States Journal, vol. 3, Janeiro, 1823. p. 400. 
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[após serem preparadas as notas teóricas de aula, são feitas exposições 

orais por meio de] "um curso de palestras, sobre os diferentes 

assuntos, [...] variando cada uma delas de uma hora e quinze a uma 

hora e meia."; "os alunos tomavam notas por si". [O restante das 

horas do dia, era esperado que os alunos empregassem] "na leitura, 

nos mais aprovados sumários [de casos judiciais], resumos [de textos 

jurídicos], ou tratados, sobre a matéria objeto da palestra, e em 

comparar suas notas com algumas referências sobre elas. O curso da 

leitura, recomendado por mim aos meus pupilos, enquanto eles estão 

na escola, é limitado, especialmente, a trabalhos da descrição 

mencionada: assim, eles lêem as decisões judiciais, em geral, apenas 

por referência, comparando-as com as palestras, ou para o propósito 

de estudar questões específicas, dadas a eles para discussão. Em seus 

exercícios de retórica, eu sempre desaconselho a leitura das decisões 

judiciais." [...] "[...] uma vez por semana [em um júri simulado] 

questões são argüidas. [...] Este exercício, no entanto, não é 

compulsório, e é principalmente destinado àqueles que fizeram 

consideráveis progressos em seus estudos jurídicos.  

Era a clara opção pelo método dedutivo de ensino, ou seja, partindo dos 

princípios gerais de direito, a serem aprendidos das palestras expositivas e leituras 

teóricas518 para a aplicação prática na vida profissional futura. O professor Gauld dirá: 

"eu tomei conhecimento, de vários de meus antigos alunos – de todos realmente, que me 

informaram sobre o assunto – que, na sua prática [profissional], suas anotações [da 

época das aulas] provaram ser inestimáveis"519. 

Em 1863, G. A Matile publicará Lês Écoles de Droit aux État Unis, Un 

Lettre Adressée à M. Édouard Laboulaye, Professeur au College de France520, em que 

escreverá particularmente sobre o método de ensino então adotado em Harvard:  

                                                 
518 O método dedutivo é o processo de raciocínio pelo qual a conclusão segue necessariamente as 
premissas da na hipótese, ou seja, infere-se o raciocínio do geral para o específico. 
519 (GOULD, 1823, p. 400 et seq.). 
520 Publicado originalmente na Revue Historique de Droit Française et Étranger (nov-dec 1863). Cf. na 
versão em inglês: Law Schools in the United States. Tradução Brian J. Gill. In: SHEPPARD, Steve. The 
History of Legal Education in the United States: Commentaries and Primary Sources. Pasadena: Salem 
Press, 1999. p. 319 et seq. 
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As exposições dos professores são orais e acompanhadas por 

questões feitas aos alunos. O costume permite que eles interrompam o 

professor para perguntas. Os alunos são admitidos para as aulas sem 

exame prévio; tudo que é requerido, se eles já não possuírem um grau 

de Bacharel, é terem no mínimo 19 anos e apresentarem uma certidão 

de boa conduta. Isto naturalmente abre a porta para muitos jovens 

que não estão suficientemente preparados para aulas analíticas, o que 

é um infortúnio para eles e uma inconveniência para os outros, 

porque o professor terá de tentar ser entendido por todos.  

Sobre os professores, de maneira geral, Matile dirá521: 

O número de professores em cada escola de direito é muito pequeno. 

Raramente algum, ou nenhum, faz do lecionar sua única ocupação; 

quase todos são advogados praticantes ou estão nos tribunais. 

Encontros entre os professores são muito menos freqüentes do que na 

Europa (especialmente Alemanha). Há diferentes razões para isso, 

especialmente o fato de haver poucos deles, que reuniões do corpo 

docente [...] são raras, e eles não trabalham juntos em projetos 

acadêmicos.  

Por volta de 1869, tendo em vista o declínio no número de alunos durante 

a guerra civil, a grade curricular na Harvard Law School – embora já fosse considerada, 

juntamente com a Yale Law School, instituição líder no ensino jurídico522 – havia 

decrescido para apenas 18 meses, os exames tinham sido abolidos e menos da metade 

dos alunos havia cursado o college.523 No entanto, ultrapassada esta fase de declínio a 

Harvard Law School passará em poucas décadas a ser uma das mais prestigiadas escolas 

de direito do mundo524, principalmente pela alteração dos arquétipos pedagógicos 

europeus para um modelo mais rico e dinâmico, voltado a trazer a vida real e os grandes 

conflitos jurídicos dela resultantes para a sala de aula.  

                                                 
521 (MATILE, 1863, p. 322). 
522 Ibid., p. 323. 
523 REDLICH, Josef. The Common Law and the Case Method in American University Law Schools 
(1914). In: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Bulletin 8, 7f. 
524 As razões acadêmicas desta história de sucesso serão discutidas na seqüência, mas é imprescindível 
reconhecer que o sistema de ensino jurídico (e universitário em geral) nos Estados Unidos também 
melhorou substancialmente em função dos altos investimentos feitos em educação, "graças em especial 
àqueles homens generosos (e há muitos e não poucos deles) que doaram parte de suas fortunas para 
ajudar o desenvolvimento do ensino." (MATILE, loc. cit., p. 320). 
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5.1.4 A revolução Langdelliana no ensino jurídico 

O processo de excelência no ensino jurídico estado-unidense inicia-se 

com a indicação de Charles Eliot, prestigiado cientista e acadêmico, para o posto de 

presidente (equivalente a reitor) da Universidade de Harvard em 1869, posição que 

ocupará até 1909. Homem de grande cultura e invejável vigor e energia, suas iniciativas 

se farão sentir em toda a universidade, alterando substancialmente a grade curricular das 

áreas de ciência no college e, de forma marcante, das escolas de direito e de medicina. 

Após lecionar química e matemática no Harvard College, passou dois anos pela Europa 

onde estudou exaustivamente os sistemas educacionais alemão e francês, com escalas 

para pesquisas, seminários e conhecimento de laboratórios e salas de conferência em 

universidades de Paris, Karlsruhe, Heidelberg, Hohenheim, Marburg, Stuttgart e 

Tübingen. No seu retorno aos Estados Unidos, e antes de assumir a presidência de 

Harvard, foi professor no então recém criado Massachusetts Institute of Technology – 

MIT, sendo responsável pelo projeto do laboratório industrial e acadêmico525.  

As experiências na França e na Alemanha levarão Eliot a propor uma 

estrutura organizacional lastreada em quatro elementos chaves voltados a fazer de 

Harvard um grande centro de excelência no ensino, atraindo os melhores professores e 

os mais qualificados alunos, como faziam as mais destacadas universidades 

européias526:  

1) propôs uma metodologia de ensino baseada nas salas de aula 

como laboratórios de processo indutivo de conhecimento e 

raciocínio, substituindo as aulas expositivas e o "recitation 

method" (instrutores e alunos deveriam desenvolver os 

princípios gerais a partir de casos concretos);  

2) estabeleceu exames escritos para admissão;  

3) exigiu um currículo mínimo a ser satisfeito para obtenção de 

um grau acadêmico; e  

                                                 
525 (CLARK, 1987, p. 498). 
526 Ibid., p. 501. 
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4) determinou a submissão a exames finais. 

Em seu discurso inaugural, Eliot já sublinhou o que seria o núcleo e a 

pedra de toque de suas preocupações com o ensino universitário em Harvard: "o 

problema verdadeiro a ser solucionado não é o quê ensinar, mas como ensinar"527. 

Eliot indicou Christopher Columbus Langdell para ser professor na 

Harvard Law School em 1870, na qual será eleito diretor (dean), posição que ocupará 

até 1900. Langdell havia se formado em Harvard, onde estudara de 1851 a 1853 e havia 

bem impressionado Eliot, então estudante no college, por suas discussões e reflexões 

sobre vários pontos do direito, com colegas de dormitório. Após assumir a presidência 

de Harvard, Eliot procurou seu antigo colega em Nova York, onde ele há quinze anos 

exercia a advocacia. Nas primeiras duas décadas na direção da escola de direito, 

Langdell implementou cinco grandes mudanças, todas com o apoio, o incentivo e na 

direção das propostas de Eliot: 

• primeiro, estabeleceu um exame para admissão na Law School528;  

• segundo, alterou a grade curricular inicialmente para dois e 

progressivamente para três anos (em período integral, como já usual nos 

Estados Unidos e nas universidades européias);  

• terceiro, estabeleceu exames anuais, como pré-requisito à passagem para o 

ano seguinte;  

• quarto, institucionalizou as atividades de pesquisa; e 

• quinto, contratou professores em regime de dedicação exclusiva, como 

existentes nas universidades alemãs. 

                                                 
527 (STEVENS, 1983, p. 54, grifos nossos). 
528 LANGDELL, Christopher C. The Harvard Law School, 1869-1894. In: The Harvard Graduates' 
Magazine. Cambridge: Harvard University Press, 1894. Langdell dirá que a falta de exame para admissão 
"não discriminava entre capazes e incapazes, os diligentes dos preguiçosos" (p. 490). 
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Visava, assim, pelo exemplo e pelas altas exigências acadêmicas, elevar a 

escola de direito ao nível de excelência das melhores universidades da Europa 

continental. Mas sem dúvida, a mais significativa inovação de Langdell – e que 

marcaria profundamente a feição das escolas de direito norte-americanas dali para frente 

(e também de outras áreas, como em medicina e na administração de empresas) – foi a 

introdução de um novo método de ensino jurídico, que utilizará o colóquio entre 

professor e aluno – ao que se denomina diálogo socrático, através da apresentação de 

uma hipótese (logoi) e as discussões que dela se extraem – analisando as decisões de 

tribunais superiores, no contexto das quais as leis surgiriam, pela tradição do common 

law. Assim, deu nascimento à mais marcante revolução pedagógica no ensino jurídico 

nos EUA, introduzindo e desenvolvendo o método do caso, discutido em classe segundo 

um estilo socrático de ensino. Em menos de cinqüenta anos, praticamente todas as 

faculdades de direito nos EUA adotarão tanto a grade curricular elaborada pela Harvard 

Law School, como a pedagogia de ensino langdelliana, dada a força do método por ele 

desenvolvido e a persistência em sua adoção529.  

Langdell explicava530:  

Direito, considerado como uma ciência, consiste de certos princípios 

ou doutrinas... Cada uma dessas doutrinas chegou ao estado presente 

de forma vagarosa; em outras palavras, é um crescimento, estendido 

em muitas decisões [judiciais] através dos séculos... O único caminho 

para dominar a doutrina efetivamente é estudando as decisões nas 

quais ela está incorporada. Mas as decisões ["cases"] que são úteis e 

necessários para este propósito atualmente são uma porção pequena 

de todos os que foram reportados.  

O método "científico" desenhado por Langdell, lastreado no conceito de 

um conhecimento organicista, que via a doutrina jurídica sendo construída pelo 

crescimento através dos séculos, pode ser também apreciada no contexto da obra de 

Charles Darwin, "A Origem das Espécies"531. A idéia de que as espécies originam-se e 

evoluem é paralela com a noção de que leis não são imutáveis, mas alteráveis e 
                                                 
529 (STEVENS, 1983, p. 41). 
530 (CLARK, 1987, p. 501). 
531 A obra de Darwin foi originalmente divulgada em 1859. 
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contingentes. Há também um paralelismo com o pensamento de Savigny, na 

Alemanha532, uma vez que ambos os acadêmicos pretendiam tratar teoria e prática 

separadamente. Na visão de Savigny, o objeto da história jurídica era "traçar cada 

sistema estabelecido até a sua raiz, e assim descobrir o princípio orgânico, a partir do 

qual ele ainda tem vida, e separado do qual não sobrevive" e haverá uma classe 

superior de juristas533 que emergirá para tratar das questões técnicas de direito534. Nessa 

linha filosófica, Langdell reconhecerá nos professores de direito uma estirpe diferente 

de juristas, de certa forma superiores aos demais versados nas leis535:  

[...] o professor de direito deve ser uma pessoa que acompanha seus 

pupilos em uma estrada que é nova para eles, mas que ele conhece 

bem por ter muitas vezes nela viajado. O que qualifica uma pessoa, 

pois, a ensinar o direito não é a experiência do trabalho em um 

escritório de advocacia, nem a experiência em lidar com pessoas, nem 

experiência em audiências ou defesa de causas – não é experiência, 

em resumo, em utilizar as leis, mas experiência em aprender o direito; 

não a experiência do advogado romano ou do pretor romano, menos 

ainda a do procurador, mas a experiência do jurisconsulto romano.  

                                                 
532 A influência germânica será de fato bastante abrangente no ensino jurídico norte-americano, como já 
visto nas menções ao estudo de CLARK (1987): "durante os cem anos a partir de 1815, cerca de 9.000 
americanos fazem a longa viagem oceânica para a Europa e matriculam-se em universidades 
germânicas. [...]. Até 1880, direito era o segundo mais popular curso para os americanos que estudavam 
na Alemanha." (p. 498 e 499). Sobre a influência de Savigny no ensino jurídico norte-americano, tratando 
da influência do common law germânica, em oposição à inglesa, Clark (ibid.) irá dizer: "Friedrich Carl 
von Savigny [...] disseminou a idéia que direito era determinado pelo peculiar caráter do 'espírito do 
povo' (Volksgeist). Lei correta, de acordo com Savigny, é idêntico às opiniões e práticas do povo em 
assuntos de direito e justiça. Ela é produto de um crescimento orgânico lento e gradual, não de ações 
deliberadas ou arbitrárias. A lei ser torna válida como parte de um processo histórico, não através de 
meros atos legislativos. Como a civilização progride, uma classe distinta de juristas emerge 
representando o povo nas questões mais técnicas do direito. Neste estágio de desenvolvimento, há dois 
tipos de leis: lei popular, que é inteligível para as massas e contínua como parte da vida orgânica da 
população, e lei técnica, que entre no domínio dos juristas representando o povo."  
533 Savigny era um conservador de origem nobre, razão pela qual era explicável a sua resistência à 
legislação escrita e codificada, principalmente pela sua pretensão em impedir que a Alemanha 
promulgasse códigos similares ao Código de Napoleão, na medida em que ele rejeitava o igualitarismo 
racionalista da Revolução Francesa. Como um nacionalista germânico, ele também se opunha às 
implicações imperialistas da escola francesa racionalista sobre o direito natural, que sustentava que "os 
princípios jurídicos fundamentais eram os mesmos em todo lugar e em todos os tempos". Cf. (CLARK, 
1987, p. 500). 
534 SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen römishen Rechets I (1840). Cf. a versão em 
inglês: Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence. Tradução Abraham Hayward 
(1831) (apud CLARK, 1987, p. 502). 
535 (LANGDELL, 1886, p. 515). 
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Eliot concordaria com Langdell de que ser um advogado renomado ou 

juiz respeitado não provaria que "ele sabia como ensinar o direito ou mesmo aprender a 

ensinar o direito", pois ele mesmo havia visto "na escola de medicina que um 

destacado profissional médico ou cirurgião poderia facilmente demonstrar ser um 

professor deficiente; embora ele pudesse continuamente interessar aos estudantes de 

medicina como exemplo de sucesso profissional"536. Assim, em Harvard como nas 

outras grandes universidades congêneres, sempre haverá um misto de professores com 

uma formação puramente intelectual – normalmente oriundos de seus próprios bancos 

escolares e familiarizados com a metodologia adotada – e que serão a maioria do corpo 

docente, com um corpo de mestres cuja formação se deu ao longo dos anos na prática 

bem sucedida da advocacia, da promotoria ou da magistratura, cuja reputação de 

excelência profissional os qualificará ao ingresso na vida acadêmica537.    

Por outro lado, é certo que, assim como Field e Carter disputavam acerca 

da codificação ou não do common law norte-americano, mas desconfiavam da criação 

das leis por leigos ou órgãos legislativos compostos por não-juristas – com o que suas 

discordâncias eram mais de meios, do que de fins – Langdell acreditava piamente que o 

direito era uma “ciência”, pois permitia que as leis fossem “cientificamente” criadas e 

aplicadas e, portanto, ensinadas538. Como as idéias evolucionistas comandavam as 

diretrizes do racionalismo científico do momento, Field propugnava que a codificação 

era o avanço – a evolução natural – e a consumação da razão científica aplicada ao 

direito. Langdell, como Carter, trilhará o caminho de o common law ser a própria 

ciência do direito, com a sua evolução através dos séculos. Assim, nos laboratórios 

acadêmicos – as bibliotecas jurídicas das universidades – seria possível dissecar as 

                                                 
536 ELIOT, Charles W. Langdell and the Law School. In: Harvard Law Review 518, Cambridge, MA, 
1895. 
537 Isto já poderia ser observado quando da comemoração dos primeiros cem anos de fundação da Harvard 
Law School. (Cf. The Centennial History of the Harvard Law School 1817-1917. Cambridge: The 
Harvard Law School Association (1918). p. 26 et seq.). Com o passar das décadas, haverá ainda maior 
concentração, no corpo docente, de professores originados da atividade acadêmica, embora a vivência 
prática em "clínicas acadêmicas" e atividades extra-curriculares de pesquisas efetuadas em campo, seja 
essencial para aproximar o direito ensinado na academia da vida real da sociedade. Cf. Maximizing the 
Law School Experience. Vários Autores. In: SWYGERT, Michael I. et BATEY, Robert (org.). Stetson 
Univerity College of Law. 1983; MOLITERNO, James E. et LEDERER, Frederic I. An Introduction to 
Law, Law Study and the Lawyers Role. Durham, NC: Carolina University Press. 1991. HESS, Gerald 
F. et FRIEDLAND, Steven. Techniques for Teaching Law. Durham, NC:  Carolina Academic Press. 
1991. 
538 (FRIEDMAN, 1985). 
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decisões judiciais para nelas encontrar o substrato, a pedra fundamental, a verdadeira 

matéria prima de cada princípio jurídico relevante. A proximidade entre os dois juristas 

era grande, pois, como dirá Eliot539, a sua aprovação como professor em Harvard 

somente se dará após o "testemunho de James C. Carter [...] afirmando que Langdell 

era um homem de prodigioso aprendizado em direito e de distinguida criatividade, e 

que ele detinha uma mente jurídica de extraordinária percepção e inteligência".      

Sob a firme condução de Langdell, a Harvard Law School, a partir de 

meados para fins do séc. XIX, decretou a estrutura, o conteúdo e o estilo dos cursos 

jurídicos nos Estados Unidos, como instituição líder não apenas centrada na excelência 

de alunos, mas igualmente por deter um corpo de professores exemplar. A influência de 

Harvard foi tão contundente que as demais universidades americanas, conquanto 

algumas fortemente enciumadas, não deixaram de emular seus conhecimentos540. 

Lecionar na Harvard Law School sob a firme direção e forte influência de Langdell 

representava que o professor e os seus alunos deveriam conjuntamente analisar as 

decisões de tribunais superiores, tanto em termos de raciocínio lógico-científico quanto 

técnico-jurídicos. Para elevar o nível acadêmico das escolas de direito nos EUA às suas 

congêneres na Europa continental, Langdell enfatizou: "Para atingir estas metas, até o 

ponto em que elas dependam da faculdade de direito, era indispensável estabelecer 

duas coisas – que o direito é ciência, e que todo material disponível desta ciência está 

contido em livros"541. Assim, sempre teve a crença de que o direito poderia ser 

cientificamente ensinado na viva interação e diálogo na classe de aula, sustentando, 

todavia, que o centro da educação jurídica era a biblioteca universitária. Para Langdell, 

a ciência era uma atividade empírica e racional, por isso542: 

Nós temos também constantemente firmado a idéia que a biblioteca é 

o local de trabalho de professores e alunos conjuntamente; que ela é 

para nós tudo o que os laboratórios da universidade são para os 

químicos e físicos, o museu de história natural para o zoólogo, o 

jardim botânico para os botânicos.  

                                                 
539 (ELIOT, 1895, p. 51). 
540 Cfr. Stevens (1983) cap. 3: Harvard Decrees the Structure and Content; e cap. 4: Harvard sets the 
Style.  
541 (STEVENS, 1983, p. 53). 
542 Ibid.  
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E Eliot, a respeito, observará: "O método do Professor Langdell recorda 

o método de laboratório para ensinar as ciências físicas” e assim “ o laboratório que a 

escola de direito necessita é uma biblioteca"543. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
543 (STEVENS, 1983, p. 53). 
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5.1.5 O método do caso 

O método do caso é relativamente simples em sua concepção e seu 

conteúdo e alcance dependerão essencialmente das circunstâncias concretas, uma vez 

que ele justamente se alimenta da realidade dos litígios jurídicos, tal como levada à 

apreciação dos tribunais, com toda a sua contingência e dramaticidade544. Ele foi a 

maior revolução pedagógica no ensino do direito nos Estados Unidos e tem dominado o 

sistema de educação jurídica norte-americano desde a sua introdução em 1870545. A 

idéia de aprender a ciência do direito estudando os casos decididos pelas cortes 

                                                 
544 Naturalmente, muito antes de Langdell já havia uma tradição de ensino de casos, os famosos “casos de 
consciência”, tão praticados, desde seu início, pela pedagogia dos jesuítas. Nesse sentido observa Hubert 
Lepargneur: “A própria casuística não deve ser desvinculada da teologia moral e da inspiração 
evangélica, com sua mística do além que anima o crente zeloso, sob pena de cair num legalismo que 
Jesus, o Nazareno, criticou em alguns fariseus de seu tempo e que vigora nos meios políticos que 
dissolvem toda preocupação moral no formalismo jurídico. É pura decadência tirar a casuística do 
direito canônico, em vez de se debruçar sobre a dialética que une o agente e seu contexto de 
comportamento. Anteriormente a esta grande casuística do século XVII, conhecemos as tábuas de 
tarifação dos pecados, os impiedosos penitenciais dos séculos VII e seguintes(7). O casuísmo pode ter 
perdido prestígio pelos abusos de alguns setores clericais, e se ter mesclado com o nominalismo de 
Ockham, mas não deixa de arvorar sérios credenciais. Os ‘casos de consciência’ do grande século 
foram o precursor da didática jurídica nas escolas de direito dos Estados Unidos: o empirismo se 
socializa racionalmente, mesmo na ordem do dever. A liberdade do sujeito está preservada na sua 
opção ora pelo rigorismo, ora pelo probabilismo, ora pelo probabiliorismo (excluímos da legítima opção 
o laxismo). E donde vêm os proporcionalistas de hoje? A bioética é o casuísmo introduzindo na mesa de 
discussão uma significativa representação das ideologias vivas em determinada sociedade, acerca de 
problemas levantados pelo nosso culto da vida. Conquanto a comissão seja corretamente escolhida, as 
antigas críticas lançadas contra o casuísmo ético estão caindo por si mesmas: desvinculação da síntese 
antropológica (repetimos que ela não está a cargo do grupo bioética em si, mas ela está presente, no seu 
devido pluralismo, na mente de cada membro, representante de uma corrente de opinião da sociedade 
referida), excesso de legalismo (a bioética não pretende ao absoluto da moral tridentina, mas sua correta 
institucionalização, em nosso parecer, é capaz de evitar abusos de uma legislação abusiva e abusada 
sobre si mesma) e pragmatismo (este deixou de ser considerado uma pecha moral na modernidade). 
Contudo, a decisão de uma comissão de bioética não é suficiente para que o médico, o cirurgião ou o 
pesquisador ache prudencialmente oportuno iniciar a tarefa em questão: assim também, a casuística era 
uma disciplina especulativa que preparava a decisão prudencial do agente, mas não se confundia com 
ela (8). 4. Da virtude em geral à prudência em particular: A redescoberta da virtude, não tanto na 
Igreja quanto entre ensaístas leigos do Primeiro Mundo, é uma ocorrência alvissareira. Entretanto, visto 
que a virtude é uma qualidade do sujeito moral, ela se vincula facilmente a uma moral da intenção, 
enquanto que uma moral da responsabilidade, atenta aos frutos e decorrências do agir, vincula-se 
naturalmente a uma ética que focaliza os atos. É verdade que o magistério católico concentra-se sobre a 
bondade ou perversidade intrínseca do ato em atenção, que mal se coaduna com a valorização católica 
da moral de intenção. A moral raramente é coisa simples. Mas uma certa fidelidade ao ensinamento 
tomista permite ou permitiria superar qualquer dicotomia nefasta entre razão e vontade, entre teoria e 
prática, entre princípios e circunstâncias, entre a ética individual e o bem comum. Os entendidos em 
ética têm reconhecido o lugar da prudência. Quanto mais lemos os moralistas contemporâneos, 
valorizando, em geral e não sem razão, este ou aquele aspecto da moralidade, mais nos convencemos que 
lhes falta um liame orgânico, um princípio de globalização flexível mas operacional; mais nos 
convencemos, também, da gravidade da perda sofrida pelo esquecimento, neste século, quer por 
desprezo, quer apenas por ignorância, da prudência aristotélico-tomista”. In: Força e Fraqueza dos 
Princípios da Bioética. Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/revista/bio2v4/forcafra.html. 
Acesso em: 6 jun. 2006.  (Grifos nossos). 
545 (STEVENS, 1983, p. xiv, prólogo). 
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superiores – um método que logo foi associado ao estilo socrático de diálogo 

estabelecido a partir de perguntas e respostas – foi, sem dúvida, inovadora. Langdell 

dirá546:  

No início de 1870-71, uma mudança foi feita, em uma matéria, no 

método de ensino e instrução, a essência do que consistiu em 

substituir por uma seleção de casos [decisões judiciais] os tratados 

[teóricos]. Esta mudança foi gradualmente estendida para outras 

matérias, até se tornar, como agora é, universal. Isto também teve, e 

ainda tem, uma poderosa influência sobre o ensino jurídico em todo o 

país.  

Em oposição à pedagogia lastreada em aulas teórico-expositivas até então 

adotada, será implantado o método indutivo de ensino, pelo qual os princípios gerais são 

derivados de casos particulares547. O "case method", simples em sua estrutura e bastante 

vigoroso nos resultados, visa formar um hábil pensamento analítico no estudante a 

partir, portanto, do raciocínio jurídico indutivo apreendido de casos concretos. Langdell 

trouxe a vida real para a sala de aula, onde antes imperavam a teoria dos tratados 

afastados da realidade e uma pedagogia de mera memorização de textos e repetição de 

conceitos adrede decorados. O estilo socrático demandava que professores e alunos 

estivessem bem preparados para as aulas, com conhecimento detalhado de todos os 

aspectos factuais e jurídicos das decisões jurisprudenciais a serem objeto do colóquio 

mestre-aluno em classe. A supervisão do aluno pelo professor deveria ser bastante 

próxima. Em uma sala semicircular, o instrutor dispunha de um mapa com o nome dos 

estudantes e assim passaria a indagá-los sobre as premissas e as conclusões dos 

tribunais. Se concordavam ou não com o raciocínio jurídico formulado na hipótese 

apresentada e adotado pela decisão e qual princípio poderia ser dali retirado eram 

assuntos a serem discutidos na viva interação que ocorria na sala de aula, em um 

processo de aprendizado altamente dinâmico e participativo. Trilhando o raciocínio do 

                                                 
546 A implementação gradual da metodologia foi também acolhida por Eliot, pois seria "sensato permitir 
uns poucos anos dos melhores exemplos dos antigos [‘old-fashioned’] métodos de ensino jurídico, em 
parte para quebrar a força do fluxo de criticismo que estava sendo feito de membros da Ordem dos 
Advogados [‘American Bar’], mas principalmente para que os bons alunos na Escola [de Direito] 
pudessem ter a melhor oportunidade possível de comparar o velho método com o novo." (ELIOT, 1895, 
p. 52). 
547 Em lógica, o método indutivo significa o processo de inferir os princípios gerais dos fatos particulares 
ou etapas específicas numa série de eventos, ou seja, parte-se do específico para o geral. 
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common law, ou seja, da elaboração do direito pelos tribunais, Langdell propôs aos 

estudantes, como ciência que o direito se apresentava, que eles lidassem diretamente 

com as fontes criadoras da lei, e não apenas absorvessem textos de doutrina, como que 

adquirindo um conhecimento científico de segunda-mão. Nas palavras de Eliot548: 

Ele me disse, em 1870 ... que direito era uma ciência: Eu estava 

totalmente preparado para acreditar nisto. Ele me disse que o método 

para estudar uma ciência era ir nas fontes originais. Eu sabia que 

isso era verdade, pois eu mesmo havia me formado na ciência da 

química; e uma das primeiras regras de um aluno consciente de 

ciências é nunca adotar um princípio a partir [do conhecimento] de 

segunda-mão [obtido dos] tratados, mas ir para as memórias 

originais da descoberta daquele fato ou princípio.  

Steve Sheppard, que coordenará uma das mais vastas obras sobre a 

história do ensino jurídico nos EUA, dirá sobre a nova metodologia549:  

A “ciência do direito” de Langdell teve uma rápida e famosa 

fundação: o conhecimento do direito é mais bem inferido de suas 

fontes, os casos [as decisões judiciais]. Um estudante então leria e 

consideraria [os fundamentos das] decisões judiciais em um tópico 

proposto, e então uma discussão em classe desenvolveria as relações 

dos princípios de direito refletidos na decisão judicial para outras 

questões de direito. O outro elemento da exposição do modo científico 

de Langdell visava exorcizar a recitação do professor de notas 

preparadas como sendo o único espírito da lei, nas discussões em 

classe. Não mais o professor entregaria para mudos não-críticos as 

idéias essenciais das decisões judiciais e sua relação com os tópicos 

da matéria. 

Ao invés disso, os estudantes deveriam descobrir a significância dos 

casos por eles mesmos, examinar, analisar, e criticar as decisões 

que lessem envolvendo os professores em colóquio. 

                                                 
548 (SHEPPARD, 1999, p. 25). 
549 Ibid., grifos nossos. 
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As críticas surgiram logo ao início da implementação do novo método 

pedagógico e mesmo as classes de Langdell decresceram em número de alunos, uma 

vez que parte das disciplinas era eletiva. No entanto, o futuro mostrou-lhe ter 

desenvolvido um método bastante significativo em termos de valor pedagógico e eficaz 

a tornar o ensino dinâmico e participativo550. Ou seja, o professor abandonava o seu 

posto elevado de expositor para uma audiência passiva, para se transformar em 

condutor – como maestro de uma grande orquestra – de uma viva discussão, ativa e 

dinâmica. O aprendizado do direito sofria uma enorme revolução. O papel do professor, 

longe de ser diminuído, passou a ser central como elemento não apenas catalisador, mas 

verdadeiro motor das discussões e descobertas em classe. Os alunos deixaram de ser 

meros figurantes e assistentes passivos de reflexões teóricas de seu mestre, mas 

passaram com ele a interagir e a participar ativamente nas descobertas e soluções das 

mais simples às mais complexas e controvertidas questões jurídicas.  

Em suma, as salas de aula ganharam vida e os estudantes novo ânimo, 

novos horizontes e responsabilidades, pois deixam de ser simples recipientes para a 

posição de formuladores e criadores das soluções jurídicas. O ensino de direito 

abandonará o preto e branco dos textos e as nuances cinzentas das aulas teóricas para 

ganhar o colorido da vida real. Os professores passaram a vivenciar uma dinâmica 

original até então desconhecida no ensino jurídico: uma pedagogia para os tempos 

modernos e apta a bem preparar os estudantes para enfrentar um futuro desafiador. Os 

novos tempos pós-guerra civil exigirão das escolas de direito não "meramente ensinar o 

direito, ou fazer juristas. [Mas sim] ensinar o direito de uma grande maneira, e de fazer 

grandes  juristas"551. 

                                                 
550 Aparentemente, antes de Langdell um professor na escola de Nova Iorque havia tentado implementar 
algo semelhando ao método do caso, sugerindo aos seus alunos a leitura de decisões judiciais para 
posterior discussão em classe. Ao que se sabe, foi uma iniciativa que não logrou ser levada adiante, e a 
sua existência consta apenas de algumas anotações de estudantes que haviam atendido algumas de suas 
aulas. Cf. Clark (1987, p. 66, nota 14). É fato, igualmente, que a idéia de aprender o direito a partir da 
leitura de casos era até mais antiga que o próprio ensino jurídico nos EUA e nunca esteve completamente 
excluído do ensino jurídico. Cf. Sheppard (1999, p. 24). A dinâmica dada por Langdell, desenvolvendo as 
discussões no estilo socrático, e disseminando a utilização do "case method" de forma generalizada para 
as matérias da faculdade de direito, foram, sem dúvida, o seu grande mérito. Cf. LAPIANA (1994, cap. 3 
e 4).   
551 HOLMES JR., Oliver W. The Use of Law Schools: Speeches (1886). Boston: Little, Brown. 1913. 
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Em uma série de ensaios publicados em 1892 no volume inaugural do 

Yale Law Journal, discutiu-se os Methods of Legal Education552. Críticas e elogios 

foram feitos ao "case method" de Langdell. Sem dúvida, a verticalidade do ensino, em 

que imperava a descendente do alto do tablado para a platéia, foi substituída pela 

horizontalidade, em que o professor está na mesma linha dos alunos – ou mesmo 

ascendente em direção aos estudantes. Para os professores afeitos ao estilo da distância 

– cerimonial e altiva – professor-aluno, não foi uma boa mudança. O Juiz Edward J. 

Phelps, da Yale Law School, apesar de ter sido colega de Langdell quando estudantes e 

de rememorar "o entusiasmo contagiante do colega"553 e, também, de ter "visto o seu 

'sistema de caso' sendo feito"554, criticará acidamente o "case method" afirmando555: 

[...] a infeliz tendência de nosso tempo, não meramente nas escolas 

mas em considerável grau na profissão e nos tribunais, é gravar o 

direito com muito do que é chamado aprender, buscando ser deduzido 

de milhões de heterogêneas, muitas vezes inconciliáveis, e em 

diversas ocasiões incompreensíveis decisões judiciais, cada uma das 

quais, em vez de ser uma decisão sobre uma questão envolvida, é uma 

dissertação sobre o direito geral do assunto. Os julgamentos lógicos e 

concisos que são encontrados no início das decisões inglesas e 

americanas, nas quais as conclusões são deduzidas de princípios, ao 

invés de outras conclusões, agora não estão muito em voga. [...]. 

Precipitar o estudante neste caos, com suas habilidades não testadas 

e imperfeitas, e o seu conhecimento dos princípios incompleto, 

tateando seu caminho da melhor forma, e triangular de uma decisão 

para outra, supondo que ele está indo adiante quando ele apenas vai 

para longe da meta, não é educá-lo, mas tende, ao contrário, a dele 

fazer uma prova contra a educação. 

Haverá muito que desmistificar sobre o método do caso, antes de sua 

aceitação generalizada. Sem dúvida, críticas sempre poderão ser atribuídas aos métodos 

pedagógicos propostos – e é bom que isto ocorra, pois a educação é um processo 

                                                 
552 Cf. Methods of Legal Education. In: 1 Yale Law Journal 139, 1892.   
553 Apud (THE CENTENNIAL..., 1918, p. 226). 
554 Ibid. 
555 PHELPS, Edward J. (METHODS..., 1892). 
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dinâmico e se ela permanecer estática, não mais cultivará a mente de alunos e 

professores. Os métodos, afinal de contas, sempre serão ferramentas disponíveis 

para uso e deverão ser adaptados ao seu tempo, ao seu público e às suas finalidades.  

O Professor William A. Keener, então dean do Columbia College of 

Law, iniciará seu ensaio no Yale Law Journal destacando o que não é o método do 

caso556:  

1. Ele não consiste no estudo de proposições isoladas de direito.  

2. Ele não resulta da teoria que o direito consiste em agregação de 

decisões judiciais.  

3. Ele não resulta da teoria que para aprender direito alguém deve 

memorizar decisões.  

4. Ele não resulta da teoria que o direito será ensinado ou aprendido 

na escola de direito por meramente se lerem as decisões judiciais.  

5. Ele não deixa o aluno deduzir os princípios de direito por si 

mesmo.  

Adiante, defenderá o método do caso porque557: 

[...] ele é extremamente prático: Um sistema em que os princípios são 

estudados em sua aplicação a fatos parece combinar no mais alto 

grau possível o teórico e o prático. Em não outro caminho pode o 

estudante tão extensivamente conhecer por si os métodos utilizados 

pelos juízes aplicando princípios de direito nos fatos à frente deles. É 

necessário ter em mente que este método pedagógico não consiste em 

palestras do instrutor, com referências a decisões em suporte da 

proposição firmada por ele. Os exercícios na sala de aula consistem 

em proposições e discussões pelos estudantes dos casos estudados 

por eles previamente. Estes feitos sob a direção do professor que faz 

sugestões e expressa as opiniões conforme sejam necessárias. O 

estudante é demandado a analisar cada caso, discriminar entre o 

                                                 
556 KEENER, William A. (METHODS…, 1892).  
557 Ibid.  
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relevante e o irrelevante, entre as reais e as possíveis justificativas da 

decisão. E tendo assim discutido a decisão, ele é solicitado a apreciá-

la em suas relações com outros casos. Em outras palavras, o aluno 

está praticamente fazendo como aluno o que ele irá constantemente 

fazer como advogado. Por este método os poderes de raciocínio do 

estudante são constantemente desenvolvidos, e enquanto está 

adquirindo o poder da análise jurídica e síntese, ele está também 

ganhando o outro objeto da educação jurídica, nomeadamente, o 

conhecimento do que o direito realmente é.  

Ainda do ponto de vista prático, em 1894 o Professor Eugene Wambaugh 

publicará o seu livro The Study of Cases: A course of Instruction in Reading and Stating 

Reported Cases, Composing Head-notes and Briefs, Criticising and Comparing 

Authorities, and Compiling Digests558. Ali ensinará o aluno a preparar o roteiro básico 

de cada decisão estudada, para fins de bem se preparar para a aula. Em sentido geral, é 

recomendado ao aluno:  

a) Proceder a uma rápida leitura, do início ao fim do caso, a fim 

de adquirir uma idéia geral da questão; 

b) Ler novamente o caso, com o auxilio de um dicionário técnico 

ou algum outro texto de apoio, buscando bem entender o sentido de 

todas as abreviações, vocábulos técnicos, expressões obscuras e não 

cessar até ele ter a convicção de que entendeu todo o caso e as suas 

peculiaridades. 

E Wanbaugh ensinará a respeito559: 

Isto não significa que o aluno tenha que parar a cada sentença até 

que ele a entenda. Não é necessário ou correto tentar entender cada 

sentença por si só. Cada sentença repousa na mente do seu autor 

como parte de um contexto; e como o autor vê cada sentença em 

conexão com o que vai antes e depois, o leitor deve proceder da 
                                                 
558 WAMBAUGH, Eugene. The Study of Cases: A course of Instruction in Reading and Stating 
Reported Cases, Composing Head-notes and Briefs, Criticising and Comparing Authorities, and 
Compiling Digests. Boston: Little, Brown, and co. 1894.  
559 Ibid.  
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mesma maneira. Por apanhar as sentenças em sua natural conexão 

entre umas e outras e mantendo em mente a matéria em discussão, o 

caso poderá ser entendido apesar de remanescer alguma obscuridade 

aqui ou lá. As coisas mais importantes que o estudante deverá buscar 

são os pontos apresentados para o tribunal decidir, e as proposições 

de direito para as  quais a decisão judicial será um precedente.  

Após sugerir que o estudante tome notas e até mesmo sustente oralmente 

os aspectos essenciais do caso, "ele deverá considerar se a decisão é certa, e se ela 

conflita com outras decisões às quais ele teve acesso560." Certamente, um pouco de 

prática tornará o preparo dos roteiros das decisões judiciais bem menos teórico do que a 

leitura técnica de como fazê-lo, pois "o caminho para aprender é fazendo"561, como 

também já pregava Aristóteles. A explicação ofertada por um acadêmico da Harvard 

Law School a um jornal estudantil de Columbia é oportuna562:  

Quando um caso tiver sido apresentado em classe, as discussões são 

livremente encorajadas sob a direção do professor. O mero ipse dixit 

da corte nunca é aceito como definitivo. De fato juízes de altos 

tribunais e chanceleres são freqüentemente superados ["overruled"] 

surpreendentemente sem controvérsias... O estudante deverá elaborar 

os princípios de direito precisamente da mesma forma em que os 

autores da decisão os terão elaborado. Ele terá estudado o direito a 

partir da verdadeira fonte do direito... Se o estudante tiver feito bem 

seu trabalho ele não se tornará um mero “advogado de 

jurisprudência” ["case lawyer"]. Este ponto precisa ser 

cuidadosamente enfatizado de forma a dissipar a usual crítica contra 

o método de Harvard. Decisões não são estudadas como se elas 

fossem uma espécie de “munição jurídica”. O estudante poderá 

esquecer a sua lista de precedentes, mas ele provavelmente não 

esquecerá as conclusões a que estes precedentes terão conduzido. Ele 

                                                 
560 (WAMBAUGH, 1894). 
561 BALLANTINE, Henry W.. Adapting the Case-book to the Needs of Professional Training. In:  4 The 
American Law School Review 114, 1916. 
562 (apud SHEPPARD, 1999, p. 30). 
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ganhou um 'insight' no modo como o direito evolui... quando tiver um 

caso para defender, ele saberá conduzi-lo da maneira certa.563 

Na seqüência dos ensaios do Yale Law Journal, o texto do Professor 

Christopher G. Tiedeman564 é particularmente interessante, ao destacar que os quatro 

fins da educação jurídica, feita de forma sistematizada, serão os de ensinar:  

a) o que é o direito;  

b) como o direito evolui ou é criado;  

c) como conhecer o princípio de direito a partir de um caso julgado; e  

d) como aplicar os princípios conhecidos de direito aos novos casos 

conforme eles surjam.  

Ele admite o bom uso do método do caso para a primeira, a terceira e a 

quarta proposições. No entanto, para a segunda proposição, sua visão é no sentido de 

que os tribunais não propriamente “criam” o direito, mas sim "declaram" o que é o 

direito baseado no senso de certo ou errado da sociedade, em um dado momento 

histórico. Assim, não haverá razão para não se buscarem os estudos de doutrina a fim de 

se conhecerem todos os elementos disponíveis para a "declaração" do direito, pois sem 

dúvida haverá também influência, sobre os juízes, do que os doutrinadores estarão 

escrevendo. É certa a influência germânica da formação das leis segundo o "espírito do 

povo"565, que se dará com a decisão judicial no caso concreto. Conquanto esta 

influência possa ocorrer – e de fato é natural que ocorra – tendo em vista que os juízes 

são pessoas reais vivendo em seu tempo como os outros concidadãos, e até em uma 

visão antropológica das leis, sabendo que as normas serão melhor socialmente acatadas 

conforme seja a sua aceitação popular – de qualquer forma os juízes muitas vezes 

haverão de julgar causas impopulares. E mais, com base no seu senso pessoal de justiça, 

deverão por vezes decidi-las contra o que possa ser a vontade majoritária da opinião 

pública. E tanto mais isto será realidade, quanto mais cresçam os meios de formação de 

                                                 
563 O insight é igualmente característica própria da prudentia, como se verá mais detidamente no item 5.3, 
adiante . 
564 TIEDEMAN, Christopher G. (METHODS…, 1892). 
565 Vide nota 532, retro. 
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opinião de massa e menos debate – prudente, isento e elevado – seja promovido pelos 

meios de comunicação.  

A pedagogia langdelliana requererá que coletâneas de decisões judiciais 

sejam formadas e publicadas. Ou seja, os livros de tratados, ao menos para os fins das 

aulas conduzidas sob a nova metodologia, deverão ser substituídos por livros de 

"cases"566. A adaptação dos meios, como é natural, será necessária para alcançar os 

fins pedagógicos almejados. O primeiro deles será justamente elaborado por Langdell 

para o seu curso de Law of Contracts, publicado em 1871567. O primeiro professor 

contratado pela Law School sob o regime de dedicação exclusiva, James Barr Ames, 

publicará Cases on Torts (1874), Cases on Pleading (1875) e Cases on Bills and Notes 

(1881), dando grande avanço ao sistema de ensino, inclusive melhorando-o 

progressivamente568. Sem dúvida, a investigação do direito a partir de sua fonte primária 

demandaria que as decisões judiciais estivessem colecionadas em um único conjunto, 

bem sistematizas e indexadas, pois, no dizer de Langdell: "a ciência de como encontrar 

o direito é [...] uma parte concomitante da ciência do direito em si mesma. E 

acrescenta: Este é o estado no qual o problema da ciência jurídica realmente se 

apresenta. A coisa a fazer é encontrar o caso, e reconhecê-lo e usá-lo uma vez tenha 

sido encontrado "569.  

Com a demanda por livros que compilassem as decisões judiciais dos 

mais diversos tribunais, assim como com a progressiva elaboração de leis escritas no 

âmbito federal, estadual e municipal, houve um crescimento explosivo das editoras 

especializadas. Langdell, ao conceder "um tipo de caráter sacrossanto aos livros"570, 

proveu também o grande incentivo que a indústria editorial necessitava na área jurídica: 

a formação de um grande mercado jurídico consumidor de leis e decisões judiciais 

transformadas em material científico impresso, aptas a serem dissecadas por ávidos 

estudantes e juristas em todo o território norte-americano, tanto nos laboratórios 

                                                 
566 CHASE, George. A Comparasion of the Use of Treatises and the Use of Case-Books in the Study of 
Law. In: 3 American Law Review 41, 1912. Cf. também Ballantine (1916) e Wambaugh (1894).  
567 (THE CENTENNIAL, 1918, p. 80). 
568 Ibid., p. 81. 
569 (BALLANTINE, 1916, p. 574).  
570 Ibid., p. 511. 



 249 

acadêmicos – as bibliotecas universitárias, que cresceram fortemente em tamanho e 

importância a partir de então – como no âmbito doméstico de cada escritório de 

advocacia, dos departamentos jurídicos das empresas, em todas as cortes judiciais e 

órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, em suma em qualquer 

local em que leis e decisões judiciais tivessem importância. Em um país que se propôs a 

estabelecer um governo de leis e em que as decisões judiciais é que dão a última palavra 

sobre o que elas, na realidade, significam, obrigam ou garantem, as publicações 

impressas penetrarão em todos os ambientes. É tão impressionante o exponencial 

crescimento das leis escritas nos Estados Unidos, que até o advento do computador, no 

terceiro quarto do século XX, não havia quem conseguisse elaborar um índice de todos 

os estatutos, códigos, diretivas, ordenamentos e regulamentos em geral, editados em 

todos os níveis governamentais571. E é possível que nenhum computador ainda o tenha 

feito, com o que a interpretação dos tribunais, que darão vida às leis ao ditar o direito no 

caso concreto, será uma atividade virtualmente infindável, e o método do caso, no que 

depender de matéria prima, potencialmente inesgotável!    

Embora Langdell propugnasse que o material necessário ao ensino 

científico do direito estivesse contido nos livros, de certa forma sempre ficou 

evidenciado que o escopo do ensino jurídico não poderia centrar-se apenas na literatura 

impressa, e menos ainda somente em livros sobre assuntos legais. Primeiro, porque as 

profissões jurídicas sempre estiveram afeitas ao ensino das Belas Artes. Tanto assim que 

será exigido, para admissão na escola de direito de Harvard, para aqueles que não 

tivessem cursado o college, que fossem "examinados em Latim (César e Cícero), e 

Comentários de Blackstone"572. Isto porque o college proveria uma educação liberal 

básica: em retórica, lógica, filosofia, ciência e matemática, que serviriam de fundação 

para o método do caso573, assim como o próprio estilo socrático, que se projeta na busca 

da verdade da interpretação jurídica pelo colóquio mestre-aluno, já era recurso 

pedagógico utilizado nas aulas de arts liberales574. Em segundo lugar: 

                                                 
571 (LAPIANA, 1994, p. 410). 
572 AMERICAN Bar Association; U.S. BUREAU of Education. Courses of Study in Law School in 1891. 
In: Report on Legal Education. Washington DC: Government Printing Office, 1893. 
573 STROPUS, Ruta K. et TAYLOR, Charlotte D. Bridging the Gap Between College and Law School. 
Durham, NC: Carolina Academic Press, 2001. p. 12 
574 Ibid.  
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Porque direito não é um compartimento estanque de conhecimento 

mas um sistema de regras para regulação da vida humana, a verdade 

destas regras devem ser confrontadas com muitos fatos externos aos 

antigos procedimentos dos tribunais ou dos órgãos legislativos. Não 

apenas o direito nos livros mas o direito em ação deverá ser 

considerado, e após aprender os princípios envolvidos por um 

processo de inclusão e exclusão das decisões ou pela intermitente 

ação legislativa o pesquisador acadêmico deverá verificar como 

esses princípios realmente atuam no banco, na oficina, na rua, e nas 

prisões. Esta ampliação do conteúdo do ensino jurídico além dos 

livros impressos nem minimamente prejudica a validade do método de 

Langdell, a investigação sistemática das fontes do direito de primeira 

mão, sejam estas fontes as decisões judiciais e leis escritas que ele 

tivesse em mente, ou os fatos econômicos, sociais, e psicológicos que 

têm demandado atenção [...].575 

Em suma, o método do caso não é uma panacéia, mas sim um 

instrumento valioso a tornar mais dinâmico o aprendizado e mais próximo da vida real, 

do que o estudo apenas expositivo de temas teóricos de doutrina ou árida discussão de 

um texto de lei. Embora seja naturalmente objeto de críticas576, não houve ainda 

nenhum sério competidor que pudesse tomar o seu lugar577. Há um consenso geral de 

que o método do caso apresenta a importante vantagem de ensinar habilidades 

analíticas, que serão essenciais ao exercício de uma profissão fundamentalmente 

intelectual, como é a atividade jurídica. Assim, a ênfase na "vida real" – o que era 

propiciado pela metodologia pragmática implementada por Langdell – bem se adaptou 

ao espírito científico que deveria permear todo o ensino do direito. O conteúdo de cada 

disciplina ou assunto a ser discutido em sala de aula sempre será variado, pois é 

infindável a riqueza das circunstâncias da vida e das várias fontes das quais emana o 

direito, que são dinâmicas e inesgotáveis.   

                                                 
575 (THE CENTENNIAL..., 1918, p. 231, grifos nossos). 
576 Uma resenha das críticas que já sofria no início do séc. XX poderá ser observada em REDLICH, Josef. 
Weaknesses of the "Case Method" in American Law Schools: Suggestions Looking Toward Improved 
Instruction. In: 4 American Law School Review 1, 1910. 
577 (STEVENS, 1983, p. xiv, prólogo).  
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Charles Eliot, em 1895, decorridos, portanto, os primeiros vinte e cinco 

anos de experiência com a pedagogia langdelliana, fará considerações importantes sobre 

o alcance pedagógico do método do caso578: 

O Professor Langdell, penso eu, não era familiarizado com as teorias 

educacionais ou práticas de Froebel, Pestalozzi, Seguin, e 

Montessori; apesar disso o seu método de ensino era uma aplicação 

direta, para adultos bem treinados e inteligentes, de seus métodos 

para crianças e detetives. Ele buscava fazer que seus alunos usassem 

suas próprias mentes de forma lógica com base na apresentação de 

alguns fatos, e aí exporem seu raciocínio e conclusão corretamente 

em sala de aula. Ele os levava ao raciocínio e à exposição 

primeiramente por dar-lhes um exemplo, e aí lhes dava oportunidades 

abundantes para colocarem suas próprias mentes em vigorosa ação, 

de modo, em primeiro lugar, que eles pudessem ganhar poder mental, 

e, em segundo, que eles pudessem guardar firmemente a informação 

ou conhecimento que tivessem adquirido. Este era um pujante caso de 

educação por extrair de cada estudante individualmente uma 

atividade mental de um tipo muito esforçado e informativo. As escolas 

elementares e secundárias dos Estados Unidos estão apenas agora 

iniciando a adotar em larga escala este método de educação, – um 

método que não é passivo, mas intensamente ativo [...]. 

E completará Elliot: “usar o método do caso era puramente uma faceta 

da reforma geral do ensino nas instituições de ensino superior, cuja meta era promover 

o pensamento ao invés da memorização mecânica”579. 

É importante destacar que em meio à evolução econômica e social e no 

mundo dos negócios, a demanda por um corpo de leis que lhes permitissem crescer com 

certa clareza de regras e certeza da validade dos instrumentos legais (contratos, 

escrituras, meios de pagamento, efeitos da falência, etc.)580 permitiu que o método de 

Langdell continuasse a desenvolver-se, com impulso renovado. Em geral, as leis que se 

                                                 
578 (ELIOT, 1895). 
579 (LAPIANA, 1994, p. 24). 
580 Assim, nas áreas de tributação, comercial, antitrust, de meios de pagamento, contratos etc. foram 
editados inúmeras leis uniformes, no nível federal, já ao final do século XIX. Cf. (FRIEDMAN, 1985).  
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elaboravam, além dos novos conflitos que o progresso gerava, haveriam de ser 

interpretados, decididos e regularizados, na vida real, pelos tribunais. Daí que o "case 

method" sempre ganhará novo alento e vigor, na perquirição do que seria, no caso 

concreto, o real princípio de direito. Ou seja, o que era a lei – válida e eficaz – não na 

sua muitas vezes ambígua e obscura literalidade, mas sim como interpretada pelos 

tribunais.  

O método do caso que Langdell adotara utilizando-se do estilo socrático 

marcará sua época e, ainda ao início do século XXI, é a base metodológica do ensino 

jurídico e o seu principal instrumento pedagógico nos Estados Unidos. Sem dúvida pela 

possibilidade de amoldar-se às circunstâncias próprias de cada época. Isto é possível 

porque, como instrumento que é, utiliza conteúdo que sempre se atualiza, que são fontes 

do direito – as decisões judiciais e a legislação escrita, bem como os estudos lastreados 

na doutrina, em outras áreas do saber e nos fatos contingentes da vida humana. Assim, 

como a evolução do direito é universal, o método do caso pelo qual é ensinado adapta-

se como uma luva nas mãos do cirurgião, para atender às necessidades próprias das 

reais condições da vida, em suas variadas matizes e circunstâncias. Do livro impresso ao 

livro eletrônico, da pesquisa física nas bibliotecas à investigação no espaço virtual da 

Internet, há oportunidades de ensino mais amplas e um conteúdo incomensurável a ser 

apreendido581.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
581 (HESS; FRIEDLAND, 1991). 



 253 

5.2 A crise do ensino jurídico brasileiro e as conexões entre direito e moral 

Como visto no tópico anterior, o método do caso não é propriamente um 

instrumento para mera transmissão de conhecimento jurídico, mas uma pedagogia que 

ensina a aplicar o conhecimento adquirido pelo estudo prévio dos casos reais decididos 

pelos tribunais, pela reflexão intelectual e pela participação ativa na discussão de suas 

premissas e conclusões em sala de aula. Guarda absoluta consonância com o ensino do 

direito como arte e ciência prática e permite retenção maior do conhecimento pela ativa 

participação nos debates. Assim, incentiva o desenvolvimento de variada gama de 

virtudes: a memorizar; a corretamente identificar o problema, as suas premissas e as 

possíveis conseqüências dos resultados alcançados; a desenvolver o raciocínio e a 

capacidade analítica; a retificar quando em erro; a articular idéias; a valorar o 

pensamento próprio e dos demais; a aprender a indagar e a ouvir; a trabalhar em 

equipe; a prevenir litígios e a construir soluções práticas a partir do estudo teórico. 

Une teoria e experimentação, desafios com técnicas e estratégias voltadas à solução de 

uma controvérsia. Afinal, o jurista completo é aquele que conhece a teoria e a prática, é 

dedicado ao estudo e à detida meditação, é aberto aos desafios e às complexidades da 

vida real, é laborioso e sensível à trama dramática em que se desenvolve a vida humana, 

é firme nos critérios éticos e equilibrado nos seus juízos. É certo que aprender e discutir 

um conjunto intricado de princípios à luz da realidade conhecida através dos casos exige 

o desenvolvimento de diversas habilidades práticas, esforço e concentração bastante 

densos. Indubitavelmente, o método do caso diz muito com a natureza humana, na 

medida que as coisas que apaixonam ajudam a formar um conhecimento profundo e 

indelével. De mais a mais, não se pode ir a uma escola de direito apenas para adquirir 

conceitos memorizados mecanicamente a partir do direito formal ou pela mera 

retransmissão da interpretação oficial das leis pelos tribunais. Muito pelo contrário, é 

função precípua da universidade, neste caso na perspectiva do ensino de direito, 

promover a cultura e o conhecimento jurídicos, irradiar valores morais e desenvolver 

habilidades analíticas e intelectuais do estudante com base nos fundamentos do direito 

como predicado do ideal de justiça, com suas amplas e indissociáveis perspectivas 

éticas, a fim de bem preparar o jurista para solucionar problemas práticos da sociedade à 

vista do bem comum, pois a justiça – assim como a prudentia – operam no plano do 

contingente e do hic et nunc concretos. 
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A crise do ensino jurídico é tema de freqüentes – e antigas – discussões 

no Brasil. Ao final de 2006, estimava-se que havia cerca de 600 mil bacharéis em 

direito aptos ao exercício profissional, dos quais aproximadamente 90% são 

advogados582. Isto não se considerando o sem número de formados nos cursos jurídicos 

que sequer são admitidos nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Bacharéis 

mal formados multiplicam-se e é fato que a grande maioria dos diplomados jamais 

conseguirá exercer a profissão ou sequer será admitida nos exames da OAB583, que 

apenas exigem formação acadêmica minimamente qualificada584 aos que obtiveram o 

certificado em um curso de direito585. A disseminação e massificação das escolas de 

                                                 
582 Cf. ENSINO Jurídico em Crise. Editorial. O Estado de S. Paulo. São Paulo, 23 mai. 05, p. A3;  PAÍS 
dos bacharéis — 517 mil advogados: sobram profissionais, falta qualificação. São Paulo, Revista 
Consultor Jurídico, 29 jul. 2006; BARROS, Andréa. Os Advogados estão na berlinda? — 10 explicações 
para entender porque esses profissionais estão, sim, na ordem do dia. O Estado de S. Paulo, São Paulo, Seção 
Aliás, 11 jun. 2006, p. J3. Neste último artigo, a articulista elenca uma dezena de pontos críticos para a 
advocacia: 1) mau comportamento; 2) advogados demais; 3) perda de prestígio; 4) mudança de trabalho; 
5) prerrogativas desnecessárias; 6) os limites entre a lei e a ética; 7) corporativismo; 8) tribunal de ética 
ineficiente; 9) o fenômeno das CPIs; e 10) crimes e profissionais da lei. Joaquim FALCÃO, em seu artigo 
Ética dos Advogados e Ensino Jurídico (Correio Brasiliense, Brasília, 20 jul. 06), destaca a respeito da 
insuficiência de órgãos internos para controle ético de seus afiliados: “Diante da crescente evidência de 
envolvimento de advogados com traficantes, é razoável e até necessário que a OAB reveja seus 
mecanismos de controle do exercício da profissão. Que acione com mais vigor sua Comissão de Ética 
[...]. Mas serão estas comissões suficientes? Ou estão elas também aprisionadas pela armadilha 
tradicional – a dificuldade estrutural de qualquer corporação em controlar a si mesma? Dificuldade não 
exclusiva dos advogados, mas de qualquer corporação: médicos, juízes e políticos, por exemplo. Aliás, 
foi justamente a evidência de que as corregedorias judiciais eram insuficientes para controlar o 
comportamento ético-disciplinar dos magistrados que levou o ministro Cezar Peluso, ao defender a 
constitucionalidade do Conselho Nacional de Justiça, a ressaltar: ‘[...] os atuais instrumentos orgânicos 
de controle ético-disciplinar dos juízes, porque praticamente circunscritos às corregedorias, não são de 
todo eficientes, sobretudo nos graus superiores de jurisdição [...]’. A tarefa é difícil. Exige mais do que 
controles internos corporativos.” 
583  (ENSINO..., 2005, p. A3). 
584 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reuniu, no ano de 1992, um grupo de quinze 
juristas especializados em ensino que produziram uma coletânea de textos sob o título principal “Ensino 
jurídico, diagnósticos, perspectivas e propostas”. 
585 Tomás de Aquino já alertava que nem todos devem ser admitidos às profissões jurídicas (STh, II-II 71, 
2 c ad 1): “Pode-se alguém ver-se impedido de cumprir um ato por duas razões: por incapacidade ou por 
inconveniência. Mas, a incapacidade é um impedimento absoluto, ao passo que a inconveniência é um 
impedimento relativo que cede diante da necessidade. Assim alguns são excluídos do ofício de advogados 
por incapacidade, pois carecem dos sentidos internos, como os alienados e os impúberes, ou dos sentidos 
externos, como os surdos e os mudos. Pois, o advogado precisa não só de competência no saber, que o 
torna capaz de demonstrar a justiça da causa que defende, como há de ter também a facilidade de falar e 
de escutar, para bem se defender e ouvir o que lhe dizem. Assim, quem é defeituoso nesses pontos está 
absolutamente excluído de advogar para si ou para outrem. Por outro lado, a conveniência exigida nesse 
ofício dele exclui alguns, por duplo motivo. Uns se acham ligados por deveres mais elevados [...]. Outros 
têm um defeito pessoal, corporal, como os cegos, que não poderiam intervir no processo de maneira 
conveniente [...]. [P]ortanto, deve-se dizer que encontram-se alguns impedidos de praticar obras de 
misericórdia, quer por incapacidade seja por inconveniência. Pois, nem todas as obras de misericórdia 
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direito no País sem dúvida contribuíram sobejamente para o desprestígio da lei e das 

profissões jurídicas.586 

Quando se formam mal os bacharéis de direito – considerando-se a 

complexidade das relações jurídicas nas sociedades modernas – os próprios 

fundamentos do Estado de Direito são maculados, uma vez que estão erigidos sob o 

“rule of law”, ou seja, sob o império da lei. Este é um pressuposto basilar das 

civilizações contemporâneas, em que o “governo de homens” deveria ceder espaço ao 

“governo de leis”, como propugnado por Cícero na República Romana587 e objetivado 

pelos movimentos constitucionalistas dos últimos dois a três séculos588. Tendo em vista 

que o Estado de Direito está fundado em um tripé formado pela isonomia (igualdade 

vertical e horizontal entre os cidadãos), pela legalidade (ninguém é obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei) e da aplicação da justiça com 

independência (com o monopólio da força e aplicação coercitiva das decisões judiciais 

pelo poder público), ao se desprestigiar o império da lei estarão criadas as condições 

para o estabelecimento extenso e abusivo de privilégios iníquos aos detentores do poder 

e a seus áulicos, para a disseminação do arbítrio e para a parcialidade ou pouca 

efetividade de decisões judiciais. 

Em uma acepção ampla, na medida em que os profissionais do direito 

serão os bacharéis formados pelos mais de 1000 cursos jurídicos existentes no País589, 

em suas mãos – ou, melhor dizendo, em suas consciências – repousa o que a sociedade 

terá por direito, ao menos no seu sentido formal. Assim, a formação acadêmica do 

estudante é fundamental à própria experiência da sociedade com o direito. O saber 

jurídico é um saber de experiência prática, seja na sua perspectiva de norma de 

conduta – de caráter pedagógico e profilático, portanto – seja como norma de 

                                                                                                                                               
convêm a todos; aos insensatos não fica bem o encargo de dar conselhos, nem aos ignorantes, a missão 
de ensinar.” 
586 Cf. (BASTOS, 2000, p. 343 et seq.). 
587 CÍCERO. Da República. Rio de Janeiro: ed. Ouro, 1966. p. 98. 
588 VAN DOREN, Charles. A History of Knowledge: Past, Present and Future. Nova York: Balantines 
Books, 1991. p. 76.  
589 Cf. CURSOS de direito. Valor Econômico, São Paulo, 22 ago. 07, Legislação & Tributos, p. E1: “O 
número de curso de direito em funcionamento no país já chega a 1.078, com 223.278 vagas. Os dados 
fazem parte de um levantamento realizado pela Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) com base em dados do Ministério da Educação (MEC). A região sudeste, a mais rica do 
país, concentra 55% das vagas ofertadas [...].” 
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composição de conflitos, em que as decisões judiciais são instrumento de pacificação 

das relações sociais. No entanto, como diz o adágio popular, “prática sem teoria é 

irresponsabilidade”, ao mesmo passo em que a teoria afastada da realidade social se 

manifesta na concepção nuclear de ideologias estéreis e formalistas, responsáveis pelas 

maiores atrocidades contra a humanidade dos últimos cem anos, como se deu com a 

experiência autoritária de Hitler e leninista-stalinista totalitária soviética590. 

Indubitavelmente, como visto ao longo desta tese, a questão chave, do 

ponto de vista pedagógico, esteve e está vinculada menos a “o quê” ensinar, na 

perspectiva jurídica, mas “a como” ensinar. A crise do ensino jurídico sempre esteve 

mais atrelada ao método do que à substância do direito ensinado, já se atribuindo a Rui 

Barbosa, em sua visão prospectiva, a afirmativa de que: “O nosso método de ensino é 

um método de não aprender”591. Sabbá Guimarães, após analisar a evolução histórica 

dos cursos de direito nacionais, concluirá que592: 

[F]ica a evidência de que bem pouca coisa mudou ao longo 

dos 178 anos de história do ensino jurídico nacional. Embora as 

reformas de política educacional dos cursos de direito tenham 

alterado substancialmente os currículos, possibilitando a introdução 

de disciplinas que adquiram autonomia nos ramos públicos e 

privados, significando, portanto, a existência de alternativas novas 

para especializações técnico-jurídicas, a forma de perspectivar-se o 

direito, não apenas no mundo acadêmico, mas também na práxis 

jurídica, continua sendo, via de regra, através dos modelos de ensino 

e de exegese jurídicos napoleônicos. Assim, encontraremos uma 

arraigada tradição na formação educacional puramente exegéticas. 

Pior. Um tal positivismo facilita interpretações equivocadas sobre o 

próprio loghós do direito, havendo quem ensine e aprenda a idéia de 

que o direito se reduz à norma positivada no ensino jurídico. Daí 

quem confunda a idéia de juridicidade com a de legalidade. Trata-se, 

                                                 
590 Cf. OVERY, Richard. The Dictators: Hitler’s Germany, Stalin’s Russia. London: Penguin Books. 
2004, especialmente cap. 6: Constructing Utopia; e cap. 7: The Moral Universe of Dictatorship (p. 218 a 
303).  
591 (apud BASTOS, 2000, p. 362). 
592 SABBÁ GUIMARÃES. Isaac. Metodologia do Ensino Jurídico: Aproximação ao Método e à 
Formação do Conhecimento Jurídico. Curitiba: ed. Juruá, 2006. p. 99 e 100. (Grifos nossos). 
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portanto, do reducionismo purista do direito de caráter kelseniano, a 

todas as luzes não mais justificável. 

Nas últimas três décadas houve no Brasil tentativas de se ultrapassar o 

que então era considerado o método do ensino jurídico “tradicional”, substituindo-se 

“aulas magistrais” e tão-somente “teórico-expositivas”, a “memorização dos códigos” e 

a “transmissão do conhecimento oficial do direito” por aulas mais participativas, 

baseadas em trabalhos em grupo e planificação maior dos objetivos pedagógicos, de 

forma a elevar o espírito crítico do estudante593. A alteração metodológica deveria dar-

se com a mudança simultânea em fontes epistemológicas e políticas, devendo também 

basear-se no enaltecimento da dignidade humana, objetivando um conhecimento mais 

amplo do que se tem por direito – contribuindo assim para a prevalência dos direitos 

humanos e da redemocratização – e na aceitação do outro como alguém diferente, base 

da tolerância que está no cerne da boa convivência humana594. No entanto, apesar das 

boas intenções, a má formação geral e jurídica dos bacharéis tem sido a regra e, mesmo 

nas melhores universidades, o direito continua a ser enfocado principalmente sob uma 

perspectiva formalista, árida e, em geral, aética595. Por sua vez – e como um fenômeno 

que não é de todo desconectado da crise do ensino jurídico e de seu formalismo 

extremado à margem da prudentia e da iustitia – a corrupção no País atinge índices 

elevadíssimos; na formulação das políticas públicas, o bem comum é confundido com o 

bem de alguns poucos, quando não se expressam em políticas eleitoreiras e 

assistencialistas sem visão de longo prazo; há democratização do voto que convive com 

uma crise na representatividade popular. Os benefícios da cidadania ainda são privilégio 

                                                 
593 Cf. WARAT, Luiz Alberto. Confissões Pedagógicas diante da crise do ensino jurídico. In: OAB 
Ensino Jurídico: diagnóstico, perspectivas e propostas. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1992. p. 
202.  
594 Ibid. 
595 (FALCÃO, 2006) alerta: “Infelizmente, em grande número de faculdades de direito existem práticas 
antiéticas de muitos alunos e até de alguns professores. Práticas que, nesta crise de perda de indignação 
do brasileiro, de tão corriqueiras, parecem até normais. Dou exemplo de duas: a cola na prova e o 
plágio no trabalho de curso. [...] As estratégias para violação se sofisticaram. A cola tradicional [...] dá 
lugar a ‘métodos’ mais sofisticados – celulares e outros meios eletrônicos. Tudo facilitado pelo fato de 
que a prova pede mais a memorização da doutrina alheia do que o raciocínio original do aluno. O plágio 
em trabalhos escritos está em ascensão. Culpa do Google, da familiaridade das novas gerações de 
alunos com a tecnologia de busca na Internet, e da facilidade de se atribuir a autoria de um texto. Essa 
situação é agravada pelo fato de que os trabalhos de disciplinas e de conclusão de curso são, sobretudo, 
pesquisas bibliográficas, estruturadas pelo que o professor Luciano de Oliveira chama de ideologia da 
‘manualização’. Assim como a maioria dos manuais de direito são apenas uma colagem de autores, 
textos, doutrinas e jurisprudência sem necessariamente maior arte, assim também são os trabalhos de 
classe de conclusão de curso. A pesquisa dos alunos começa e termina nos manuais de sempre.”  
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de poucos e o presidencialismo, no Brasil, mais se aproxima de uma ditadura a prazo 

certo do que do exercício do poder segundo elevados parâmetros republicanos e 

democráticos. 

Por isso, é evidente a constatação de que, para além da necessidade 

impostergável da mudança do método de ensino, há uma razão ainda mais fundamental 

para os minguados resultados em termos de democracia real e prestígio da lei e do 

direito no Brasil, que se projeta na falta de dimensão ética no ensino jurídico. 

Subjacente a toda educação jurídica – da substância ao método – há sim uma dimensão 

filosófica – no plano da filosofia da educação – que se deve fomentar. Assim, para além 

da discussão metodológica propriamente dita, há uma elevada dimensão moral 

inexoravelmente atrelada ao ensino do direito, na medida em que este objetive alcançar 

a justiça como virtude social por excelência, segundo informada pela prudência, “que 

versa sobre os atos da razão” e “de alguma forma, participa em todas as virtudes, 

porque dirige todas as virtudes”596. E é no plano da virtude da justiça que os direitos 

humanos – na ótica dos direitos e garantias fundamentais – a tolerância, a 

democratização do acesso aos benefícios da cidadania e a formulação das políticas 

públicas voltadas ao bem comum atingem a sua mais alta expressão. E tais desideratos 

somente encontram autêntico significado na perspectiva da prudentia, que “versa sobre 

o que se relaciona com o fim da vida como um todo”.597 

Nesse diapasão, o tema da educação moral do acadêmico de direito é de 

elevada relevância e impostergável reflexão ante uma indiscutível crise ética que assola 

os mais altos escalões da política nacional e se dissemina por toda a sociedade. Trata-se, 

pois, de se propugnar pela adoção de um método pedagógico para o ensino do direito 

que permita a fruição da dimensão moral dos temas jurídicos – ao centrar o foco das 

atenções na formação do juízo crítico do aluno – e que possa propiciar uma nova e 

fundamental perspectiva na elaboração e aplicação das leis, na prolação das decisões 

judiciais e na própria valoração do direito pela sociedade. O refinamento da consciência 

ética e jurídica do cidadão – como almejado fruto da prática das profissões jurídicas por 

bacharéis melhor formados do ponto de vista técnico e sobretudo ético – deverá elevar 

os parâmetros do exercício da política e da cidadania, seja no plano da 
                                                 
596 (STh, II-II 53, 2 c).  
597 Ibid., 55, 1 c. 
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responsabilização pessoal das autoridades pelos atos que praticarem no exercício do 

poder, seja no seu comprometimento com a coisa pública e o bem comum. Portanto, 

quanto mais prudente e justo – na perspectiva filosófica clássica – for o indivíduo, mais 

certa e justa será a produção legislativa, a interpretação e a execução das leis e as 

decisões judiciais nelas consubstanciadas. 

Assim, importa sublinhar dois pressupostos fundamentais que lastreiam a 

presente tese: o primeiro propugnando que o método de ensino jurídico adotado no 

ensino superior não é indiferente à formação de valores e, portanto, à percepção e 

relevância que a sociedade terá do próprio direito; e o segundo referindo-se a que a 

justiça das leis, de sua aplicação e das decisões judiciais nelas fundadas estão 

indissociavelmente condicionadas pelas virtudes pessoais de seus agentes (legislador, 

advogado, delegado, promotor, juiz, o próprio cidadão...). É por isso que San Tiago 

Dantas já afirmava que598: “Pela educação jurídica é que uma sociedade assegura o 

predomínio dos valores éticos perenes na conduta dos indivíduos e sobretudo dos 

órgãos do poder público”. Exemplificando e enfatizando: se o ensino jurídico for 

aético, formalista e árido – desconectado, portanto, do todo da realidade – a reação da 

sociedade perante o direito, a partir de cada cidadão que a constitui, tenderá a ser 

também aética, formalista e árida. Do mesmo modo, se a formação do estudante de 

direito se mantiver seriamente deficiente no plano moral, haverá um grave e distorcido 

incentivo ao desprestígio da lei (“lei, ora leis...”, ou, segundo o propalado e cínico 

ditado: “para os amigos tudo; aos inimigos a lei...”599). Isto talvez explique em parte o 

                                                 
598 DANTAS, F. C. de San Tiago. Educação Jurídica e a Crise Brasileira. In: Revista Forense. Rio de 
Janeiro, v. 159. a. 52, mai-jun 1955, p. 452. (Grifos nossos). 
599 SANT’ANNA, Lourival. Aos amigos tudo; aos inimigos a lei. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 
edição de 14 abr 2002, articulou relevantes e oportunas considerações sobre a falta de respeito à lei no 
Brasil: “O comportamento de muitos políticos, aqueles que fazem as leis e são os primeiros a descumpri-
las, é um poderoso estímulo para o cidadão comum desrespeitá-las. Esse comportamento foi cristalizado 
na máxima atribuída ao presidente Artur Bernardes (1922-26) e supostamente incorporada pelo ditador 
Getúlio Vargas: ‘Aos amigos tudo; aos inimigos, o rigor implacável da lei, se possível.’ A lei, no Brasil, 
tem dono: ‘O funcionário é a sombra do Rei, e o rei tudo pode: o Estado pré-liberal não admite a 
fortaleza dos direitos individuais, armados contra o despotismo e o arbítrio’, escreveu o jurista e 
historiador Raymundo Faoro em seu Os Donos do Poder (1957), que mostra como a lógica das 
capitanias hereditárias, assimilada no comportamento dos agentes públicos, sedimentou o 
patrimonialismo no Estado brasileiro, refém dos interesses privados. ‘Os vícios que a colônia revela nos 
funcionários portugueses se escondem na contradição entre os regimentos, leis e provisões e a conduta 
jurídica, com o torcimento e as evasivas do texto em favor do apetite e da avareza’. Na visão do 
constitucionalista Celso Bastos, o problema perdura, já que uma das causas históricas do conflito entre a 
lei e o comportamento social no Brasil é o fato de que o País não teve uma revolução burguesa: ‘Na 
França e na Inglaterra, a vida jurídica está associada ao processo libertário’. A lei segue sendo vista 
como algo imposto de cima, e não como o que possibilita o bem comum.[...] Um exemplo histórico da 
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conhecido “jeitinho” brasileiro de “resolver” problemas, que tanto se dá para o bem 

como o para o mal, assim como a tendência individualista – já que perante um direito 

árido e formalista não se privilegia o sentido do bem comum – de “se levar vantagem 

em tudo”. E obviamente onde todos querem levar vantagem em tudo, em uma terrível 

aplicação das lições darwinistas ao plano social de um direito sem ética, apenas os mais 

fortes saem-se bem: os ricos ficam cada vez mais ricos, pequenos grupos próximos do 

poder ganham indesejada influência e injustos benefícios, o mal, a corrupção e a 

violência se disseminam e o cidadão de bem se sente solitário e presa de leis iníquas e 

políticas públicas perversas, de políticos sem moral e de um direito sem vida.  

Daí que se propugne a adoção de um método de ensino que centre no 

caráter do ator – o estudante – a experiência acadêmica em sala de aula, permitindo a 

expressão ética do direito na persecução do ideal de justiça. E isto porque no plano ético 

há uma indissociável vinculação da virtude da justiça (iustitia est ad alterum) – como 

ato da vontade – com a virtude da prudentia, que é ação da inteligência aplicada ao agir 

com retidão. Por isso, a educação moral para tais virtudes e os seus reflexos críticos no 

ensino jurídico, com a utilização de uma metodologia que leve a realidade da vida para 

a sala de aula, a partir de decisões concretas do mundo real – segundo se propõe a partir 

do método do caso – apresenta um enorme potencial pedagógico e deverá surtir efeitos 

positivos exponenciais para a vida em sociedade, pois uma das esperadas externalidades 

positivas é justamente a disseminação do agir retamente na perspectiva das instituições 

jurídicas, o que deverá concorrer para a necessária e impostergável elevação dos 

padrões morais brasileiros. 

Nessa ótica, o método do caso aplicado à disciplina dos direitos e 

garantias fundamentais – em oposição à pedagogia essencialmente expositiva e apoiada 

na superficial memorização de textos legais e aprendizagem a partir da interpretação 

oficial do que se tem por direito –, deverá propiciar que o estudante abandone uma 

                                                                                                                                               
‘exterioridade’ da lei – e do cinismo para com ela – foi a reação do Brasil às pressões da Inglaterra, no 
século 19, para que pusesse fim ao tráfico de escravos. A monarquia não queria nem melindrar a 
superpotência nem acabar com o tráfico. Então, passou a fazer leis ‘para inglês ver’, que acabavam com 
o tráfico só no papel, e sedimentavam uma maneira de ‘resolver’ as coisas. O bom senso indica que a 
relação cínica da classe dominante com a lei não teria perdurado por cinco séculos se não encontrasse 
sólida ressonância na mentalidade da população. ‘A grande corrupção, que existe no mundo todo, vai-se 
superando aos poucos no Brasil’, registra o tributarista Antonio Carlos Rodrigues do Amaral.’ Mas ela 
está entranhada na pequena corrupção, na falta do troco, na palavra empenhada que não é cumprida, no 
fura-fila. Como demonstra a lógica da tolerância zero, se se permitem coisas pequenas, elas se refletem 
nas grandes estruturas’.” 
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postura apática em sala de aula, com o deslocamento do centro de gravidade do 

professor para o aluno. Um ensino jurídico dinâmico, lastreado na crítica a decisões 

concretas dos tribunais, permitirá que o acadêmico apreenda a realidade a partir do que 

ela realmente é: ou seja, a partir do conhecimento dos casos, com base no direito 

aplicado no mundo real. Nessa perspectiva exsurge o grande benefício pedagógico a ser 

alcançado com o método do caso. Com tal metodologia – e conseqüentemente com o 

incentivo a uma formação moral consistente – estudar-se-á o direito com base em 

decisões dos tribunais aplicando o direito no caso concreto. Permitir-se-á, assim, que o 

aluno compreenda os princípios gerais do direito que in concreto regem a vida em 

sociedade – em oposição a uma visão meramente formalista e in abstracto das leis –, ao 

mesmo tempo em que se buscará formar, sob o prisma da prudência, uma consciência 

crítica madura sobre a justiça – no plano moral – de tais decisões.  

A realidade do direito, portanto, exsurge em toda a sua trama dramática 

ao se conhecer a justiça de uma decisão quando confrontada com o hic et nunc da vida 

em sociedade e sobre os que sofrerão os seus efeitos. Em suma, “para que o direito não 

fique no plano meramente formal, mas que se realize no plano real” 600, as leis devem 

ser formuladas de modo a permitir a adequada fruição da justiça e a sua interpretação e 

aplicação deverão dar-se segundo parâmetros éticos consistentes com a realidade 

humana considerada in concreto. Isto afeta tanto o legislador quanto todos aqueles que 

sofrerão os seus efeitos, seja no dia-a-dia da vida em sociedade, seja na aplicação 

contenciosa do direito pelo magistrado601.  

O saber jurídico é, de fato, um saber de experiência prática, e nada mais 

adequado, portanto, do que estudá-lo a partir de decisões judiciais prolatadas em 

situações reais. Por tudo isso, há uma inexorável conexão entre direito e moral, à luz das 

virtudes da prudência e da justiça em sua concepção clássica, o que está no âmago desta 

tese de doutorado, com todo o potencial pedagógico para o ensino do direito pelo 

método do caso e suas complexas, ricas e dramáticas implicações para a vida em 

                                                 
600 (HERVADA; CUNHA; MUÑOZ, s.d., p. 14). 
601 Ibid. Toda a questão jurídica voltada à concretização da justiça: “constitui tarefa dos juristas, entre 
eles os juízes”, pois “[c]omo o direito não é simplesmente uma faculdade moral – embora haja 
faculdades morais que são direito –, os juristas e, entre eles, os juízes devem interpretar as leis em 
função não do direito em sentido formal, mas do direito em sentido real (ou melhor, realista). De acordo 
em que esta interpretação deva fazer-se em função das circunstâncias concretas, mas não é aceitável 
ficar-se por uma interpretação meramente formal.”  
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sociedade, daí decorrentes. Mas, para que a jurisprudência seja efetivamente juris-

prudentia – ou seja, reflita a adoção de decisões moralmente certas pelas cortes pátrias – 

a análise do plano técnico das leis e do processo lógico-intelectivo da decisão judicial é 

indissociável de seu conteúdo moral. Sem dúvida, a atividade hermenêutica tem uma 

importante vertente técnica, mas está fundamentalmente conectada a um personalíssimo 

juízo subjetivo e intuitivo, fruto da reflexão interior de seu agente e apenas controlável 

por sua consciência moral. Portanto, tal seja a prudentia do magistrado que lhe 

permitirá ser autenticamente justo – no plano da iustitia – tal será o acerto de sua 

decisão no plano moral, à luz de uma situação in concreto. Assim, a jurisprudência – 

consistente no conjunto de decisões de um tribunal, ou seja, a base empírica da 

experiência do Judiciário com o direito – que ditará a orientação pretoriana futura, 

servirá de paradigma pedagógico no ensino jurídico, tanto para permitir a compreensão 

dos princípios gerais de direito adotados oficialmente pelas cortes pátrias – 

privilegiando a segurança jurídica – como para despertar a consciência crítica do aluno, 

sob a perspectiva ética voltada à persecução do ideal de justiça através do exercício 

prudente – ou seja, consciente e responsável – da cidadania, na formulação de políticas 

públicas voltadas ao bem comum, na criação, interpretação e aplicação das leis e, por 

extensão, na elevação do padrão moral da sociedade, dos juristas e dos governantes.  

É importante destacar que o mencionado recurso à base empírica que se 

configura o conjunto de experiências humanas, altamente relevantes, representadas 

pelas decisões judiciais prolatadas em casos reais, traduz-se também em uma verdadeira 

metafísica da realidade. Nessa perspectiva, alerta Tomás Melendo602, ao dissertar sobre 

a importância de uma metafísica realista – considerando a consistência ontológica 

(verdade, unidade, bondade e beleza) dos entes reais, finitos e contingentes – que o 

raciocínio teórico “não se serve das indispensáveis abstrações para esquecer ou 

ignorar a concretude da experiência – cuja verdade é inegável, ainda que 

problemática” e, assim, deve-se “evitar o erro de negligenciar no seu discurso a base 

empírica – que é experiência de pluralidade e devir, constituída pelas coisas sensíveis”. 

O “case method” consiste justamente nesta base empírica de que trata 

Melendo. Aplicada ao ensino jurídico, é bastante simples em sua concepção e 

                                                 
602 GRANADOS, Tomás Melendo. Metafísica da Realidade. São Paulo: Inst. Raimundo Lúlio, 2000. p 
27. 
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vigorosamente eficaz na sua aplicação. Langdell expôs os estudantes de direito aos 

casos reais em que os princípios gerais e as leis tinham efetivamente sido aplicados. 

Antes, os estudantes, segundo a tradição européia – ainda em voga no Brasil, embora 

mitigada –, tinham de ler longos e enfadonhos textos sobre princípios gerais e 

memorizar textos de lei, muitas vezes em vão, na tentativa de integrá-los a situações 

abstratas e universais. Assim, com o case method a atenção dos estudantes foi dirigida 

para os detalhes específicos de casos reais, diante de todo o contexto econômico, 

político e social em que ocorridos os fatos. O direito ganhou vida. Quanto mais 

expostos a casos reais e quanto mais analisadas as decisões concretas dos tribunais, 

melhor percepção e conhecimento do direito teriam os estudantes. Destarte, pelo 

conhecimento de um passado real, poder-se-ia identificar, no futuro, a regra de direito 

potencialmente aplicável, segundo a interpretação originada dos tribunais. É justamente 

esta inteligência do concreto que dá fundamento ao exercício prudente da razão prática, 

ao menos da primeira parte da virtude, “pois é próprio da prudência conhecer o futuro a 

partir do presente ou do passado [...] porque requer uma certa comparação e 

confrontação de dados”, como ensina o Aquinate603. E esse conhecimento dos fatos e 

das circunstâncias passadas – através dos casos concretos julgados pelos tribunais – 

permitindo uma visão prospectiva, manifesta um elemento essencial da prudentia, que é 

a memória604, pois “este é o papel da prudência: aplicar os princípios universais às 

conclusões particulares no âmbito do agir”605. Ora, o núcleo desta tese de doutorado 

radica justamente em propugnar que os casos reais levados aos tribunais sejam julgados 

sob a ótica da justiça, em sua vertente virtuosa, o que somente é possível mediante o 

exercício real e efetivo da prudência. 

Nessa mesma perspectiva, sendo a prudência a genitora de todas as 

virtudes, no dizer de Tomás de Aquino, e a justiça a virtude social por excelência, 

segundo a tradição aristotélica, o método do caso também se apresenta com todo o seu 

potencial pedagógico para o ensino jurídico brasileiro, notadamente para a disciplina de 

direitos e garantias fundamentais. Nesta matéria jurídica e na tradição ocidental, os 

alicerces éticos clássicos são inafastáveis e todos os aspectos capitais da cidadania 

devem ser ensinados, discutidos e difundidos para o benefício do todo coletivo, do bom 
                                                 
603 (STh, II-II 47, 1 c). 
604 (LAUAND, 1997, p. 81 et seq.). 
605 (STh, II-II 47, 6 c). 
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exercício do governo e da elaboração, interpretação e aplicação justa das leis. Desse 

modo, se especialmente, como propugnado nesta tese, o ensino dos direitos e garantias 

fundamentais se der a partir das decisões dos tribunais – pelo método do caso – e se a 

reflexão em sala de aula sobre o resultado da atividade judicante for exercitada sob a 

perspectiva da prudentia, em toda a sua inteireza – objetivando alcançar a iustitia, 

portanto –, certamente haverá uma nova dimensão, muito mais rica e eficaz, dos pontos 

de vista pedagógico e ético, no plano da filosofia da educação, da experiência 

acadêmica em sala de aula. De se recordar que o profissional de direito ocupa posições 

em todo o âmbito geográfico e setorial do País: do governo às escolas, da imprensa às 

indústrias, das áreas urbanas às rurais. Portanto, se academicamente bem formado, sob a 

perspectiva técnica e moral – notadamente no campo dos direitos e garantias 

fundamentais – tal jurista poderá efetivamente colaborar para a composição pacífica dos 

conflitos sociais e a proteção da dignidade humana em plenitude mediante uma justa, 

efetiva e adequada redistribuição de riquezas e de oportunidades de progresso individual 

e coletivo, visando o impostergável alcance da justiça social.  

Sobre a importância da introdução de uma nova metodologia ao ensino 

do direito, é oportuno aqui se recorrer ao já referido e alentado estudo de Aurélio 

Wander Bastos, “O Ensino Jurídico no Brasil”606, quando se destaca a séria crise que se 

abate sobre os cursos jurídicos brasileiros, ao mesmo tempo causa e conseqüência das 

graves questões que afetam o desenvolvimento do Poder Judiciário pátrio. É fato que ao 

se defender a reforma do sistema de justiça, objeto de severas críticas no Brasil — às 

vezes injustas — não há como não se propugnar pela reforma do próprio sistema de 

ensino do direito, uma vez que uma se alimenta e se reflete sobre a outra. Esta grave 

crise da educação jurídica se manifesta em diversos aspectos: a crise de organização, 

fruto do crescimento indiscriminado de escolas isoladas de direito (afastadas, portanto, 

da idéia de Universidade, com o seu ambiente de ensino inter e multidisciplinar) e, 

assim, “[a]s faculdades de Direito [...] funcionam como meros centros de transmissão 

de conhecimento jurídico oficial e não, propriamente, como centros de produção e 

criação de conhecimento jurídico”607; a crise didática, pelo ensino de um “direito sem 

vida”, meramente formalista e legalista, em que “o casuísmo didático, que não é o ‘case 

                                                 
606 (BASTOS, 2000, Cap. IX).  
607 Ibid., p. 333. 
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method’ ou o ‘caso problema’, é a regra do expediente das salas de aula dos cursos de 

Direito, e o pragmatismo positivista, o carimbo cotidiano das decisões”608; e a crise do 

conteúdo curricular, pois “[o]s alunos não devem apenas aprender os códigos, mas 

principalmente aprender a pensar os códigos, tendo em vista a compreensão jurídica 

dos fatos sociais”609. 

E não menos relevante – e em certa medida, na extensão em que temas 

clássicos da filosofia da educação comportem uma aproximação original – nesta tese 

centra-se o foco da questão na crise de um direito sem moral: o que é ao mesmo tempo, 

na percepção ora esposada, causa e conseqüência de uma metodologia de ensino que 

não compreende o núcleo essencial da experiência acadêmica com o direito, que 

exsurge com todo o seu potencial pedagógico quando estudadas as disciplinas jurídicas 

– notadamente dos direitos e garantias fundamentais – sob a perspectiva do ideal de 

justiça, indissociavelmente iluminado pela prudentia, em todas as suas conexões 

globais. 

O fracasso do modelo de ensino jurídico brasileiro é agudamente alertado 

por Wander Bastos610: 

Os juízes decidem com os que doutrinam, os professores falam 

da sua convivência casuística com os que decidem e os que 

doutrinam não reconhecem as decisões. Este é o trágico e 

paradoxal círculo vicioso do estudo jurídico tradicional: 

alienado dos processos legislativos (debates parlamentares, 

quando ocorrem, [são] a outra tragédia do autoritarismo), 

desconhece o fundamento de interesses das leis; alienado das 

decisões continuadas dos tribunais, desconhece os resíduos dos 

problemas e o desespero forense do homem; alienado na 

verificação empírica, desconhece as inclinações e tendências da 

sociedade brasileira moderna.  

                                                 
608 (BASTOS, 2000, p. 333). 
609 Ibid., grifos nossos. 
610 (BASTOS, loc. cit.). 
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Adiante, continua o estudioso: 

O saber jurídico é um saber de experiência feita, e uma 

experiência de saber crítico é um saber técnico, mas também 

prático: o saber jurídico é uma práxis. O conhecimento jurídico 

não promana dos mitos, mas da produção do conhecimento 

comparado e da verificação empírica e documental. [...] O 

saber jurídico não pode ser apenas reprodução, mas produção 

criativa.611 

E conclui afirmando: “A questão do método, modernamente, é uma das 

mais importantes do ensino jurídico”612. Nessa mesma perspectiva, San Tiago Dantas, 

em meados do século passado, discutindo a educação jurídica e a crise de valores, 

acentuou613: 

A verdadeira educação jurídica, aquela que formará 

juristas para as tarefas da vida social, deve repetir esse 

esquema fundamental, colocando o estudante não em face de 

um corpo de normas, de que se levanta uma classificação 

sistemática, como outrora a história natural, mas em face de 

controvérsias, de conflitos de interesses em busca de soluções.  

Portanto, impõe-se toda uma reflexão sobre os próprios fundamentos 

filosóficos do ensino jurídico, orientando-o a uma educação pela prudentia para a 

iustitia, em que o método do caso, a partir da aplicação do direito ao caso real, seja 

decorrência não apenas do conhecimento técnico do jurista e do magistrado, mas sim de 

sua consciência bem formada, pela prática das virtudes morais. E é por isso que – 

implementado um ensino lastreado em atitudes éticas fundamentais – pelo exercício 

                                                 
611 (BASTOS, 2000, Cap. IX, grifos nossos). 
612 (Ibid., p. xiii, Introdução). Pode se destacar, na seqüência do pensamento do alentado autor: “Assim, 
em princípio, procuramos demonstrar que o ensino jurídico deve evoluir não propriamente do ensino 
puro da lei ou do código, mas da discussão de problemas, de situações conflitivas, para a avaliação e 
discussão de soluções com base nos códigos, na legislação, na doutrina. Como se verá, tendo em vista 
esta opção metodológica, indicamos, como referencial essencial de classe, a jurisprudência, não apenas 
pelas suas evidências jurídicas, mas, sobretudo, pelo volume concentrado de informações jurídicas (lei, 
doutrina e a própria jurisprudência) em conexão direta com os problemas.” 
613 (DANTAS, 1955, p, 453). 
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prudente da razão, as cortes pátrias deveriam dar nascimento e efetividade à juris-

prudentia, que servirá de base para o ensino do direito segundo o método do caso – em 

conexão direta com os problemas reais, como preconiza Wander Bastos614– mais 

adequado à realidade da vida e às circunstâncias concretas das pessoas, posto que a voz 

prudente dos tribunais se dará concretamente a partir de um contexto social real. Em 

suma, no texto jurídico ainda não está posto o direito vivo, mas uma mera fórmula 

lingüística procurando expressar, o melhor possível – ou conforme o pragmatismo 

político permita – a intenção do legislador. O direito nasce a partir da aplicação concreta 

dos ditames legais à realidade social. É do conjunto de decisões judiciais em uma 

mesma direção que se consolidará a jurisprudência, que se bem elaborada e aplicada 

para o benefício dos estudantes de direito, proporá uma nova dimensão ética às 

instituições jurídicas, posto que as direcionará para a realidade da vida em sociedade 

visando o bem comum – para o hic et nunc real – e não para a elucubração teórica de 

princípios que não se realizam, tal como vislumbrados em tese, nas circunstâncias 

concretas do cidadão.  

Infelizmente, é comum, no Brasil, a assertiva de que direito se aprende 

fora da faculdade. Assim, quer-se crer – e esta é também uma premissa essencial desta 

tese – que se reformulada a metodologia pedagógica ora reinante, de um lado firmando-

se os princípios morais capitais derivados das virtudes cardeais: prudência, justiça, 

fortaleza e temperança e, de outro, aproveitando-se todo o potencial pedagógico da 

aplicação da jurisprudência pelos tribunais, através do desenvolvimento do método do 

caso, especialmente no campo dos direitos e garantias fundamentais, estar-se-á dando 

um grande passo na direção da concretização da ética e da efetividade da justiça social 

em uma nação de tão grandes e graves distorções políticas, econômicas e sociais. No 

mesmo sentido, ao se despertar o estudante de uma certa letargia moral atualmente 

reinante, nele provocando e induzindo a formação de uma consciência eticamente 

responsável e construtivamente crítica da realidade social brasileira, deverá vir à luz a 

percepção de que há um grave déficit de cidadania real no País – que se traduz pela falta 

de debate democrático das políticas públicas, o que repercute na pouca transparência na 

elaboração das leis, além de o controle da atividade estatal ser sempre problemático e 

deficiente. Ao mostrar a existência de um direito vivo, isto poderá transformá-lo em um 

                                                 
614 (BASTOS, 2000). 
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profissional para o qual, de fato, o munus público das profissões jurídicas prevaleça, 

possibilitando que o jurista seja eficaz instrumento de mudanças na estrutura legislativa 

pátria e influencie decisivamente na forma como se exerce o Poder, para consecução 

dos objetivos fundamentais de um Estado de Direito – que é o de permitir o real 

desenvolvimento social, cultural, econômico e político de um povo – em uma 

democracia verdadeiramente participativa. 
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5.3 A integração da realidade e da educação moral ao ensino jurídico: as 

afinidades do exercício da razão prudencial com o método do caso  

A prudentia é virtude intelectual – da inteligência – que se manifesta no 

agir retamente, enquanto a justiça se revela no comando das disposições interiores, 

como ato e virtude da vontade. Assim, como visto anteriormente, “[o] mais puro desejo 

de Justiça, a ‘melhor das boas vontades’, a ‘boa intenção’, tudo isto não basta. Antes, a 

realização do bem concreto pressupõe sempre o conhecimento da realidade”615. Ser 

prudente, portanto, significa "ver a realidade tal como ela é [....] e, bem mais difícil, 

consiste em transformar aquilo que foi visto, a verdade das coisas, em diretriz do 

próprio querer e agir [...] como 'arte de decidir corretamente'". A prudência é virtude 

do concreto, do agir e decidir certo616 no aqui e agora617. Assim, ninguém poderá ser 

justo se, de fato, não for, ao mesmo tempo e, até antes, prudente. Na perspectiva 

pedagógica, portanto, o conhecimento da realidade pelo estudo dos casos liga-se 

essencialmente às características da prudência – e por ela ao ideal de justiça – 

apresentando um notável potencial pedagógico para o ensino jurídico e também para a 

educação moral, no plano das virtudes como atitudes éticas fundamentais. Por meio 

dele, como visto ao longo deste capítulo, aprende-se o direito a partir de questões 

concretas julgadas pelos tribunais e, com fundamento nos casos concretos o aluno infere 

o conhecimento dos princípios gerais que conduziram àquele resultado, tudo isto a partir 

do colóquio aluno-mestre, que se desenvolve com base em um estilo socrático de 

ensino618. 

                                                 
615 (LAUAND, 1997, p. 83). 
616 Ibid, p. 84: “Não por acaso, um sinônimo antigo de prudentia é discretio (166), discernimento: o 
homem prudente é o que sabe decidir e agir com discernimento. E é precisamente disto que se trata: do 
agir. Ao contrário da contemplativa sapientia, a prudentia – como já definira Aristóteles – volta-se para o 
operabilium e não para a pura contemplação da verdade [cfr. Ramírez, p. 40].” E na nota 166 (Ibid.), 
prossegue Lauand: “É o sentido – indicado pela própria etimologia grega de phrónesis – que a virtude 
adquire na tradição ocidental: em Cícero, em São Paulo, nos Padres do deserto, em Cassiano, São 
Bento, S. Bernardo etc. até Tomás de Aquino. Tomás só raramente emprega discretio, e como sinônimo 
de prudentia [Ramírez, cap. I, 1]” 
617 Ibid., passim. 
618 (STEVENS, 1983, p. 41). 
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Embora os Estados Unidos seguissem a origem anglo-saxônica do 

common law619, pela qual o nascimento do direito era essencialmente judiciário – 

diferentemente da tradição civilista do direito romano, em que as leis são elaboradas 

pelos legisladores e não pelos juízes –, atualmente esta distinção não é tão fundamental. 

Nos Estados Unidos o volume de leis escritas – notadamente de leis uniformes, com 

validade federal – é bastante substancial, nas mais diversas searas jurídicas. No Brasil, 

não obstante a elaboração das leis esteja na competência de diversos órgãos legislativos 

(e mesmo os órgãos executivos e judiciários detêm competência legislativa, ainda que 

limitada), a sua interpretação definitiva é da competência dos tribunais. Aliás, tal se dá 

por direta influência do modelo federalista norte-americano na constituição republicana 

brasileira de 1891 e em todos os demais textos constitucionais que lhe seguiram620. 

Assim, seja diante do common law norte-americano ou da tradição civilista do direito 

brasileiro – porque em ambas as jurisdições aos tribunais competirá dizer, em última 

análise, o que o direito efetivamente é na circunstância concreta do caso julgado621 – a 

utilização da jurisprudência para o ensino do direito pelo método do caso, adaptando-o 

às peculiaridades próprias de cada cultura e tradição, é instrumento plenamente hábil, 

também no Brasil, a produzir os efeitos pedagógicos propugnados: o de levar a 

realidade às salas de aula, permitindo a fruição de um juízo analítico e crítico do 

estudante quanto ao acerto, sob a perspectiva técnica e ética, da decisão à luz das 

circunstâncias factuais, legais, econômicas, sociais, políticas e culturais relevantes. 

Sabbá Guimarães, ao tratar da metodologia do ensino jurídico no Brasil, lastreia-se em 

San Tiago Dantas para afirmar a importância do método do caso622: 

                                                 
619 O “common law” poderia ser traduzido por “direito comum”, no entanto, para manter a diferenciação 
dos dois sistemas jurídicos optou-se em toda a extensão desta tese por manter o uso da expressão em 
inglês. 
620 Cf. AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do. Tributação no Mercosul. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva (coord.) et al. Tributação no Mercosul. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 495 et. seq.; 
VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Tratados Internacionais na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. In: AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues do (coord.). Tratados Internacionais na Ordem 
Jurídica Brasileira. São Paulo: Lex, 2005. Este último autor, ex-presidente e ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal, escreveu: “Recolho de Antonio Carlos Rodrigues do Amaral a lição no sentido de que 
‘o regime federativo é fruto de uma criação humana, identificado a partir da Convenção da Filadélfia, 
em 1787. Não é uma fórmula rígida. Há de se garantir aos estados federados um mínimo de autonomia 
legislativa e financeira, o que não é, de forma alguma, incompatível com o disciplinamento, no nível 
nacional, da estrutura básica dos tributos por eles cobrados. Nem, tampouco, impede o regime federativo 
que a Nação, representada pelos Poderes Federais – compreendidos como nacionais – firme Tratados  
ou Convenções internacionais disciplinando tributos domésticos, independentemente da esfera política a 
que pertencerem (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios)” (p. 29). 
621 Cf. (MARBURY VS. MADISON, 1803) e parágrafo 4º do artigo 141 da Constituição Federal (1946) e 
inc. XXXV do artigo 5º. da  Constituição Federal (1988). 
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Para aquele civilista, o ensino não poderá amesquinhar-se ao 

tão-só exame de um corpo de normas, mas deverá preparar o futuro 

profissional para “as tarefas da vida social”. É por isso que entende 

necessária a substituição do velho processo de ensino por aquele que 

se consolidou como o método de formação do conhecimento jurídico 

norte-americano, que é o case system. Através deste método, 

professor e estudantes conseguiram plasmar na idéia de formação do 

conhecimento, a um só tempo, teoria e técnicas jurídicas, de maneira 

a melhor penetrarem nas realidades sociais. Ademais, o case system 

teria enorme vantagem sobre o estudo expositivo do direito, pois que 

eliminaria o automatismo jurídico (iniludivelmente um fenômeno 

relacionado com os profissionais que não enxergam alternativas para 

a interpretação gramatical de textos legais e para o uso demasiado de 

jurisprudência), ao mesmo tempo em que as ações de ensino 

casuístico reclamariam participação ativa e principal dos estudantes 

– estes já não seriam meros espectadores, mas verdadeiros atores do 

processo de ensino-aprendizagem. Na síntese de San Tiago Dantas: 

“No ensino casuístico o aluno não é um ouvinte que precisa dizer 

ao menos duas vezes por ano que assimilou as preleções da 

cátedra: é um participante ativo, que tem a palavra desde o 

primeiro dia, que discute, colabora, investiga as fontes e apresenta 

os seus estudos, dando do seu aproveitamento muitos 

testemunhos”. 

O estudante assim ensinado, terá condições de desenvolver o 

raciocínio jurídico, passando a ser mais reflexivo sobre as questões 

de direito e, principalmente, sobre seu tangenciar com a vida social. 

E acrescente-se a tais desideratos, como ora se propugna pela presente 

tese, de que tal ensino também se dê sob o prisma das virtudes da prudência e da 

justiça. Desse modo, a elaboração do raciocínio lógico do acadêmico e os fundamentos 

técnicos das decisões judiciais poderão ser apreciados à luz da indispensável valoração 

moral, tanto com referência aos meios utilizados quanto aos resultados alcançados ou 

almejados. A adoção do método do caso, segundo um estilo socrático de ensino, se 

apresenta, portanto, como instrumento adequado à prática da educação jurídica técnica e 
                                                                                                                                               
622 (SABBÁ GUIMARÃES, 2006, p. 99 e 100, grifos nossos). 
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também moral, pelo exercício da prudentia na persecução do ideal de justiça. O 

potencial pedagógico do “case method” é, pois, enorme, tanto no que se refere aos 

aspectos técnicos da temática jurídica quanto especialmente para a formação ética do 

estudante. Trata-se, assim, de trazer a realidade – com toda a sua casualidade e 

contingência – à sala de aula, desenvolvendo a capacidade analítica e crítica do 

estudante que deverá abandonar uma posição de mero receptor para ser, ele mesmo, a 

figura central e ativa do aprendizado, ou seja, passará a ocupar o núcleo da experiência 

acadêmica em sala de aula, não mais se limitando à cômoda posição de um ouvinte 

passivo e muitas vezes afastado da dinâmica das questões jurídicas enfocadas em classe. 

A introdução do método do caso, ao se lastrear nos casos concretos 

julgados pelos tribunais – um lugar privilegiado, como entrevê o Aquinate, “onde ‘se 

diz’ e se exerce a justiça (q. 67-71)”623 –, é simplesmente a consubstanciação, a 

concretização da educação jurídica pela prudentia, quanto à primeira parte da virtude, 

no plano de se ver a realidade tal como ela é624. Não por acaso, as características do 

método do caso correspondem às qualidades essenciais da virtude da prudentia, tal 

como enfocado por Tomás de Aquino: contingência, concretude etc. O método do caso 

é, nessa perspectiva, a tradução pedagógica da realidade antropológica da prudentia: em 

sua grandeza, como atitude ética ultrafundamental e em sua dramaticidade 

contingencial, necessariamente voltada para o hic et nunc concreto. Mas se o direito 

vivo e atual será conhecido a partir das decisões dos tribunais nos casos concretos (a 

jurisprudência, no direito brasileiro), importa alertar que todo o valor pedagógico do 

método do caso – em sua dimensão moral – far-se-á possível se o seu fundamento, as 

próprias decisões judiciais, forem analisadas segundo a correção exigida pela prudentia 

e os postulados da virtude da justiça. Ou seja, as lições éticas a serem aprendidas a partir 

de deliberações judiciais concretas ganharão tamanho e importância na medida em que 

tais decisões conformem uma verdadeira juris-prudentia a ser estudada e discutida na 

sala de aula. E será a partir deste círculo virtuoso de se ver a realidade tal como ela é 

através das decisões dos tribunais, segundo a ótica do agir corretamente na perspectiva 

da prudência e da justiça, que o potencial pedagógico do método do caso, para a 

formação ética do futuro jurista, apresenta toda a sua importância e vitalidade. É certo, 

                                                 
623 Cf. (OLIVEIRA 2005, p. 44). 
624 Cf. (LAUAND, 1997, passim). 
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como diz Tomás, que nem todos os assuntos e hipóteses poderão ser tratados pelas 

leis625 – e, por extensão, pelas decisões judiciais626 – mas se trata de bem formar o 

aparato técnico-intelectual do aluno, assim como uma consciência ética refinada, para 

permitir a adequada ponderação dos valores jurídicos, econômicos, políticos, culturais e 

sociais em confronto em cada caso concreto considerado.  

É relevante considerar, nessa perspectiva, que atribuir correta valoração 

ética aos casos judiciais discutidos em sala de aula permitirá que o ensino do direito 

ganhe existência real, inserido na dinâmica das questões concretas que afligem a 

sociedade, sendo a prudência necessária a esclarecer e comandar as escolhas virtuosas, 

e a justiça essencial para a boa integração da realidade ao direito, à economia e à 

política, em cada situação in concreto. Este despertar para o juízo analítico das 

circunstâncias e à sua visão crítica – que é o que se propõe pelo método do caso –, 

contextualizando as decisões judiciais nos planos político, econômico, social e cultural 

em que proferidas, abrirá os olhos e a mente dos alunos para o todo da realidade, que é, 

em última análise, a própria razão de ser da Universidade627. Isto não apenas 

contribuirá para a formação de juristas prudentes e justos, mas incentivará que, como 

cidadãos inseridos na coletividade humana, propugnem pela elevação dos valores 

universais da tolerância, da fraternidade, dos valores democráticos de um governo 

justo e transparente e pela adoção de políticas públicas voltadas ao bem comum. Assim, 

os reflexos positivos para a sociedade serão ampliados pela adoção de atitudes éticas 

fundamentais, a partir de um ensino jurídico consistente com tais ideais.  

                                                 
625 “Em sentido contrário, o Jurista diz (Pandect. Justin, lib.1., tít. iii, art. ii, De Legibus, etc.) que as leis 
devem ser feitas para acolher a maioria dos casos; e elas não são modeladas de acordo com o que possa 
possivelmente ocorrer em um caso individual. [...] Assim, as leis humanas devem proporcionar o bem 
comum. Agora, o bem comum compreende muitas coisas. Por isso, as leis devem considerar muitas 
coisas [...]. Portanto, a lei não seria útil se ela não se estendesse além do que um único ato. Porque as 
deliberações do homem prudente são feitas para o propósito de dirigir ações individuais; enquanto a lei 
é um preceito geral [...]. Conseqüentemente, em problemas contingentes, como as coisas naturais e 
humanas, é o bastante para uma coisa ser certa, como sendo verdadeira na maioria dos casos, embora 
algumas vezes e menos freqüentemente ela falhe.” (STh, II-I, 96, 1 c). 
626 Especialmente sobre o sentido e o valor das decisões judiciais, dirá Tomás: "A sentença do juiz é como 
uma lei particular visando um caso particular. Mas, como ensina o Filósofo, a lei deve ter força 
coercitiva; assim também a sentença do juiz há de ter força coercitiva, para obrigar ambas as partes a 
observá-la; do contrário, o julgamento não seria eficaz. Ora, na ordem das coisas humanas, só podem 
exercer licitamente o poder coercitivo os que estão investidos da autoridade pública; eles são submetidos 
como superiores dos que lhe são submissos, seja em virtude de um poder ordinário seja delegado. É, 
portanto, manifesto que ninguém pode julgar senão a quem lhe está sujeito, por um poder ou delegado ou 
ordinário." (STh, II-II, 67, 1 c). 
627 PIEPER, Josef. Abertura para o Todo: A Chance da Universidade. Tradução e Introdução Gilda N. 
M. de Barros; Luiz Jean Lauand. São Paulo: APEL, 1989. 
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Os juristas têm um papel fundamental a exercer perante os seus 

concidadãos, principalmente no mundo ocidental dos últimos oitocentos anos, em que o 

direito, o “rule of law” – o império da lei – é o instrumento civilizatório por excelência 

que permeia todo o tecido social. O exercício da advocacia, atividade à qual a maior 

parte dos graduados em direito se dedicará, traz em si também um munus público628 

voltado à construção de uma sociedade mais justa, livre e igualitária629. Para os demais 

juristas, que se dedicarão às atividades judiciárias, investigativas, legislativas, ou 

qualquer outra, o ensino do direito por uma pedagogia que lhes desperte à promoção da 

justiça enquanto virtude, pelo ensino lastreado na realidade do que é o certo e na luta 

pela sua concretização, como propõem as virtudes morais cardeais (prudência, justiça, 

temperança e fortaleza) certamente contribuirá para a exaltação, o alcance e a 

disseminação do bonum commume communitatis, visando alcançar o bonum commune 

hominis630, que são valores éticos por excelência: o primeiro como meio e o último 

como fim, pela realização pessoal plena de cada indivíduo. Nesta ampla dimensão, os 

juristas são verdadeiros arquitetos sociais, e as escolas de direito o local onde deverá ser 

bem formado, não apenas sob a perspectiva técnica, mas sobretudo ética, o seu juízo 

analítico e crítico das temáticas jurídicas, que são, em suma, os temas da própria vida 

em sociedade631. Ensina J. R. Nalini632: 

                                                 
628 Cf. Art. 2º, § 2º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB - Lei nº 
8.906/94) e o caput do art. 133 da Constituição Federal (1988).  
629 Cf. Inc. I do art. 44 do EAOAB. 
630 Mortimer Adler faz as seguintes considerações acerca do significado de Bem Comum: “A maioria das 
pessoas usa a frase ‘bem comum’ como se ela fosse um sinônimo de bem estar geral. Há dois bens 
comuns, mas em sentidos diferentes da palavra. Em latim eles são denominados bonum commune 
hominis e bonum commune communitatis. O primeiro deles é idêntico em significado com felicidade. Ele 
é comum no sentido que é o mesmo em essência entre todos os seres humanos. [...] Quando eu digo  que 
ele é o mesmo em essência para todos os seres humanos, poderá diferir de indivíduo para indivíduo 
somente em aspectos acidentais e de grau. O outro, o bonum commune communitatis, ou o bem da 
comunidade social é um meio, não um fim. É comum no sentido que todos os indivíduos, na sua busca de 
felicidade, devem empregá-lo como um meio e não como fim. Este meio para a felicidade é comum no 
sentido que os seres humanos partilham dele. Deverão todos eles objetivá-lo, cada indivíduo de acordo 
com as diferenças individuais que os diferenciam. Por exemplo, a paz da sociedade é um aspecto do bem 
comum da comunidade [e] todos devem agir para alcançar uma comunidade pacífica. Um outro aspecto 
do bem da comunidade é a justiça no tratamento dos membros da comunidade. Cada indivíduo deve 
atuar buscando a justiça para todos, assim, também, liberdade para todos e igualdade para todos.” 
COMMON GOOD. In: ADLER'S Philosophical Dictionary (1995) Disponível em 
http://www.thegreatideas.org/apd-como.html. Acesso em 22 jul. 2006. 
631 William Braithwaite, professor de direito em Chicago, ao responder à indagação se poderia um homem 
honesto ser advogado, fez as seguintes considerações: “Nossa preocupação presente [...], no entanto, não 
é com os aspectos financeiros da prática do direito empresarial, mas com os éticos. Deveria o advogado 
perquirir se uma transação comercial é moralmente questionável? Estão os advogados atuando no 
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Daí o papel a ser conferido à ética na sua urgente 

reaproximação com o Direito. Ao estudante e ao estudioso do Direito 

incumbe fortalecer o círculo ético. [...] 

A étida do dia-a-dia é também receita para que um curso de 

Bacharelado em Direito, neste turbulento início do século XXI, traga 

a certeza da opção acertada. Começa nas pequenas coisas – o 

relacionamento entre os colegas, com os professores, com os 

funcionários – a intenção de enfrentar com galhardia os novos 

desafios. Levar o estudo e o aprendizado a sério. [...] 

Encarar o Direito como ferramenta para solução de 

problemas humanos, não como exercício lúdico de erudição estéril. 

Aprender para pacificar, harmonizar, compor as pessoas, não para 

fazê-las embarcar em lides temerárias. 

A lição se aplica a toda a comunidade jurídica. Aúnica de 

onde poderá provir a reação. Pois o Direito é o mínimo ético, e a 

permanente cruzada de qualquer profissional jurídico é resgatar a 

ética perdida. Não pode existir Direito sem ética. Seria instrumento 

perigoso. Mais nocivo até do que a falta de regramento. 

Como a virtude da prudência é imperativa à percepção da realidade 

(assintoticamente, na medida em que isto é possível)633 e à tomada de decisões certas e a 

                                                                                                                                               
melhor interesse de seus clientes se não o fizerem? É o melhor interesse de um cliente ser ambicioso e 
viciado em suas relações com outros? É o melhor interesse da profissão jurídica que os advogados 
ajudem e induzam estas relações? [...] Alguém poderia dizer que os advogados não têm obrigação ética 
para perquirir quanto às dimensões morais dos negócios de seus clientes. Isto reduziria o advogado de 
um arquiteto para um engenheiro? O arquiteto deve ter uma visão do todo, de ambos fins e meios, 
enquanto a preocupação do engenheiro é limitada a partes e processos.” p. 58. BRAITHWAITE, 
William T. On Legal Practice and Educations at the Present Time. In: The Great Ideas Today 1989. 
Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1989. p. 44-100. 
632 (NALINI, 2007, p. 61 e 62.). 
633 Recolhe-se da tradução de Lauand (2005) de Tomás: “Questão 47, artigo 9 - A solicitude pertence à 
prudência. Isidoro diz (Etym. X) que "solícito" é como que ‘sagaz e rápido’ (solers citus), pois por uma 
certa sagacidade de ânimo é rápido em empreender as ações devidas. Ora, isto é próprio da prudência, 
cujo ato principal a respeito do agir é ordenar a ação do que já foi objeto de conselho e juízo. Daí que o 
Filósofo afirme (Ethic. VI, 9) que ‘deve-se realizar rapidamente a ação sobre a qual já se tomou conselho; 
já o conselho, este deve ser realizado com vagar’. Daí que a solicitude pertença propriamente à 
prudência. É por isso que Agostinho afirma (De Morib. Eccl. XXIV) que ‘a prudência está alerta e em 
vigilância diligentíssima, para que não aconteça que venhamos a cair pelo mau conselho que se insinua 
pouco a pouco’. [Na resposta à segunda objeção, Tomás complementa] À objeção de que a solicitude se 
opõe a algo próprio da prudência, a certeza da verdade, deve-se responder dizendo que, como afirma o 
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virtude da justiça em toda a sua alteridade adere radicalmente ao plano das relações 

sociais, é essencial que o ensino jurídico ganhe vida nas escolas de direito. É 

imprescindível que se formem cidadãos e juristas conscientes, chamados a influir 

construtivamente, e de forma decisiva, na sociedade. Isto porque, como alerta Pieper634, 

“somente quem em primeiro lugar e previamente é prudente, poderá ser justo, valente 

[...] [e] que o homem bom é bom em virtude de sua prudência”. Como visto, a 

prudentia, como virtude intelectual, manifesta-se em dois planos: o primeiro, ser 

prudente significa “ver a realidade tal como ela de fato é“; e o segundo, também 

sublinhado por Lauand, “bem mais difícil, consiste em transformar aquilo que foi visto, 

a verdade das coisas, em diretriz do próprio querer e agir. Só então se perfaz a virtude 

da Prudência, que, com razão, foi definida como ‘a arte de decidir-se 

corretamente’"635. 

Desse modo, se uma educação moral para a iustitia é essencial à adequada 

elaboração das políticas públicas, ao legítimo exercício da cidadania e à aplicação das 

leis pelos magistrados – tudo isso no núcleo do ensino do direito – a educação moral 

para a prudentia se apresenta como condição sine qua non à própria justiça, pois, 

insista-se, ninguém poderá, de fato, ser justo, sem ser antes prudente! Tal concepção 

está de tal forma imbricada na realidade da criação do direito que é por isso que os 

romanos – como visto nos itens precedentes – atribuíam a interpretação da lei aos 

prudentes, dos quais se originava a jurisprudentia636, no sentido também recolhido por 

Michel Villey, como antes referido, de seu papel fundamental na gênese do direito e 

também na atualidade, “onde ela não se desviou para o papel de serva da lei estática, 

onde ela permaneceu conhecimento dos casos, isto é, do direito nas coisas”637. 

O método do caso sintetiza tanto a aplicação da prudentia na primeira 

metade da virtude, no plano de “ver a realidade tal como ela é”, para fins do ensino 

jurídico, pois a “realidade do direito” seria conhecida por meio do direito aplicado pelos 

                                                                                                                                               
Filósofo (Ethic. I, 3), não se deve exigir a mesma certeza em todos os campos, mas a certeza de cada 
matéria, de acordo com seu modo próprio. E sendo a matéria da prudência os singulares contingentes, 
sobre os quais se dão as ações humanas, não pode ser a certeza da prudência tão grande que exclua a 
solicitude.” 
634 (PIEPER, 1980, p. 207). 
635 Ibid. 
636 (SILVEIRA, 1957, p. 354). 
637 (VILLEY, 1969, p. 73). 
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tribunais nos casos concretos, quanto no plano pedagógico voltado para a ação, 

manifesta a segunda metade da virtude, permitindo, pelo incentivo ao exercício 

prudencial da razão, a fruição do ato de comando da inteligência para a vontade, para a 

promoção do ideal de justiça. Sendo o método do caso uma pedagogia da própria 

inteligência voltada ao agir, as suas afinidades com a virtude da prudentia são 

inequívocas, pois “os homens de ação devem pensar sobre o seu pensamento”, como 

recorda Cifuentes apoiando-se em Stuart Mill638. Nessa perspectiva, o exercício prático 

do direito, ou seja, a perquirição do ideal de justiça em uma situação real não é distinto 

de um ato da prudência, pois que aquilo que é jurídico se manifesta na perspectiva da 

exegese de uma pessoa concreta em uma situação verdadeira, não seguindo, como as 

ciência da natureza, leis necessárias, fixas e imutáveis. Dessa forma, como o direito 

deve responder de forma adequada a cada situação modificável da vida real, a sua 

dinâmica acompanha a própria variabilidade das circunstâncias, conquanto, como regra 

geral, deva ser aplicável na maioria das vezes. O método do caso segue, assim, um 

conceito de ser humano denso como aquele da antropologia filosófica, com um certo 

nível de profundidade destinado a inquirir sobre as questões metodológicas, do próprio 

saber e modos de agir propriamente humanos voltados a fazer mais e melhor o que se 

pretende639. O método do caso, “como fonte de educação, deve levar não a um esforço 

de memorização ou indexação de livros, mas sim a um esforço de penetração, de 

intensidade com respeito às realidades e aos problemas que haverá de enfrentar-se”640. 

No entanto, embora não seja propriamente uma pedagogia voltada à transmissão do 

conhecimento, certamente o método do caso também requer, e pressupõe, o prévio 

estudo teórico, detido, profundo e reflexivo, como ação pessoal e insubstituível,  

isto porque “o estudo é fonte de idéias e há idéias que podem alterar substancialmente 

– radical e repentinamente – nossa situação ou a percepção perante uma questão, por 

vezes essencial, na vida de cada um”641.  

Da mesma forma que não há uma prudência meramente especulativa ou 

teórica – pois o ato prudente apenas ocorre in concreto – a teoria da prudência “dista 

                                                 
638 (CIFUENTES, 2005, p. 2). 
639 Ibid. 
640 Ibid., p. 7. 
641 Ibid. 
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muito do saber propriamente prudencial”642. Destarte, “não é prudente quem conhece 

tudo o que se escreveu sobre a prudência, mas quem acerta nos juízos que dirigem sua 

ação”643. Nessa mesma ótica, não será justo quem apenas conhece a teoria do direito ou 

da moral – embora tal conhecimento seja particularmente fundamental ao jurista para 

que se conceba o que se terá por justiça legal, comutativa ou distributiva – mas sim 

aquele que implementa a justiça nas circunstâncias contingentes da vida. Todo o 

processo educativo é um fenômeno que se retro-alimenta da educação – pelo ensino e 

estudo – e da experiência, assim como a virtude da prudência não se adquire 

naturalmente, mas, como destaca o Aquinate, é “graças ao ensinamento e à 

experiência”644. Para que a experiência não encontre repercussão apenas em mentes 

passivas e irreflexivas, o que representa o sepultamento do ensino pelo pensamento 

superficial e mera repetição de conceitos apreendidos de terceiros, é necessário um certo 

estado de espírito, que bem se expressa na docilitas – parte quasi integral da 

prudentia645 – como abertura para a aprendizagem, “pois pertence à docilidade dispor-

se alguém a receber bem a instrução” 646. Cifuentes, ao tratar do método do caso 

aplicado à formação de dirigentes empresarias – em uma concepção certamente 

relevante para a proposta de educação moral, no campo do direito, objeto desta tese – 

alerta que647:  

A experiência, como fenômeno educativo (o que chamamos 

educar-se ou aprender pela via experimental) requer no homem que 

se educa duas condições ou atitudes indispensáveis, e a disposição 

para adquiri-las:  a) abertura de mente; e  b) firmeza de critério.  

A abertura da mente se manifesta na disposição para aprender, olhando e 

aprendendo a partir do pensamento, da atuação e da realidade vivida pelos demais, pois 

“um homem de mente aberta indaga como melhorar os resultados e assimilar o modo 

                                                 
642 Ibid. p. 10. 
643 Ibid. 
644 (STh, II-II, 47, 15 sed contra) 
645 Vide Capítulo 2, retro. 
646 (STh, II-II, 49, 3 c). 
647 (CIFUENTES, 2005, p. 5) 
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como os demais alcançam os bens pretendidos”648. A firmeza de critério representa “a 

capacidade de emitir juízos de valor equilibrados, o que é uma condição necessária 

para a observação da realidade naquilo em que ela possui de importante”649, 

distinguindo “o que ela possui de relevante do que é banal e naquilo que interessa aos 

propósitos e ao que é alheia a eles”650.  

Nessa perspectiva, em sua dimensão essencialmente moral, a abertura da 

mente e a firmeza de critério permitem a apreensão da realidade tanto sob a perspectiva 

secundum quid quanto simpliciter, ou seja, tanto meio quanto fim do agir humano651. 

Agora, a experiência como parte essencial do processo educativo não pode se alimentar 

da rotina, da ausência de imaginação e da falta de criatividade, pois estes vícios 

resultam na cópia, no plágio, na subserviência, no desequilíbrio e falta de firmeza nos 

juízos. Daí que o valor do método do caso, ao auferir substância no plano da realidade 

enfrentada a partir de decisões judiciais, ganhe sua ampla dimensão moral ao se 

procurar que a experiência dos tribunais, como um autêntico valor educativo, melhore a 

percepção do aluno sobre as realidades éticas subjacentes às tecnicalidades das 

discussões jurídicas. Ou seja, para que a experiência seja autenticamente um fator 

educativo e deixe de ser uma mera rotina é indispensável aprimorar os juízos morais 

sobre as circunstâncias reais enfrentadas pelos tribunais. Como ensina Cifuentes, ao 

tratar da experiência como fonte primária da educação, é importante “multiplicar estes 

exercícios de observação e de juízo para estendê-los ao máximo, e para que a 

experiência seja autenticamente tal fator educativo e deixe de ser rotina”. E continua652: 

Desta maneira, em contato com pontos de vista dos demais, e 

ao contrastar nossos critérios ou juízos de valor com o que os outros 

sustentam, faremos uma repetida ginástica que abrirá nossas mentes e 

equilibrará nosso juízo, contribuindo a essa recapitalização de nossas 

experiências, que haverá de ser o objetivo final de um processo 

educativo desta natureza.   

                                                 
648 (CIFUENTES, 2005, p. 5). 
649 Ibid. 
650 Ibid. 
651 Sobre a realização simpliciter e secundum quid, vide Capítulo 1, item 1.3, retro. 
652 (CIFUENTES, loc. cit., 2005, p. 6).  
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Ao se analisar as fases do método do caso como apresentadas e sintetizadas 

por Eliot653, Wambaugh654, Keener655,  Sheppard656 e Cifuentes657 vis-à-vis a dinâmica 

da virtude da prudência, da forma enfrentada por Tomás de Aquino, também se percebe 

facilmente as afinidades entre ambos, dando plena consistência à pedagogia proposta 

nesta tese: do ensino jurídico, no plano dos direitos e garantias fundamentais, pelo 

método do caso, a fim de promover a educação moral do acadêmico de direito pela 

prudência para a justiça. Ensina o Aquinate que a prudência envolve três atos: 

deliberar acerca da realidade descoberta pela razão, julgar com base no objeto 

descoberto e comandar a ação prática necessária à vista das reais circunstâncias do 

caso658. Com efeito, são etapas equivalentes que deverão ser percorridas no processo 

educativo pelo método do caso. Como destaca Cifuentes, embora “a maneira de ensinar 

não se encontre necessariamente ligada a um modo determinado de pensar, a um 

processo específico na dinâmica do raciocínio”659, de qualquer modo “se requer que 

haja um processo determinado, e que este processo seja conhecido e aceito de antemão 

por quem se dispõe a discutir uma situação real concreta”660. Nessas circunstâncias, o 

método de ensino – “de pensamento para a ação estará composto por uma série de 

passos”661 – permitirá a execução de múltiplos exercícios em sala de aula com os 

estudantes “a fim de se aprender a pensar”, e assim “se adquirirá o hábito de 

pensamento com rigor lógico”662. Em síntese, as fases do método do caso – aplicado às 

peculiaridades do ensino jurídico – vis-à-vis as fases da virtude da prudência são as 

seguintes: 

 

                                                 
653 Eliot (1895) e Lapiana (1994, p. 24) 
654 (WAMBAUGH, 1894). 
655 (KEENER, 1892, p. 532). 
656 (SHEPPARD, 1999, p. 25). 
657 (CIFUENTES, 2005, p. 2 et. seq.). 
658 (STh, II-II, 47, 8) 
659 (CIFUENTES, loc. cit., p. 2). 
660 Ibid.  
661 Ibid. 
662 Ibid. 
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Deliberar663:  

a) análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos das decisões judiciais 

adotadas como paradigmas: a objetividade do exame crítico pelo 

estudante deverá levá-lo a distinguir fatos (análise com objetividade) e 

opiniões (caráter subjetivo), para permitir a descrição da situação real e 

concreta do problema, distinguindo-o de suas causas, bem como dos 

parâmetros legais relevantes. 

b) síntese do problema jurídico: descrição da situação real do problema, 

com suas prováveis causas, circunstâncias relevantes (atenuantes e 

agravantes) e conseqüências factuais e jurídicas. 

Julgar664: 

c) análise das soluções possíveis: devendo ser enfatizados três aspectos: 

a pluralidade de soluções; o desenvolvimento de uma imaginação 

realista, de forma que a possível solução esteja acorde com os fatos e 

com os fundamentos jurídicos aplicáveis; e o sopesar as vantagens e 

inconvenientes de cada solução proposta, à luz do ideal de justiça com 

base no caso concreto. 

d) síntese da decisão: optar por uma solução ou por um conjunto 

compatível de várias delas. A síntese da decisão tem sempre um caráter 

personalíssimo e de certa forma intuitivo – fruto de um insight665 –, pois 

se trata de uma construção mental que congrega vários fatores não 

essencialmente reais e objetivos, mas deve apontar um caminho a ser 

percorrido conforme permitam o ordenamento jurídico e as capacidades 

de quem há de percorrê-lo. 

                                                 
663 (STh, II-II, 47, 8). 
664 Ibid. 
665 (SHEPPARD, 1999, p. 30).  



 282 

Deve-se buscar, como síntese das discussões promovidas a partir do 

método do caso, uma decisão que deverá atender tanto às circunstâncias 

concretas quanto à capacidade de quem haverá de realizar o que se 

decidiu, pois as habilidades e destrezas das pessoas são naturalmente 

distintas, bem como se considerando que aquilo que é jurídico se dá 

diante daquilo que é contingente. Ou seja, uma decisão possível para um 

poderá não ser adequada em circunstâncias diversas. Nisto reside a 

diferença radical entre a decisão prudencial da razão e as regras 

imutáveis e necessárias das ciências da natureza. 

Comandar666: 

f) implementar a ação à luz das circunstâncias concretas do caso, 

promulgando a decisão aplicável, devidamente motivada. 

O método do caso é um procedimento voltado a permitir a ordenação do 

pensamento para a ação: para que se faça mais e melhor aquilo que se pretende à luz 

das circunstâncias concretas do caso667. No plano da educação jurídica, os problemas 

legais enfrentados pelas cortes – e que serão objeto de discussão em sala de aula – 

visam solucionar uma controvérsia concreta (ou indicar uma interpretação definitiva 

para o sentido da lei, à luz dos comandos constitucionais), apresentando uma 

determinação cogente para as partes (ou erga omnes, conforme seja o caso). Exercem, 

assim, a jurisdição, como manifestação do poder de império do Estado. Diante dos 

pressupostos da presente tese – voltados à promoção da educação moral aplicada à 

disciplina de direitos e garantias fundamentais –, as questões éticas a serem enfrentadas 

em sala de aula deverão igualmente tratar da ponderação, por meio do método caso, das 

soluções apresentadas pela jurisprudência em confronto com aquelas que venham a ser 

levantadas em classe à luz do ideal de justiça, tendo em vista o suum cuique tribuere. 668 

                                                 
666 (STh, II-II, 47, 8). 
667 Cf. (CIFUENTES, 2005, p. 12). 
668 FASES INTERMEDIÁRIAS (ibid., p. 4). Na formulação de políticas públicas e de atividades 
empresariais ou em outros campos do agir humano: “Para a formulação de políticas públicas e nas 
atividades empresariais, outras fases intermediárias poderão ser acrescidas, conforme as oportunidades 
que se buscam e os obstáculos e ameaças a serem superados ou evitados: a análise dos fatos em si e não 
apenas a sua identificação; diagnóstico das oportunidades; definição de ameaças e obstáculos; fixação 
de objetivos; determinação de critérios para atuar; desenho dos planos de ação; configuração das 
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Está claro que, longe de se trabalhar academicamente buscando-se uma 

única solução válida para um problema jurídico, o método do caso permite uma 

abertura para o todo da realidade, e tendo em vista o componente personalíssimo que se 

objetiva extrair de cada um em colaboração com os demais, isto tudo dista muito de se 

buscar a uniformidade de opiniões no plano acadêmico do direito ou da imposição de 

um único conjunto de valores éticos, atitudes estas de resto sempre suspeitas em temas 

tão aleatórios e abertos como sói acontecer nas questões jurídicas de relevo, mormente 

na perspectiva dos direitos e garantias fundamentais, quando se está diante do que se 

terá pelo direito efetivamente aplicável e do ideal de justiça no caso concreto.   

Certamente, são muitos os benefícios que se podem extrair do método do 

caso, tanto para a aprendizagem técnica do direito quanto para a formação do saber 

prudencial, objetivando dar plena fruição ao ideal de justiça como valor jurídico e moral 

por excelência. Seguindo alguns fundamentos apresentados por Cifuentes669 e 

adaptando-os ao plano do ensino jurídico, deve se almejar como frutos de uma 

pedagogia lastreada no método do caso:  

a) O desenvolvimento de juízos equilibrados e firmeza de 

critérios, na medida em que for possível formá-los sob a 

perspectiva do bem comum (permitindo ao aluno 

desenvolver e lidar com flexibilidade esquemas mentais, 

fomentando a agilidade do raciocínio, e a emitir juízos de 

valor consistentes e eficazes); 

b) O fortalecimento da capacidade de discernir detalhes, ou 

seja, diante dos fatos descritos e da solução jurídica 

apresentada pelos tribunais, o aluno deverá desenvolver a 

perspicácia, identificando o que é relevante daquilo que é 

meramente circunstancial tanto em um dado problema quanto 

na solução apontada; 

                                                                                                                                               
estruturas necessárias a levar adiante tais planos; estabelecimento dos sistemas de controle e exercício 
de reapreciação, que é um novo diagnóstico com redefinição de metas e de ações, e assim por diante”. 
669 (CIFUENTES, 2005, p. 14 e 15). 
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c) O aprimoramento da inteligência voltada para a ação, a 

partir do desenvolvimento de uma imaginação realista, que 

consiste em ver coisas que não se vêem diretamente – pois 

quem não imagina soluções possíveis, apenas copia – e 

também da criatividade, levando a propor soluções inéditas 

para velhos problemas, diante das circunstâncias concretas 

que se apresentam. Embora a inteligência tenha relativamente 

pouca elasticidade, ela age interiormente no ser humano em 

conjunto a outras capacidades intelectivas, aprimorando o 

entendimento, e também volitivas, a partir do 

desenvolvimento apurado dos sentidos. E estes podem ser 

incrementados tanto pelo prévio e indispensável estudo 

teórico e reflexivo – que são fontes de idéias – quanto pela 

apreensão da experiência a partir dos casos concretos 

julgados pelos tribunais, bem como pelo exercício do 

trabalho em consórcio com os demais colegas, voltados a 

identificar soluções válidas, eficazes e adequadas, sob uma 

ampla perspectiva jurídica e moral, de um problema jurídico 

concreto; 

d) A ampliação da capacidade de tomar decisões, pois em cada 

situação concreta estudada é preciso adotar um curso de ação, 

promulgando um decisão no caso concreto a partir da eleição 

de uma ou de um conjunto harmônico de várias alternativas 

igualmente válidas e possíveis, discernindo-as das 

alternativas irrealistas, juridicamente inválidas ou 

moralmente prejudiciais sob a perspectiva do ideal de justiça; 

e) O incremento da capacidade de persuasão e de síntese, pois 

as decisões, embora dependam de juízos subjetivos e 

intuitivos de seus agentes, deverão ser necessariamente 

motivadas, formalmente expressando o resultado do 

exercício prudencial da razão – da teoria à prática – sendo 

este o único meio de controle real da validade jurídica e 
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ética do raciocínio e da conclusão adotada. Embora o 

verdadeiro erro ou acerto das decisões somente possa ser 

constatado no plano da realidade – conhecendo-se as 

conseqüências concretas do decidido, o que não é, por 

natureza, factível no laboratório acadêmico representado pela 

sala de aula – de qualquer forma o resultado das deliberações 

pelo método do caso será, possivelmente, a maior 

aproximação da realidade que o ensino acadêmico do direito, 

em classe, poderia produzir; e 

f) O desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe, 

revalorizando tanto o sentido da tolerância quanto da 

dimensão social do estudo e do trabalho. Toda a dinâmica 

social não resulta de exercícios isolados da razão pessoal, 

mas do esforço conjunto à vista de ideais comuns. O trabalho 

e as discussões em equipe devem enriquecer o aluno como 

pessoa e como profissional, em uma área do saber humano 

justamente voltada à composição de conflitos. Assim, deve 

aprimorar tanto a capacidade de dar quanto a de receber 

conselhos, de advertir e de ser advertido quando em erro ou 

em engano por um falso raciocínio, de ampliar o campo de 

visão pessoal pela discussão com os demais, que deve, 

sempre que possível, se voltar à construção de uma linha de 

ação comum. 

Como se vê, são muitas e profundas as relações e afinidades do método do 

caso com a virtude da prudência. E isto não por uma feliz casualidade, mas sim porque 

laços permanentes as unem. Nutrem-se da realidade, buscando conhecê-la e agir em 

consonância com ela670. Exigem o conselho (que permite a silenciosa deliberação), o 

julgamento e a decisão de ação. Estão presentes em comum, na formação do processo 

de raciocínio, a eubulia, a synesis e a gnome permitindo a compreensão como causa 

final do conhecimento da realidade, para bem comandar a ação. Para seu aprimoramento 

                                                 
670 As partes integrais e quasi integrais da virtude da prudentia estão tratadas no Capítulo 2, retro. 
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e eficácia dependem, em maior ou menor grau, da memória, da inteligência, da 

docilidade, da sagacidade, da razão, da previdência, da circunspecção e da precaução. 

Como um instrumento pedagógico, todavia, o método do caso não pretende mais do que 

o resultado eficaz de um poderoso raciocínio lógico, estando assim no plano do 

conhecimento e dos resultados secundum quid. Mas na medida em que a ele se agregam 

as bases de uma educação moral pela prudentia voltada ao ideal de justiça, a 

experiência educativa em sala de aula cresce em tamanho, em dinâmica e em 

importância, em um ambiente propício à alta irradiação de valores éticos, em que a 

realização simpliciter, que abarca o todo da realidade e da pessoa, não será 

desconectada da técnica do direito e do raciocínio jurídico que se aprende e se 

implementa em classe.  

Longe de se buscar respostas únicas e uniformes, o ensino do direito pelo 

método do caso deverá permitir uma transformação pessoal radical do acadêmico, no 

sentido de seu aprimoramento tanto técnico quanto ético, em benefício próprio e de seus 

colegas, transformando a experiência acadêmica em positiva e eficaz preparação para 

seu futuro exercício profissional, fazendo como aluno aquilo que deverá fazer como 

profissional do direito. O ensino do direito pelo método do caso deverá, assim, permitir 

ao estudante que o direito ganhe existência real e se insira na dinâmica da própria 

sociedade. As visões críticas de cada um, contextualizando as decisões judiciais dentro 

do ambiente político, econômico e cultural em que proferidas, deverão ser capazes de 

despertá-lo para o todo da realidade – que é, insista-se, a própria razão de ser da 

Universidade – e fomentá-lo a participar, como cidadão prudente inserido na 

coletividade, na elaboração de leis justas e a lutar por sua adequada aplicação, sob o 

prisma da justiça individual e social, respeitando os legítimos direitos fundamentais 

albergados pelo ordenamento jurídico. 

Um estudo assim implantado deverá tirar o estudante da sua apática relação 

com o mundo que o cerca e bem prepará-lo a ser um profissional que, a partir de sua 

inserção na trama social, seja efetivamente um instrumento de mudanças positivas na 

forma de se fazer e de se viver o direito, voltado à perquirição do ideal de justiça. Isto 

principalmente no Brasil, em que as conseqüências da falta de uma adequada formação 

técnica, juntamente à deficiência na construção de valores morais são, sem dúvida, 

incomensuravelmente graves. Dadas as grandes distorções sociais, desde a repartição 
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altamente injusta da riqueza à falta de oportunidades de efetiva melhora nas condições 

de vida das camadas mais pobres – e igualmente se considerando que a classe política 

normalmente atua afastada da realidade do cidadão comum – é imprescindível que o 

ensino realmente forme cidadãos conscientes, chamando-os a influir construtivamente e 

de forma decisiva, na sociedade. Isto afeta sobremaneira todos aqueles dedicados à 

atividade docente, bem como, e em especial, aos magistrados, advogados, juristas, 

legisladores, governantes, enfim a todos encarregados de conduzir a vida em sociedade 

segundo princípios que também fomentem, sob a perspectiva moral, a realização plena 

do indivíduo e da coletividade.  

E é claro que, em uma sociedade carente de mecanismos que tornem a 

democracia e a cidadania mais do que um desiderato inatingível, em algo real, há que se 

permitir que o cidadão participe efetivamente da formulação das políticas públicas e do 

controle do Poder e da boa gestão e aplicação dos recursos públicos. Tudo isto também 

aponta para a necessidade inadiável de que o ensino do direito realmente ensine ao 

estudante o valor, o conteúdo e o alcance dos direitos e garantias fundamentais. O que 

vale dizer, se a criação do Estado constituiu uma etapa marcante na história da 

civilização, é ele também um marco de poder, que pode afetar gravemente o indivíduo e 

vulnerar seriamente os seus direitos e, portanto, requer um vasto controle jurídico. Por 

isso o Estado de Direito constitui-se, como já se referiu, do tripé formado pela isonomia, 

pela criação da lei por um órgão de expressão da cidadania – o parlamento eleito – e 

pela existência de um controle jurisdicional independente e eficaz. Mas para que este 

Estado de Direito funcione adequadamente, as leis e a sua aplicação devem ser justas, e 

– de novo, insista-se – para tanto são necessários cidadãos moralmente bem formados – 

prudentes – em especial os juristas, para os quais a lei e a sua aplicação são a matéria-

prima, o objeto e o fruto de seu mister. E diante das graves crises éticas por que passa o 

País, há uma imperiosa necessidade de que seja introduzida, com a urgência ditada pelas 

imensas distorções sociais brasileiras, uma educação moral para a prudentia e a  justiça, 

virtudes indissociáveis do ensino do direito e das profissões jurídicas, mormente à luz 

dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, cuja previsão teórica na órbita 

constitucional está longe de ganhar raias de efetividade no mundo real. 

Assim, a proposta pedagógica ora propugnada – de um ensino jurídico 

pelo método do caso, segundo um estilo socrático e permeado pelos valores éticos da 
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prudência e da justiça – deverá afetar sobremaneira todos aqueles dedicados à atividade 

docente e aos estudantes, bem como, e muito especialmente, aos magistrados, 

advogados, legisladores, servidores públicos, governantes, políticos e aos cidadãos em 

geral. Ou seja, a todos aqueles chamados a viver na sociedade política e que deverão 

fazê-lo sob o prisma de uma consciência bem formada. Aristóteles dirá que o homem 

“tendo atingido a sua perfeição, é o mais excelente de todos os animais, [contudo] 

também é o pior quando vive isolado, sem leis [...]. Terrível calamidade é a 

injustiça”671. Adiante, continuou o filósofo: “As armas que a natureza dá ao homem são 

a prudência e a virtude. Sem virtude, ele é o mais ímpio e o mais feroz de todos os seres 

vivos”672. No exercício de sua liberdade pessoal, portanto, aqueles eticamente bem 

formados poderão dedicar-se à correta condução da vida em sociedade, segundo 

princípios e valores que fomentem, sob as perspectivas econômicas, culturais, pessoais, 

familiares, profissionais e especialmente morais, a realização plena do indivíduo e da 

coletividade, em sua mais alta dimensão. Não se trata, pois, em todo o contexto desta 

tese, de simplesmente se considerar que a liberdade individual termina quando começa a 

do próximo, mas sim que o exercício moralmente responsável da própria liberdade é 

que garante esta mesma liberdade individual e a do próximo. Trata-se assim, pelo 

método do caso, de pôr a liberdade pessoal de cada estudante de direito a serviço da 

experiência acadêmica em sala de aula, na persecução da verdade que o ideal de justiça 

pressupõe e, posteriormente, a serviço de seus concidadãos, pelo competente, honrado e 

honesto exercício profissional, prudente e justo.   

 

 

 

 

 

                                                 
671 ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: ed. Escala, 1981. p. 16. (Grandes Obras do Pensamento 
Universal). 
672 (ARISTÓTELES, 1981, p. 16). 
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CONCLUSÃO 

(i) O desafio de dinamizar o ensino jurídico e de torná-lo moralmente instigante: o 
método pedagógico e a sua influência no valor social da ética e do direito 

Fernando Reimers, professor de Educação Internacional da Escola de 

Educação da Universidade de Harvard, no estudo "Citizenship Education, Globalization 

and Democratization"673, já referido em outras passagens desta tese, ao tratar do 

desenvolvimento econômico e social pela promoção da educação afirma a necessidade 

de métodos pedagógicos que desenvolvam a capacidade e uma nova mentalidade nos 

professores e nos estudantes. Isto porque, como afirma o educador John Dewey: “Como 

nós ensinamos é o quê nós ensinamos”674. 

É nítida e profunda a relação da assertiva acima com o ensino jurídico, 

pois como o direito for ensinado condicionará o que será o direito aprendido pelo 

estudante e, em uma dimensão mais ampla, para a própria sociedade, o que é uma 

questão central da filosofia da educação no plano da ética. Isto é, para o bem e para o 

mal, conforme sejam os estudantes ensinados a pensar o direito nos bancos das 

universidades, isto trará naturais implicações à formação das leis e à sua futura 

interpretação e aplicação. Assim, como o método de ensino não é indiferente à 

formação dos valores, se o ensino do direito se der por uma metodologia árida, teórica, 

formalista e aética, os juristas que formar – advogados, promotores, juízes e também 

legisladores e demais aplicadores das leis – tenderão a criar, aplicar e interpretar o 

direito de forma árida, teórica, formalista e aética. Por isso, ao se resgatar o sentido do 

direito como expressão do ideal de justiça, como requerem e pressupõem as virtudes 

como atitudes éticas fundamentais, promovendo o ensino jurídico por uma metodologia 

que aproxime e permita a fruição da prudentia, naturalmente se estará disseminando na 

sociedade valores morais indissociáveis da realização plena tanto individual quanto 

coletiva. Em uma sociedade na qual os valores éticos não sejam objeto do esforço 

educativo voltados a bem formar os cidadãos e os seus dirigentes – notadamente no 

plano jurídico dos direitos e garantias fundamentais, como proposto na presente tese – 

os efeitos prejudiciais são facilmente perceptíveis pelo esvaziamento do imprescindível 

                                                 
673 (REIMERS, 2006). 
674 Ibid.  
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dever de moralidade, levando o direito a expressar-se em um plano de justiça apenas 

formal, afastado da real dimensão da vida em sociedade. Daí ser indispensável o esforço 

de se buscar uma metodologia pedagógica para o ensino do direito que não seja 

indiferente ao plano ético em que são geradas e desenvolvidas as demandas sociais, 

sempre mais complexas, profundas e exigentes, e que requerem um verdadeiro plus de 

ética do escol dirigente, das autoridades públicas, do corpo docente e de todos aqueles 

envolvidos na formulação das políticas públicas, na criação, interpretação e aplicação 

do direito, notadamente na perspectiva dos direitos e garantias fundamentais, na 

moderna concepção dos direitos humanos.   

Embora a decisão judicial no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, 

não seja considerada, em sentido próprio, fonte primária do direito, com ela no plano da 

realidade se confunde, pois o direito, em sua validade, conteúdo, limite e significado 

será o que os tribunais pátrios assim decidirem. Daí que o método do caso, adaptado às 

circunstâncias e peculiaridades pátrias, poderá igualmente produzir frutos e dinamizar 

substancialmente o ensino jurídico. Embora possa se dizer, em várias circunstâncias, 

que o mundo jurídico não é o mundo real e seja também corrente o mote que o direito 

não se aprende na faculdade, mas sim na vida prática; se "como se ensina é o quê se 

ensina"675 e, relembrando Charles Eliot, "o problema verdadeiro a ser solucionado não 

é o quê ensinar, mas como ensinar"676, é indiscutível que trazer o direito para o 

plano da realidade e a ética como fundamento da educação são necessários para 

que a vida real ganhe espaço no ensino jurídico. Estes são desafios e esforços que 

não deverão ser postergados, sob pena de ampliar-se ainda mais a distância entre a 

legalidade formal e a justiça substancial, com todos os seus negativos reflexos sociais. 

O propósito nuclear do ensino jurídico deve ser, em qualquer condição, o 

de propiciar que o direito ganhe vida no plano do ideal de justiça – o que está no núcleo 

da concepção do Estado de Direito em sua dimensão jusnaturalista –, bem como de 

aprofundar a cultura e enaltecer as instituições democráticas e republicanas, prestigiar 

os valores da liberdade responsavelmente exercida, dos direitos e garantias 

fundamentais e da ampliação dos meios de acesso aos benefícios inerentes à cidadania, 

tanto na perspectiva individual como coletiva. Como expressão dos ideais mais elevados 
                                                 
675 (REIMERS, 2000, p. 12). 
676 ELIOT, 1869 (apud STEVENS, 1983, p. 54). 
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– voltados a promover o progresso social e o desenvolvimento econômico, tornando a 

sociedade mais justa e igualitária, possibilitando condições para a realização humana em 

plenitude pela promoção dos valores éticos fundamentais – tais desideratos não deverão 

ser obstaculizados pela elaboração, aplicação e interpretação das leis fora da moldura do 

ideal de justiça, pelo exercício prudente da razão. É justamente no contexto da 

realidade, pelo método do caso, que o direito ganhará vida a partir das decisões 

judiciais. Estas tanto afetam diretamente as partes nos casos particulares quanto seus 

efeitos se disseminam por toda a sociedade, conforme a abrangência de suas 

implicações. Assim, o método do caso – um vigoroso instrumento pedagógico para o 

ensino do direito – poderá também ser utilizado como importante ferramenta 

educacional na promoção da educação para a iustitia na disciplina dos direitos e 

garantias fundamentais, tendo por alicerce a prudentia, como preconizado na presente 

tese.  

No ensino jurídico, o verdadeiro problema pedagógico atual é o de tirar o 

estudante da apatia e certa indiferença diante da realidade e da experiência acadêmica 

na sala de aula, o que se refletirá também na sua postura profissional futura, perante 

seus pares e a própria sociedade. O extremo desta acomodação intelectual e volitiva do 

acadêmico de direito é a perda do sentido de indignação e o descrédito no ideal de 

justiça, um desiderato sempre problemático, na prática, de se alcançar e, portanto, 

relativamente fácil de ser, com o passar do tempo, abandonado pela consciência como 

se tratasse apenas de velha indicação teórica de uma moral já anciã e carcomida pelo 

tempo e pelo desuso. Há, assim, no modelo pedagógico presente um convite a uma certa 

neutralidade – que visivelmente se manifesta por uma postura um tanto quanto cínica de 

o "diploma" ser, de fato, a razão realmente relevante para se "estar" na faculdade, pois 

que o "direito" é, segundo esta deformada concepção, aprendido "fora da escola"677. 

                                                 
677 Wander Bastos (2000, p. 347 e 348), adverte: “A mística predominante nas faculdades de Direito de 
que ‘o Direito se aprende na prática’ tem colaborado para que o conhecimento do Direito seja 
controlado pelos grupos que têm acesso a conhecimentos qualificados. Esta postura dificulta o acesso 
das camadas sociais emergentes ao saber jurídico, impedindo-as de colocar as suas técnicas de reflexão 
a serviço dos seus próprios interesses sociais. Na medida em que o ensino jurídico não ensina a pensar 
juridicamente, aqueles que não tem acesso a sistemas educacionais especiais (internacionais ou 
privados) não conseguem sintonizar os seus interesses, ou os daqueles que representam, com os 
instrumentos de formalização da ordem jurídica. Os cursos jurídicos precisam dirigir-se a duas linhas de 
ação: formar os quadros jurídicos que devem implantar e organizar um Estado moderno e democrático 
e, ao mesmo tempo, estar preparados para articular e conciliar, judicialmente, as contradições da 
sociedade civil. No Brasil, o verbalismo substantivo e dedutivo impediu o aprimoramento de técnicas 
empíricas e processuais de ensino e aprendizagem, o que não só gerou as contradições ambientais para 
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Não se percebe, pois, a verdadeira riqueza da experiência educacional e do aprendizado 

acadêmico propriamente ditos! As propostas ora abraçadas objetivam apresentar 

condições acadêmicas propícias para que o aluno compreenda e assimile a própria razão 

de ser do ensino universitário, o que não passa ao largo da importância do certificado 

como a coroação de um resultado, mas que, em essência, visa prover ao estudante, nas 

salas de aula durante os anos de sua formação universitária, uma rica experiência 

pedagógica, ativa e dinâmica, na qual ele será o principal ator. Isto deveria não apenas 

bem capacitá-lo técnica e culturalmente, mas também lhe permitir o desenvolvimento 

saudável da personalidade, com sólida formação ética. Ou seja, um ensino universitário 

voltado a formar juristas na acepção mais elevada do termo, ou ao menos bacharéis 

minimamente maduros, intelectual e eticamente, aptos a bem enfrentarem, de forma 

competente e decisiva, as complexas e variadas controvérsias jurídicas da sociedade. E 

esta proposta pedagógica de se voltar para o aluno como centro da experiência 

acadêmica em sala de aula – despertando-o da tendência à passividade e indesejada 

neutralidade perante a realidade que o cerca – é uma questão metodológica por 

excelência. Daí o problema atual das escolas de direito no Brasil, como já diversas 

vezes afirmado nesta tese, não ser propriamente o quê se ensina – o programa curricular 

em si – mas sim como se ensina678! 

O ensino dinâmico e ativo ora propugnado deverá apresentar condições 

para se extrair o estudante de uma apática relação com a escola e com o mundo que o 
                                                                                                                                               
o autodidatismo e seus conseqüentes desdobramentos, como também propiciou a cristalização de um 
ensino codificado e formalizado, em vez de ensinar o aluno a formalizar raciocínios. Este é um dos 
grandes desvios no ensino jurídico no Brasil: o desprezo pela capacidade do ouvinte, ou, pelo menos, o 
desprezo pela importância de se ensinar o aluno a pensar.” (Grifos nossos). 
678 Quando o método de ensino ora adotado apenas leva a que o aluno passivamente absorva, sem 
qualquer juízo crítico, o que se ensina, sem ponderar, sem reflexão, não se desperta a criatividade e a 
imaginação. O estudante apenas emula um conhecimento superficial do que se tem por direito à luz da 
interpretação oficial. Um tal modelo de ensino não é apenas ineficaz, é também perigoso e degradante, 
pois o portador do certificado em direito, nessas condições, poderá não ser mais do que um “idiota moral” 
(Adler, 1990), um “medíocre intelectual” (Sabbá Guimarães, 2006) ou um “despachante jurídico” 
(Marchioni, 2006). Por isso, é obrigação inarredável das faculdades de direito ensinarem o aluno a pensar 
e refletir, também sob a perspectiva ética, o que é o direito à luz do ideal de justiça, a fim de serem 
elevados os padrões do direito, tanto substanciais quanto formais, e morais da sociedade brasileira. 
Montesquieu, ao tratar das formas de governo, a cada uma destinou um princípio fundamental, que seria a 
sua mola mestra. O da democracia é a “virtude cívica”, que se traduziria pela supremacia do interesse 
geral sobre o particular. Em sentido semelhante, o tratadista alemão Johannes Messner (1967, p. 922), 
conformando os aspectos basilares da democracia moderna, sublinhou: “[...]. La democracia moderna no 
puede funcionar y subsistir, si no se desarrolla también la conciencia de responsabilidad política y la 
capacidad política de juicio del pueblo. No es que haya que esperar de cada ciudadano todo lo que se 
debe esperar de los políticos de profesión y de los hombres de gobierno. Pero su educación les ha de 
capacitar para comprender los dichos y expresiones políticas y para no considerar como auténticas 
soluciones lo que no sea más que una fantasía ideológica”. 
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cerca. Deverá ofertar-lhe melhores técnicas, mais conteúdo e despertar sua capacidade 

de discernimento e valoração dos verdadeiros bens humanos e sociais a serem 

perseguidos a partir de cada caso concreto, de cada peça de legislação em formação 

diante das políticas públicas que a antecedem, bem como na adequada interpretação do 

direito. A inteligência iluminada pela prudência e a vontade educada pela justiça 

deverão bem concorrer para a formação de futuros juristas conscientes de suas 

responsabilidades no plano do bem comum, o que deveria ser o norte do ordenamento 

jurídico positivado. Objetiva, portanto, fornecer ao estudante um ambiente acadêmico 

favorável para que se torne um importante instrumento de mudanças positivas – sob o 

prisma ético – no plano político, econômico, social e cultural doméstico e no cenário 

internacional679. 

Isto tudo é especialmente importante no Brasil, em que os escândalos de 

corrupção e a contínua inversão de valores na seara pública e na prática política são uma 

trágica realidade cotidiana. E também em que as conseqüências da falta de adequada 

formação técnica, juntamente com a grave deficiência na construção de valores morais 

são claramente perversas: corrupção elevada, assustadora concentração de riqueza, 

insuficiência dos sistemas de ensino e de saúde, políticas públicas deficientes, aumento 

da violência, falta de perspectivas para as camadas mais pobres da população. 

Atualmente – e isto não é apenas de agora – não há maior preocupação em serem 

formados juristas com consciência ética refinada para o trato profundo com a injusta 
                                                 
679 Bastos (2000. p. 343 et seq.) discute o “divórcio entre o ensino jurídico e o Estado e as dessintonias 
entre o ensino jurídico e as expectativas sociais” após a reforma curricular brasileira de 1972 e a sua crise 
subseqüente, durante os anos 80, alertando que (p. 344 e 345): “O conhecimento jurídico precisa se 
adaptar à cultura das sociedades em transformação, viabilizando-se não apenas como instrumento de 
compreensão da ordem, mas também como instrumento de compreensão da dinâmica da vida social e da 
defesa da própria liberdade.” E continua: “No Brasil, a ausência de uma sociedade civil juridicamente 
organizada deve-se, entre outros fatores, ao processo de formação acadêmica dos advogados, 
dominantemente voltados para atender a objetivos e interesses do Estado e determinado por uma 
percepção acentuadamente dogmática da aplicação do Direito. Os currículos jurídicos no Brasil, assim 
como os modelos de organização e estruturação dos cursos jurídicos têm desprezado a experiência 
acumulada dos tribunais, a jurisprudência como parâmetro de ensino, o que enfraquece não só o papel 
do Poder Judiciário como centro de experiências e fomento da produção jurídica, mas também o 
advogado, enquanto agente da aplicação da produção judicial na intermediação de partes na solução 
de contradições sociais. O ensino das disciplinas jurídicas no Brasil está, basicamente, dominado por 
duas tendências: de um lado, o ensino excessivamente dogmático, desvinculado das outras dimensões do 
conhecimento que fazem referência ao homem e à sociedade e, do outro, o ensino abstrato do Direito, 
que está cada vez mais desvinculado da dinâmica social. O ensino jurídico precisa absorver os novos 
parâmetros do conhecimento científico e incentivar a pesquisa jurídica como instrumento de percepção 
da realidade social e da experiência jurisprudencial dos tribunais. Neste contexto, os modelos retóricos 
de ensino e o desprezo pelas novas dimensões do conhecimento técnico e científico favorecem a 
alienação do saber jurídico e as preocupações didáticas determinadas pelo saber dogmático.” (Grifos 
nossos). 
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realidade social brasileira e mundial, e também fraterno e tolerante com os mais 

carentes que habitam as camadas mais pobres e despojadas. No Brasil, as políticas 

públicas não têm sido objeto de debate aberto, sereno e democrático. No Congresso 

Nacional, que deveria ser o verdadeiro palco onde a democracia e os valores 

republicanos estivessem presentes, o cenário tem sido de recorrentes escândalos, 

degradantes, pueris e de total inconveniência pedagógica680. Não se discutem as 

relações Estado-Cidadão – sendo os serviços públicos notoriamente insuficientes, 

quando não inexistentes – e no plano fisco-contribuinte este é reiteradamente tratado 

como mera fonte arrecadatória, sem que direitos mínimos sejam erigidos à sua adequada 

proteção. A pedagogia ora adotada, em geral, pelas escolas de direito brasileiras, 

promovendo um ensino jurídico árido, abstrato, formalista e, em geral, aético, na 

perspectiva de seus previsíveis reflexos para a vida real em sociedade – na formulação 

das políticas públicas e na criação, aplicação e interpretação das leis – é, conforme os 

pressupostos aqui abraçados, parte essencial de alguns dos graves problemas 

brasileiros. Em especial, naquilo que se refere a relevantes questões voltadas a enaltecer 

valores fundamentais da cidadania, como a persecução do ideal de justiça. Nessa ótica, 

pode-se intuir que o atual método pedagógico para o ensino jurídico no País é também 

parte do problema – e não da solução – não estando, pois, concorrendo para o bem 

comum, ao menos com a elevada qualidade e grau necessários ao desenvolvimento 

econômico, social, institucional e sobretudo ético da nação.  

E é claro que, em uma sociedade carente de mecanismos que tornem a 

democracia e a cidadania mais do que um desiderato inatingível ou apenas abstrata e 

formalmente alcançáveis, em objetivos e resultados reais, a participação popular na 

formulação das políticas públicas, pelas legítimas práticas da advocacy e do lobby, 

                                                 
680 Cf. O ANO do Apagão. VEJA: Retrospectiva 2006 Brasil. São Paulo: ed. Abril, edição nº 52, ano 39. 
30 dez 2006. p. 51: “Eis que, em 2006, se fez uma escuridão. [...] O país apagou na ética, com a sucessão 
de escândalos no mundo oficial em que as eleições presidenciais nada fizeram para depurar. O país 
apagou na segurança pública, com uma assustadora onda de atentados paralisando a maior cidade do 
país. O país hibernou.” E adiante, ao comentar aquilo que o Brasil interpretou como a “dança da pizza” 
de uma até então desconhecida integrante do Parlamento, no próprio plenário da Câmara dos Deputados, 
o periódico noticiou que tal deputada (p. 58): “[...] festejou a absolvição de um petista mensaleiro – e 
tornou-se o símbolo do deboche parlamentar em relação ao descomunal apagão moral promovido pelos 
próprios congressistas. Nunca se viu uma legislação [sic, o periódico quis fazer referência à legislatura] 
como essa. Foi fértil na produção de escândalos, a começar pela descoberta de que o esquema dos 
sanguessugas que desviava dinheiro público na compra de ambulâncias, envolvia pelo menos 72 
parlamentares. Também foi fértil na hora de fazer impunes. Dos onze mensaleiros julgados no ano, dez 
foram inocentados. Com tantos escândalos, o Congresso trabalhou em cinco comissões parlamentares de 
inquérito mas cassou apenas um deputado [...]”. 
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como contrapartida da justiça distributiva na democracia participativa é um tema que 

também não deverá ser abandonado no ensino jurídico681. E isto é mesmo assim, pois as 

leis – que estão no núcleo do direito – são a matéria prima sobre e a partir da qual a 

virtude da justiça – iluminada pela prudentia – deverá manifestar-se como atitude ética 

fundamental. É certo que o Estado exerce notável poder político e burocrático sobre o 

cidadão, requerendo, portanto, um vasto controle jurídico e social. Assim, despertar uma 

visão crítica do aluno quanto à formulação das políticas públicas voltadas a implementar 

os direitos e garantias fundamentais, no plano da criação, interpretação e aplicação das 

leis é objetivo em plena consonância com o método do caso, vis-à-vis as decisões 

judiciais nos casos concretos a serem discutidos em sala de aula. Todas estas temáticas 

de cunho jurídico e social são o lastro da cidadania e se projetam no legítimo desígnio 

das políticas públicas e das leis voltadas a alcançar o bem comum. Indubitavelmente, 

poderão e deverão ser enfrentadas em sala de aula, pelo método do caso, sob o prisma 

da prudentia e da iustitia, pois, na sua dimensão mais elevada, uma “ética das virtudes 

se abre como que a partir do interior para a integração do direito, da economia e da 

política.”682 

Considerando-se os impactos da globalização das economias e como isto 

afeta a vida econômica e cultural dos países – e igualmente contribui para o agudo 

crescimento da tensão e da intolerância entre povos, em circunstâncias bastante 

concretas683 – é indispensável que os assim chamados direitos humanos, que exprimem 

justamente valores universais apreendidos a partir dos direitos e garantias 

fundamentais, em todas as suas gerações, também estejam, sob essa perspectiva 

universal, no núcleo do ensino jurídico. É igualmente necessário considerar o fato de 

que a vida humana está sob ataque contínuo, desde o seu limiar até o seu ocaso, o que 

aponta para a necessidade inadiável de que o ensino do direito também aprofunde o 

debate de tais temas no meio acadêmico, a fim de ser erigida proteção jurídica 

                                                 
681 Estes aspectos da justiça distrubutiva e da democracia participativa foram objeto de discussão na 
dissertação de mestrado do candidato na FEUSP. 
682 (OLIVEIRA, 2005, p. 43). 
683Isto pode se ver pelo aumento de conflitos no Oriente Médio entre árabes e judeus, pelo crescimento do 
terrorismo e da violência, mas também, e mais proximamente, em questões envolvendo brasileiros, por 
exemplo, na fronteira boliviana, com a ameaça de confisco de terras por eles há décadas produtivamente 
ocupadas. A violência sectária no Iraque atinge índices insustentáveis e colocam o país nos padrões de 
uma guerra civil. No Líbano e em outros países aumentam as tensões entre radicais mulçumanos e 
aqueles que não professam a sua fé, notadamente quando se instrumentaliza a religião para fins temporais 
de cunho político ou de expansão territorial. 
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consentânea com a gravidade do assunto. Isto principalmente em face das novas 

tecnologias de manipulação genética e modalidades terapêuticas de forte conteúdo ético 

nem sempre bem explorados e discutidos nos meios jurídicos e acadêmicos, embora 

estejam, também por este prisma, indissociavelmente conexos ao plano dos direitos e 

garantias fundamentais, pertinentes à proteção da vida, em todas as suas dimensões, e à 

dignidade humana em plenitude684. E justamente por isso são temas inadiáveis à 

discussão no ensino jurídico, pela sua dimensão central à própria existência humana e 

que, portanto, deveriam estar no cerne da proteção jurídica pelas nações civilizadas. 

O direito sob a perspectiva do ideal de justiça e a ética voltada à 

realização existencial em plenitude, ambas de conteúdo personalíssimo, se aprendem e 

se aprimoram pelo ensino e pela experiência. Como destaca o Aquinate685: “a virtude 

nasce e cresce principalmente pelo ensinamento; é por isso que ela requer experiência 

e tempo”. Assim, tanto a justiça quanto a prudência – como atitudes éticas 

fundamentais – não se desenvolvem naturalmente, mas requerem ensino, estudo e 

experiência.  Desse modo, pela aprendizagem dos princípios gerais de direito a partir 

dos casos concretos decididos pelos tribunais, que é o que se propugna pelo método do 

caso, pode-se igualmente resgatar o sentido profundo de moralidade dos atos humanos 

plasmados na decisão judicial ou derivados de sua discussão em sala de aula. É 

imperativo despertar para a ética, tão ausente e ao mesmo tempo tão imprescindível para 

a sociedade brasileira contemporânea. 

O método do caso, com suas naturais afinidades com o exercício da razão 

prudencial, ao laborar sobre a construção do direito em sala de aula não dista, em sua 

gênese interior no ser humano, da gestação do ato da prudência. Assim, é um 

instrumento que permitirá indagar sobre o norte moral das decisões dos tribunais, como 

ora propugnado, de forma a provocar a reflexão acadêmica sobre os próprios singulares 

contingentes e respectivos reflexos no campo da justiça formal e substancial a partir de 

cada caso discutido em classe. Nesse horizonte, a experiência moral é uma exigência do 

próprio ordenamento jurídico, indiferentemente de qual sistema formal ou material de 

                                                 
684 Cf. CURRY, Lynee. The Human Body on Trial: A Source Book with Cases, Laws and Documents. 
Indianapolis: Hackett Publi. Co. 2002; CAWTHON, Elisabeth A. Medicine on Trial: A Source Book 
with Cases, Laws and Documents. Indianapolis: Hackett Publi. Co. 2004.  
685 (STh, II-II, 47, 15, sed contra).  
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valores éticos se queira abraçar. Por isso, Miguel Reale bem sintetiza que o dever 

moral ultrapassa a mera subordinação a qualquer legalidade formal686:  

Nem se deve esquecer que a experiência moral tem como 

conseqüência o dever de moralidade, que não se confunde com o de 

legalidade, a qual se contenta com a adequação da conduta à norma 

legal, quando é indispensável, para que haja justiça concreta, que 

se leve em conta, tanto na política quanto no direito, o que emerge 

de normas morais como exigência de boa fé, lealdade, correção ou 

integridade. 

Daí ser de todo prejudicial e ineficaz um sistema de ensino jurídico que 

não concorra efetivamente para o desenvolvimento de uma profunda concepção ética do 

próprio direito e de suas implicações na formulação das políticas públicas e na criação, 

interpretação e aplicação das leis, à luz dos direitos e garantias fundamentais que se 

espelham na moderna concepção dos direitos humanos. Um sistema ou metodologia de 

ensino jurídico que seja árido, formalista e aético em sua concepção e aplicação está 

fadado ao insucesso e é prejudicial ao ensino e ao desenvolvimento dos valores 

substanciais da cidadania em um Estado Democrático de Direito. Nesse diapasão, as 

exigências atuais de se enaltecer o sentido da ética em sua mais ampla dimensão, 

notadamente no plano jurídico que condensa um marco civilizatório por excelência, são 

imperativas ao ensino do direito, caso se pretenda um avanço real dos direitos e 

garantias fundamentais. Isto tudo requer, para efetividade dos direitos humanos no 

plano do ideal de justiça, um método de ensino que resgate e irradie os valores éticos 

fundamentais subjacentes aos princípios jurídicos em relevo. Assim, a pedagogia do 

ensino jurídico deverá ser consentânea com o despertar do estudante de direito para as 

profundas realidades éticas subjacentes aos direitos e garantias fundamentais, que 

instigam a inteligência e a vontade, como pressupõem as virtudes da prudentia e da 

iustitia em suas dimensões clássicas, e como bem permite e viabiliza o método do caso. 

 

                                                 
686  REALE, Miguel. Variações sobre ética e moral. Disponível em: http://www.miguelreale.com.br/ 
artigos /veticam.htm. Acesso em 9 jul 2007. Grifos nossos. 
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(ii) Síntese das Conclusões 

É o momento, assim, de apresentar a síntese das conclusões e propostas 

da presente tese, não no sentido de se dar as discussões por encerradas, notadamente em 

temas filosóficos tão profundos e sempre abertos à saudável reflexão acadêmica, mas 

sim de firmar os principais marcos deste percurso: 

Primeiramente, cabe acentuar cinco premissas fundamentais desta tese: 

 
• O princípio tomista ens et bonum convertuntur (o ser e o bem são equivalentes) 

reflete o sentido transcendental do ser humano, resultando no controle do poder 

político pelo direito e exigindo a interpretação do direito pelo prisma do ideal 

de justiça. 

• O sentido autêntico do ideal de justiça – na perspectiva da iustitia est ad alterum 

– somente é conferido pela virtude da prudentia, que regula todo o 

comportamento digno do homem. 

• As atitudes éticas fundamentais não são inatas no ser humano, sendo função 

pedagógica por excelência a irradiação de valores que fomentem a formação de 

uma personalidade madura e a consciência moralmente responsável do aluno. 

• Os direitos e as garantias fundamentais do cidadão, expressadas pela moderna 

concepção de direitos humanos, são insuficientes para os fins de proteção da 

sociedade e de seus integrantes ante um modelo de ensino que afaste a vida 

real, com toda a sua concretude e contingência, da sala de aula. 

• O método de ensino não é indiferente à formação dos valores éticos do 

estudante e da própria sociedade. 
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Assim sendo, não é factível manejar um aparato de controles legais e 

institucionais, de cunho técnico-organizacional-normativo, que torne dispensável a 

prudentia, que dará legítimo sentido à iustitia, como atitudes humanas originárias, 

ultrafundamentais e absolutamente imprescindíveis ao autêntico convívio social e à 

perquirição do bem comum, em harmonia com a verdade das coisas e a serviço das 

finalidades existenciais do ser humano: em suma, como atitudes éticas fundamentais, 

pessoais, voluntárias, intransferíveis e insubstituíveis. Portanto: 

1) A verdadeira prudentia exige que cada um seja o real protagonista de sua vida, para 

a adoção de decisões livres e responsáveis, encontrando os meios para atingir seu fim, e 

não pode nem ser delegada a terceiros e nem instrumentalizada por um arcabouço 

normativo-institucional, que será sempre insuficiente ou paralisante. 

2) A incerteza quanto ao acerto da atitude moralmente correta é própria da condição 

huana, pois é impossível reduzir o rol quase infinito de comportamentos 

operacionalizáveis de cada um em cada uma das situações presentes no “aqui e agora” 

concretos.  

3)  A prudentia se manifesta na reflexão, no juízo e na decisão, mas o seu ato principal 

é sempre a ação, como reta razão do que se deve fazer, orientando o querer e o agir para 

a verdade, resultando na virtude da decisão certa para a ação concreta. 

4) A negligência, a astúcia, a fraude, a mentira, a violência, o engano, a falsidade, o 

plágio, a corrupção, a pusilanimidade, a covardia, a mesquinhez, o egoísmo e a 

ambigüidade sempre derivam da imprudência, que participa de todos os vícios e desvia 

o ser humano da ação correta voltada ao bem agir, inibe a saudável espontaneidade e 

sufoca a imaginação, congela a iniciativa e a criatividade, a capacidade de juízo, de 

deliberação e de decisão clara e consciente perante a realidade fiel ao seu próprio ser.  

5) A qualidade moral de uma ação não é uma questão de mera técnica, mas depende 

essencialmente dos valores morais abraçados por seu agente, os quais para adequada 

assimilação pela consciência humana necessitam de uma vigorosa resposta pedagógica, 

que possibilite a irradiação dos valores éticos fundamentais com força de atração para 

a verdade, a bondade e a beleza e a despertar as possibilidades autênticas de amizade, 
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lealdade, compromisso, convívio social e o descobrimento do outro pelo amor em suas 

mais variadas dimensões.  

6) A virtude da justiça qualifica e retifica as ações humanas relativamente ao bem dos 

demais, permitindo a integração do direito, da economia e da política ao mesmo tempo 

em que afirma, respeita e protege a existência do outro em toda a sua alteridade. 

7)  O reconhecimento da isonomia, o respeito à legalidade formal e substancial, a 

fruição da justiça pelo exercício da jurisdição e do poder de império do Estado, 

expressando a força do direito em oposição a um direito da força, são legítimos 

alicerces para enaltecer valores éticos tutelados pelo Estado de Direito, no plano dos 

direitos e garantias fundamentais, mas são insuficientes. 

8) No plano social, a virtude da justiça é decisiva entre as atitudes éticas 

fundamentais, reconhecendo que há um outro e que algo lhe é inexoravelmente devido, 

o que se manifesta em toda a sua dramaticidade ao ser perquirir pelo ideal de justiça na 

criação, na interpretação e na aplicação do direito, seja na perspectiva legal, comutativa 

ou distributiva. 

9) Não há lei ou questão jurídica complexa que não comporte opiniões diferentes, com 

técnicas e regras respeitáveis que fundamentarão qualquer um dos objetivos almejados, 

e daí que a questão ética – no plano do direito – exsurge com toda a sua ampla 

dimensão, pois conforme quem seja o criador da norma, seu aplicador ou intérprete, 

notadamente pelos valores pessoais que abraçar, os meios à disposição e as metas que 

pretende atingir condicionarão a prática e o resultado de suas ações. 

10) Não há meios de se alcançar justiça sem que haja senso de justiça – e justiça 

enquanto virtude, iluminada pela prudência – por parte de todo aquele que detém o 

poder de fato ou de direito, pois interpretar é um ato da vontade, com toda a dificuldade 

ou impossibilidade do controle a posteriori da decisão, apesar de poder estar lastreada 

em prévia atividade técnico-cognoscitiva do hermeneuta, como um ato do conhecimento 

que será, em qualquer hipótese, sempre de valor secundário.  
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11) A educação moral irradiando valores éticos fundamentais nunca é dispensável, pois 

não se deixa substituir por instrumental jurídico-normativo-jurisdicional, e menos ainda 

por métodos ou esquemas exegéticos que pretendessem, inútil e ingenuamente, 

controlar de forma cabal o processo decisório, de valoração subjetiva, do intérprete. 

12) Toda a moral e a educação moral têm por fundamento a realidade, assim como o 

direito é uma ciência e arte prática, portanto ambas são apreendidas pela educação e 

pela experiência.  

13) A proximidade da jurisprudência – o conjunto de decisões dos tribunais – com a 

virtude da prudência é bastante firme, ao permitir que o acadêmico de direito se volte 

para a realidade enfrentada pelas cortes, pois o juízo de valor próprio do jurídico que se 

extrai das decisões judiciais em muito se afeiçoa ao exercício prudencial da razão – na 

primeira parte da virtude – ao utilizar a analogia e a proporção como elementos 

indissociáveis para a percepção do contingente em cada caso concreto. 

14)  A prudentia permite que se atribua autêntico significado às diferentes realidades 

enfrentadas pelos tribunais, assim “a prudentia enquanto virtude da decisão, é a própria 

base da justiça e a iurisprudentia nada mais é do que a prudentia do ius” (LAUAND, 

2003, p. 315), orientando a vontade a aderir ao justo, no comando da ação – o que 

exprime a segunda parte da virtude – com vista ao próprio bem e ao bem comum, 

sempre com fundamento na verdade prática, que também é a verdade da prudência. 

15)  O método do caso, ao provocar os estudantes a descobrir a significância dos casos 

por eles mesmos, permite que se examinem, analisem e se critiquem as decisões 

judiciais à luz dos valores jurídicos e éticos em questão, por via do exercício prudencial 

da razão, com sua dinâmica de mediação entre o prático e o teórico e o universal e o 

particular na perquirição do ideal de justiça. 

16) O método do caso, embora não seja propriamente um instrumento para mera 

transmissão de conhecimento, requer, e pressupõe, o prévio estudo teórico, detido, 

profundo e reflexivo, como ação pessoal e insubstituível do estudante, mas sobretudo  

ensina a raciocinar e a aplicar o conhecimento nas circunstâncias concretas da 

realidade, incentivando o desenvolvimento de variada gama de virtudes: a memorizar; 
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a corretamente identificar o problema, as suas premissas e as possíveis conseqüências 

dos resultados alcançados; a desenvolver o raciocínio e a capacidade analítica; a 

retificar quando em erro; a articular idéias; a valorar o pensamento próprio e dos 

demais; a aprender a indagar e a ouvir; a trabalhar em equipe; a prevenir litígios e a 

construir soluções práticas a partir do estudo teórico. 

17)  A verdadeira educação jurídica compreende o estudo técnico e a formação da 

consciência crítica e moralmente responsável do estudante voltada à realização do bem 

concreto, o que sempre pressupõe o conhecimento da realidade, o que é propiciado a 

partir do estudo dos casos, ligando-se assim às características próprias da prudência e 

por ela ao ideal de justiça.  

18) As fases do método do caso vis-à-vis o exercício prudencial da razão demonstram 

as afinidades substanciais entre o vigoroso instrumento pedagógico e a virtude da 

prudência: a deliberação pela análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos das decisões 

judiciais adotadas como paradigmas e a formulação da síntese do problema jurídico;  o 

julgamento, ponderando-se as várias soluções possíveis e apresentando-se a síntese da 

decisão; o comando da ação, implementando a decisão à luz das circunstâncias 

concretas do caso. 

19) A pedagogia lastreada no método do caso também se prende de forma profunda à 

prudentia ao incentivar o desenvolvimento de juízos equilibrados e firmeza de critérios 

– na medida em que também irradiar valores éticos fundamentais a partir dos casos 

discutidos em sala de aula – aprimorando no aluno a capacidade de discernir detalhes, 

ao aperfeiçoar a inteligência e desenvolver a criatividade voltadas para a ação; a 

capacidade de tomar decisões, ao incrementar as aptidões de persuasão e de síntese; e a 

capacidade de trabalhar em equipe, revalorizando tanto o sentido da tolerância como da 

dimensão social do estudo e do trabalho. 

20) Longe de se buscar resposta únicas e uniformes aos problemas legais e éticos 

enfrentados a partir de cada caso discutido em sala de aula, o método do caso deverá 

viabilizar uma transformação radical do acadêmico, estimulando o estudante a abdicar 

de uma apática relação com o mundo que o cerca – em especial enaltecendo o valor, o 

conteúdo e o alcance dos direitos e garantias fundamentais que são o alicerce mais 
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profundo dos modernos direitos humanos – permitindo-lhe refletir sobre os valores 

éticos e jurídicos mais relevantes em contraste em cada decisão judicial. 

21) O método do caso orientado sob a perspectiva do ideal de justiça, que é o que 

pressupõem as virtudes da prudentia e da iustitia como atitudes éticas fundamentais no 

plano do ius, permite pôr a liberdade de cada estudante de direito a serviço da 

experiência acadêmica em sala de aula, fomentando o exercício moralmente responsável 

da liberdade como elemento garantidor da própria liberdade individual e também como 

instrumento de garantia, proteção e enaltecimento da liberdade dos demais.   

22) O método do caso permite trazer o direito para o plano da realidade e a ética como 

fundamento da educação jurídica, ao se irradiar os valores fundamentais da cidadania 

e a dignidade da pessoa humana, o que é próprio da disciplina de direitos e garantias 

fundamentais – na sua moderna expressão dos direitos humanos –, para que a vida real 

ganhe espaço no ensino jurídico, incentivando e contribuindo para a formação de 

juristas conscientes de suas responsabilidades na perspectiva do bem comum, o que 

deverá ser o norte do ordenamento jurídico positivado e a pedra angular da criação, 

interpretação e aplicação das leis, integrando o direito, a economia e a política sob a 

indispensável dimensão ética, o que é essencial e decisivo para o enaltecimento dos 

valores maiores da pessoa humana na vida em sociedade e da cidadania no Estado 

Democrático de Direito.  
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