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RESUMO 

 

VALE, Joelson. A Retórica Simbólica: Implicações de Mário Ferreira dos Santos à 
pragmática do direito. 152 f. Dissertação de Mestrado em Direito - Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife/Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco – FDR/CCJ/UFPE, Recife/PE, 2014. 
 
 
Esta dissertação evidencia o universo simbólico que subjaz ao discurso jurídico, perpassando 
pelo estudo do imaginário, da ciência cognitiva e da antropologia cultural à problemática da 
linguagem na filosofia do direito. O ponto de partida para esta análise é o estudo realizado por 
Mário Ferreira dos Santos em sua obra Tratado de Simbólica de 1955, estudo filosófico que 
resgata a simbólica como uma matriz de interpretação do mundo. Para tanto, define-se 
símbolo em suas mais diversas acepções, correlacionando com a linguagem, a mitologia, a 
ética, a retórica e o direito; critica-se a metodologia científica moderna; apresenta-se uma 
teoria simbólica da incidência da norma; analisa-se a retórica simbólica dogmática na 
criminalização do nazismo em oposição à mitificação comunista; evidenciam-se símbolos e 
mitos jurídicos na literatura e no cinema. Foi utilizado como instrumento metodológico um 
paralelo entre a análise retórica desenvolvida a partir de elementos da metodologia de Ottmar 
Ballweg e de João Maurício Adeodato com o trivium e quadrivium medievais numa 
associação de elementos antigos e contemporâneos com a dialética simbólica de Mário 
Ferreira dos Santos. Conclui que a linguagem entendida pela Filosofia Analítica não é a única 
via interpretativa do logos (palavra, razão e sentido), tendo-se na dialética simbólica uma 
perspectiva de interpretação jurídica. 
 
Palavras-chave: Direito. Filosofia. Retórica. Simbólica. Antropologia cultural. Mário 

Ferreira dos Santos. 
 



 
 
 

ABSTRACT 

 

VALE, Joelson. The Symbolic Rhetoric: Implications of Mário Ferreira dos Santos on the 
pragmatics of law. 152 p. Dissertation (Master's Degree of Law) - Programa de Pós-
Graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife/Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco – FDR/CCJ/UFPE, Recife/PE, 2014. 
 
 
This dissertation highlights the symbolic universe that underlies the legal discourse, 
permeating the study of imagery, cognitive science and cultural anthropology to the problem 
of language in philosophy of law. The starting point for this analysis is the study by Mário 
Ferreira dos Santos in his book “Tratado Simbólico” of 1955, a philosophical study which 
rescues the symbolic as an array of interpretation of the world. To do so, symbol is defined in 
its various meanings, correlating with the language, mythology, ethics, rhetoric and the law; 
modern scientific methodology is criticized; symbolic theory of incidence of the standard is 
presented; dogmatic rhetoric symbolic criminalization of Nazism as opposed to the 
mythologizing of Communism is analyzed; symbols and myths in the legal literature and 
cinema are shown. It was used as a methodological tool a parallel between the rhetorical 
analysis developed from elements of the methodology of Ottmar Ballweg and João Maurício 
Adeodato with trivium and medieval quadrivium in an association of former and 
contemporary symbolic dialectic of Mário Ferreira dos Santos. It concludes that the language 
understood by Analytic Philosophy is not the only way of interpretation of the logos (word, 
reason and sense), having in the symbolic dialectic a perspective of legal interpretation.  
 
Keywords: Law. Philosophy. Rhetoric. Symbolic. Cultural anthropology. Mário Ferreira dos 

Santos. 
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Sem o simbólico o homem paira sobre a mais estreita banalidade. É um 
gravíssimo erro o daqueles que julgam que o captado apenas pelos sentidos 

encerre toda a verdade. Quem olha o mundo e não capta a via symbólica 
que apontam as coisas, não vê nas coisas o que as transcenda; não pode 

compreender o mais profundo, nem pode alcançar a liberdade, 
permanecendo preso às algemas dos factos sensíveis.1 

- Mário Ferreira, 1955 

 

 

O presente trabalho pretende trazer luz sobre o universo simbólico que subjaz ao 

discurso jurídico na dogmática, doutrina e ciência do direito. Como marco teórico, têm-se as 

implicações específicas do livro de Mário Ferreira dos Santos, o Tratado de Simbólica (1955, 

última edição em 2007), e outras obras dele correlatas à temática do direito, da ética e 

retórica, tais como Filosofia Concreta dos Valores (1960), Sociologia Fundamental e Ética 

Fundamental (1957), Análise de Temas Sociais (1962), Curso de Oratória e 

Retórica (1953), Técnica do Discurso Moderno (1953) e Práticas de Oratória (1957). Não faz 

parte do escopo desta dissertação a análise da magna obra do autor, A Filosofia Concreta 

(1957), por considerar merecer estudo a parte. 

Atualmente, entre tantas correntes filosóficas, há uma tendência marcada pelo valor do 

conhecimento em oposição ao racionalismo extremado, e dentre estas correntes, há ceticismos 

de matizes variados, das quais se destacam duas correntes bem significativas: a primeira 

representada por aqueles que defendem que a verdade deve ser procurada pela técnica das 

ciências humanas, da nova hermenêutica, do estruturalismo, da psicanálise2 ou das ciências 

experimentais (excluindo-se destas qualquer forma de metafísica); a outra, pelos que acham 

que a verdade não vem nem através da especulação, nem da ciência, mas sim, através da 

práxis, corrente esta correlata a de Marx e Engels. (MONDIN, 1980, p. 26). 

Por influência da filosofia da linguagem e do chamado positivismo lógico, surge no 

direito um positivismo centrado na linguagem jurídica, que atribui importância fundamental 

aos aspectos semânticos, sintáticos e pragmáticos do direito. Essa orientação está ligada a uma 

                                                 
1 SANTOS, Mário Ferreira dos. Tratado de Simbólica. (1ª ed. 1955) São Paulo: É Realizações, 2007, p. 165. 
2 Segundo Marcelo Dascal (2003, p. 11) “ora, as emoções têm sido, especialmente nos últimos anos, objeto de 

estudos intensivos por parte dos “cientistas cognitivos”. Pense-se, por exemplo, no livro (já não tão recente) 
de Antônio Damasio, O Erro de Descartes e em seus trabalhos mais recentes em que procura mostrar que não 
se pode separar cognição de emoção. Ou pense-se no número especial (2001) da revista que dirijo, 
Pragmatics & Cognition, dedicado inteiramente à questão da “localização” das emoções no corpo, segundo 
diferentes línguas e culturas”.  

1 INTRODUÇÃO 
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tendência desenvolvida a partir de Ludwig Wittgenstein, cuja teoria sustenta que a análise e a 

crítica da linguagem constituiria o objeto essencial da filosofia, desta forma, uma linguagem 

bem feita seria o caminho para eliminar pseudoproblemas. (MONTORO, 2009, p. 28). 

A investigação abordada neste trabalho enseja uma perspectiva diferenciada do 

racionalismo extremado ou do ceticismo radical. Quiçá equidistante destes extremos, fazendo 

uma ponte entre o “racional” e o “irracional”; o simbólico perpassa pelo estudo das ciências 

cognitivas3 à problemática da linguagem na filosofia do direito. O ponto de partida para esta 

análise é o estudo realizado por Mário Ferreira dos Santos em sua obra Tratado de Simbólica 

de 1955, obra filosófica que resgata a simbólica como uma matriz de interpretação do mundo. 

Neste livro, o autor define simbólica como sendo “o estudo da gênese, desenvolvimento, vida 

e morte dos símbolos”. (SANTOS, 2007, p. 10). 

Donde vêm as ideias? São elas representação das coisas, ou antes, projeções de nossa 

mente sobre elas? Pode-se pensar que as ideias são fruto da ação do objeto sobre nossa 

mente? Ou o inverso, resultado de nossa ação mental sobre o objeto? Ou será que ambas, as 

ideias são oriundas da ação conjunta do sujeito e do objeto? 

Costumeiramente se diz que a função primordial da linguagem é a comunicação 

(comum + ação), entretanto e segundo Battista Mondin e Barbotin, esta comunicação jamais 

se permite realizar plenamente, pois a palavra trocada entre duas pessoas desperta, mantém e 

consagra abertura mútua; ao mesmo tempo conserva algo de inexprimível, não devido à mera 

duplicidade, mas antes à inefabilidade das pessoas, de suas intenções, de suas liberdades. A 

palavra deixa filtrar algum raio, contudo mantém oculta, por força, a chama. Sempre desigual 

em relação àquilo que manifesta, a palavra é por consequência necessariamente múltipla – se 

fosse perfeita, ao contrário, seria única – pois provoca no interlocutor questionamentos 

incessantes; ela atende ao espírito, mas não o sacia jamais. (MONDIN, 1980, p. 42). 

                                                 
3 A observação que faz Marcelo Dascal (2003, p. 11) no estudo das ciências cognitivas sobre a importância da 

história das ideias e da interdisciplinaridade reforça bem a investigação realizada pela via simbólica: “A 
história da filosofia ou das ideias é particularmente importante, pois muitas vezes ao ler textos de cientistas 
cognitivos e mesmo de filósofos da mente ou da linguagem contemporâneo, tem-se a clara impressão de que 
estão “inventando a roda” e, ao fazê-lo, ignoram as objeções já feitas no passado a suas invenções, e os 
refinamentos, também já feitos no passado, introduzidos para superar essas objeções. O passado das ideias 
filosóficas e outras não é um museu, mas sim um repositório ativo e riquíssimo, que como fazemos com os 
computadores – só foi usado por nós em uns 10%. O resto está lá, esperando a oportunidade para ser 
resgatado da escuridão e usado hoje, aqui, e agora!”. Quando perguntado sobre a definição de ciência 
cognitiva, Dascal responde: “É melhor usar o plural, ‘ciências cognitivas’, pois tem a vantagem de indicar 
algo essencial: o caráter não unitário, mas plural desta nova configuração do saber. Plural em vários sentidos: 
por ser uma “disciplina” interdisciplinar ou “federativa”; por ser uma disciplina indisciplinada, em que novas 
ideias, por mais heterodoxas que sejam, não são reprimidas ou suprimidas simplesmente por se oporem a 
algum “paradigma dominante”; e por ser uma disciplina cujo próprio nome não impõe sua semântica de forma 
absoluta e exclusiva.  
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Que a linguagem tenha aspectos ambíguos é evidente; isso foi repetidamente notado 

pelos filósofos antigos, em especial por Platão, Aristóteles e Agostinho. Ela é instrumento de 

formação, mas também se presta muito facilmente à deformação. Num capítulo célebre do Ser 

e Tempo, Heidegger mostrou como a inautenticidade dos indivíduos deve-se principalmente à 

linguagem: a maioria dos homens não pensa por si mesmo, não julgam com a própria cabeça, 

não decidem por conta própria: pensam, julgam, decidem, conforme ouviram e ainda ouvem 

falar dos outros (MONDIN, 1980, p. 42). 

Muitos dos discursos jurídicos ditos puramente racionais entranham símbolos 

irracionais pouco aparentes à primeira vista... mas que lá estão! De sua análise, desentranham-

se questões civilizacionais e psicológicas profundas4. Ter um instrumento capaz de destacar 

os símbolos envolvidos no campo jurídico pode ajudar o artífice do direito a compreender as 

regras do jogo; quanto mais se descortinam os símbolos, tanto mais se redimensiona os 

valores em jogo. Os símbolos podem ajudar a deslindar o mundo e o próprio homem, como 

bem ilustrou a modesta sabedoria do adivinho de Antônio e Cleópatra em Shakespeare: “Do 

infinito livro de segredos da natureza, posso eu ler um pouco.”5  

Mário Ferreira foi um estudioso de filosofias e culturas diversas, percorreu campos tão 

longínquos quanto, aparentemente, díspares do conhecimento humano. Através de suas lentes 

multifacetadas, que vão da filosofia grega à filosofia romana, medieval, islâmica, hebraica ou 

hindu; pode-se ter uma visão diversificada dos símbolos, sejam eles advindos da psicologia 

individual, coletiva, ou de um mix de culturas distintas. O conhecimento de sua obra tem o 

condão de descortinar questões multiculturais tão em voga nos debates jurídicos 

contemporâneos. 

O olhar tomado nesta dissertação é o das implicações do estudo simbólico 

desenvolvido por Mário Ferreira e correlações com o direito, a ética e a retórica. Para a 

consecução de tal objetivo, será necessário o uso dos mais diversos campos filosóficos para 

                                                 
4 Segundo Luis Mauro Sá Martinho na introdução do Tratado de Simbólica “Os símbolos desempenham papel 

importante na vida imaginativa. Eles revelam os segredos do inconsciente, conduzem à ação por caminhos 
que não são perfeitamente claros à apreensão estritamente racional. Os símbolos, pois, além de representarem 
uma ideia abstrata, transcendem a dimensão puramente cognitiva. O ‘significado’ de um símbolo transborda 
as fronteiras do racional, atingindo camadas profundas da psique humana. “Justifica-se a simbólica como 
disciplina filosófica, pois podemos considerar todas as coisas, no seu aparecer, na forma como se apresentam, 
como um apontar para algo no qual elas se referem. Nesse caso, o símbolo seria o modo de significar do ente, 
que sempre se refere a algo”, escreve Mário Ferreira dos Santos na pág. 46. É possível comparar essa noção 
de símbolo com a ideia de “signo” como algo que aponta, que indica o próprio Ser, tanto na Fenomenologia 
de Husserl quanto, como veremos, nos estudos de Susanne Langer ou mesmo na concepção pragmática do 
Peirce.” (SANTOS, 2007, p. 18). 

5 “In nature’s infinite book of secrecy a little I can read.” - William Shakespeare, Antônio e Cleópatra, Ato I, 
cena II, versos 9-10. SHAKESPEARE, William. The Complete Works. New York: Book Club Edition, s/d., 
p. 817. 
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recompor especificamente o nicho do direito, da mesma forma que Mário Ferreira dos Santos 

passou por diversas correntes filosóficas6, ou como Marcelo Dascal (2003, p. 11) se reportou 

ao estudo de “uma disciplina indisciplinada”. 

Foi de fundamental importância o uso de uma versão digital do Dicionário de Filosofia 

e Ciências Culturais (em 4 volumes, 1963) de Mário Ferreira. Além da problemática de lidar 

com cerca de 100 obras do autor em formas de livros, apostilas, áudios, aulas transcritas e 

traduções (a relação desta obra encontra-se nas referências), Mário Ferreira tinha uma grande 

erudição e em suas definições há uma síntese incomum de conceitos pitagóricos, aristotélicos, 

platônicos, escolásticos e fenomenológicos, entre outros. Para não confundir o leitor com 

outras terminologias, se fizeram necessárias as definições pormenorizadas dos termos em 

notas de rodapé sem nada alterar, que apesar de extensas, são fiéis ao pensamento do autor e 

sintetizam, muitas vezes, alguns aspectos de sua obra até então publicada. 

A divisão desta dissertação consta de cinco capítulos. O primeiro capítulo elucida os 

tipos de símbolos e o campo simbólico estudado, além de dar uma especial significação dos 

mitos e abordar questões da linguagem que entremeiam os séculos. Sempre que for escrito a 

palavra Símbolo com letra maiúscula ou simplesmente simbólica estarei me referindo à 

definição específica de Mário Ferreira de símbolo como “analogia por atribuição intrínseca”, 

fazendo distinção de outros sentidos usados nas áreas da psicologia, sociologia, antropologia e 

semiótica que também serão usados. 

O segundo capítulo dá uma perspectiva simbólica para a incidência da norma através 

de uma dialética de encaixe do fato à norma. Segundo Mário Ferreira (2007, p. 86) e Jung, 

toda teoria científica, enquanto se forma em torno de hipóteses, é símbolo, ou seja, “é uma 

caracterização antecipada de uma ordem de coisas ainda essencialmente desconhecida. Ao 

fundamentar-se, morre o aspecto simbólico, para surgir o simbolizado.” 

                                                 
6 Mário Ferreira criticou duramente a filosofia moderna e contemporânea com seus excessos de subjetivismo, 

abstratismo, ficcionismo, nihilismo e desesperacionismo. Uma pequena síntese dos frutos reducionistas dos 
‘ismos’, pode ser encontrado no sugestivo livro Invasão Vertical dos Bárbaros (1967). Embora muito crítico, 
o autor não deixou de aproveitar tudo de relevante que encontrou na contemporaneidade, sabendo separar dos 
grandes mestres da filosofia moderna, os modismos e reducionismos deletérios. Exemplo de tal atividade é a 
interpretação de Nietzsche, ao qual, além das traduções das principais obras, dedicou vários artigos e ensaios, 
ou quando introduziu e desenvolveu a filosofia de autores inéditos no Brasil como Nietzsche, Whitehead, 
Husserl e Piaget. “Apóstolo incansável e solitário da sabedoria no sentido tradicional e antigo”, o autor se 
esforçou por formular uma filosofia que, embora ficando sempre aberta a novos problemas, fosse ao mesmo 
tempo concreta. Após ter estudado o pitagorismo, platonismo, aristotelismo, tomismo, fenomenologia e ter 
enveredado por importantes áreas do conhecimento (ontologia, epistemologia, gnoseologia, psicologia, 
sociologia, antropologia, pedagogia, teologia, patrística, escolástica, economia, história, política, filosofia da 
crise e da linguagem, retórica, matemática, física moderna, religiões comparadas e metafísica), criou a 
Filosofia Concreta, sua magnun opus.  (Esboço biográfico elaborado por Nadiejda Santos Nunes Galvão e 
Yolanda Lhullier Santos em “Uma esfinge no labirinto”).  
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O terceiro capítulo analisa um caso de mitificação moderna no ordenamento jurídico 

nacional, o mito do “bom” selvagem comunista e suas implicações na dogmática brasileira 

com o seu aparente oposto, o nazismo. Símbolos da liberdade, igualdade e fraternidade em 

nossa sociedade são invertidos em favor de morticínios. Não se trata de tomar nenhum viés 

ideológico capitalista, e sim uma análise simbólica nos mesmos termos que Karl Marx e 

Lenin colocaram a religião como “o ópio do povo”. 

O quarto capítulo é uma introdução à ética, retórica e direito na obra de Mário Ferreira 

entrelaçado com o trivium e quadrivium medievais. Utilizando-se da denominação empregada 

por João Maurício Adeodato, traçou-se um paralelo: a gramática simbólica como sendo uma 

retórica material; a retórica simbólica como sendo uma retórica estratégica; e a dialética 

simbólica7 como sendo uma retórica analítica, único método para descortinar os símbolos e 

chegar a sua compreensão.  

Segundo o próprio Wittgenstein um dos pontos mais importante e menos 

compreendido do Tractatus não é a crítica da linguagem ou a relação entre linguagem e 

mundo, nem é a “escada lógica”, “na realidade, [...] o sentido do livro é um sentido ético” 

(WITTGENSTEIN, 2006, p. 318), todavia ele mesmo afirmou que “[...] não pode haver 

proposições da ética. Proposições não podem exprimir nada além. É claro que a ética não se 

deixa exprimir. A ética é transcendental. Ética e estética são uma só” (WITTGENSTEIN, 

1968, pp. 126-7). Mário Ferreira dos Santos, por certo, contraditaria Wittgenstein, não em 

todo, mas por certo quando disse que  “o método correto em filosofia seria propriamente: nada 

dizer a não ser o que pode ser dito” (WITTGENSTEIN, 1968, p. 129), e no tocante que a ética 

é tanto imanente quanto transcendente, pois o simbólico pode responder algumas questões 

sobre o transcendente. 

No quinto e último capítulo, em decorrência da ética simbólica, toma-se o cinema e a 

literatura como um leque de percepções imanentes e transcendentes da vida jurídica. Estética 

e ética evocam a justiça, o direito, o estado, a lei, o juiz, o advogado, o criminoso, a vítima, o 

destino, a fortuna, o livre arbítrio, a iniquidade, a ignorância, a sabedoria, a tentação, a 

redenção, Deus, o diabo, o angelical, o bestial, o bem, o mal, o pecado, a morte, a virtude e o 

                                                 
7 Tanto Mário Ferreira quanto Santo Agostinho consideram que a incapacidade de separar o símbolo do 

simbolizado, transformando-o apenas num mero amálgama, reflete um problema cognitivo, pois demonstra a 
incapacidade da mente em passar pelos diferentes planos da realidade, como em lâminas de vidro, a partir do 
uso de linguagens mais abstratas na intencionalidade da consciência. Longe das condições de perceber a 
diferenciação, a mente despreparada limita-se aos planos da superficialidade. Santo Agostinho leva a questão 
ainda mais longe. Para ele: “na realidade, é para a alma uma escravidão de causar pena o tomar os signos 
pelas coisas e se sentir impotente de erguer o olhar da inteligência acima da ação temporal, a fim de enchê-lo 
da luz eterna. Sob a servidão do sinal vive quem faz ou venera uma coisa simbólica sem saber o que ela 
significa”. (SANTOS, 2007. p. 21, introdução de Luís Mauro Sá Martino). 
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vício. Neste capítulo em especial, o simbolismo é tratado de forma lato sensu, 

indistintamente, com ou sem o tratamento filosófico que Mário Ferreira deu à simbólica. 

Importante ressaltar que a perspectiva tomada é do imaginário judaico-cristão com elementos 

pagãos greco-romanos, isto porque, são estas culturas que estão mais próximas do homem 

ocidental médio. Nada impediria de ter feito a mesma análise com elementos do imaginário 

islâmico, hindu, budista, taoísta, africanista ou indigenista; embora tenha sido usado baluartes 

de outras culturas nas epígrafes dos capítulos, como Chuang Tzu e Lao Tsé (taoístas) e Rumi 

(islâmico). O próprio Mário Ferreira acredita que as diversas religiões podem ter símbolos 

diferentes para o mesmo simbolizado8, isto não quer dizer que todas as religiões são iguais. 

Esta mesma posição também é defendida por mitólogos e psicólogos que vêm na pluralidade 

dos mitos e relatos psicológicos, os mesmos simbolizados, e às vezes, os mesmos símbolos. 

Enfim, são três ensaios em que diversos elementos estéticos, éticos e retóricos são expostos 

numa linguagem simbólica onde o mítico dialoga com o jurídico. 

A simbólica, como disciplina filosófica, “procura a significabilidade dos símbolos 

referindo-se aos simbolizados, bem como seu nexo e razão de ser” (SANTOS, 2007, p. 48). 

Essa eterna luta dentro de nós entre a razão e a instintividade, entre os esquemas 
éticos do histórico-social e os nossos ímpetos, nunca encontrou uma solução, mas 
apenas os fluxos e refluxos da sua intensidade. O símbolo foi sempre um caminho 
para vencer esse conflito sem solucioná-lo. Não que o símbolo esteja total e 
apenasmente contido aí, pois há uma linguagem mais profunda [...]. É por isso que 
justificamos plenamente a necessidade de se incluir entre as disciplinas filosóficas a 
simbologia, e abrir caminho para que os outros prossigam nesse investigar, sem o 
velho preconceito de que o símbolo é apenas uma linguagem da insuficiência. 
Dizemos ‘apenas’, porque restringir o símbolo a uma linguagem de nossa fraqueza é 
esquecer que há nele um apontar mais alto, que é uma revelação de proficiência. 
(SANTOS, 2007, pp. 169-70). 

 

Enfim, no campo do direito, pretende-se dar um desenvolvimento do que o autor da 

simbólica deixou como tarefa a seguir.  

                                                 
8  Posição defendida no final do Tratado de Simbólica. 
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2.1 Símbolo9 

Atenta para as sutilezas que não se dão em palavras. 
 Compreende o que não se deixa capturar pelo entendimento.10 

- Rumi, séc. XIII, jurista, teólogo sufi e poeta islâmico. 

 

 

A palavra símbolo, symbolon, neutro, vem de symbolê, que significa aproximação, 

ajustamento, encaixe, cuja origem etimológica é indicada pelo prefixo syn = com, e bolê = 

bola, roda, círculo. Symbolon significava a metade de um objeto quebrado (moeda ou sinete) 

que era apresentada como um sinal de reconhecimento; ao se juntar as bandas, identificava-se 

o portador. Era comum aos gregos, em viagens, partirem uma moeda entre amigos ou 

familiares para, em caso de conveniência, entregar a terceiros uma das bandas. Desta forma, 

uma pessoa poderia reconhecer uma segunda pessoa simbolizada através do símbolo portado 

por uma terceira11. O símbolo grego servia então para substituir, indicar, identificar ou 

reconhecer o simbolizado.  

Conforme Mário Ferreira, não se deve confundir símbolo com divisa - esta é uma 

figura que indica uma intenção, distintivo de alguns brasões, armas, ideal de um partido, etc.; 

nem com empresa - que era o sinal que os cavaleiros usavam, pintados em seus escudos, com 

um relato do passado; nem com tensão - que é um sinal alusivo ao pensamento do que se 

pretende fazer, como também os usavam os cavaleiros; nem com mostra - que é apenas a 

manifestação de uma parte de uma coisa e não da sua totalidade; nem com indício - que é 

apenas algo que aponta, leva ao conhecimento, como as nuvens que indicam chuva, etc.  

O símbolo se identifica essencialmente com o simbolizado, sem contudo esgotar a 

existencialidade12 do simbolizado. Ele é uma subcategoria dos seres finitos, que apresenta 

                                                 
9 O presente subcapítulo (do item 1.1.0 até o 1.1.4) tem seu desenvolvimento totalmente baseado no livro 

Tratado de Simbólica de Mario Ferreira dos Santos (2007). 
10 (RUMI, 1996, p. 111, O fogo que derrete o véu). 
11 Hodiernamente, ainda encontramos esta espécie de rito em pingentes para colarares em formato de sol ou lua 

que são quebrados para simbolizar a união do casal. 
12 DF MFS (1963, p. 684) - EXISTÊNCIA - (al., Dasein, Existenz). Para Husserl referem-se a todos os seres. 

Para os existencialistas porém, como Heidegger, Dasein refere-se ao existir de todas as coisas, e Existenz ao 
existir do ser pessoal apenas. 

   DF MFS (1963, pp. 684-93) - EXISTÊNCIA E ESSÊNCIA - Existência; ex-sistência (estar aí, ex, fora das 
causas), o que se acha na coisa, in re. É o fato de ser. Difere de essência, pois a existência consiste no fato de 
ser da essência. Assim como se pergunta: "que é o ser?" pode se questionar: "qual o ser da existência?" Em 
que consiste a existência, qual a essência da existência, qual a essência da essência? Metafisicamente: a 

2 SÍMBOLO, MITO E LINGUAGEM 
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características similares a de valor. É uma das categorias intensistas, que não se deve 

confundir com as categorias extensistas da filosofia clássica. Como exemplos de categorias 

intensistas temos o símbolo - objeto da simbólica; o valor - objeto de axiologia; a tensão - 

objeto da teoria geral das tensões; o ethos - objeto da ética (o dever-ser, o sollen); o esthetos - 

objeto da estética; o haecceitas - objeto da henótica, disciplina que estuda a unicidade da 

unidade individual. 

2.1.1 Simbólica 

Segundo Mário Ferreira, simbólica é o estudo da gênese, desenvolvimento, vida e 

morte dos símbolos. 

A ação simbólica e a sua estruturação tem raízes longínquas na esquemática arcaica 
do homem. Se nasceu da insuficiência humana, que buscou no símbolo o único 
modo de expressar o inexprimível, de dizer o indizível, de comunicar o 
incomunicável, nós ainda permanecemos nesse estado, e o símbolo ainda é aqui a 
nossa melhor linguagem. [...] É por isso que justificamos plenamente a necessidade 
de se incluir entre as disciplinas filosóficas a simbologia, e abrir caminho para que 
os outros prossigam nesse investigar, sem o velho preconceito de que o símbolo é 
apenas uma linguagem da insuficiência. Dizemos apenas porque restringir o símbolo 
a uma linguagem de nossa fraqueza, é esquecer que há nele um apontar mais alto, 
que é uma revelação de proficiência. (SANTOS, 2007, p. 170). 

 

                                                                                                                                                         

existência (metafísica) é a imediata união da existência e da essência. Há existências e existências, com suas 
essências menores em extensão. Se a toda existência corresponde uma essência, nem a toda essência 
corresponde uma existência, pois uma pode ser possível. (pensamento escolástico). 

   A existência é o fato de ser. E essência? Para Aristóteles:     1) A substância enquanto substância primeira 
(ousia próte), o ser individual, matéria.      2) O indispensável de uma coisa, a substância segunda (ousia 
deutera), a forma. Assim, essência é o "fundo" do ser, metafisicamente considerado. 

   Os escolásticos consideram essência todos os elementos que, quando dados, põem como dada a coisa, sem que 
se possa suprimir nenhum deles. O gênero é essência da espécie. O ser humano (humanistas) é a essência do 
indivíduo homem. Podemos fazer uma distinção entre essência, em sentido lógico e em sentido metafísico. 
Metafisicamente a essência é o substancial, pelo qual se entende tanto o substancial individual (fáctico) como 
o geral (formal). Esse caráter dual da essência foi exposto por Aristóteles. Logicamente a essência é o que dá 
existência à realidade. Por isso convém que a essência, pela qual a realidade se chama ente, não seja tão 
somente a forma, nem tampouco a matéria, mas ambas, ainda quando apenas a forma seja, à sua maneira, a 
causa de seu ser. Husserl afirma, como já o faziam Duns Scot e Suarez, a inseparabilidade da essência e da 
existência. Quer evitar assim a forma apriorística, abstrata, vazia. É a generalidade concreta. As ciências 
eidéticas, para ele, são as que se fundam nas essências. As ciências fácticas são as experimentais. Todas as 
ciências fácticas têm fundamentos essenciais teóricos nas ontologias eidéticas. São as essências 
cognoscíveis? - Tanto a filosofia positiva como a concreta afirmam que o são, enquanto a filosofia 
negativista afirma que não, pois as essências são apenas palavras. Que se entende por essência? Desde os 
antigos gregos: o pelo qual o ente é este ente que é (id quo ens est ens illud quod est), a ousia dos gregos. É o 
pelo qual uma coisa se distingue (substancialmente, qüididativamente) das outras. Uma pera distingue-se de 
uma maçã e não pode ser confundida com esta. Há, numa e noutra, algo que as distingue (qüididativamente) 
uma da outra. E esse quid é algo pelo qual é o que é, e não o que não é. Ora, se alguma coisa tem de ser 
alguma coisa, e sendo alguma coisa, há de ter algo pelo qual é o que é e não alguma coisa outra distinta do 
que é. 
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A justificativa da simbólica como disciplina filosófica é decorrente de poder 

considerar todas as coisas, no seu aparecer, na forma como se apresentam, como um apontar 

para algo ao qual elas se referem. Neste caso, o símbolo seria o modo de significar do ente13, 

que sempre se refere a algo. 

Conforme os escolásticos e Mário Ferreira, para caracterizar uma disciplina como 

ciência, esta deve ter um triplo objeto, que no caso presente, é:  

a)  Objeto Material - todas as coisas finitas, reais ou ideais; 

b)  Objeto Formal-terminativo - é a significabilidade dos seres finitos; reais ou reais-

ideais; é a formalidade ou perfeição considerada ou estudada pela ciência, temos a 

referencia simbólica ao simbolizado; 

c)  Objeto Formal-motivo - é o símbolo, o referente enquanto tal, o instrumento pelo 

qual uma ciência considera o seu objeto formal. 

As coisas, reais ou ideais, pertencem a várias ciências, mas por haver nelas 

significações a um terceiro (o simbolizado) apresentam um aspecto específico, que não é 

propriamente do âmbito das outras ciências. A simbólica é uma simbologia, e como disciplina 

filosófica “procura a significabilidade dos símbolos referindo-se aos simbolizados, bem como 

o seu nexo e razão de ser”. 

                                                 
13 DF MFS (1963, p. 626) - ENTE (Conceito de) - (do part. presente do verbo esse, ser, ens, entis, sendo). - O 

conceito de ente (sistência prefixável) é fruto de uma total abstração. É um conceito universal e, para os 
escolásticos, o mais universal dos conceitos. Tomás de Aquino define: "Ente é o que tem essência real". Sua 
essência é o ser (a sistência aqui). Se afirmamos que ente (opinião dos escolásticos) é o que é apto a existir 
realmente, nesse caso é o que tem res (em latim, coisa). Seria, então, o que tem existência efetiva (perseitas). 
Ele pode ser atual ou possível. E tal se dá quando a sua aptidão a existir é presente, dá-se no exercício da 
existência (atual) ou vem a suceder (possível). É intrinsecamente possível o ente que, por coerência consigo 
mesmo, não tem nenhuma existência atual. Possível é o que pode existir. Impossível o que não pode existir. 
Ente puramente possível é aquele que pode existir, sem existir em ato. A possibilidade (intrínseca) formal da 
coisa não existente carece de toda atualidade física. Para os escolásticos é existente o que de fato é dado nas 
coisas da natureza; é a existência uma forma lógica intrínseca, cuja afirmação se pode fazer porque, de fato, se 
dá nas coisas da natureza. Em suma, é existente, para os escolásticos, o fáctico ou o que se funda no fáctico. 

   Se ente é o que tem aptidão à existência, ente existente é o que tem aptidão em ato, isto é, aquele cuja aptidão 
transita no exercício da existência. Segundo Duns Scot, pode-se primariamente fazer uma distinção do ente 
fora da alma (ens extra anima) e do ente na alma (ens in anima). Ou seja, o subsistente em nós, noético 
portanto, e o subsistente fora de nós, o ente extra mentis. Este pode ser subdividido em ens in actum et in 
potentiam (um ente em ato e ente em potência). O ens extra anima (ente fora da alma) é o ens reale, enquanto 
o ens in animam é o ens rationis, o ente de razão. O ente de razão tem seu ser no intelecto, portanto sua 
subsistência é em outro e de outro; tem inaliedade e abaliedade (de in, em, e alius, outro e de ab, de), 
enquanto o ens reale tem sua entidade fora da consideração do intelectuo. Ens rationis est sola relatio 
rationis, o ente de razão é somente uma relação da razão. 

   O ente pode ser ainda subdividido em ente infinitum e finitum, divididos em categorias (vide), segundo a 
classificação aristotélica. O ens infinitum é o ente incriado, ou o em si mesmo, ente por essência; e o finito, o 
criado, o ente per participationem, o ens ab alio. 
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O método de interpretar os significados dos símbolos é o dialético-simbólico fundado 

sobretudo na analogia14. Como a analogia pode ser de atribuição intrínseca ou de atribuição 

                                                 
14 DF MFS (1963, pp. 100-2) - ANALOGIA - (do gr. aná, para cima, e logos, pensamento, pensamento dirigido 

para outro superior).      a) Proporção que consiste em uma identidade de relação entre cada dois termos de 
vários pares;        b) Também significa, em concreto, a realidade que encarna essa proporção;  c) Na lógica 
uma forma de argumento (raciocínio por analogia) que, partindo da identidade ou semelhança observada ou 
suposta, entre dois ou mais objetos, infere da existência de um caráter observado em um dos termos, a 
existência do mesmo caráter, ainda não observado no outro termo. Ou em outras palavras que se aproximam 
ao uso matemático; a determinação de um termo pelo conhecimento de dois termos de um dos pares e de um 
termo do segundo par. A proporção matemática foi chamada de analogia por Euclides. Aristóteles aplicou-a 
às condições da lógica, precisando-lhe o sentido, mas sem estabelecer um raciocínio em sentido próprio na 
base da analogia. Kant compara analogia com a indução, determinando essa última como a operação mental 
que estende a todos os seres de uma mesma espécie as observações feitas em alguns deles, e o raciocínio por 
analogia como a conclusão que infere da semelhança bem assegurada, entre duas espécies, a semelhança 
ainda não observada. 

   Ao lado dessa analogia proportionis (analogia de proporção) Tomás de Aquino estabeleceu uma analogia 
attributionis (analogia de atribuição), que se aplica aos casos onde não se podem atribuir os predicados 
univocamente. Árvore atribui-se ao carvalho e à oliveira univocamente, mas rindo diz-se de um rosto e de 
uma paisagem só analogamente. A analogia attributionis tem um fundamento real e distingue-se por isso do 
mero equívoco. Tudo o que afirmamos sobre a essência de Deus é, neste sentido, análogo; as virtudes 
humanas são análogas às perfeições de Deus, e vice-versa. Segundo a acepção escolástica, o ser é um conceito 
análogo, que não se pode atribuir univocamente a diferentes categorias (aristotélicas) do ser. Portanto não é 
um conceito genérico e, por isso, as próprias categorias são os gêneros supremos (Analogia entis, analogia do 
ser). 

   Crítica: Um conceito é análogo quando aplicado a coisas diversas, com acepções que não são nem 
propriamente idênticas, nem completamente diferentes. Ex.: uma razão forte e uma árvore forte, etc. Os 
conceitos aplicados aos objetos, de onde são tirados por abstração e aplicados ao ser, enquanto ser, ou às 
realidades que são objeto da metafísica, são unívocos, equívocos ou análogos? 

   Não podem ser equívocos, pois não há nenhuma realidade que seja totalmente diferente do mundo de nossa 
experiência. Deus ultrapassa-nos totalmente, mas não é impermeável a nós, pois é a origem de tudo, em tudo 
há algo dele. Não podem ser unívocos, pois as realidades metafísicas, às quais os aplicamos, diferem dos fatos 
da experiência de onde foram abstraídas. São, portanto, análogos. 

   A univocidade leva-nos ao monismo, que admite uma única realidade: Deus (monismo panteísta) ou matéria 
(monismo materialista) ou pensamento (monismo idealista). A equivocidade supõe o dualismo ou o 
pluralismo, ou seja, a existência de realidades totalmente diferentes e independentes. Só a analogia pode 
assegurar a pluralidade na unidade; distinção do Ser absoluto e dos seres relativos, mas unidades porque os 
seres relativos obtêm ser do Ser absoluto (criacionismo); distinção da alma e do corpo, mas unidade 
substancial (espiritualismo). 

   Esta síntese que acabamos de fazer desses antepredicamentos (assim chamados na lógica, por serem 
preâmbulos e pré-requisitos para a ordenação dos predicamentos ou categorias), não exclui a problemática 
que surge sobre a univocidade e a analogia, que é de grande importância para os estudos ontológicos. 

   Logicamente considerado um termo é unívoco quando significa (aponta, como sinal) uma razão simplesmente 
uma, convenientem multis distributive (unum in multis), isto é, uma conveniente distributivamente a muitos 
(um em muitos), como o definem os escolásticos. A sabedoria de Salomão e a de um homem experiente, 
enquanto sabedoria, em sua qüididade, isto é, em sua formalidade é unívoca, pois sabedoria é sabedoria e 
nada mais. A univocidade aqui é puramente formal, porque a deste e neste homem consta de um saber, 
quantitativa e qualitativamente, diferente de outro pela soma maior ou menor de conhecimento que um tenha 
em relação a outro, 

   Quando dizemos que um termo é análogo reconhecemos que nele há algo que se assemelha ao analogado e 
algo que se diferencia. Analogia é a síntese do semelhante e do diferente. Todos os entes são análogos. Mas 
há graus: analogia de atribuição extrínseca - quantitativa; analogia de atribuição intrínseca - qualitativa; 
analogia de proporcionalidade - relação e função. Há analogia de atribuição intrínseca quando o análogo 
(termo, conceito, conjunto simbólico) convém propriamente a todos os objetos que designa, embora 
adequadamente em certos casos, inadequadamente em outros. Ex.: o ato existencial é misto de ato e potência, 
é híbrido. Ato e potência são aplicados a Deus e às criaturas, analogicamente, por atribuição intrínseca. Há 
analogia de atribuição intrínseca entre dois medicamentos que servem para o mesmo fim (também pode 
confundir-se em certos casos com a função, mas só quando tomado dinamicamente). Há analogia de 
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extrínseca, temos, no primeiro, o símbolo, e no segundo, a metáfora. Já a alegoria15 é um 

complexo simbólico formado por símbolos com analogia arbitrária, não natural. 

O conceito de analogia (do gr. aná, para cima, e logos, pensamento, pensamento 

dirigido para outro superior) é de fundamental importância para compreender a simbólica 

como de analogia por atribuição intrínseca (algo essencial da coisa simbolizada, 

diferentemente da metáfora, analogia por atribuição extrínseca, algo acidental). O análogo 

(movimento do pensamento para cima) é oposta ao catálogo (movimento do pensamento para 

baixo); o primeiro busca sempre um princípio superior de unificação essencial que abarque as 

diferenças acidentais e específicas em sua singularidade (catálogo, do gr. Kata, do alto para 

baixo, abaixo). 

 

2.1.2 Características dos símbolos 

Abaixo, seguem as 8 características do símbolo indicadas por Mário Ferreira, seu 

componente dual, bem como uma breve síntese da gênese lúdica na psicologia infantil. 

a) Polissignificabilidade - a polissignificabilidade dos símbolos consiste na sua aptidão 

a se referirem a mais de um simbolizado. Um símbolo pode ser deste ou daquele 

referido. A cruz, por ex., é símbolo das quatro estações do ano, dos quatro pontos 

                                                                                                                                                         

atribuição intrínseca quantitativa entre dois objetos de qualidade e espécies diferentes, quantitativamente 
iguais, como por ex. o mesmo peso. Assim 1 quilo de papel e 1 quilo de açúcar. 

   Há analogia de atribuição extrínseca quando usada em sentido nem unívoco, nem equívoco, mas apenas por 
transposição em consideração metafórica (substituição de um sentido exterior por outro que apresente 
semelhanças meramente exteriores). Ex.: Um homem risonho, alegre, e um jardim risonho, alegre; um clima 
não saudável e um homem não saudável. As metáforas são verdadeiras analogias quando não disparatadas. A 
metáfora pertence mais à estética do que propriamente à metafísica. 

   A analogia de proporcionalidade ou de proporção é a que consiste entre coisas totalmente diferentes, mas 
que apresentam cada uma, certa similitude de relação (analogia de relação) ou de função (analogia de 
função). A ala direita e a ala esquerda de um exército; o pé esquerdo e o pé direito de um edifício; a entre um 
chefe e a tropa e a entre a cabeça e o corpo, são outros exemplos de analogia. 

    Há homologia quando há proporcionalidade entre a função de um todo com a função de um outro todo, como 
por ex. a existente entre as asas dos pássaros e os membros anteriores dos mamíferos, entre as penas dos 
pássaros e as folhas da árvore. 

15 DF MFS (1963, p. 83) – ALEGORIA - Uma obra simbólica (ou o processo de execução da mesma) que se 
caracteriza: 1) por uma constituição complexa e complicada em comparação ao símbolo, que pode ter um 
conteúdo simples; 2) pela relativa arbitrariedade que se conserva na escolha dos seus elementos significativos 
(distinguindo-se também com isto do símbolo, o qual, tomado no sentido próprio de símbolo natural, funda-se 
em uma analogia natural). É uma alegoria a justiça representada por uma mulher com os olhos vendados e 
uma espada na mão. 

    Sentido alegórico, aplicado aos textos bíblicos, significa uma interpretação dos mesmos que não pode ter sido 
intencionada ou prevista pelo autor, ou provavelmente não o foi. 
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cardiais, das quatro idades do homem, também do homem, de Cristo, da morte, etc. 

Vê-se vários simbolizados significados por um mesmo símbolo. 

b) Polissimbolizabilidade - um simbolizado pode ser referido por vários símbolos. A 

solidão, como simbolizado, pode ser significada por um rochedo isolado em alto 

mar, um pequeno barco na imensidade de um lago, uma águia no topo de uma 

montanha, uma árvore numa planície vazia. 

c) Gradatividade - o símbolo tem uma escalaridade de significabilidade a um 

simbolizado, pois ele pode ser melhor símbolo deste simbolizado do que daquele; 

d) Fusionabilidade - capacidade do símbolo fundir-se com o simbolizado ante a 

apreciação simbólica, como sucede frequentemente nas religiões, em que os 

símbolos terminam por serem os próprios simbolizados; 

e) Singularidade - característica rara de alguns símbolos que conseguem alcançar uma 

significabilidade única, de um único simbolizado, como o Ser Supremo, como 

símbolo de Deus. Nestes casos também há fusionabilidade; 

f) Substituibilidade - os símbolos que se referem também a um mesmo simbolizado, 

entre muitos outros diversos a que se podem referir, permitem a sua mútua 

substituição; 

g) Universalidade - todas as coisas são símbolos da ordem a que pertencem.  Todos os 

fatos são símbolos do conceito, que é um esquema abstrato. Dessa forma o símbolo 

é universal. Já os sinais matemáticos ou logísticos são apenas sinais que se referem 

também a esquemas abstratos, como na diferença entre número e numeral, o 

primeiro diz respeito apenas à representação gráfica, escreva-se o número “3” ou o 

número “III”, tanto faz, refere-se sempre ao mesmo numeral “três”. 

h) Função simbólica - É preciso distinguir claramente a função simbólica do símbolo, 

da função signalativa do sinal. Esta é meramente indicativa, apenas aponta. Já o 

símbolo tem uma função analógica, explicadora, sendo também uma matriz de 

inteligência. 

 

O símbolo também é dual, nele há: 1) uma analogia de atribuição intrínseca, que 

revela um ponto de identificação com o simbolizado e 2) uma parte ficcional quanto ao 

simbolizado. 

O símbolo oferece uma via explicativa, seja por deficiência ou por proficiência. Toda 

a natureza, em sua linguagem muda, “fala” através dos símbolos, que o artista sente e vive, 

que o filósofo interpreta e o cientista traduz nas grandes leis que regem o universo. 
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Através do ludus simbólico, Santos explica como na criança se dá a gênese do símbolo 

quando na fase da predominância do sensório-motriz, que é a primeira do desenvolvimento da 

inteligência, surgem os “esquemas simbólicos”, que são esquemas de ação, saídos do seu 

contexto, e que evocam situações ausentes, como, por exemplo, o “fazer de conta” que toda 

criança gosta e precisa fazer para um desenvolvimento normal de seu psiquismo.  

Mário Ferreira não evidencia em seu livro, mas posteriormente a criança amplia seu 

universo simbólico, através das narrativas das fábulas16, o pedir “conta de novo”, e depois “de 

novo”, e depois “novamente” é apenas um sinal da necessidade de memorizar e interiorizar 

antecipadamente o imaginário das possibilidades reais da vida fática.   

2.1.3 Adaptação: Acomodação e Assimilação 

Os seres humanos, como todo ser vivo, surgem, perduram e dependem de um meio 

ambiente, que lhes é favorável em certos aspectos e bastante hostil em outros, mas que, por 

meio de condicionamentos, ativam ações e modificações que os tornam aptos a sobreviverem 

no mundo. Essa atividade toma o nome de adaptação – que pode ser, não só biológica, como 

psicológica e social. Para o estudo da simbólica, Mário Ferreira toma o símbolo numa 

operação diádica, tanto individual como social. 

A adaptação processa-se pela acomodação, isto é, pela disposição dos esquemas à 

circunstância ambiental, e por uma assimilação (assemelhação), em que é captado do 

ambiente o que é assimilável pelos esquemas. 

Desta forma, temos que: 

a) A acomodação é uma ação “centrífuga” dos esquemas dirigidos (ad), quanto mais 

ativo este processo de ajustamento, mais próximo da imitação. O organismo põe 

seus esquemas dirigidos ao meio exterior, acomoda-se a ele, por isso é ativa; 

b) A assimilação é uma ação “centrípeta” dos esquemas dirigidos (in), quanto mais 

passivo este processo de absorção, mais próximo do símbolo. Incorpora o que lhe é 

afim e o que necessita para a sua economia, o semelhante, o que pode e convém 

assemelhar, por isso é passiva. 

                                                 
16 De te fabula narratur - É de ti que a fábula é contada. 
    DF MFS (1963, p. 702) - FÁBULA (do lat. fabulare, contar, fabular) É uma pequena história em que os 

protagonistas são animais ou coisas inanimadas e, em alguns casos, pessoas humanas (propriamente o 
apólogo), que tem uma finalidade moral ou meramente prática, utilitária. Encontra-se a fábula em todos os 
ciclos culturais, e em todas as manifestações da cultura humana, até nas mais primitivas. 
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Psicologicamente, os símbolos são incorporados, pela assimilação, em forma de 

esquemas fático-noéticos por abstração dos dados da experiência. Não há incorporação real-

fática, mas apenas esquemático-abstracta (intentionaliter), sempre proporcional ao 

cognoscente, na relação entre este e o objeto. O cognoscente conhece o que é cognoscível 

pelo cognoscente (modalidade do adágio escolástico de que “a ação segue-se ao agente”, que 

é um postulado indiscutível, segundo Mário Ferreira). 

A assimilação realiza uma incorporação segundo os esquemas, nunca é pura nem total, 

mas apenas esquemática. Consequentemente, não há um conhecimento totaliter, mas do totum 

da coisa, uma estrutura noética17 que se refere à coisa como um todo; mas como ela é em si, 

totalmente, não é assimilada. Eis a razão por que o conhecimento não pode dar a captação da 

coisa exaustivamente (exhaustive), por mais que nos acomodemos a ela18. 

Aumenta-se o conhecimento pela acomodação de esquemas técnicos que nos traduzem 

suas captações em esquemas assimiláveis. Mário Ferreira exemplifica este ponto, explicando 

que os aparelhos de rádio captam vibrações eletromagnéticas e as traduzem em vibrações 

moleculares para os esquemas somáticos que temos. Não conhecemos diretamente as 

vibrações eletromagnéticas em si, mas apenas seus símbolos. 

Dos fatos, a nossa organização psíquica capta um esquema fático da haecceitas19, da 

eceidade da singularidade, do objeto. O esquema fático desse objeto, aqui e agora, é 

condicionado pelos esquemas acomodados da organização psíquica. A imagem, que temos 

dele, é, assim, produto de uma emergência da organização psíquica e da predisposição do 

objeto, das suas notas, que foram por aquelas assimiladas intencionalmente (intentionaliter). 

(SANTOS, 2007, p. 62). 

Portanto, a nossa experiência está condicionada à esquemática que possuímos. A 

experiência infantil é diferente de um homem adulto. Neste caso, torna-se fácil compreender o 

                                                 
17 DF MFS (1963, p. 1025) - NOESIS - (do gr.) = conhecimento. É a ação de conhecer, mas uma operação 

exclusivamente do intelecto. É o exercício do Nous, espírito, razão; é a atividade da apreensão intelectual e do 
pensamento intuitivo. Noema é o conteúdo dessa atividade, noético é o adjetivo que significa tudo quanto diz 
respeito a noesis. Para Husserl é a atividade da consciência que é intrinsecamente intencional e que tende para 
um objeto, pois quando se pensa, pensa-se em alguma coisa. É ela que anima a corrente da consciência que é 
intrinsecamente hilética (de hylê, matéria) e não intencional. Nela há a intencionalidade. É assim uma 
instância do ego cogitans, do que pensa, cogita. Noema é o sentido objetivo da noesis, e noético é tudo o que 
pertence à ela. 

18 Entre o Tudo e o Nada, também há uma palavra de 4 letras que dá acesso ao conhecimento de Algo da coisa 
em si, é justamente sobre este Algo que temos conhecimento, não sendo reducionista (tudo), nem niilista 
(nada). 

19 DF MFS (1963, p. 841) - HAECCEITAS (a qualidade de ser haec, isto aqui, istidade), que é o seu princípio, a 
heceidade. A afirmação da individuação não nega a realidade da universalidade, porque a individuação do 
ente, enquanto ele, não implica que não possua notas em comum com outros. Quando nominalistas e 
existencialistas negam a universalidade pela afirmação da individualidade, comprovam que apenas 
confundiram o princípio de singularidade e o de individuação com o fator de universalidade, que é a forma. 
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papel da “cosmovisão” na experiência, porque, segundo a esquemática do indivíduo, e 

daquela que tem em comum com um grupo social, ou com um período histórico, permitirá 

que a estruturação formal da experiência, seja diferente de outros. Encontramos, assim, nessa 

explanação, as positividades afirmadas pelos idealistas, na aceitação das ideologias e das 

cosmovisões, sem que tais positividades excluam outras, que com aquelas cooperam na 

estruturação do conhecimento, como as propostas pelos realistas, pelos empiristas, pelos 

pragmatistas, etc. 

O que conhecemos das coisas é o correspondente psíquico às mudanças de potencial 

dos nossos esquemas, que constituem seus arithmoi20, seus números, e nos dão esquemas 

noéticos dos fatos. Se o nosso conhecimento se processa por esquemas intencionais 

(noéticos), e esses são intencionalmente cópias das qüidades que estão nas coisas, não 

podemos esquecer que, em toda cópia, mimesis, imitação, há a presença de uma analogia que 

implica uma síntese da semelhança e do diferente. 

                                                 
20 NÚMERO - (do lat. numerus, do gr. nomos, lei, norma. Corresponde ao gr. arithmós, de rythmós, do radical 

rhe, de onde rheô, do verbo rhein, que significa fluir). Há, portanto, um parentesco entre número e ritmo. a) 
Para os pitagóricos há uma analogia em cujo logos ambos se identificam. O fluxo da criação implica o 
número. "Ritmo é a periodicidade percebida. Trata-se da medida em que tal periodicidade forma em nós o 
fluxo habitual do tempo. Assim, todo fenômeno periódico, perceptível aos nossos sentidos, destaca-se do 
conjunto dos fenômenos irregulares... para atuar só sobre nossos sentidos e impressioná-los de maneira 
totalmente desproporcionada à riqueza de cada elemento atuante", escreve Pius Serviano e Matila C. Ghyka 
sintetiza: "ritmo é a experiência do fluxo ordenado de um movimento". 

    Deste modo o ritmo está para o tempo assim como a simetria está para o espaço. A harmonia espacial 
(extensista) é simétrica; a harmonia temporal (intensista) é o ritmo. Para Pitágoras (o que é confirmado por 
todos os pitagóricos posteriores) que o arithmós era posótetes Khyma ex monadou synkeiménon, ou seja, a 
série móvel que jorra (que flui) da Mônada. Arithmós é assim algo das coisas móveis, das coisas que 
conhecem mutações de quaisquer espécies; isto é, daquelas que sofrem as mutações. Há arithmós (número) 
onde há geração e corrupção, onde há aumento e diminuição, onde há alteração, onde há movimento 
(transladação). Todas as coisas finitas, portanto, que constituem a série das coisas criadas, são números, têm 
números. Todo ser finito caracteriza-se pela composição, pois o único ser absolutamente simples, de 
simplicidade absoluta, é o Ser Supremo. O Um (Hen Prote = um primeiro) não é um número, como não o é o 
Hen-Dyas aóristos (o um díada-indeterminada), pois este, sendo gerado por aquele (e note-se gerado e não 
criado), é ainda aquele em sua processão ad-extra. A geração do Hen-Dyas dá-se através de uma processão 
ad-intra, ainda no Ser Supremo. O Hen-Dyas (Um-múltiplo) de Platão é o Um em sua atividade criadora, que 
cria a díada indeterminada (a determinação que é o ato formativo de Aristóteles e a determinabilidade que é a 
potência-materiável). O número vai surgir na oposição entre determinação e determinabilidade, pois é a série 
móvel que flui da Mônada, o produto das relações entre os opostos na substância universal. 

    Fragmentos pitagóricos sobre os números: Arithmou dé te pant'epoiken - "Tudo está arranjado (arrumado, 
construído) segundo (pelo) número" (Frase atribuída a Pitágoras, segundo Aristóxeno de Tarento); 
Pythagóras panta ta prágmata apeikathôs tois aritmois - "Para Pitágoras todas as coisas copiam (são 
modeladas, copiadas por) o número". Estes dois fragmentos pertenciam ao Catecismo Pitagórico; Pythagóran 
mathein tà peri tous arithmous pará Aigyptión - "Pitágoras, através dos egípcios, é que teve conhecimento 
epistêmico dos números". – Aristóteles; Panta tà gignoskómena arithmòn exonti -"Todas as coisas se tornam 
conhecidas pelos números". (Frag. 3 de Filolau, cit. por Diels); ... ar, aitioion tón kai tou emai ôs óroi oinai 
stigmai tón megethôn. - "... os números são as caudas da substância e do ser. ... a título de limites, assim como 
os pontos determinam as grandezas". (Aristóteles in Met. 1092b-8, mas que se refere ao pitagórico Eurico de 
Tarento, discípulo de Filolau); ... pánta tà pr'gmat apeikázôn tois arithmois. - "Todas as coisas são feitas à 
imitação dos números". (Anônimo, cit. por Diels); ... arithmon stoikeia tôn ontôn stoikeia. - "o princípio do 
número é o princípio (elementos) do ser (ente)". Dicionário MFS, p. 103. 
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Em todo o conhecimento há uma assimilatio, e como pode dar-se o sinal ou similis, 
sem o simultâneo e o semelhante? E se há algo semelhante, há, por distante que seja, 
um ponto de identificação no Ser. Nós somos, estamos no Ser, e somos do Ser, e 
como seres, temos o ser em nós. E o Ser é o noumeno21, que nos surge em todas as 
equivocidades e todas as analogias do existir. Se dele não temos um conhecimento 
imediato, por meio de esquemas, há um conhecer confuso, porque somos quando 
conhecemos, e o conhecimento é ser. (SANTOS, 2007, p. 65) 

 

Quando a assimilação é muito inferior à acomodação, temos a imitação; quando a 

assimilação supera em muito a acomodação temos o símbolo. Não há uma acomodação pura, 

nem uma assimilação pura. A atividade adaptativa do nosso espírito funciona dialeticamente 

por dois vetores inversos: o de exteriorização dos esquemas, e o de interiorização dos mesmos 

pelas ações de acomodação e de assimilação, respectivamente. 

No sonho, por exemplo, nossos sentidos estão adormecidos e fraca é a atividade de 

acomodação, por conseguinte a assimilação é máxima, razão por que os sonhos tomam a 

forma simbólica, costumeiramente, segundo os esquemas que constituem o psiquismo na sua 

ação de captar objetivamente o próprio funcionamento e do próprio corpo. Por isso que os 

sonhos são sempre férteis para revelar as razões ocultas dos processos psíquicos profundos. 

Em síntese, há símbolo quando há assimilação fictícia de um objeto qualquer ao 

esquema, sem a necessária acomodação atual do mesmo. 

As coisas fazem de conta que são outras. O “faz de conta” infantil mostra bem a 

gênese do símbolo. O símbolo repousa sobre uma simples semelhança entre o objeto presente 
                                                 

21 DF MFS (1963, pp. 1030-1) - NÚMENO - (do gr. nous) que se encontra algumas vezes em Platão (noumenon) 
e foi transcrito por Kant como Noumenon e dotado por ele de um sentido especial que guarda relação com o 
verbo pensar, mas de fato aparece mais equivalente a pensado, como oposto a percebido pelos sentidos. Visto 
que todo o conhecimento humano se baseia em percepções intuitivas dos sentidos, que fornecem os 
fenômenos sobre os quais opera, posteriormente, a razão. Kant presume o caso imaginário de uma intuição 
racional direta que, segundo ele, captaria o noumenon, quer dizer, o objeto inteligível, que livre das ilusões 
sensoriais seria a coisa em si ou realidade absoluta. "Se admito coisas que fossem somente objetos do 
entendimento racional e, não obstante, se oferecessem a uma intuição, se bem que não à intuição sensível, 
chamaria tais coisas noumena (inteligibilia)". (Kant, Crítica da Razão Pura). 

    O conceito do númeno, pois não é o conceito de um objeto dado, mas é um conceito só negativamente 
delineado, que se impõe em virtude da limitação em que estamos banidos por nossa sensibilidade, e que 
contém o problema como pergunta aberta, se há tais objetos livres da intuição sensível. Se, pois, presumimos 
uma intuição racional que, porém, não é a nossa, e da qual nem podemos afirmar a sua possibilidade, logo 
exigimos também um objeto para essa espécie de intuição e isto seria o noumenon, tomado em um sentido 
positivo. Para a razão teorética o noumenon é uma mera possibilidade, mas a razão prática é que nos garante a 
realidade da coisa em si, de uma maneira indireta, sem contudo proporcionar-nos a intuição do númeno. A 
razão prática que governa a vida moral funda-se necessariamente na ideia da liberdade, que é o preâmbulo de 
cada moralidade. Ora, os sujeitos morais como fenômenos, quer dizer, considerados como existentes dentro 
do espaço e do tempo e, portanto, sujeitos à sensibilidade, e dados só em uma apreensão sensível, seguem 
inevitavelmente as leis da causalidade e da necessidade reinante na natureza, de maneira que a liberdade não 
pode ser atribuída ao fenômeno, mas só ao númeno postulativamente. Por isso Kant chama o sujeito da 
moralidade o homo noumenon. Só ele é capaz de exercer uma própria causalidade em virtude de sua 
liberdade, visto que o homem, como fenômeno, não pode sair do entrelaçamento das sucessões necessárias. 
Enquanto Kant toma o conceito de númeno primariamente em seu sentido epistemológico, os seus sucessores 
inclinaram-se a concebê-lo, mais a mais, como uma grandeza ontológica. 
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(na realidade ou no espírito), que faz o papel de significante, e o objeto ausente, o de 

significado, que é por aquele simbolicamente referido. Mas o símbolo precisa ter uma 

analogia de atribuição intrínseca como o simbolizado, do contrário, é metáfora e não símbolo. 

E não pode ser convencional ou arbitrário, pois, do contrário, é apenas sinal, e não tem a 

característica específica e diferencial de símbolo.  

Por isso, o símbolo distingue-se do sinal. O sinal é um significante que pode ser 

arbitrário ou convencional, ou indicante por correlação, enquanto o símbolo é apenas um 

significante motivado, representando uma semelhança intrínseca com o significado. 

Em resumo, símbolo é tudo quanto está em lugar de outro, sem acomodação atual à 

presença desse outro, com o qual se tenha qualquer semelhança (intrínseca por analogia), e 

por meio do qual se queira transmitir essa presença não atual no que se indica. 

2.1.4 Sinal e Símbolo 

Sinal é tudo o que aponta outra coisa com a qual tem relação natural ou convencional. 

O sinal é o gênero, e o símbolo é a espécie, daí decorre que se todo símbolo é sinal, mas nem 

todo sinal é símbolo. O sinal pode ser apenas convencional, já o símbolo, não. Este deve 

repetir, analogicamente, algo do simbolizado. Portanto, o símbolo é um sinal com a repetição 

de alguma nota do simbolizado. 

“Jung nos mostra que há inúmeros neuróticos hoje que os são simplesmente porque 

não sabem qual o seu mal. E por sua vez, há insatisfação entre os normais, porque não 

encontram um símbolo que sirva de canalização à libido.” (SANTOS, 2007, p. 173). É preciso 

não confundir os sintomas com os símbolos. Os sinais sintomáticos são apenas mostras, e não 

símbolos. O neurótico, por exemplo, tem tendência a fazer essa confusão, ao considerar como 

sintoma o que é meramente símbolo.  

Um descontentamento popular na história pode mostrar muito a desordem econômica 

ou social de uma época, mas já uma catedral gótica é símbolo de uma cultura, como também o 

é uma múmia egípcia, uma ponte romana, as autobiografias do século dezoito em diante, ou o 

aerodinâmico nas formas funcionais de nossas realizações de massa. 
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2.1.5 Simbolismo tradicional 

Segundo o historiador de arte e de religiões comparadas, Luc Benoist22 (1967, pp.  17-

20), o símbolo é um gênero no qual suas diferentes variedades, palavras, signos, números, 

gestos, grafias, ações ou ritos, são espécies. A lógica racional da gramática está relacionada 

mais ao sentido físico e literal, já os símbolos implicam um conjunto de ideais de um modo 

total e não analítico, são sintéticos e intuitivos. Os símbolos dão motivos de evocação 

indefinida até mesmo permitindo a tradução de valores opostos e complementares, são 

mediadores do domínio psíquico com caráter dual, admitindo um duplo sentido e 

interpretações múltiplas e coerentes, igualmente verdadeiras desde diferentes pontos de vistas. 

Cada pessoa pode interpretar em diferentes níveis, de acordo com seu grau de conhecimento. 

A parte simbolizando a totalidade, o inferior é testemunhando do superior, o conhecido 

tomando às vezes do desconhecido... ao lançar uma ponte entre o corpo e o espírito, entre o 

visível e o invisível, os símbolos permitem fazer sensível todo o conceito inteligível. 

O simbolismo não é, como se supõe, a fantasia poética de uma escola literária ou 

duma mera qualidade sobreposta às coisas, o símbolo não é convencional nem arbitrário. Ao 

contrário, o simbolismo forma uma só coisa com a realidade que se esforça em se manifestar 

em seu elemento mais essencial e oculto, sua forma, seus gestos, seu ritmo. Neste último 

aspecto, o simbolismo pode ser tomado com um caso particular da ciência do ritmo entendido 

numa escala antropológica, pois o ritmo constitui o armazenamento numérico de toda a 

natureza. Marca indelével de seu intelecto, o homem ritmado pelo coração e respiração, desde 

o nascimento até a morte, está submerso num fluxo de ondas em movimento, onde a 

passagem dos céus, das estrelas e dos anos, estações e dias, determinam a curva de sua vida. 

O homem gosta dos ritmos e busca avidamente sua percepção: seu corpo é ao mesmo tempo 

uma antena de fina sintonia como também um transformador rítmico, encontrando neles a 

satisfação de uma necessidade fundamental, a de uma comunicação com o ambiente do 

mundo, com a harmonia da natureza e consigo mesmo. O ritmo se oculta no centro de toda a 

manifestação, de toda atividade profunda do ser, de cada coisa, nada é inerte ao ritmo do 

mundo, ao que Platão chamava de música das esferas.23 

  

                                                 
22 Luc Benoist (1893 - 1980) foi um escritor francês e historiador de arte, publicou muitos livros sobre arte e 

simbolismo tradicional com estudos de religiões comparadas. Foi curador assistente de Versailles, curador 
honorário dos Museus da França e curador do Museu de Belas Artes de Nantes (1947-1959). 

23 DF-MFS (1963, p. 996) - Mundus intelligibilis - O mundo das realidades inteligíveis. É o mundo das formas 
(ou ideias) platônicas, o mundo das rationes aeternas de Santo Agostinho, que são imperfeitamente copiadas 
pelas coisas sensíveis. 
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2.2 Mito24 

II. OS CASTELOS 
 PRIMEIRO / ULYSSES 

O MYTHO é o nada que é tudo.  
O mesmo sol que abre os céus  

É um mytho brilhante e mudo - 
O corpo morto de Deus,  

Vivo e desnudo. 
  

Este, que aqui aportou,  
Foi por não ser existindo.  

Sem existir nos bastou. 
 Por não ter vindo foi vindo  

E nos creou. 
  

Assim a lenda se escorre  
A entrar na realidade.  

E a fecundá-la decorre.  
Em baixo, a vida, metade  

De nada, morre. 25 
- Fernando Pessoa, Cancioneiro, 08/12/1928 

 

Diferentemente do racionalismo moderno que tentou descartar tudo aquilo que não 

compreendia alegando não existir; a cultura grega tinha na filosofia uma forma de lidar com 

os fenômenos mais racionais (ponderáveis, comensuráveis), já no mito26 tinha outra forma de 

lidar com o mundo irracional (imponderável, incomensurável, desconhecido). A própria 

matemática desenvolvida na Grécia mostra um indício na somatória destes dois mundos 

complementares (racional e irracional) demonstrando a complexidade da realidade nos 

próprios conjuntos numéricos. É de conhecimento primário que o conjunto dos números Reais 

(R) é formado pelos números Racionais (Q) - que obedecem a uma razão, fração ou proporção 

                                                 
24 Este subcapítulo 1.2 foi desenvolvido tendo como base o áudio da aula 11 do Curso Introdução ao pensamento 

filosófico do professor Luís Gonzaga de Carvalho Neto (2008), disponível em 
http://www.geocities.ws/professorluizgonzagacneto/ Acesso em 20/03/2014. 

25 (PESSOA, 1976, p. 72). Em Mensagem, Fernando Pessoa observa que para entender os símbolos e rituais 
simbólicos se exige do intérprete 5 qualidades ou condições, sem as quais os símbolos são mortos para o 
intérprete, e ele um morto para os símbolos: simpatia, intuição, inteligência, compreensão, Graça – Superior 
Incógnito – Conhecimento e Conversão do Santo Anjo da Guarda (esta última condição, que está em 
sinonímia de três conforme ao público a que se refere, é a menos definível). 

26 DF MFS (1963, p. 950) - MITO - (do gr. mythos, lenda).    a) É o relato simbólico que não revela 
imediatamente qualquer reflexão sobre fatos realizados por agentes impessoais ou forças da natureza, mas 
representados por seres pessoais. Esses relatos constituem, em suma, a mitologia, acrescentando-se neles as 
crenças respectivas.        b) A exposição de uma ideia ou doutrina sob a forma predominantemente poética, 
portanto metafórica e alegoricamente, como o mito da Caverna de Platão.      c) Uma crença mais ou menos 
geral que não tem nenhuma consciência histórica, como o "mito da greve geral" para instaurar a revolução 
social, defendida pelos socialistas revolucionários e sindicalistas. Vide Utopia. 
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de números inteiros, e os números Irracionais (I) - que fogem desta razão mostrando um 

desregramento e incomensurabilidade na formação dos conjuntos de números Reais, analogia 

do mundo real (R=Q+I). Sem passar para o outro extremo, uma coisa é dizer que racional e o 

irracional estão contidos no Real, outra completamente diferente é dizer que o real se restringe 

apenas ao racional ou irracional. Com a cultura romana se deu o mesmo fenômeno dos 

gregos, os latinos não eram unívocos, reconheciam ao mesmo tempo o mítico e o racional. É 

necessário estabelecer um diálogo com o passado, existe uma atualidade da antiguidade 

(MONNEYRON, 2004). 

Um historiador racionalista certamente encontrará no mito um completo relato das 
mais célebres dinastias. Não é verdade que encontramos nos mitos a história de reis 
e reinados? Nessa perspectiva, se poderiam datar até mesmo os diferentes trabalhos 
de Hércules, ou ainda traçar com detalhes o itinerário dos Argonautas. No caso de 
um linguista, parece claro que as palavras dizem tudo: as lendas, afinal, formam-se 
tão somente em torno de uma locução. Uma única palavra deformada, eis um deus a 
mais. O Olimpo não é senão uma gramática que regula as funções dos deuses. Se 
heróis e deuses chegam a transpor uma fronteira linguística, terminam por 
transformar um pouco seu caráter, e o mitólogo deve estabelecer dicionários sutis 
que lhe permitam, contorcendo-se sob o gênio de duas línguas diferentes, decifrar 
duas vezes a mesma história. Se, ao contrário, trata-se de um sociólogo, então o mito 
passa a manifestar um meio social, um meio parte real, parte idealizado, um meio 
primitivo, onde num instante, o chefe é confundido com um deus. (DIEL, 1991, p. 9, 
prefácio de Gaston Bachelard). 

 

Segundo o professor Luís Gonzaga de Carvalho Neto, quando se fala que os povos 

arcaicos possuem mitos acerca de sua origem divina, não significa dizer que esta origem é 

irreal ou falsa. Mito não seria apenas o atributo de um objeto, mas sim um tipo de narrativa, 

uma forma de expor o objeto. Quando se fala que algo é mítico, significa dizer que este objeto 

nos chega por meio de narrativas míticas que são indispensáveis ao conhecimento humano 

cuja compreensão plena ainda não se conhece. Narra-se de forma mítica um objeto quando é 

importante para o sujeito, mesmo quando ainda não se consegue compreender totalmente. No 

discurso ordinário, isto pode ser notado quando se aconselha a uma criança ser uma pessoa 

boa e honesta quando crescer. Normalmente se explica estas qualidades miticamente... não 

porque estas qualidades não existam, mas porque a criança ainda não é capaz de compreender 

a razão e a real importância destas qualidades na vida adulta.  

Quando o tipo de objeto muda, o jeito de conhecer daquele objeto também deve 

mudar. O problema das ciências humanas e sociais é que os fenômenos são capazes de uma 

variedade elástica indefinida, portanto não podem ser descrito pelos mesmos métodos das 

ciências naturais. Conhecer é ter na mente uma representação adequada do objeto, tanto 

melhor quanto mais preciso for, mas se a natureza do objeto é indefinida e incerta o seu 
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conhecimento é também indefinido e incerto, isto é saber como é o objeto. Numa 

circunstância, este objeto é isto, isto e isto; noutra circunstância, ele é aquilo, aquilo e aquilo; 

a exemplo da água que é sólida, liquida ou gasosa a depender das circunstâncias. 

Existem dois tipos de objetos, os singulares e os universais. Quando se explica a 

triangularidade a um aluno, ele não capta as propriedades daquele triângulo específico, ele 

capita a triangularidade de todos os triângulos. Nesta estrutura abstrata, o aluno nunca vai 

tocar, pode até tocar naquele triângulo do esquadro de plástico, mas a estrutura ele não “toca”. 

No processo de aprendizagem, ninguém age tão diferentemente quando, na primeira vez, vê a 

letra “a” e conhece a relação com o seu fonema. Depois deste aprendizado, desta associação, 

ninguém vai dizer que “a” é “b”. Foi necessário alguém para dizer que a letra “a” corresponde 

ao som de “a”. O conhecimento da linguagem vem de outro ser humano, contudo não 

significa dizer que é arbitrário, é mais um enfoque de procedência que de relatividade. 

Compreender total e absolutamente algo está fora da escala humana, nem um grão de areia 

pode ser compreendido deste jeito. Contudo, compreender outro indivíduo dá, pois nesta 

acepção o compreender é de outra magnitude; exceção se faz quando os tipos humanos são 

muito diferentes, a exemplo de alguém querer compreender totalmente o tipo de um São 

Francisco de Assis... não irá conseguir sem ter o tipo adequado de ascese espiritual para isto. 

Uma diferença do mito para a metáfora, é que além de enriquecer a narrativa, o objeto 

da metáfora é acessível imediatamente. A metáfora é usada para tornar o estilo mais 

agradável, é uma linguagem ilustrada que serve para amaciar o que se fala. O objeto da 

metáfora é tão acessível quanto qualquer outro, já o objeto do mito, normalmente, não é 

acessível senão pelo próprio mito, devido sua complexidade. Entre uma narrativa mítica e um 

discurso com alguns elementos míticos há diversos graus. A própria República de Platão não 

é um discurso mítico, é um discurso lógico com teses e objeções levantadas, de vez em 

quando, no meio da narrativa, ele insere um mito; na realidade, é um discurso dialético com 

alguns elementos míticos. Entretanto, há realidades para além da expressão da própria 

linguagem humana. Quando um místico fala para outros, que não possuem a referência do 

objeto, ele fala de forma mítica, já quando um místico fala para outro místico que possui a 

referência do objeto mítico, ele fala de outra forma, mas o objeto continua sendo exatamente o 

mesmo, mudou só o sujeito que ouve a narrativa e a forma de narrá-la. Existem muitos 

objetos retratados miticamente que podem ser traduzidos para um discurso analítico ou 

científico, já outros objetos míticos não, pois alguns objetos são de certa forma inefáveis, não 

possuindo a expressão adequada em linguagem humana. 
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Haveria melhor prova de que os valores míticos permanecem ativos, vivos? E uma 
vez que os mitos acolhem as mais diferentes explicações, haveria melhor prova de 
seu caráter essencialmente sintético? De fato, em sua simplicidade aparente, o mito 
enlaça e solidariza forças psíquicas múltiplas. Todo mito é um drama humano 
condensado. E é por essa razão que todo mito pode, tão facilmente, servir de 
símbolo para uma situação dramática atual. (DIEL, 1991, p. 10, prefácio de Gaston 
Bachelard). 

 

“Existe alguma coisa que precisamos saber e não temos como compreender 

exaustivamente” (Carvalho Neto, 2008), há certos objetos que só se pode falar miticamente. 

Tal exemplo pode ser notado quando se dá uma exposição mítica para a origem divina da 

espécie humana, esta origem é tão complexa que não pode ser expressa senão pela narrativa 

de um mito. Quando se fala que Deus criou Adão e Eva no sexto dia da Criação, isto é um 

mito; mas quando se fala que o homem evoluiu naturalmente pelo desenvolvimento de outras 

espécies, também é um mito. Os dois são mitos, pois a origem da humanidade só se deu uma 

única vez sem direito à repetição comprovação por qualquer teoria científica. O homem não 

pode ser testemunho de sua própria origem, óbvio. Neste tocante só se pode especular ou falar 

miticamente, nunca mais vai acontecer de novo. Os mitos são indispensáveis, porque alguma 

notícia a respeito de sua origem a pessoa precisa ter, porque a sua origem explicita a sua 

finalidade na existência. Em resumo, devido à complexidade do objeto a ser exposto, há duas 

ocasiões que normalmente se narra miticamente: uma é quando o objeto é capitado 

incompletamente; a outra quando mesmo captado completamente o objeto, não se dá para 

falar doutro jeito. Mesmo na incompletude ou na inefabilidade do objeto, o mito pode passar 

informações suficientes para que se reflita.  

Deve-se interpretar o mito conforme ele foi escrito e de acordo com a mentalidade em 

que se criou para captar o mesmo objeto, da mesma forma quando se tem certeza que falamos 

da mesma coisa para uma língua distinta, quando o nosso interlocutor capita o mesmo objeto. 

Por exemplo, Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança... então Deus é homem e 

mulher ao mesmo tempo, ele possui este atributo que está dividido nos homens. 

Existem mitos falsos e mitos verdadeiros, eles podem narrar objetos que existem como 

aqueles que não existem, tanto objetos reais quanto irreais. A narrativa bíblica da evolução 

humana através de Adão e Eva é um mito, e a evolução da espécie humana através de 

espécimes não humanos, também é um mito. O primeiro mito explica a diferença e a função 

específica do homem no cosmos, o segundo mito identifica porque existe algo no humano que 

é animal. Entretanto, o mito evolucionista é um falso mito, pois em nada especifica e agrega 

ao que diferencia o homem dos outros animais, apenas fala do que é comum. Como mito da 
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animalidade, ele é muito coerente, mas nada de novo neste aspecto, pois diversos povos 

antigos tinham a consciência que foi a própria terra que causou a diferenciação dos animais. A 

novidade no séc. XIX foi ter colocado o mito da animalidade para explicar a origem humana, 

sem explicar o porquê das diferenças específicas. O mito evolutivo não explica porque as 

características da inteligência objetiva (sem função biológica evolutiva), da vontade livre, e a 

nobreza de sentimentos estão no ser humano, ele explica apenas em que somos animais e nada 

mais.  
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2.3 Linguagem27 

A palavra surge da alma, mas diante dela se apequena. 
Das pérolas da alma a língua se envergonha, não tem como explicá-las [...] 

Quebra o núcleo da letra e chega ao sentido da palavra. 
Cada vez que imaginas algo, pensas removido o véu e alcança a verdade, 

mas o único véu é tua imaginação[...]28 
- Rumi, séc. XIII, jurista, teólogo sufi e poeta islâmico. 

 

 

A perspectiva de reduzir a totalidade do conhecimento humano a um conjunto de 

combinações meramente subjetivas, chamada língua ou cultura, perde a força quando se 

verifica que uma infinidade de reações humanas responde objetivamente aos dados do 

ambiente externo, sem necessariamente eliminar os fatores subjetivos. Se alguém dirige um 

carro e vê uma criança atravessando a rua, normalmente, para o carro por causa do risco de 

acidente e do código penal. Esta atitude preventiva é pertinente à situação objetiva na 

interpretação dos fatos. 

Alguns adeptos da filosofia analítica podem demonstrar certo fetiche verbal com o uso 

da palavra ao reduzir o conhecimento apenas à linguagem oral ou escrita. Entretanto a 

onipotência do primado da linguagem verbal cede perante os estudos recentes da 

Programação Neuro Linguística, onde seu criador, Milton Erickson, evidencia que sem a 

comunicação não verbal, a comunicação meramente verbal quase não existe. 

A atmosfera filosófica definida por Jacques Derrida, Heidegger, Wittgenstein ou 

Richard Rorty é muito exaltada em algumas faculdades de filosofia e de direito no país, 

chegando-se ao ponto de ser considerado o único estado possível de desenvolvimento da 

filosofia, “a” evolução. Os questionamentos linguísticos advindos de fora deste ambiente 

soam aos ouvidos de quem está absorto nesta atmosfera como se fossem músicas estranhas. 

Daí, surge um problema, para estabelecer um diálogo dentre deste clima, há que primeiro se 

adaptar ao discurso praticado, mas na hora em que se adapta, corre o risco de se tornar 

incapaz de transmitir os elementos de fora. Isso quer dizer que estudar filosofia no Brasil, e 

mesmo em faculdades europeias, muitas vezes significa entrar nesta atmosfera sem conseguir 

sair mais dela. 

                                                 
27 Este subcapítulo 1.3 foi desenvolvido tendo como base o áudio da aula de número 66 do Seminário e Curso 

online de Filosofia de Olavo de Carvalho de 17/07/2010, http://www.seminariodefilosofia.org/node/1399. À 
propósito, Olavo de Carvalho é um dos grandes divulgadores da obra de Mário Ferreira dos Santos, sobre o 
qual testemunhava “Cultuado e respeitado, temido e odiado em vida, Mário tornou-se, uma vez morto, objeto 
de uma conspiração de silêncios destinada a abafar o mais paradoxal dos escândalos: este país sem cultura 
filosófica deu ao mundo um dos maiores filósofos do século, talvez de muitos séculos.” 

28 (RUMI, 1996, p. 134, O mundo é espuma). 
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Olavo de Carvalho citando Jean Ladrière, filósofo e matemático francês, relembra que 

a ciência moderna surge da herança grega baseada na ideia do conhecimento objetivo:  

A ciência moderna nasceu e se desenvolveu num ambiente cultural que estava já 
profundamente marcado pela ideia de racionalidade. Mas esta apoiava-se 
essencialmente nas bases filosóficas legadas ao Ocidente pela cultura grega. Ora, o 
que dominou a concepção da razão que se elaborou no contexto do pensamento 
grego é a ideia de um saber especulativo regrado pelo critério da verdade, e a 
verdade ela mesma era entendida como correspondência entre a representação, tal 
como se exprime no discurso, e a realidade. O saber especulativo pertence à ordem 
da visão; ele comporta decerto uma articulação, que pode ser extremamente 
complexa, mas através da arquitetura conceptual na qual ele se exprime, é preciso 
ver o mundo de uma maneira adequada, e essa apreensão justa é em si mesma a 
última finalidade do saber e, em um certo sentido, a finalidade da vida mesma. O 
conhecimento verdadeiro conduz à contemplação da realidade tal como ela é.29 

 

Na visão crítica de Olavo de Carvalho, existe uma situação paradoxal no mundo 

acadêmico quando a confiança científica de apreensão da realidade é diluída e corroída, dia 

após dia, ao ponto da metodologia científica não admitir mais conhecer verdades objetivas. 

Decretam que apenas é possível conhecer descrições temporariamente apropriadas de certos 

fenômenos ou de certas constâncias. Descrições que podem ser invalidadas, no todo ou em 

parte, hoje, amanhã, ou depois, por qualquer outra descoberta. A ciência, nesse sentido, 

temporária, não diz mais como as coisas são. Esse debate interno da ciência prossegue 

indefinidamente e, por mais que pareça contraditório, os cientistas atuais se gabam de que sua 

atividade é permanentemente autocrítica e não dogmática. Porém, se é permanentemente 

autocrítica e não dogmática, isso é contraditório com a presunção de uma autoridade 

publicamente válida. Se o que um cientista está dizendo é apenas provisório, então esta ideia 

provisória não pode valer mais do que qualquer outra. E aí se aplica toda esta crítica 

linguística que, no fim das contas, a linguagem científica também faz um vasto uso de 

metáforas e figuras de linguagem, e na maior parte dos casos ela não sabe do que está falando 

nem poderia saber – porque a investigação crítica no sentido último dos conceitos das ciências 

não faz parte de ciência nenhuma, mas sim da filosofia.  Toda ciência tem que partir de 

axiomas mais ou menos arbitrários fundados em figuras de linguagem. Neste sentido, essa 

crítica está inteiramente correta, e se ela não se aplica a toda e qualquer presunção de 

conhecimento humano, ela se aplica perfeitamente à ciência tal como se pratica hoje.  

A despeito do prestígio da tecnologia30, a consciência da fragilidade científica ligada à 

nostalgia da aspiração do conhecimento total faz com que a confiabilidade efetiva da ciência 

                                                 
29 Livro Les enjeux de la rationalité (enjeux são os objetos que estão em jogo). 
30 O desenvolvimento da tecnologia é tida, popularmente, como um mérito devido à ciência, mas a tecnologia 
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diminua paradoxalmente, à medida que organismos internacionais, universidades, indústrias e 

autoridades públicas se arrogam cada vez mais digna a opinião da ciência em ser obedecida 

por todo mundo. Isto é uma situação extremamente paradoxal, de um lado declaram o dogma 

de não terem conhecimento definitivo sobre coisa alguma, do outro querem o reconhecimento 

absoluto por sua sabedoria temporária. Esse paradoxo dos cientistas afeta a vida de todos na 

medida em que damos crédito demasiado à ciência moderna. 

Então, nós estamos aqui acompanhando este processo pelo qual a crença iluminista 
em uma verdade objetiva que pudesse ser alcançada pela ciência – crença que por 
sua vez refletia longinquamente a tradição grega do saber apodítico, do saber 
objetivo, comprovado – acaba se substituindo em razão da própria dinâmica interna 
do exame filosófico, na ideia de que não há verdade objetiva alguma, de que há 
somente a herança linguística e cultural dentro da qual nós vivemos e através da 
qual, e somente através da qual, o mundo nos chega. Este trajeto, em vários pontos, 
se nutre de certos desvios ou erros de percepção muito elementares, e muito 
pequenos no começo, mas que, como acontecem num ângulo que vai se abrindo, 
então no começo a distância é pequena, mas, à medida que você se afasta, a 
distância entre as duas linhas vai aumentando. Aqui também acontece exatamente a 
mesma coisa: certos pequenos erros de percepção que são cometidos, e, por incrível 
que pareça, compartilhados por vários filósofos, de várias orientações diferentes, na 
medida em que cada um vai tomando as afirmações do anterior como território 
conquistado, e somente a partir do qual, ele pode raciocinar. De certo modo, a 
estrutura da profissão acadêmica exige isso, ela está continuamente atuando numa 
referência a si mesma como se o advento de cada nova filosofia, de cada nova teoria, 
fosse efetivamente um território conquistado, um patamar, e você tem que raciocinar 
então a partir daquilo; você nunca pode tentar voltar à experiência mesma. 
(CARVALHO, 2010, Aula 66 do Seminário e Curso online de Filosofia). 

 

Susanne K. Langer (2004, pp. 93-6) endossa os lógicos linguísticos quando criticaram 

as proposições metafísicas das pseudo-respostas às pseudo-perguntas, ou quando as críticas 

surgem do fato de se atribuir ao mundo aquilo que realmente pertence somente à "projeção 

lógica" na qual o concebemos, “propondo mal nossas perguntas prejudicamos nossas 

respostas”.  

Esta perplexidade foi muito bem desenvolvida pelos lógicos, e apesar de ter sido um 

marco notável da Filosofia Analítica, Langer enfatiza que o centro de interesse filosófico 

haveria de se deslocar uma vez mais, por muitos dos pontos considerados importantes para as 

fontes de conhecimento, necessitam voltar-se, em parte ou no todo, para as formas de 

conhecimento, formas de expressão, de simbolismo. Isto não significa, todavia, que os 

filósofos dados à razão deveriam renunciar à metafísica. Contudo, para Langer, supor que a 

                                                                                                                                                         

tem uma dialética própria e só parcialmente depende da ciência. A tecnologia seria como uma ciência prática 
geral que abarca desenvolvimentos de ciências específicas. No império romano, a tecnologia militar para 
construção de catapultas usava de conhecimentos da física, da matemática, da botânica. Não existe uma 
“ciência” da catapulta e sim uma tecnologia que se apropria do desenvolvimentos de elementos pertencentes a 
outras ciências (ferro, pedra, madeira, cipós). 
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metafísica ficou para trás é supor que todas "as ciências se acham finalmente estabelecidas, 

que a linguagem humana está completa, ou pelo menos prestes a completar-se”, e que tudo 

quanto falta ao conhecimento são fatos adicionais, jamais possíveis ao homem. 

O reconhecimento da relação íntima entre simbolismo e experiência, na qual se 
baseia toda a nossa crítica dos problemas tradicionais, é ele próprio um 
discernimento metafísico. Pois a metafísica, como toda busca filosófica, é um estudo 
de significados. Dela brotam as ciências especiais, que podem desenvolver suas 
técnicas e verificar suas proposições uma a uma, tão logo seus conceitos iniciais 
estejam bastante claros para permitir tratamento sistemático, isto é, tão logo o 
trabalho filosófico à sua retaguarda esteja pelo menos tentativamente consumado. A 
metafísica não é, ela própria, uma ciência com pressuposições fixas, porém progride 
de problema para problema mais do que de premissa para consequência. (LANGER, 
2004, p. 93). 

 

Conforme Schopenhauer, Cassirer, Delacroix, Dewey, Whitehead e alguns outros 

filósofos descobriram, o campo da semântica é mais amplo do que o da linguagem, mas 

estaria bloqueado por dois dogmas fundamentais da epistemologia atual: 

(1) Que a linguagem é o único meio de pensamento articulado, e  

(2) Que tudo o que não é pensamento falável, é sensação.  

Langer (2004, p. 95) explicita que estes dois aspectos estão ligados “porque todo 

pensamento genuíno é simbólico, e os limites do meio expressivo são, portanto, realmente os 

limites de nossos poderes conceituais”. Existe uma possibilidade inexplorada de genuína 

semântica além dos limites da linguagem discursiva, se um simbolismo é inadequado à 

aquisição do conhecimento, a inteligência logo agarra outro – “não há decreto eterno para 

seus meios e métodos”. 

Tanto Russell como Carnap encaram esse "além" 1ógico, que Wittgenstein chama 
de "indizível", como a esfera de experiência, emoção, sentir e desejo subjetivos, do 
qual chegam a nós apenas sintomas, na forma de fantasias metafísicas e artísticas. 
Eles relegam o estudo de tais produtos à psicologia e não à semântica. E aí reside o 
ponto da minha divergência radical com eles. Onde Carnap fala de "exclamações 
como 'Oh, Oh', ou, em um nível mais alto, versos líricos", posso enxergar apenas 
completo malogro em apreender uma distinção fundamental. Por que deveríamos 
exclamar nossos sentimentos em níveis tão altos que qualquer pessoa seria levada a 
crer que estávamos falando (Cf. Urban, Language and Reality, p. 164)? Sem dúvida, 
a poesia significa mais do que uma exclamação; há razão para que seja articulada; e 
a metafísica é mais do que a cantiga com a qual nós poderíamos aconchegar ao 
mundo em atitude confortável. Estamos lidando aqui com simbolismos, e o que 
expressam é, com frequência, altamente intelectual. Apenas, a forma e função de tais 
simbolismos não são aquelas investigadas por lógicos, sob o cabeçalho de 
“linguagem”. (LANGER, 2004, p. 94). 

 

Se formos construir uma linguagem significativa seguindo estritamente os cânones 

neopositivistas, veremos que, se alguém conseguir dizer alguma coisa, dificilmente uma outra 

entenderá. Enquanto considerarmos apenas o pensamento científico e "material" 
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(semicientifico) como realmente cognitivo do mundo, e enquanto admitirmos apenas o 

simbolismo discursivo como portador de ideias, o "pensamento" tem de ser considerado como 

nossa única atividade intelectual nesta acepção restrita. Uma teoria com estas consequências 

peculiares é obviamente suspeita. O erro que esta teoria abriga não está no seu raciocínio, está 

na própria premissa da qual a doutrina provém, que todo simbolismo articulado é discursivo. 

Para contrapor esta teoria, Langer recorre ao próprio Russel: 

É claro que tudo quanto pode ser dito em uma linguagem flexionada pode ser dito 
em uma linguagem não-flexionada; por tanto, qualquer coisa que pode ser dita em 
linguagem pode ser dita por meio de uma série temporal de palavras não-
flexionadas. Isto coloca uma limitação naquilo que pode ser expresso em palavras. É 
bem possível que existam fatos que não se prestam a esse esquema muito simples; 
sendo assim, não podem expressar-se em linguagem. A nossa confiança na 
linguagem se deve ao fato de que ela... compartilha da estrutura do mundo físico e, 
portanto, pode expressar tal estrutura. Mas se houver um mundo que não seja físico, 
ou no espaço-tempo, ele poderá ter uma estrutura que jamais poderemos expressar 
ou conhecer. Talvez seja por isso que sabemos tanta física e tão pouco de tudo o 
mais (PHILOSOPHY, p. 265). (LANGER, 2004, p. 96). 

 

Susanne Langer (2004) não acredita que “haja um mundo que não seja físico, ou no 

espaço-tempo”, mas acredita que neste mundo físico e de espaço-tempo da experiência 

existam coisas que não se ajustam ao esquema de expressão gramatical comum, não seriam 

necessariamente coisas cegas, inconcebíveis e místicas31; são simplesmente matérias cuja 

concepção requer algum esquema simbólico que não meramente a linguagem discursiva. “A 

linguagem não é de modo algum nosso único produto articulado.” 

Na melhor das hipóteses, o pensamento humano é apenas uma minúscula ilha 
limitada pela gramática, no meio de um mar de sensação expressa por “Oh, Oh” e 
puro balbucio. A ilha tem uma periferia, talvez, de lama - conceitos fatuais e 
hipotéticos, decompostos pelas marés emocionais no "modo material", uma mistura 
de significado e contrassenso. A maioria de nós vive a maior parte da vida nesse 
brejo de lama; mas em estados de ânimo artísticos nós nos dirigimos à profundeza, 
onde nos enleamos por todos os lados com exclamações sobre a vida e a morte, o 
bem e o mal, a substância, a beleza e outros tópicos inexistentes. (LANGER, 2004, 
p. 95). 

 

O que Langer chama de metafísica de pseudo-respostas a pseudo-perguntas, Mario 

Ferreira dos Santos chama de metafisicismo diferenciando-o da metafísica32, ou seja, 

lucubrações transfísicas desassociadas do mundo sensível. 

                                                 
31 “Existe com certeza o indizível. Isto se mostra, é o que é místico”. (WITTGESTEIN, 1968, p. 129). 
32 DF MFS (1963, pp. 931-7) - METAFÍSICA - Muito tempo depois da morte de Aristóteles, Andrônico de 

Rhodes, no1º séc. da era cristã, tendo editado uma série de fragmentos das obras do peripatético, que não 
constavam das edições anteriores, acrescentou logo após à "Física", outros textos intitulando alguns de tá 
metá tá physiká, isto é, "escritos que sobrevêm ao livro da Física". Como os objetos de que tratava esse livro 
não eram propriamente os do mundo sensível, como os da física, mas transfísicos, as palavras gregas foram 
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latinizadas em metaphysica, nome que tomou a disciplina filosófica cujo objeto são entes transfísicos, como 
se declara claramente nesta definição de Tomás de Aquino: "Chama-se (esta ciência) de Metafísica, isto é 
transfísica, porque ela se apresenta após a Física, e temos de nos elevar, a partir das realidades sensíveis, às 
realidades que não o são". 

   Esta delimitação clara do conceito e da atividade metafísica, nem sempre foi bem compreendida. Analisemos a 
definição tomista:  

   1) é transfísica, pois aborda, estuda e examina entes não físicos;  
   2) em sua atividade deve partir das realidades sensíveis. Este segundo elemento é de magna importância. A 

metafísica deve partir das realidades sensíveis para alcançar as realidades não sensíveis. 
   Ora, as realidades sensíveis, objeto das ciências, pertencem ao mundo do imanente, permitem que sobre elas se 

construam juízos de existência. As realidades transfísicas, por não serem sensíveis, ultrapassam o campo da 
imanência, portanto transcendem-no; são, pois, transcendentes. Se no mundo da imanência, mundo da ciência, 
podemos construir verdades materiais, fundadas no sensível, no mundo da transcendência, as verdades serão 
transcendentes, portanto, metafísicas. Mas desligar-se a metafísica, como estudo do transfísico, das realidades 
sensíveis, cria-se uma crisis (abismo, separação) entre um mundo e outro. A metafísica seria um afastar-se 
deste mundo, um desinteressar-se por ele, o que não propõe Tomás de Aquino, pois indicara, como ponto 
ético do metafísico: partir das realidades sensíveis. E será fácil demonstrar que, por não se ter considerado 
assim, a metafísica conheceu uma forma viciosa, o metafisicismo, que pairou apenas no terreno de 
lucubrações transfísicas, sem procurar e sem considerar as ressonâncias necessárias que elas deveriam ter e 
encontrar no mundo sensível. Reivindicamos à metafísica um sentido em oposição à maneira viciosa de 
alguns metafísicos menores, que pensaram que para serem tais precisariam desligar-se totalmente da realidade 
sensível. Serve esta advertência para que se patenteie que a posição de muitos opositores à metafísica 
encontra fundamento apenas na ação dos metafísicos menores.  

   Observa-se que ela não é uma construção sobre o vácuo, nem é apenas um discursar sobre conceitos inanes, 
vazios de conteúdo real, formas que expressam nossos desejos, nossos ímpetos ou a nossa ignorância, como 
se tem dito e repetido! O ponto de partida da metafísica é o das diversas realidades. Essas mesmas realidades 
sensíveis podem ser consideradas metafisicamente, isto é, pelo emprego de um método analítico metafísico. 
Eis porque de antemão opomo-nos decididamente ao divórcio criado entre a ciência e a metafísica, pondo 
uma ao lado da outra como se representassem, uma o pólo da realidade, e a outra o da irrealidade, que 
compreende-se apenas como produto de uma mútua incompreensão, que serviu para criar uma crise no saber 
teórico, no saber epistêmico. Se este se distinguiu em diversas disciplinas, não se deu uma separação real, pois 
ainda mostraremos que esta é falsa, e a ciência e a metafísica poderiam cooperar, como na realidade 
cooperam, pois aquela é, de certo modo, metafísica, como está e, por sua vez, ciência. Portanto a metafísica 
não é nem deve ser considerada totalmente à parte da ciência, mas o arquitetônico desta, um projetar-se desta 
além do seu âmbito, não considerando como metafísica apenas o que a ciência ignora, como o propõem 
alguns, mas o que não cabe à ciência com seus métodos tratar, e que não implica por isso refutação.  

   Desde o momento que a ciência reconheça seus limites, afirmará ela, dialeticamente, um além. E esse além 
escapa aos estudos e aos métodos empregados pelas ciências experimentais, porém não deve ser desprezado 
ou abandonado pelo homem. O reconhecimento do limite é um apontar dialético para o que fica além dele. E 
a ciência tem que respeitar esse limite, que aponta para a fronteira entre dois mundos de realidade, que 
implicam, por sua vez, métodos diferentes, mas análogos. Nas palavras de William James: "Não pergunteis a 
um geólogo o que é o tempo: isto o ultrapassa; nem a um profissional da mecânica como são possíveis ações e 
reações: ele não poderá tratar delas. Muito tem a fazer um psicólogo sem se ocupar da questão de saber como 
pode ele, e as consciências que estuda, conhecerem um mesmo mundo exterior. Há bastantes problemas que 
não existem debaixo de certos pontos de vista, os quais, sob outro ponto de vista, são problemas essenciais, e 
os quebra-cabeças da metafísica são os problemas mais importantes que existem para quem quiser penetrar a 
fundo na íntima constituição do universo visualizado como um todo. Encontram todas as ciências em seu 
objeto uma zona que escapa em grande parte ao seu âmbito, e aponta ao que fica além, como a física ante o 
problema do movimento, das ordens energéticas, etc., como a matemática ante o número, e a psicologia ante o 
problema da alma, e a biologia ante o da vida. Estão estes grandes problemas a apelar constantemente ao 
filósofo que trate deles. E o próprio cientista, quando se põe a examiná-los torna-se filósofo, e suas hipótese 
são quase sempre metafísicas". 

   Mas se encontramos tais pontos de convergência entre a ciência e a metafísica seria primarismo considerar que 
ambas se confundissem. Ciência e filosofia (incluindo nesta a metafísica) são disciplinas de ordens diferentes. 
Se a ciência tem por objeto o mundo sensível; a metafísica tem o transfísico. Consequentemente os métodos 
têm de ser diferentes, mas análogos e porque a analogia é uma síntese da semelhança e da diferença.  

   E, por trabalhar com entes corpóreos, pode observá-los sensivelmente e experimentar com instrumentos 
físicos, o que não o pode a metafísica, que precisa ainda trabalhar com a razão, com a lógica, ou a logística, 
ou a dialética, para procurar o nexo que liga os fatos uns aos outros e elaborar suas teorias. A metafísica 
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penetra em um mundo onde devemos nos despojar de todos os instrumentos deste, e que neste permitem-nos 
obter conhecimentos. O modo de raciocinar metafísico é o mesmo que o do cientista. E este, quando medita 
sobre as coisas do mundo físico, tange sempre, quer queira ou não, o terreno da metafísica que o cerca. 

   Basta considerarmos a situação do físico ante as teorias sobre o átomo, que muitas vezes são um desafio à 
inteligibilidade, como a ação à distância, a substancialidade da energia atômica, as contradições entre ondas e 
corpúsculos, e muitas outras, que enleiam o cientista em especulações metafísicas, porque já tangem objetos 
supra-sensíveis, ultraexperimentais ou metempíricos, como se costuma dizer. Mas como penetrar neste 
terreno se, à sua entrada, temos de deixar todos os instrumentos que a experiência havia corroborado como 
eficientes? Que garantia temos de que nossas especulações sejam bem fundamentadas? Se não dispomos dos 
sentidos para fortalecer a parte intuicional dos nossos conhecimentos, mas apenas nossos raciocínios lógicos e 
dialéticos, como podemos adquirir aquela segurança que temos quando, no laboratório, experimentamos? 

   É por isso que logo surge ao metafísico um problema importante: o problema crítico. Pensamos realizar a 
crisis, análise aprofundada de nossos meios de conhecimentos. 

   Para os gregos, kriterion é a pedra de toque com que se avaliam os metais preciosos. A palavra critério passou 
para a filosofia como a "pedra de toque", que permite avaliar o valor dos nossos conhecimentos. Criteriologia 
é a disciplina que estuda o valor dos nossos conhecimentos e dos meios empregados. Preâmbulo da metafísica 
para alguns implica a criteriologia, o estudo da gnosiologia ou teoria do conhecimento. 

   Ponto de partida fundamental, é ante ele que os filósofos vão tomar duas posições:  
   1) a dos que a estudam, analisam, examinam, depuram, a fim de penetrar no campo da metafísica;  
   2) a dos que aí se detém por considerarem que toda metafísica nada mais é que o estudo crítico desses mesmos 

meios de conhecimento. Desta forma, ela se reduz a uma filosofia crítica, como o fez em parte Kant. Mas se a 
primeira posição é afirmativa quanto às nossas possibilidades, a segunda é negativa, e reconhece que não 
temos meios de penetração segura no transfísico, ou nos detemos ou avançamos. Afirmar a incognoscibilidade 
é conhecer que há incognoscibilidade. Nunca o espírito humano pode furtar-se à afirmativa, mesmo quando 
nega, porque quando procede assim, apenas recusa, o qual é ainda um modo de afirmar. Negar que não se 
sabe é afirmar que se sabe que não se sabe. E se sabemos que não sabemos ou sabemos que sabemos que não 
sabemos, é sempre afirmar um saber. 

   Que pretende a metafísica? Saber como são os entes? Não, pois isto cabe à ciência. Saber por que são e o que 
são? De onde vêm e para onde vão? Metafísica não é apenas "um esforço invencivelmente obstinado de 
pensar com clareza e coerência" (William James), nem tampouco "a ciência das razões e das coisas" 
(D'Alembert), nem "o inventário sistemático ordenado de tudo o que possuímos pela razão" (Kant), nem 
apenas "a ciência do ser enquanto ser" (Aristóteles), definição restrita à ontologia ou metafísica geral. Uma 
ciência do incondicionado? Não, o condicionado também serve de ponto de partida para a metafísica.  

   Ela é [Metafísica]:  
   a) ciência do ser enquanto ser, e temos a ontologia ou metafísica geral;  
   b) usa métodos não experimentais para as suas especulações, os quais se fundam, analogicamente, na 

realidade, como a lógica, a logística e a dialética;  
   c) examina o conhecimento e o critica em busca de um critério seguro;  
   d) especula sobre a origem e fim de todos os entes e das suas relações entre si, e com o ser, sob todos os 

aspectos. 
   Método da metafísica - Costumam-se classificar em dois; 
   1) método a priori ou dedutivo;  
   2) método a posteriori ou indutivo.  
   O primeiro é o empregado fundamentalmente na matemática e na lógica formal; o segundo, na física e nas 

ciências da natureza. Em geral os metafísicos são dedutivistas. Procedem pelas distinções e análises dos 
aspectos que fisicamente não podem ser separados, como a rotundidade de um corpo, que só metafisicamente 
é separável, não fisicamente. Analisam as propriedades do real, sem recorrer à experiência física, mas apenas 
à experiência mental. 

   Os eleáticos, usando do método apriorístico, partem da afirmação do ser. Para eles se partíssemos da 
inexistência do ser, partiríamos do nada. Se admitimos que houve um momento em que nada existia, esse 
nada teria a eficacidade de tornar-se ser e, desde então, deixaria de ser nada, pois já teria possibilidade de ser, 
sendo, portanto algo afirmativo, ser. Afirmar o nada, implica algo que o afirme, o que já é propor um ser que 
nega o ser. O ser sempre antecederia ao nada. O ser, portanto, sempre foi, e será. Outros dedutivistas 
procedem sinteticamente, como Hegel, cuja dialética mostra que parte do sinteticamente do real, que é tético 
(de thesis, em gr., o que tem posição). 

   A posição dedutiva parte da aceitação da eficácia da nossa razão para especular sobre o ser; e que nossa razão e 
nosso pensamento se identificam com o real, bastando analisar aquele para alcançarmos o real, como 
procedem os idealistas. Mas é preciso nunca esquecer que a metafísica se dá no mundo real, e é dele que ela 
tira suas noções. Não pode escamoteá-lo, como procedem os dedutivistas, pois teríamos que nos entregar a 
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uma atividade meramente extensista da razão, o que, como dialeticamente se pode ver, apenas capta um dos 
campos do conhecimento. 

   Já com os aposterioristas dá-se o contrário. Estes, mais numerosos, partem da análise do real para atingir o ser. 
Experimentar o real, vivê-lo, desvivendo-o como tal, para alcançar o ontológico (real - ideal) é o método 
indutivista cujo exemplo temos em Bérgson e nos existencialistas metafísicos. 

   A metafísica da escolástica superior é apriorista e aposteriorista, pois parte, ora das ciências experimentais, ora 
das ciências meramente dedutivistas. Há entre a dedução e a indução uma inevitável reciprocidade. Deduzir é 
inibir o singular pela atualização do geral, enquanto induzir é inibir o geral pela atualização do singular, mas 
dialeticamente as duas atividades são inseparáveis, pois os indutivistas jamais alcançariam a afirmação do 
universal sem a aceitação de um postulado de ordem, da captação da essência distinguida da acidentalidade. 
Na verdade, só se pode afirmar que pertence à espécie, essencialmente, o que se capta como pertencente ao 
indivíduo essencialmente. Pela dialética concreta, o método dedutivista e o indutivista são apenas fases de um 
processo intelectual mais amplo que os inclui. Este processo, que é o dialético concreto, parte da 
simultaneidade dos nexos conceituais, da habitualidade dos conceitos-predicados em relação ao sujeito, 
classificando-os segundo a ordem dos antepredicamentos de Porfírio, e dos predicamentos aristotélicos, 
estabelecendo-se que ao apresentarem as características de generalidade, especificidade e propriedade, quando 
atribuíveis a um indivíduo, são atribuíveis a todos os da mesma espécie, no grau e ordem em que o são, o que 
permite assim realizar-se a indução sem receio de erros. A postulação indutiva será apenas uma possibilidade, 
quando o predicado for apenas acidental, o que não permitirá que dele se conclua a generalidade. (Negritos 
meus). 
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3.1 Uma questão universal: Direito e Linguagem33 

 
O objetivo das palavras é transmitir as ideias.  

Quando estas são apreendidas, as palavras são esquecidas.  
Onde poderei encontrar um homem que se esqueceu das palavras? 

Com ele é que gostaria de conversar. 34 
-  Chuang Tzu, China, séc. 6 a.C.  

 

 

É na experiência intelectual da vida teórica e prática que os conceitos universais são 

usados constantemente. Desde os antigos, a ciência trata dos universais, seu objeto é sempre 

tratado universalmente; sem os universais, impossível seria a comunicação entre os seres 

humanos. Mário Ferreira dos Santos entende por universal (do lat. unum et versum, não 

propriamente de versus, mas do verbo verto, vertere, do que verte em muitos, unidade de 

muitos) algo que muitos têm em comum, indicando alguma comunidade. A própria música 

precisa desta noção fundamental de universalidade sem a qual não se poderia escrever, nem 

ler, nem tocar a “mesma” partitura, por mais que a cada execução da “mesma” partitura, a 

música não seja rigorosamente igual a anterior, nem a “mesma” interpretação. A concepção e 

o escalonamento das notas musicais foi descoberta pelos pitagóricos e sistematizada na idade 

média, que sem a ideia de universalidade, não teria seu desenvolvimento. 

Mário Ferreira crítica os nominalistas, demonstrando que a palavra não é um mero 

flatus vocis35. Considerando que a norma é um universal do dever-ser para um caso concreto, 

enveredaremos pela querela dos universais e psicologia cognitiva adiante. 

O filósofo brasileiro elenca os quatro problemas principais sobre os universais: 

1 - O problema crítico, onde se procura resolver o valor ou realidade dos conceitos 

universais, subdividido em três sistemas: a) o nominalismo, que nega o supósito, a realidade 

de tais conceitos; b) o conceptualismo, que afirma haver algo no conceito universal, mas nas 

                                                 
33 Do livro Métodos Lógicos e Dialécticos II (1959) e DF MFS (1963, pp. 343-50).  
34 (TZU, 1999, p. 196) 
35 Platão chamou de “universais” às formas ou ideias, que eram anteriores (ou a causa) às coisas individuais. A 

oposição a Platão começou com os Cínicos quando lhe diziam que “eu vejo um cavalo, e não a cavalidade”. 
Mais tarde, Roscelino dizia que os universais eram apenas flatus vocis (sopros da voz) porque não passavam 
de etiquetas, nomes (“nominalismo”) com os quais podem representar as classes de objetos individuais. 
Guilherme de Occam também defendia que as ideias gerais não têm um objeto real, são apenas abstrações 
obtidas por intermédio da linguagem. Para os nominalistas não existiria a cavalidade, mas apenas cavalos 
individuais, diferentes uns dos outros e entendidos de forma particular cada um. 

3 IMPLICAÇÕES DA SIMBÓLICA NA TEORIA GERAL DO DIREITO 
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coisas não lhes corresponde nenhuma realidade e, finalmente; c) o realismo, que afirma terem 

os conceitos universais um valor objetivo. 

2 - O problema ontológico ou metafísico, onde se pergunta pela espécie da realidade 

que há nos universais; se possuem nas coisas a mesma realidade que têm em nossa mente ou 

se são de modo distinto do que são nas coisas. Em resposta a tais problemas surgem duas 

soluções: o realismo exagerado, que afirma que têm uma existência real, a parte rei, e o 

realismo moderado, que afirma existirem nas coisas apenas fundamentalmente e não 

formalmente; ou seja, segundo o que concebemos, não segundo o modo pelo qual são 

concebidos (quoad in quod concipitur, non quod modum quo concipitur). 

3 - O problema psicológico, onde se investiga o modo como é feito o universal, como 

o constrói a nossa mente, que responde pela distinção entre o universal direto (universale 

directum), que é o que afirmamos na coisa, e o universal reflexo, que é o construído em nossa 

mente (universal reflexum). 

4 - O problema da classificação lógica dos conceitos universais, onde há distinções 

entre a coisa tomada em sua materialidade e o conceito universal, que passam a ser matéria de 

estudo na filosofia, e que marcam os pontos de divergência na análise. Assim, enquanto as 

coisas materiais são singulares, as ideias são essencialmente universais; enquanto as 

primeiras são contingentes, mutáveis, transitórias, as outras são necessárias, imutáveis, 

eternas; enquanto as primeiras são concretas e determinadas segundo as suas circunstâncias, 

as ideias são abstratas e prescindem das circunstâncias. Ora, sendo tão diversos os conceitos 

universais das coisas singulares, como poderiam aqueles ser aplicados às coisas? Esta 

pergunta, colocada pelos escolásticos, parte da apreciação daquelas distinções. 

O termo universal é tomado em muitos sentidos: a) universal no causar (in causando) 

quando alguma causa produz todos os efeitos; b) universal no significar (in significando) 

quando significa muitos, não porém por semelhança, mas porque é apto a levar ao 

conhecimento de muitos outros, como uma voz, um sinal, etc.; c) universal no predicar (in 

praedicando) o que é apto a predicar de muitos univocamente e a cada um e segundo toda a 

sua razão; d) universal em ser (in essendo), o que pode ser em muitos, univocamente, e em 

cada, e segundo toda a sua razão como uma identidade em muitos; e) universal em representar 

(in repraesentando) por representar muitos, por ser a imagem ou a semelhança deles; assim a 

ideia exemplar na mente do artífice (a forma do vaso, por exemplo). 

Para o estudo da incidência da norma no direito, trataremos do universal em ser, do 

universal em predicar e do universal em representar. O universal em ser é o chamado 

universal metafísico, também chamado de direto, de primeira intenção pelos escolásticos, é 
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um por ser indiviso in se, e distinto de qualquer outro. É uma unidade precisiva, captada pela 

mente, que reúne as notas de uma determinada natureza, prescinde de sua individuação e 

inclui, ademais, a indivisão e a aptidão para a divisão em muitos. É apta a estar em muitos por 

identidade, pois a sua natureza sendo uma em si, contudo pode referir-se e repetir-se em 

muitas e delas ser predicada por identidade. Esta aptidão de ser em muitos não é meramente 

negativa, mas positiva, verdadeira exigência de ser em muitos. E univocamente, quer dizer, 

nem análoga, nem equivocamente tomada. É tomada distributivamente em muitos, não por 

multiplicação atual, numérica, mas por oferecer a multiplicabilidade de ser em muitos sem 

estar em muitos com sua subjetividade, mas com a sua presença formal, e estar em toda a sua 

razão, em todo o seu logos e não com alguma de suas partes. 

O universal no predicar (in praedicando) também chamado lógico, reflexo, de segunda 

intenção, consiste em um apto a ser predicado de muitos por identidade. A unidade do 

universal não é a unidade do indivíduo, pois este é algo um, que é indivisível em muitos. Não 

é uma unidade formal, porque esta é indivisão de alguma essência em si mesma, e em muitas 

essências, porque nem tem notas separadas, nem se identifica com qualquer essência 

especificamente distinta. A unidade do indivíduo é incomunicável a outro indivíduo. Também 

não é uma unidade fictícia, nem é uma unidade de semelhança, porque esta afirma a 

diversidade dos indivíduos, que convêm com outros em alguma nota, o que não é próprio da 

unidade, mas sim da multiplicidade. A unidade, propriamente universal é aquela que afirma 

indivisão das notas na mesma natureza, e distinção de qualquer outra essência e de todo o 

indivíduo; ou seja, unidade de precisão. 

O universal pode ser dividido em fundamental, formal direto e reflexo. O universal 

fundamental são as próprias coisas singulares, semelhantes em alguma nota, que levam o 

intelecto, que não conhece a coisa compreensivamente a considerá-las como universais, 

pondo de lado as notas individuais. O universal formal direto é constituído das notas 

individuantes, tomadas em sua universalidade, como cavalo tomado como quadrúpede. O 

universal formal reflexo é a natureza tomada precisivamente, segundo as notas individuais, 

considerada como uma unidade de precisão, predicável de muitos, como são os predicamentos 

de gênero, espécie, etc., na lógica. 

No universal há a concreção da natureza e da forma de universalidade. Os universais 

fundamentais são propriamente os indivíduos, isolados das notas individuantes. O universal 

formal direto refere-se à natureza e à forma de universalidade, como cavalo. O universal 

formal reflexo é a universalidade da universalidade, é o universal tomado como referente a 

muitos outros, como os predicamentos de gênero e espécie, na lógica. Assim, quanto a um 
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tipo de automóvel, em cada unidade há a mesma proporção de partes, segundo um logos, que 

é um em muitos e, univocamente, em cada um, tomado distributivamente, e segundo toda a 

sua razão de universalidade. E essa, que se dá em cada unidade de tal tipo, na coisa, 

corresponde à mesma esquemática do logos de proporcionalidade intrínseca, que está 

expresso nos esquemas gráficos de sua construção e correspondem ao esquema mental do seu 

tipo, segundo esteve na mente de seu criador. 

Temos em cada unidade um universal em ser (in essendo), um universal metafísico, 

direto, de primeira intenção, que não é uma unidade de singularidade, porque não exclui a 

multiplicidade que se dá em todas as unidades de automóveis de tal tipo, não é uma mera 

semelhança. Portanto quando falamos do tipo X, nós o tomamos como um universal ao 

predicar (in praedicando) universal lógico, reflexo, de segunda intenção, que é apto a ser 

predicado de muitos por identidade. 

Segundo Mário Ferreira, a concepção pitagórico-platônica do logos analogante nos 

permite compreender o sentido da universalidade. Há, nas coisas, algo de sua estrutura, pelo 

qual elas são o que elas são, e não outras. Esse logos é encontrado em outras coisas idênticas. 

Assim, na gota d'água há uma estrutura que a faz água e não outra coisa; nesta aqui, naquela 

dali, e em todas as outras, há algo pelo qual são elas gotas d'água. Há um logos da água, que 

se presencia em cada gota e que não é algo subjetivamente individualizado nesta gota, porque 

também está naquela. Há algo que está aqui totalmente, e também está ali totalmente, sem 

singularizar-se subjetivamente aqui, nem ali, um em muitos, segundo toda a sua razão, o 

mesmo em todos, universal que se singulariza, singularidade que se universaliza. 

A grande dificuldade em compreender essa universalidade na singularidade e a 

singularidade que se universaliza, decorre dos vícios naturais do racionalismo fundamental 

(não propriamente do racionalismo como doutrina) mas do nosso funcionar racional que, 

fundando-se na abstração tende naturalmente a manter formalmente separados o que 

formalmente distinguimos. O que é universal é o um que se diz de muitos, é uma unidade que 

não pode ser unidade de singularidade, porque excluiria a multiplicidade, nem unidade 

essencial, por prescindir daquela também. Nessa explicação a genuína concepção pitagórico-

platônica encontra menores dificuldades. As coisas quando se ordenam ou são ordenadas na 

estrutura em que são suas partes, tomam uma determinada proportio em relação às outras, são 

constituídas segundo uma lei de proporcionalidade intrínseca (logos), que é a sua forma, a 

qual é uma imitação do logos pelos elementos componentes. Assim este quadro na parede 

imita com suas fronteiras o paralelogramo, como as tábuas desta mesa também o imitam, e 

também o forro e o assoalho desta peça imitam o paralelogramo com os elementos 
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componentes que têm, que repetem, em sua proporção intrínseca (e aqui também extrínseca) a 

forma do paralelogramo com aspectos figurativos vários. O universal que está na coisa, não é 

o logos, mas algo que, por meio de outros, dispõe-se de modo a imitá-lo. O esquema mental 

do logos refere-se ao esquema real imitante do logos na coisa que, por sua vez, imita o 

eidético do logos em sua pureza e infinitude, que ultrapassa ao mundo fenomênico, que é 

apenas aquele em que a matéria é ordenada de modo a repetir, por imitação, os logoi que 

compõe o mundo dos eide36. A imitação (mímesis) pitagórico-platônico caracteriza-se pela 

identificação, conservando as distinções formais, entre imitação e participação. A imitação 

refere-se mais ao material, e a participação mais ao formal. Para termos uma visão concreta, 

devemos considerá-la como síntese de imitação-participação, o que incluiria os dois modos 

visionais do pensamento pitagórico e do platônico. 

Segundo a perspectiva desenvolvida por Mário Ferreira dos Santos, é tese universal 

entre os que seguem a filosofia positiva e concreta, desde Pitágoras até os nossos dias, que o 

universal reflexo é um ente de razão, mas que pode ter fundamento nas coisas, que é 

realíssimo segundo o que representa (ou seja, segundo a sua referência intencional) embora 

não o seja segundo o modo pelo qual o universal é representado na mente (ou seja: segundo o 

esquema mental representado). Nos termos usados pelos escolásticos é real quod id quod 

representatur = segundo o que é representado e non quoad modum quo representatur = não 

segundo o modo pelo qual é representado.  

Em oposição a esta tese temos o nominalismo, cuja doutrina é a seguinte: o universal 

não é nada, nem nas coisas, nem no suprassensível, nem nos conceitos (nominalismo rígido) 

ou, então, dão-se ideias de certo modo universais em nossa mente, meras representações, mas 

sem qualquer realidade fora daquela (nominalismo mitigado). Para o nominalismo, os 

conceitos universais são apenas nomes comuns, aos quais não corresponde nenhum ser real 

nas coisas, nem no sujeito cogitante correspondem a nenhuma representação. Defenderam 

                                                 
36 DF MFS (1963, p. 601) - EIDE - (gr.plural de eidos) = forma, ideia, em sentido formal. EIDÉTICO - (do gr. 

eidetikós, usado pelos antigos para significar tudo quanto é concernente ao conhecimento, eidesis, ciência, 
conhecimento).      a) Jâmblico e Proclo usavam-no neste sentido.    b) Modernamente tem sido empregado 
na filosofia no sentido de tudo o que se refere aos eide, às essências-formais das coisas. Neste sentido foi 
usado por Husserl, e daí passou a ser constantemente empregado pelos filósofos modernos, em geral 
separados das grandes contribuições filosóficas do passado. O sentido que lhe dá Husserl não é o da existência 
da coisa, enquanto existência, mas da forma, da essência da coisa. A redução eidética parte da realidade ôntica 
da coisa para alcançar o seu eidos, que é representado pelo esquema eidético que dela formamos, o qual 
significa intencionalmente a essência da coisa, o que aliás nada mais é que a abstração de Aristóteles e dos 
escolásticos.  

   EIDOLA - (do gr. eidolon, as imagens, os fantasmas das coisas). Demócrito e Epicuro chamavam de eidola aos 
grupos de finas partículas emitidos pelos corpos e que eram captados pelos olhos. Vide Ídolos Eidos - (gr. no 
plural eide.) = forma, ideia (em sentido formal) 
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essa posição, na filosofia, Heráclito, os sofistas, Protágoras, Crátilo, os epicuristas, os 

estoicos, Roscellinus na Idade Média e, na filosofia moderna, Locke, Berkeley, Stuart Mill, 

Hume, Condillac, Comte, a escola da psicologia experimental, Fries, Wundt, Helmholtz, 

Unamuno, Ortega y Gasset, positivistas, neopositivistas, etc. 

Em suma, os nominalistas afirmam que não se dão conceitos universais, mas apenas 

operações cognoscitivas por parte do homem, que são sensações externas ou internas, 

reproduzidas sem nenhuma, ou com alguma elaboração, combinadas com outros ou separadas 

por análise. Portanto, a sucessão de imagens de um determinado tipo de coisa, juntando-se 

umas às outras, formam uma totalidade que nos dá a impressão de um tipo. Há caracteres 

comuns, como se vê nas árvores, troncos, galhos, folhas, o que permite construir uma imagem 

da generalidade, fundada no que cada uma nos deixou na mente, num todo evanescente, que 

esquematizamos. 

Para os nominalistas, nossos conhecimentos são proporcionais às nossas 
associações, ao que herdamos de nossa estirpe e que passam a atuar como formas 
apriorísticas. Assim, "o todo é maior que as suas partes" e "dois mais três fazem 
cinco" são verdades dependentes de nossas associações. Em seres de outros planetas, 
com outras associações e outras heranças, nossos princípios poderiam ser refutados 
como falsos. Com o nominalismo não é possível fundar-se nenhum juízo seguro de 
coisa alguma, nem da própria experiência, porque esta não pode estender-se a todos 
os indivíduos e a todos os casos possíveis, nem é possível estabelecer rígidas 
conexões entre as propriedades das coisas. E se nada podem saber pela experiência, 
menos ainda sem a experiência. A tese positiva e concreta é que há na mente ideias 
universais e que representam o que é fundamentalmente nas coisas. 

 

Quando dizemos que alguém é homem, não confundimos o que queremos dizer com a 

voz “homem”. Quando se diz que João é homem, não significa um indivíduo determinado, 

nem uma totalidade coletiva, porque ele não é toda a coletividade de homens, nem tampouco 

afirmamos um indivíduo vago ou indeterminado, nem uma imagem genérica com 

determinado tamanho, cor ou notas individuais. Quando dizemos que esta figura é um 

triângulo, não é uma mera palavra, pois sabemos o que desejamos dizer com triângulo. 

Também não se refere a um determinado indivíduo, nem a uma coleção de indivíduos, nem a 

uma figura genérica, que incluísse muitos triângulos. Ademais, em cada indivíduo em que se 

vê a forma triangular, vê-se o triângulo em sua totalidade formal. Triângulo é assim um 

universal. 

Ademais, se não discerníssemos claramente entre individuação e as notas semelhantes, 

que nos permitem construir esquemas, o que aliás comprova que o pode a nossa experiência, 

teria sido impossível construir um saber científico. Quando ouvimos os termos, quando lemos, 

não formamos imagens de cada palavra, mas apreendemos o que elas significam. Em suma, 
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sem conceitos universais seria impossível construir a ciência e o saber humano. Quando 

dizemos oxigênio ou hidrogênio não nos referimos apenas a uma voz, mas a algo que a física 

distingue e que os nossos pulmões conhecem muito bem. 

Tanto o nominalismo rígido como o mitigado cometem os mesmos erros. Querendo 
extrair dos termos o seu significado, tentando esvaziá-los, conseguem com isso nas 
mentes desprevenidas esvaziar todo conteúdo axiológico, negar o valor que possa ter 
qualquer conceito e, deste modo, destruir todo e qualquer fundamento, contribuindo 
para a implantação do niilismo ético, para onde tendem inevitavelmente. 

 

Os nominalistas defendem a sua posição dizendo: tudo quanto existe é singular, 

portanto os conceitos só podem ser de coisas singulares. A resposta é simples: in existendo 

pode-se admitir, não, porém, in repraesentando. Dizem alguns que um triângulo, sem 

determinada magnitude, sem estar no espaço e no tempo, não estaria em nossa mente, o 

conceito universal de triângulo seria dessa espécie. Repugnaria sim, se quiséssemos 

considerá-lo existente, mas não repugnaria, porém, para o conceito de triângulo. Todos os 

outros argumentos oferecidos são mais ou menos desse quilate e fundam-se na universalidade 

de se basearem na singularidade das coisas ou na necessidade de notas determinadas de uma 

coisa existente, esquecendo que a existência do universal não é considerada como a de uma 

coisa que se dá aqui e agora, nem que o conteúdo de um conceito universal tenha notas 

determinadas à semelhança das de uma singularidade. 

A cognição37 é tema de psicologia, consiste genericamente no ato imanente, 

consciente e intencional da notícia de alguma coisa, que se jecta ante (ob-jecta), adquirida por 

                                                 
37 A insistência da filosofia analítica em restringir o conhecimento à palavra e o nominalismo em não admitir o 

universal pode ensejar 3 das 28 deficiências cognitivas pesquisadas e catalogadas pelo psicopedagogo romeno 
Reuven Feuerstein (imput: 3 e 6, elaboração 12). Evidentemente, esta hipótese somente poderia ser 
comprovada através de uma pesquisa de campo com aplicação do psicodiagnóstico do pesquisador 
(Dispositivo de Avaliação do Potencial de aprendizagem - "Learning Potential Assessment Device" – LPAD). 
As 28 funções cognitivas debilitadas afetam os níveis de Input, Elaboração e Output do conhecimento. O 
nível de Input (8) refere-se às debilidades quantitativas e qualitativas dos dados recolhidos diante de um 
problema, objeto ou experiência.  O nível de Elaboração (12) refere-se aos fatores internos que dificultam 
uma avaliação eficiente da informação, dicas ou sugestões. O nível de Output (8) refere-se aos fatores que 
levam a uma inadequada comunicação das soluções encontradas, mesmo quando informações corretamente 
percebidas e elaboradas adequadamente são expressas incorretamente. 

   IMPUT: 1-Percepção confusa; 2-Comportamento investigativo não-sistemático, impulsivo e equivocado; 
    3-Falta de, ou debilidade, de ferramentas verbais capazes de discriminar (ex. objetos, eventos, relações, etc. 

não possuem nomes apropriados); 4-Falta de, ou debilidade, de orientação espacial; a falta de sistemas 
estáveis de referência debilita o estabelecimento de uma organização topológica e Euclidiana do espaço; 5-
Falta de, ou debilidade, de conceitos de tempo; 6-Falta de, ou debilidade, de conservação de constantes 
(tamanho, forma, quantidade, orientação) através da variação dos fatores; 7-Falta de, ou deficiência, de 
precisão e acuidade dos dados recolhidos; 8-Falta de capacidade de considerar duas ou mais fontes de 
informação (ou hipóteses) de uma vez; isto reflete que os dados são tratados de forma isolada, ao invés de 
fatos organizados em um todo. 

   ELABORAÇÃO: 1-Percepção inadequada ao definir um problema existente; 2-Incapacidade de selecionar 
aspectos relevantes e não relevantes na definição de um problema; 3-Falta de um comportamento comparativo 
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similitude ou representação do objeto. Na cognição há, pois: 1) um ato, uma atuação, que 

consiste numa modificação de alguma capacidade subjetiva (intelectual), ação imanente, que 

permanece (permanere) no próprio sujeito; 2) é consciente, porque é notado pelo sujeito, 

como algo que é notado; 3) é intencional, porque o ato cognitivo tende in para o objeto, 

porque tende apontando o objeto; 4) por similitude, por semelhança, por uma representação 

do objeto; ou seja, por uma orientação esquemática que se assemelhe a ele, permanecendo 

sujeito, mas apontando-o, não fisicamente, mas intencionalmente, noeticamente, uma 

expressão viva do objeto, uma imitação esquemática do mesmo, uma representação, uma nova 

apresentação, uma semelhança, uma imagem (imago). Daí a definição de Tomás de Aquino: 

Omnis cognitio fit secundum similitudinem cogniti in cognoscente "toda cognição se realiza 

segundo uma semelhança do conhecido no cognoscente"; 5) o conhecido (cognitum) é 

construído pela mente e expresso nela, porque é uma imagem do objeto, construída com 

elementos mentais, mas permanecendo na mente. 

Não é a cognição uma incorporação física do objeto, mas uma representação, uma 

imago, que imita por meios mentais o que ele apresenta, por meio de uma assemelhação dos 

esquemas, que a mente dispõe em face do que ele apresenta. Há assim uma cognição sensitiva 

e uma cognição intelectual. A primeira é comum aos homens e aos animais. A segunda é 

própria do ser inteligente e do homem como ser inteligente. A cognição sensitiva se realiza 

através dos órgãos dos sentidos, segundo as diversas reações fisiológico-psicológicas, que 

cabem à psicologia descrever e estudar. 

                                                                                                                                                         

espontâneo, ou limitação na sua aplicação; 4-Campo psíquico tacanho, medíocre; 5-Compreensão parcial da 
realidade; 6-Falta de, ou debilidade, na necessidade de perseguir evidências lógicas; 7-Falta de, ou debilidade, 
de interiorização; 8-Falta de, ou debilidade, no pensamento hipotético-inferitivo, pensamento "E se...?";  9-
Falta de, ou debilidade, nas estratégias de testar hipóteses; 10-Falta de, ou debilidade, na habilidade de 
estruturar um comportamento adequado para solucionar um problema; 11-Falta de, ou debilidade, no 
planejamento; 12-Não-elaboração de certas categorias cognitivas porque os conceitos verbais necessários não 
fazem parte do indivíduo, ou não são mobilizados em um nível expressivo. 

   OUTPUT: 1-Modalidades egocêntricas de comunicação; 2-Dificuldades na projeção de relações virtuais; 3-
Bloqueios; 4-Tentativas inadequadas de responder; 5-Falta de, ou debilidade, de ferramentas para comunicar 
adequadamente as respostas elaboradas;  6-Falta de, ou debilidade, na necessidade de precisão e acuidade na 
comunicação das respostas; 7-Deficiência na transposição visual; 8-Comportamento impulsivo.  

   Reuven Feuerstein, discípulo de Jean Piaget e de Carl Jung, difunde que qualquer pessoa é capaz de elevar seu 
potencial de inteligência, seja qual for a sua idade ou problema. Utilizando a mediação, foi capaz de ativar as 
mentes de milhares de crianças com barreiras de aprendizagem. Judeu praticante, ele conseguiu elevar a 
inteligência das crianças sobreviventes do holocausto e transformou diversos portadores de autismo e de 
síndrome de Down em pessoas normais e capazes. “Podemos contrariar o determinismo genético”. Em 
Jerusalém, dirige o Centro Internacional de Desenvolvimento do Potencial de Aprendizagem, onde aplica o 
Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) e seu método de psicodiagnóstico, o LPAD. 

   http://ordem-natural.blogspot.com.br/2014/02/as-28-deficiencias-da-inteligencia.html, acesso em 20/03/2014. 
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A cognição intelectual, também chamada simplesmente intelecção, distingue-se da 

primeira pela ausência de um órgão e por características que são totalmente próprias. Realiza-

se através de uma operação que consiste em extrair da coisa o que ela aponta de eidético, 

através das notas esquemáticas que a mente acomoda aos objetos. O objeto apresenta em 

bruto uma série de semelhanças aos esquemas acomodados. Deles são extraídas, 

intencionalmente, notas semelhantes aos esquemas e ordenadas. O que permanece na 

capacidade sensitiva é o phantasma, o sensível dado em bruto aos sentidos, mas já 

diferenciado por estes, segundo a gama sensível, a capacidade sensível dos mesmos. Desse 

phantasma extrai (abstrai) as notas, segundo a capacidade intelectual, adequadas aos 

esquemas noéticos. A apreensão, a noção já esquematizada (species)38, repetida na mente, 

segundo o modo de ser da mente é o verbum mentis, o verbo mental, que os antigos também 

chamavam terminus mentalis, intentio.  

A ideia é a similitude do objeto expressa na mente cognoscente, sem ulterior 
afirmação ou negação. Não se deve confundi-la com o phantasma, que é o conjunto 
da intuição sensível captada pelos sentidos. A ideia não é algo material, retirado da 
coisa e incorporado na mente. É imaterial, É a apreensão, noção, espécie expressa, 
verbum mentis, terminus mentalis, intentio. Contudo todos esses termos têm 
significados próprios. (SANTOS, 1963, p. 323). 

 

A apreensão é o ato pelo qual captamos intencionalmente o objeto; noção (notio) o que 

é notado da coisa; a espécie expressa é a similitude expressa ou formal-atual da coisa na 

mente percipiente; verbum mentis é a expressão, manifestação, a locução interna, que a mente 

propõe a si mesma do objeto; terminus mentalis é o no qual ou o em que termina a operação 

do espírito (termo); intentio, o que do objeto para o qual tende a mente; a forma inteligível, a 

similitude que representa o objeto; razão (ratio) o que é princípio inteligível da coisa. 

O objeto da ideia é o que se jecta ante a mente (o que se objetiva na mente). Esse 

objeto pode ser material ou formal. Material é o que pertence à coisa com todas as suas notas, 

que são os atributos, as propriedades, etc., que são cognoscíveis e podem manifestar-se. 

Formal é o complexo das notas, que estão representadas hic et nunc (agora e aqui) na mente. 

A compreensão da ideia é o objeto formal da mesma, o conjunto das notas que são 

representadas ou podem ser representadas; extensão da ideia são todos os objetos aos quais 

pode convir a compreensão, e que podem ser representados na compreensão. Há uma relação 

inversa relativa entre a compreensão e a extensão. Em geral, quanto maior a compreensão, 
                                                 

38 Species, que vem do antigo specio, contemplar, ver, tem o mesmo radical de speculum, espelho. Specula, do 
lat., atalaia, lugar de observação. A species é o que é observado na coisa pela mente na mente, mas já 
esquematizado, ordenado. Specto é olhar, observar, ver. Ideyn, em grego é ver, daí idea, ideia e também eidos, 
no plural eide, sinônimo de species. 
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menor é a extensão, e quanto maior a extensão, menor é a compreensão. Assim a ideia de ente 

é a de maior apreensão, pois inclui tudo quanto ao qual não se pode dizer que é nada, mas é a 

de mínima compreensão, porque só se pode dizer o que disse acima. 

A capacidade abstrativa intelectual da nossa mente tem um fundamento na capacidade 

abstrativa sensível. O que distingue uma de outra é o aspecto reflexivo (a reflexão). Esta é o 

ato pelo qual a mente atenta para o próprio objeto já mentado (re-flectere, re-flexum). É um 

spectare o próprio ato. Psicologicamente é o próprio ato da mente considerado como uma 

afecção e modificação qualquer do sujeito. Mas quando a reflexão considera esse ato próprio 

da mente, enquanto representação do objeto, como o conceito, objetivando-o spectatum, 

temos a reflexão ontológica. 

Não termina aí a ação da mente na apreensão. Há mais: há o ato pelo qual a mente 

atende (ad tensio, dirige sua tensão para) às diversas ideias, para inquirir suas relações, pô-las 

de par em par, para captar semelhanças e diferenças. É a chamada apreensão da comparação, 

que é ou não atualizada pela consciência. Evitamos assim a confusão entre ideia subjetiva e 

objetiva. A subjetiva é a afecção do sujeito, o conceito spectatur subjetivamente. A objetiva, 

enquanto representação, com seu conteúdo, é o conceito objetivamente spectatur. 

O papel abstratista dos nossos sentidos consiste numa intensificação da atenção 

intuitiva sobre um aspecto da realidade exterior. Podemos atualizar mais um aspecto que 

outro, considerar mais intensistamente o branco deste papel. Mas pensar sobre a sua brancura, 

tomada separadamente pela mente, é o que caracteriza a ação abstratora daquela. A mente, na 

abstração noética, realiza uma separação mental do que não é separado na realidade. Essa 

função abstratora é metafísica, dá-se além da física. O vício abstratista consiste, portanto, no 

tomar tais operações mentais sem o cuidado de considerar que devem sempre ser vistas como 

tais, como pertencentes a uma concreção. O papel concrecionador de nossa mente consiste na 

atenção que se deve devotar a esse aspecto de nosso espírito. O racionalismo foi vicioso, 

porque permaneceu apenas na consideração das ideias, metafisicamente tomadas. Desse 

defeito não se podem acusar os grandes escolásticos. Contudo esse defeito fundamental é a 

causa da maioria dos grandes erros filosóficos do pensamento moderno, que celebrizaram 

tantos filósofos de renome, como Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, que mais contribuíram 

para aumentar os erros filosóficos e provocar uma problemática, que surge apenas de 

deficiências, do que propriamente resolverem magnos problemas da filosofia, que estavam 

colocados desde os gregos e que desafiaram a argúcia dos escolásticos. A função separadora 

(abstratora) da nossa mente distingue-se claramente da mera abstractio sensibilis, que é mais 

uma acentuação sobre os dados intuitivos A abstractio mentalis realiza uma separação, mas 
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mental, a qual consiste em considerar separadamente pela mente entre muitos aspectos do 

objeto um ou alguns, tomados sem os outros. Essa capacidade tem similar na captação 

intuitiva. Tem assim um fundamento experimental importante, o que dá validez à metafísica 

bem fundada, a que nunca esquece a concreção. 

Quanto à origem das ideias não se pode afirmar que há ideias inatas, como alguns 

filósofos proclamaram, fundando-se no pensamento platônico. Considerando-se a operação 

que realiza a mente para alcançar a ideia, não seria possível admitir que houvesse em nós 

ideias inatas. Mas há alguma positividade no pensamento platônico que merece ser salientada. 

O cognoscente não penetra vazio no ato cognitivo. Leva já consigo uma organização psíquica 

que é constituída de uma esquemática que se acomoda aos fatos sensíveis. A construção de 

ideias pelo nosso espírito, pela nossa mente, fundamenta-se nos dados empíricos da intuição 

sensível. A atividade de nossa mente trabalha sobre materiais empíricos para deles extrair, por 

captação, estruturas eidéticas que constituem as ideias. Como se poderia realizar uma 

captação desproporcionada ao agente? Como pode este construir estruturas eidéticas se não 

tem já, potencialmente, algo semelhante ao que está na coisa, para poder realizar-se a 

assimilação, que é necessária a toda cognição? Há estruturas precisas, sem as quais seria 

impossível a cognição. É a ausência de tais estruturas que muito bem nos pode explicar 

porque seres puramente materiais não são capazes de conhecer. O que Platão afirmou ou pelo 

menos o que é consentâneo com o seu pensamento, é que não há de modo algum a tabula rasa 

dos empiristas. A mente humana já revela uma aptidão a construir as estruturas eidéticas, que 

são coordenadas pelo homem como um "despertar do que estava adormecido", como um 

recordar. Não há psiquicamente aquisições de elementos totalmente novos, mas apenas novas 

ordenações dos elementos preexistentes. Deste modo, a nova ordenação era uma possibilidade 

fundada em elementos virtuais. As estruturas noético-eidéticas do ser humano não são inatas, 

em sua ordenação estrutural, mas são possibilidades estruturais, fundadas no que há de 

preexistente no ser humano. 

Na filosofia moderna considera-se conceito a ideia enquanto abstrata e geral. Eles 

podem ser a priori ou puros (Kant); isto é: não tirados da experiência, como os de unidade, 

relação, etc., ou a posteriori, o que equivale a empírico, significando então noções gerais, 

tiradas da observação dos objetos individuais de uma maneira idêntica e total. Tais conceitos 

gerais ou universais, formados a posteriori, por meio da abstração, são, por exemplo, o de 

mamífero ou o de guerra, compreendendo cada um deles, uma multidão de objetos ou 

acontecimentos individuais, tão semelhantes entre si que, coletivamente, podem ser 

designados com um mesmo nome. 
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Há filósofos, porém, que negam aos conceitos gerais a identificação com os 

indivíduos, e reduzem-nos a um valor meramente análogo, baseados na semelhança que há 

entre os indivíduos, Há também uma tendência a erigir uma distinção entre conceitos 

universais e gerais, tomando como universal cada conceito individual que reúne vários 

caracteres, ou que é capaz de assumir vários estados, qualidades, atividades ou relações. 

Assim, cada pessoa individual seria um conceito universal, porque reúne uma multidão de 

membros e estados. O conceito de triângulo não só seria um conceito geral, porquanto se 

aplica a todos os casos possíveis de triângulos, individualmente diferentes, mas também um 

triângulo individual, com determinados valores quanto à magnitude dos seus ângulos e linhas. 

Ainda seria um conceito universal, justamente porque representa uma pluralidade de ângulos, 

linhas, etc. Porém, parece ter pouco mérito estabelecer ao lado dos conceitos gerais um 

conceito universal assim concebido, e a designá-lo quase com o mesmo nome, visto que a sua 

importância filosófica se esgota em não ser confundido com o conceito geral. 

Na filosofia o termo conceito por influência de Descartes e de Port Royal foi 

substituído pelo termo ideia, gerando uma sequência de confusões. Vejamos a cognição. 

Genericamente ela é um ato imanente. Ato porque se dá através de uma atuação, de uma 

modificação na potência subjetiva, psíquica; ação imanente porque se realiza no próprio 

sujeito e efetua-se na própria potência subjetiva do mesmo. Além de um ato imanente é um 

ato consciente, porque é testemunhado pela consciência, notado pela consciência. Mas nele a 

mente tende para o objeto que conhece, intende. É por isso também intencional. 

É de máxima importância considerar-se essa intencionalidade que damos aos 
conceitos, pois o seu desvirtuamento foi a causa de inúmeros erros e confusões. 
Vejamos o conceito Deus. Qual a intencionalidade culta que pomos nele? Quer se 
aceite ou não a sua existência, o que se entende por Deus é um ser infinito, 
onipotente, senhor de toda a potência, pois é a origem e a fonte de todos os outros 
que dele provêm, e como não é possível admitir-se que uma perfeição possa surgir 
do nada, esse primeiro ser tem de conter todas as perfeições no seu grau máximo, 
sendo, pois, infinito e oniperfeito. Consequentemente quando se fala de Deus, tem-
se a intenção de referir-se a tal ser oniperfeito. A ele não se pode atribuir qualquer 
imperfeição, qualquer ausência de perfeição. Ora, se um ente corpóreo, que é um 
ente limitado por superfícies, é um ente finito, carente de certas perfeições, nenhum 
ente corpóreo pode ser Deus. Se Deus existe não pode ser corpóreo. E quando o 
ateu, em seu primarismo filosófico, pede provas corpóreas da existência de Deus, e 
afirma que se acreditaria nele se o pusermos à sua frente para medi-lo, pesá-lo, tateá-
lo, cheirá-lo, tal ser, assim apresentado, não seria Deus, porque se é corpóreo não é o 
ser ao qual com intencionalidade culta chamamos Deus. (SANTOS, 1963, p. 334). 

 

A cognição é um ato imanente, consciente e intencional, pelo qual adquirimos notícias 

de um objeto por similitude com o mesmo ou por representação do mesmo. Essas notícias ou 

notas são aspectos que captamos do objeto e conservamos em nossa mente por semelhança ou 
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por representação. O conjunto dessas notícias ou notas é estruturado num esquema mental, 

que os escolásticos chamavam species expressa, que é uma semelhança da cognição, do que é 

realizado pela cognição. 

No ser humano há duas maneiras de processar-se a cognição: a sensitiva e a 

intelectual. A primeira é comum ao homem e aos animais, enquanto a segunda é própria do 

homem. Para Aristóteles e os escolásticos, é a primeira a via para alcançar a segunda, 

conforme a máxima dos empiristas-racionalistas, expostas pelo Estagirita: Nihil est in 

intellectu quod non prius fuerit in sensu (nada há no intelecto que não tenha estado 

primeiramente nos sentidos). 

A cognição sensitiva consiste no ato imanente, consciente e intencional de captar 

notícias singulares das coisas, objetos através dos sentidos; portanto, assimiláveis dentro da 

gama de sua acomodação, como se demonstra na psicologia. É uma operação que supera a 

qualquer outra operação orgânica, menos a intelectual, pois já apresenta uma forma 

(operação) que não se dá pela mera assimilação orgânica, como a verificável nas funções 

vegetativas e metabólicas. Na sensação não há incorporação do objeto assimilado, mas apenas 

de uma imagem do mesmo (phantasma), segundo a capacidade acomodada dos esquemas 

sensório-motrizes. O que é notado do objeto é o que corresponde à esquemática prévia 

(sensório-motriz), que é constitutiva dos sentidos, o que é por estes assimilados 

gradativamente. Os olhos veem as cores que podem ver, não veem, contudo, a cor. O ato 

cognoscitivo sensível é um ato complexo, que a psicologia estuda, mas sem dúvida mais 

complexo e mais perfectivo que um ato orgânico qualquer. 

Segundo os empiristas, sobre esse ato sensitivo, sobre a cognição sensível, dá-se a 

cognição intelectual. Toda informação material é uma informação singular. A matéria recebe 

uma determinada cor, não a cor, recebe uma determinada figura, não a figura, uma 

determinada proporcionalidade na disposição das suas partes, como a figura triangular, não o 

triângulo. Toda informação material é singular. Também o é a cognição sensível, pois o 

esquema sensível que se forma é o desta coisa. Mas a cognição intelectual ultrapassa a 

singularidade. Se a matéria recebe esta cor, e o intelecto capta a cor (a generalidade) esta não 

é esta cor, mas a cor. Há, na cognição cor, o que é imprescindível nesta para ser cor. Há uma 

intencionalidade que se dirige à cor, como universalidade, à cor, que esta, aquela e aquela 

outra também são, o que elas têm em comum. Nessa intencionalidade há uma referência ao 

que é necessário para que uma coisa seja chamada cor. Ora, necessário (que vem de ne e cedo, 

de não ceder) é o incedível, o que não se pode ceder para que seja cor. Esse necessário é que 
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se chama a essência. A cognição intelectual tem a intencionalidade de referir-se a essa 

essência, ao não cedível, ao necessário, para que algo seja cor e não outra coisa. 

Quando um adepto do filosofismo diz que não sabe o que é cognição intelectual, nem 

o seu esquema noético (de nous, espírito) é que desconhece esse conhecimento preliminar. 

Desconhece o que significa a intencionalidade, qual a sua função. E quando diz que nada 

sabemos da cor, porque a não podemos mostrar aos olhos, aos ouvidos, ao tato, esquece que 

não é só este, o sensível, o único modo de conhecimento, pois há o intelectual. E quando 

prosseguindo na sua crítica afirma que não conhecemos como é em si a essência de uma 

coisa, esquece que não é mister ter a visão direta da essência para sabermos que ela há. Não é 

mister que tenhamos a visão da essência cor para sabermos que há fundamento real no 

conceito cor, porque o que consideramos neste conceito é o que é essencial para ser cor, e não 

outra coisa, o pelo qual a cor é cor e não outra coisa. E quando construímos esse conceito, não 

construímos uma imagem sensível dela porque não é uma coisa que estimule os nossos 

sentidos, mas construímos, sim, uma intencionalidade, que se refere ao que é imprescindível 

para que algo seja chamado cor. E tanto é assim que ao vermos um verde, um azul, e um 

amarelo, dizemos que são cores que podem ser classificadas no esquema intencional cor, e 

não erramos aí, pois não as confundimos com o peso ou com o tamanho, nem tampouco os 

confunde aquele que afirma que nada sabe sobre a cor, o que prova que sabe algo da essência 

de uma coisa contra a sua própria opinião. O que nos basta anotar são os aspectos principais 

desses conceitos. Sua formação processa-se pela captação das notas comuns a determinados 

objetos semelhantes, e a intelectualidade humana tende a captar as notas imprescindíveis, ou 

que ela julga imprescindível, pois no conceito inclui o que é necessário para que uma coisa 

seja o que ela é, sem o qual não é o que se afirma que é. 

Ao construirmos o esquema noético do conceito não há nele uma afirmação ou 

negação. Quando dizemos cor, não afirmamos nem negamos, nem tampouco o colocamos no 

tempo ou no espaço. A mente expressa o conceito, pura e simplesmente. Também em sua 

intencionalidade, a mente não o confunde com o phantasma, o fenomênico. Nenhum filósofo 

irá confundir o que pretende dizer “cor” com o verde desta folha de árvore. Há uma diferença 

fundamental que ele admite e prova com suas palavras, na sua conversação, no seu modo de 

proceder. De nenhum modo fará essa confusão em sua vida prática, por mais que na teórica 

afirme o contrário. E até em suas afirmações, nos conceitos que expressará com palavras, 

estará negando o que afirma, e procedendo ao inverso do que diz que pensa. Suas palavras o 

refutam constantemente. Qualquer um que negue a intencionalidade da essência do conceito 

de cavalo, não negará a diferença entre o conceito e o coice de um cavalo.  
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Em sentido lato, diz-se que a cognição é uma apreensão, é algo que a mente apreende 

(de aprehendere, tomar, captar, ad, para, em face de algo), é o que se capta intencionalmente, 

nada se afirmando ou negando dele.  

Verifica-se na lógica que à proporção que um conceito aumenta de extensão; ou seja, à 

proporção que abrange indivíduos de várias espécies, torna-se menor em compreensão e vice-

versa. O conceito de animal é mais extenso que o de homem, mas por suas vez é de menor 

compreensão que este. A confusão entre cognição sensitiva e intelectual, entre conceito, 

apreensão, ideia, noção, esquema noético (species expressa), verbo mental, termo mental, 

intenção e outros, tomados muitas vezes sinonimicamente, quando apresentam distinções 

evidentes, é a causa de outros erros. 

Não é de admirar que Antístenes dissesse a Platão: "Os cavalos eu vejo, mas a 

cavalaridade, não". Mas se ele visse a cavalaridade, seria esta objeto de um conhecimento 

sensível e não seria uma forma, mas sim algo que estimularia os sentidos, algo que os 

esquemas do sensório-motriz acomodados poderiam assimilar, portanto algo sensível, 

corpóreo. Quando sabemos que alguém é mais velho que outro, esse conhecimento é produto 

de uma operação intelectual, realizado através de comparações e não é captado direta e 

imediatamente pelos sentidos. 

Além do termo abstração usa-se também o termo precisão. Diz-se que se toma uma 

coisa precisivamente quando é ela tomada abstratamente, quando é considerada sob um 

aspecto, separado mentalmente da concreção à qual pertence. Com a abstração pode-se 

realizar a análise do conceito, pode-se desdobrar suas notas, tomá-la precisivamente. Também 

pode-se fazer uma síntese de conceitos, como a montanha de ouro. Não temos nenhuma 

experiência de uma montanha de ouro, mas tomando precisivamente o conceito montanha e o 

conceito ouro sintetizamo-los no conceito de um ente meramente ficcional, a montanha-de-

ouro, pelo qual compusemos um novo conceito, do qual podemos ter uma representação. A 

imaginação criadora do homem procede por tais sínteses e análises e obtém, não só a 

representação destes conceitos compostos ou separados, mas até a imagem de muitos deles. 

Quando a mente se põe no exame do próprio sujeito de seu ato, ela realiza um re- 

flectere, flexiona-se outra vez (re) sobre si, reflete, realiza uma reflexão. Esta pode ser 

considerada como psicológica, quando considera o próprio ato enquanto afecção e 

modificação de algum sujeito, é o ato subjetivo spectatur (espelhado); e é ontológica, quando 

a mente considera o próprio ato enquanto representação do objeto, quando considera o 

conceito objetivamente. 



 
 
 
 

A Retórica Simbólica - Mestrado em Filosofia do Direito          Joelson Vale         Faculdade de Direito do Recife/CCJ/UFPE 

 

58

Não se deve confundir representação com imagem. Há imagem quando há a imago, a 

presença fenomênica do objeto mentado, e há representação quando esse objeto é considerado 

em sua forma apenas. Há representação com imagem quando ambos se dão juntos. Assim 

representamos o tempo e não temos uma imagem dele, porque ele não é um objeto de 

conhecimento sensível, mas apenas intelectual, mas podemos representar com imagem o 

cavalo, por exemplo. Se partirmos da consideração de um simples exemplo como a água, que 

é um composto quimicamente de hidrogênio e oxigênio, na proporção de 2 para 1, ela revela-

se para nós através das suas propriedades. Não é um ser que tem aseidade (de a se, que em 

latim significa por si mesmo), não é um ser que tenha ipseidade (de ipsis, si mesmo), porque a 

água não é simples e absolutamente apenas água, mas um produto, um composto. Água é essa 

proporcionalidade entre o oxigênio e o hidrogênio, segundo determinadas coordenadas, que a 

química descreve. Na verdade há água quando elas permitem que aqueles elementos químicos 

se combinem segundo uma lei de proporcionalidade intrínseca, um logos, como a chamavam 

os pitagóricos, ou forma, segundo Aristóteles e os escolásticos. A água é isso, e sem isso não 

é. Essa forma, esse logos ou esse arranjamento de proporcionalidades, como dizem alguns, é 

essencial para que a água seja água. Nessas condições há nela uma forma, um logos, uma lei 

de proporcionalidade intrínseca. Quando nossa mente diz água, quando conceituamos água, a 

intencionalidade da mente refere-se a esse logos, a essa forma, a essa lei de proporcionalidade 

intrínseca, etc. Pode nossa mente, em seu esquema noético, em sua species expressa, não 

reproduzir o que a química já sabe. Também os antigos, que julgavam que a água era um 

elemento simples, que entrava na combinação dos outros seres, não sabiam que ela era 

formada de uma determinada proporção de hidrogênio e oxigênio em dadas condições. Não 

sabiam isso, mas o que intencionavam dizer com água, era água mesmo e não outra coisa. 

Deste modo, nossos esquemas mentais podem ser enriquecidos de novas notas que o 

conhecimento nos ministra, mas nem por isso, quando diz menos, deixa de dizer realmente o 

que é, pois nossa mente, em qualquer estágio, quando diz água, refere- se a esta água. 

Podemos não saber qual o logos, qual a forma, qual a lei de proporcionalidade intrínseca, qual 

o arranjamento de correlacionamentos físicos, do qual resulta água. Mas quando se diz água, 

diz-se que há, nesta, algo pelo qual é ela mesma e não outra coisa. Nossa intencionalidade é 

uma referência ao que faz (causa) que ela seja água, algo que é intrínseco a ela, algo que é 

emergente nela, algo que a forma. Toda vez que nossos esquemas se referem a algo que há 

nas coisas, eles têm um fundamento na coisa; o que os escolásticos chamavam de 

fundamentum in re. 
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Segundo Mário Ferreira, desde Pitágoras, todos os filósofos positivos e concretos 

afirmaram que a filosofia deve trabalhar com conceitos que tenham tais fundamentos, ou seja, 

com conceitos que se refiram ao que é fundamentalmente nas coisas. Esses conceitos são 

meramente entes de razão (entia rationis), construídos pela nossa razão por meio de 

abstrações. Embora entes de razão, têm fundamentum in re, quando se referem ao que há nas 

coisas. A boa metafísica é aquela que se fundamenta e trabalha com tais conceitos, o que 

permite reverter as especulações metafísicas aos fatos da experiência. Quando trabalha com 

entes de razão, que não têm tal fundamento, trabalha com ficções, e recebeu o nome de 

metafisicismo, o que indica a forma viciosa de realizá-la. 
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3.2 Implicações da Simbólica na incidência da norma 

 
Os fatos são símbolos das leis; as leis, símbolos da ordem universal, a 

ordem, símbolo do Ser Supremo; este símbolo de Deus.39 
Todas as coisas são símbolos da ordem a que pertencem. Todos os fatos são 

símbolos do conceito, que é um esquema abstrato.40 
Mário Ferreira, 1955 

 

 

Segundo Marcelo Neves (2008, pp. 28-0) em seu livro A constitucionalização 

Simbólica, a legislação simbólica não se refere, em princípio, a formas ritualísticas e míticas. 

Contudo as crenças (mitos) e atividades repetidas (ritos) podem, eventualmente, estar 

relacionadas com a “legislação simbólica” quando há “prevalência do seu significado 

‘político-ideológico’ latente em detrimento do seu sentido normativo-jurídico aparente”. Já a 

legislação instrumental (a força normativa das leis) está muito frequentemente fundamentada 

em processos ritualístico e mítico. Marcele Neves considera que a atividade legiferante é um 

momento de confluência entre o sistema jurídico e político, e define a legislação simbólica 

como sendo “a produção de textos cuja referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, 

mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não 

especificamente normativo-jurídico”41. 

Algumas perspectivas simbólicas no direito já foram abordadas nos capítulos 

precedentes: com característica semiótica (1.3 Linguagem e 3.1 Uma questão universal) e 

psicológica (1.2 Mito). As outras características serão abordadas nos capítulos seguintes: 

legislação simbólica (3. Mitificações modernas), ética e retórica (4.1 Ética, 4.2 Direito, 4.3 

Retórica) e antropológica (5. Cinema e Literatura e Imaginário).  

Neste ponto da dissertação, trata-se mais especificamente de uma implicação da teoria 

simbólica à incidência da norma, considerando que há um paralelo entre o processo de 

adaptação do símbolo ao simbolizado (acomodação e assimilação) e a subsunção do suporte 

fático à norma. O estudo aqui desenvolvido toma o símbolo como uma “analogia de 

atribuição intrínseca” (1.1 Símbolo). 

Segundo Mário Ferreira (2007, p. 86) e Jung, toda teoria científica, enquanto se forma 

em torno de hipóteses, é símbolo, ou seja, “é uma caracterização antecipada de uma ordem de 

                                                 
39 (SANTOS, 2007, p. 79) 
40 (SANTOS, 2007, p. 52) 
41 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.  pp. 28-30 
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coisas ainda essencialmente desconhecida. Ao fundamentar-se, morre o aspecto simbólico, 

para surgir o simbolizado.” 

O simbolizado não esgota a existencialidade do simbolizado, apenas se refere a ele, 

mas os esquemas abstratos têm sua existencialidade indireta nos símbolos. Os sinais 

matemáticos, os conceitos, atualizam-se nos fatos correspondentes. É o mesmo que dizer que 

os universais não esgotam à individualidade dos objetos, mas delineiam o conceito de um 

objeto distinguindo dos demais. 

No caso do conceito, a existencialidade deste é em outro, em nós. O esquema 
abstrato, que é o conceito, é apenas uma captação do esquema concreto da coisa, no 
que ela tem de comum com outras. Negar a autonomia existencial do conceito não é 
ainda negar a existencialidade do esquema concreto do fato, do qual ele é apenas um 
esquema de esquema, um esquema abstrato. O nosso espírito caracteriza-se 
sobretudo pela sua imensa capacidade de criar esquemas. (SANTOS, 2007, p. 53) 

 

O conceito de “fato” dado por Mário Ferreira dos Santos se coaduna ao termo usado 

por Marcos Bernardes de Mello em seu livro Teoria do Fato Jurídico “fato será sempre 

empregado para referir a algo que acontece no mundo e que compõe, segundo a concepção a 

que se chega a partir desta definição de mundo que fez Pontes de Miranda: ‘a soma de todos 

os fatos que ocorreram e o campo em que os fatos futuros se vão dar’. Fato aqui é igual a 

evento, não há a distinção que Lourival Vilanova deu a fato e evento (= fato natural), nem a 

distinção que Tércio Sampaio Jr. deu a evento (acontecimento) e fato (relato do evento).  

(MELLO, 2013, p. 18) 

Às vezes, a noção de fato42 se aproxima da noção de fenômeno e outras vezes de um 

elemento ou condição da razão. Aproxima-se do fenômeno quando se fala de "fato puro", 

alude-se ao dado imediato, à aparência simples quando se apresenta à primeira vista. Mas não 

se pode ir muito longe nessa identificação, fato não é fenômeno: p. ex., o desvio da imagem 

de um bastão na água é um fenômeno, mas não um fato. Também é fenômeno o movimento 

                                                 
42 DF MFS (1963, p. 706) - FATO - (do lat. factum, part. passado do verbo facere, fazer) - a) Significa o que é 

feito, tudo quanto acontece, tudo quanto sucede, tudo quanto pode ser objeto de experiência de qualquer 
espécie. b) Emprega-se o termo para firmar a realidade exterior. É sinônimo de fenômeno, acontecimento. 
Quando tomado nesse sentido, opõe-se ao que é ilusório, fictício ou apenas possível. c) Indica o que é 
necessário, segundo as leis do raciocínio. Deve-se dar ao conceito de fato o que é fáctico, o que é feito. Neste 
caso, o eidético-noético, no homem, é também fáctico, mas distingue-se daquele que seria gênero, por ter a 
diferença específica de ser um fato noético. Desse modo, se há distinção entre fáctico e noético, ela é 
fundamentalmente apenas específica. 

    FACTICIDADE - a) Caráter do que é fáctico. Quando algo é tomado facticamente, prescinde-se de todo 
aspecto ontológico (razão de ser). b) Emprega-se este termo também para referir-se a tudo quanto oferece a 
necessidade hipotética, não absoluta, nem consequentemente, apodítica.  

    FÁCTICO - (de factum, feito) - Fáctico opõe-se a eidético (vide). 
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aparente dos céus, que desde o princípio a astronomia procurou, de vários modos, reduzir a 

"fato". O fato implica uma disposição ou uma interpretação do fenômeno que provoque uma 

mudança capaz de tornar o fenômeno descritível, previsível e verificável. A estreita conexão 

entre fato e atividade racional, expressa de vários modos, em geral é reconhecida pela 

filosofia contemporânea. A fenomenologia elaborou a noção de estado de coisas 

(Sachverhalf) como objeto correspondente de cada juízo válido e considerou como fato o 

estado de coisas em que está envolvida uma existência individual. Nesse sentido, uma coisa 

não é um fato, mas é fato que essa coisa existe e que tem este ou aquele caráter, etc. 

(HUSSERL, Idem, I, § 6). Desta forma, o fato é independente de opiniões e valorações que 

não sejam inerentes ao uso dos instrumentos capazes de confirmá-lo. Assim, tem duas 

características fundamentais: a) referência a um método apropriado de confirmação ou 

verificação; b) independência em relação a crenças subjetivas ou pessoais de quem emprega o 

método. A capacidade de "olhar os fatos", de "considerar os fatos" ou de "aceitar os fatos" 

hoje é considerada um dos requisitos fundamentais não só do cientista e do pesquisador em 

geral, mas de qualquer cidadão. 

O fato jurídico é o fato qualificado pelo direito, produto da incidência da norma, 

suporte fático + direito = fato Jurídico. 

As palavras fato (real), suporte fático e fato jurídico possuem conceitos diferentes. O 

elemento diferenciador, entre o fato e o suporte fático, é o elemento valorativo da 

juridicidade. No caso da morte, o elemento valorativo é a prova. Nesse sentido, Marcos 

Bernardes discorre o seguinte:  

A morte, por exemplo, somente compõe suporte fático quando conhecida, porque a 
sua prova constitui elemento que se integra ao fato real para constituí-lo em suporte 
fático. Só a morte conhecida interessa à comunidade e a juridicidade só existe em 
razão da intersubjetividade. Se alguém desaparece de seu domicílio e dele não se 
tem notícia, é considerado ausente, abrindo-se a sucessão provisória de seus bens, 
decorrido um certo tempo. Pode ocorrer que, de fato, aquela pessoa esteja morta. 
Mas, se da morte não se tem conhecimento, ela é considerada apenas ausente, para 
os fins do direito – e não morta. Até que se faça a prova de sua morte ou seja 
considerada presuntivamente morta. Tudo se passa em sua esfera jurídica como se 
viva estivesse. Assim, a morte é fato e a morte conhecida é suporte fático. (MELLO, 
2003, p. 63) 

 

Para que ocorra a incidência, é necessário que haja o encaixe do suporte fáctico aos 

predicados da norma, que refletem a eleição do legislador para qualificar a conduta. 

É pela incidência que os fatos entram no mundo jurídico. O resultado da incidência 

são as relações jurídicas, as obrigações, os direitos subjetivos, etc. A jurisdicização é um 

processo peculiar ao direito, ao discorrer sobre a incidência, Pontes de Miranda a qualifica de 
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“automática e infalível”. Isto porque ao examinar esse fato, o jurista se propõe a “tratar os 

problemas do direito como o físico: vendo-os no mundo dos fatos, mundo seguido do mundo 

jurídico, que é parte dele.” (MIRANDA, 1954, tomo 1, parte geral, p. 3) 

À incidência da regra jurídica é indiferente ao que se passa nas pessoas e até mesmo 
no que diz respeito aos seus atos de infringência. 

A incidência das regras jurídicas não falha; o que falha é o atendimento a ela. 

A incidência das regras jurídicas é sobre todos os casos que elas têm como 
atingíveis. Nesse sentido, as regras jurídicas são de conteúdo determinado, e não se 
poderia deixar ao arbítrio de alguém a incidência delas, ou não. (MIRANDA, 1954, 
tomo 1, parte geral, pp. 11, 12 e 13 respectivamente) 

Quanto à análise dos elementos lógicos, começamos por acentuar a relevância da 
distinção entre incidência e aplicação das regras jurídicas, quaisquer que sejam. Tal 
atitude foi seguida, e, por vezes, aprofundada durante os cinquenta anos que se 
seguiram à primeira edição. (MIRANDA, 2000, tomo 2, p. 295) 

 

Considero que a incidência automática e infalível de Pontes de Miranda, seja de ordem 

idealista (mundo platônico das formas puras). Esta automaticidade e infalibilidade 

apareceriam no caso concreto onde ocorra apenas raciocínio lógico (imediata percepção), pois 

o raciocínio analógico por atribuição intrínseca já não é tão de imediata percepção. Contudo 

tanto a primeira hipótese quanto a segunda estariam dentro da moldura kelseniana. Vejamos: 

1 - Enquadramento lógico - dentro da moldura kelseniana; 

2 - Enquadramento simbólico (analógico de atribuição intrínseca) - dentro da moldura 

kelseniana, mas é uma zona cinzenta e intermediária para; 

3 - Enquadramento metafórico (analógico de atribuição extrínseca) - fora da moldura 

kelseniana. A tentativa de colocar para dentro do mundo jurídico pela vontade do intérprete 

autêntico causa grandes discussões dentro da sociedade. Acima desta zona, teríamos 

simplesmente; 

4 - Enquadramento arbitrário (sem raciocínio lógico e analógico). 

O que é lógico com um pouco de raciocínio se percebe, o que é analógico com um 

pouco mais de raciocínio, mas fora do lógico e analógico, entra a controvérsia. 

Pontes de Miranda não desconhecia que a incidência pode não se revelar, mesmo 

sendo “automática e infalível”, se não fosse conhecida por aqueles a quem interessaria. São 

suas as seguintes palavras43: 

[...] Também há regras jurídicas que incidiram, e não se aplicaram; talvez nenhum 
interessado tenha conhecimento da incidência. (MIRANDA, 2000, tomo 3, p. 347) 

                                                 
43 Seleção de textos de Clarice von Ortzen de Araujo (2011). 
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 Depois de começar a incidência de uma lei é que se pode cogitar da sua 
aplicabilidade; quer dizer, da possibilidade de ser invocado o poder público do juiz, 
ou de outra autoridade, estatal ou supra estatal, ou, ainda interestadual, a fim de 
aplica-la àqueles atos sobre os quais ela incidiu. (MIRANDA, 2000, tomo 2, p. 309) 

[...] sendo o direito processo social de adaptação, tende a atender a indivíduos 
(pessoas) e consistindo ele em técnica da incidência, teve de suprir a deficiência 
dessa incidência com a conceituação das posições subjetivas, ou dirigidas contra 
todos ou somente contra alguns ou algum, ou em (re)ação, ou em exceção. Ainda 
assim, por serem incidência, subjetivação, direção em pretensão, ação e exceção, 
meios deficientes, teve-se de criar o direito processual, para que os órgãos, estatais 
ou não, aplicassem o direito. (MIRANDA, 2000, tomo 2, p. 310) 

Se alguém não atende ao que ocorreu, pois, à incidência, o juiz, ou quem tenha de 
impor o respeito à lei, aplica a regra jurídica. Aplica-se o que incidiu. (MIRANDA, 
2000, tomo 2, p. 99) 

A decisão impecavelmente justa estabeleceria a coincidência entre a aplicação 
(concreta) e a incidência (abstrata). (MIRANDA, 2000, tomo 2, p. 324) 

Aqui, regra jurídica que não podia ser aplicada, porque a aplicação não é mais do 
que o resultado da declaração da incidência. Daí a necessária anterioridade do fato 
de incidir. (MIRANDA, 2000, tomo 2, p. 310) 

Na pesquisa do que se passa, ou do que se passou, ou do que se passou e se passa no 
mundo jurídico, não se pode deixar de levar em consideração que a aplicação do 
direito nem sempre o revela, às vezes o infringe, de modo que se tem de distinguir o 
que incidiu e devia incidir e o que se aplica. (MIRANDA, 2000, tomo 3, p. 369) 

Não é somente o poder judiciário, aplicador da lei, que concretiza o direito; e, se 
bem analisarmos a realidade, não somente os poderes políticos: é enorme o 
coeficiente de aplicação devido à atuação da família, do grupo de amigos, do círculo 
social, a que chamamos, na introdução do tomo III, à imitação da cristalografia, 
lâminas ou camadas da sociedade. (MIRANDA, 2000, tomo 4, p. 138) 

Os atos jurídicos, os atos da vida, que não vão aos tribunais, são o maior repositório 
do direito aplicado. (MIRANDA, 2000, tomo 4, p. 139) 

O que mais se há de por em relevo na observação do direito é que a incidência é o 
elemento primeiro; a aplicação judicial é o secundário, apesar da sua importância. 
(MIRANDA, 2000, tomo 3, p. 378) 

 

A interpretação autêntica é a do juiz, quando ele faz dentro da moldura kelseniana por 

lógica ou por analogia de atribuição intrínseca; quando faz por fora, mas colada na moldura, 

ela é metafórica (analogia de atribuição extrínseca), e quanto mais fraca a metáfora, tanto 

mais longe da moldura. Assim, a interpretação do STF (ADIN 4.277 e ADPF 132) de estender 

o significado sobre a entidade familiar (art. 226, §§3º e 4º da Constituição Federal44) de casal 

formado “entre o homem e a mulher” e “comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

                                                 
44 Art. 226, §§3º e 4º da Constituição Federal, in verbis: 
    Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) §3º- Para efeito da proteção do 

Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento. §4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

    Nos mesmos moldes, as Leis 8.971/94 (que dispõe sobre direitos alimentares e sucessórios dos companheiros) 
e 9.278/96 (que regulamentou a união estável), respectivamente, referem-se à "companhia comprovada de um 
homem…" e "convivência (…) de um homem e uma mulher…". O Código Civil, no artigo 1.723, também 
reconhece como entidade familiar a união estável entre "o homem e a mulher". 
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descendentes” para a união estável formada por homoafetivos, configuraria mais uma decisão 

tomada por analogia metafórica do que por lógica ou analogia simbólica. Para ser uma 

decisão lógica, haveria de ter primeiro uma emenda constitucional45. 

 

  

                                                 
45 O advogado Hugo José Cysneiros contrargumentando que a mera afetividade não podia ser usada para 

caracterizar uma relação, advertiu que tal fundamentação poderia ser usada também para caracterizar e 
defender a poligamia e o incesto, pois há nestas relações afetividade. Afirmou o advogado Hugo José 
Cysneiros: "Poligâmicos, incestuosos, alegrai-vos. Afinal, vocês também procuram afeto", "uma lacuna 
constitucional não pode ser confundida com não encontrar na Constituição aquilo que eu quero ler", "a 
pluralidade tem limites". Numa posição mais “conservadora” essas analogias metafóricas poderiam levar a 
caminhos contraditórios dentro do próprio sistema jurídico, como possíveis precedente para justificar o 
incesto e poligamia. Contudo, numa posição mais “progressita” cada caso havaria de se analisar 
especificamente, não contribuindo para decisões contraditórias. 
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Vais acreditar em mim, ou em teus olhos? 46 
- Groucho Marx, 1933 

 

 

A interpretação simbólica dos mitos e sua tradução em linguagem psicológica ou 

social, longe de ser um passatempo teorético, revelam seu alcance mais profundo e sua 

natureza eminentemente prática quando se percebe que os mitos não são coisas do passado, 

são centros vivos de cultura até nossos dias (DIEL, 1991. p. 46), influenciam as nações, 

pessoas, e no direito, tanto o processo legislativo quanto a interpretação e execução das leis.  

O ponto de vista desenvolvido neste capítulo não é o ideológico, entendido como 

corruptela do pensamento humano47, nenhuma ideologia analisando outra ideologia, a chave 

pragmática para esta análise é que se conhece uma teoria pela verificabilidade de seus 

resultados, não meramente por suas hipóteses; “é pelos frutos que se conhece as árvores”, não 

por sua folhagem. Com esta observação, partimos para a dialética simbólica da mitificação 

moderna: 

A organização mítica da sociedade parece ter sido suplantada por uma organização 
racional. Em tempos tranquilos e pacíficos, períodos de relativa estabilidade e 
segurança, essa organização racional mantém-se facilmente. Parece estar a salvo de 
todos os ataques. Mas em política o equilíbrio nunca se consegue completamente. O 
que aqui se encontra é um equilíbrio mais dinâmico do que estático. Em política 
está-se sempre vivendo sobre terreno vulcânico. Devemos estar preparados para 
convulsões e erupções abruptas. Em todos os momentos críticos da vida social do 
homem, as forças racionais que resistem ao surto das velhas concepções míticas já 
não estão mais seguras de si próprias. É o momento em que o mito regressa. Porque 
o mito não foi realmente vencido e subjugado. Está lá sempre, espreitando no escuro 
e esperando a sua hora. Essa hora chega quando as ouras forças unificadoras da vida 
social do homem, por uma razão ou por outra, perdem a sua força e já não são 
capazes de lutar contra a força demoníaca do mito. 

[...] É óbvio, contudo, que a personificação de um desejo coletivo não pode ser 
satisfeita da mesma forma por uma grande nação civilizada e por uma tribo 
selvagem. O homem civilizado está, é bem certo, sujeito às paixões mais violentas, e 
quando essas paixões alcançam o seu ponto culminante ele é capaz de ceder aos 
impulsos mais irracionais. No entanto, mesmo nesse caso não pode esquecer ou 
ignorar inteiramente a racionalidade. A fim de poder crer, deve encontrar algumas 
“razões” para o seu credo; deve formar uma “teoria” para justificar as suas crenças. 

                                                 
46 O título do filme Duck Soup (sopa de pato) foi traduzido no Brasil para “O Diabo a Quatro”, e em Portugal 

para “Os grandes aldrabões”, lusitanamente mais próximo do sentido original em inglês (aldrabão = 
mentiroso, trapaceiro). Direção: Leo McCarey, Roteiro: Graham Greene, Elenco: Groucho Marx, Harpo 
Marx, Chico Marx, Zeppo Marx; Género: comédia; Idioma: inglês; PB 68 min, 1933. 

47 Significado mais próximo do que Napoleão Bonaparte deu para "ideólogos" no sentido de "deformadores da 
realidade" quando comentou o trabalho do revolucionário francês conde de Destutt de Tracy, que usou a 
palavra com o significado de “ciência das ideias”. Napoleão Bonaparte, naturalmente, preferia a força dos 
canhões à força das palavras. http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AntoinLC.html Acesso em 20/03/2014. 

4 MITIFICAÇÕES MODERNAS NA PRAGMÁTICA DO DIREITO 
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E essa teoria, pelo menos, não é primitiva: é, pelo contrário, altamente sofisticada. 
(CASSIRER, 2003, p. 324). 

 

Segundo Cassirer (2003, pp. 326-7) e Carlyle, o homem moderno não acredita mais 

em feiticeiros naturais48, porque todas as forças naturais já estão ao seu dispor. O homem 

moderno não precisa mais de um feiticeiro que lhe domine a matéria porque o cientista 

moderno já o faz. Aparentemente, a magia parece ter se distanciado muito da mente moderna, 

“contudo, se o homem moderno já não crê numa magia natural, continua acreditando numa 

espécie de “magia social”, e “se um desejo coletivo é sentido em toda a sua força e 

intensidade, o povo pode ser facilmente persuadido de que tudo quanto necessita é de um 

homem providencial capaz de satisfazê-lo”. O culto do herói é um elemento necessário na 

história humana, pois ele tem a palavra certa e confortável em que todos podem acreditar. Da 

passagem do homo magus das civilizações primitivas ao homo faber, artífice e artesão da 

idade da técnica, os políticos modernos realizaram uma combinação quase inimaginável entre 

duas funções outrora incompatíveis entre si, ser o homo magus e homo faber ao mesmo 

tempo. O político moderno é o sacerdote de uma nova religião misteriosa e inteiramente 

irracional, todavia para defender e propagar essa religião utiliza processos muito bem 

planejados, metodicamente, nada ficando ao acaso. É essa estranha combinação um dos mais 

extraordinários aspectos dos mitos políticos modernos. A origem do mito foi sempre descrita 

como um resultado inconsciente e livre produto da imaginação, mas aqui encontramos o mito 

feito sob encomenda, a irracionalidade racionalizada: “os novos mitos políticos não crescem 

mais livremente; não são mais frutos bravios de uma imaginação exuberante. São coisas 

artificiais fabricadas por artesões hábeis e matreiros. Estava reservado ao século XX, à grande 

era da técnica, desenvolver uma nova técnica de mito”. A partir de agora os mitos podem ser 

planejados, fabricados e patenteados de acordo com os mesmos métodos no fabrico das outras 

armas de guerra. 

Só o mago, ou feiticeiro, é capaz de governar a palavra mágica, que em suas mãos se 

tornam uma arma extremamente poderosa. É um feitiço que nada pode resistir à sua força. 

“Carmina vel coelho possunt deducere lunam”, diz a feiticeira Medéia nas Metamorfoses, de 

Ovídio – por meio de canções mágicas e de encantamentos pode-se até fazer a lua baixar do 

céu. No mundo moderno, não muito diferente do mundo primitivo, tudo se repete. “A palavra 

mágica ganha precedência sobre a palavra semântica”, Cassirer (2003, pp. 325-7) cita o 

                                                 
48 Até o século XIX, sem o desenvolvimento da física eletromagnética, ciência, magia e religião, em muitos 

casos eram indesassociáveis. Era extremamente complexo saber o limite de um e de outro. 
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próprio exemplo como testemunho da magia: ao ler livros teóricos sobre problemas 

filosóficos, históricos ou econômicos, descobriu com surpresa que já não entendia mais a 

língua nativa alemã, as palavras tinham sofrido profunda mudança de significado; outrora 

eram palavras usadas num sentido descritivo, lógico ou semântico; agora eram “palavras 

mágicas” que estavam carregadas de significados, de paixões e sentimentos violentos, 

caracterizavam-se não mais pelo seu significado objetivo, mas pela atmosfera emocional que 

as envolvia. Na mudança de uma só sílaba, as novas palavras despertavam uma nova gama de 

emoções - ódio, cólera, fúria, altivez, desprezo, arrogância e desdém49. 

O selvagem vivia só na frescura de sua floresta nativa, deixando-se guiar pelo 
instinto e satisfazendo os seus desejos simples. Gozava do bem mais alto: a 
independência absoluta. Infelizmente, o progresso das pesquisas antropológicas 
efetuadas durante o século XIX destruiu completamente esse idílio filosófico. 
Apareceu o inverso da descrição de Rousseau. “O selvagem, diz E. Sidny Hartland, 
em seu livro Primitive Law, ‘está longe de ser a criatura livre que Rousseau 
imaginava’. Pelo contrário, encontra-se esmagado pelos costumes do seu povo; 
ligado pelas cadeias da tradição imemorial. [...] Esses grilhões aceita-os ele sem 
jamais tentar quebrá-los. [...] As mesmas observações podem aplicar-se muitas vezes 
ao homem civilizado; mas o homem civilizado é demasiado nervoso, demasiado 
instável, demasiado curioso, para permanecer por muito tempo em atitude de 
aquiescência.” Estas palavras foram escritas vinte anos atrás, mas nesse meio tempo 
aprendemos uma nova lição, uma lição que humilha o nosso orgulho humano.  
Aprendemos que o homem moderno, a despeito de sua instabilidade, e talvez 
precisamente por causa dela, não conseguiu realmente ultrapassar a condição 
de vida selvagem. Quando exposto às mesmas forças, pode facilmente ser reduzido 
a um estado de aquiescência. Perde a curiosidade; aceita as coisas como se lhe 
apresentam. (CASSIRER, 2003, p. 330, grifos meus). 

 

Paul Johnson (2003, p. 616), em seu livro “Tempos Modernos” no capítulo que trata 

sobre os Palimpsestos e a Liberdade, faz uma pergunta inquietante sobre o século XX, se “era 

possível esperar que a ‘era da política’, como a ‘era da religião’ antes dela, estivesse chegando 

ao fim?” Nem o fato do estado ter caído em desgraça desacreditou seus agentes teóricos e 

seus políticos ativistas, cuja fenomenal ascensão em número e em autoridade teria sido o 

acontecimento mais importante dos tempos modernos. Na virada do século XIX, os políticos 

substituíram a religião como a forma principal de fanatismo. Para os arquétipos da nova classe 

(Lenin, Hitler e Mao Tse-tung), a política significava a engenharia social como forma legítima 

de atividade moral, o único meio de melhorar grandiosamente a humanidade, reengenharia 

humana em larga escala. Essa visão, que em determinada época teria sido irreal, tornou-se até 

certo ponto ortodoxa por toda a parte, embora um pouco mais diluída no Ocidente, era 

virulenta por trás da Cortina de Ferro e no Terceiro Mundo. Na extremidade democrática do 

espectro, o político fanático oferecia New Deals, Grandes Sociedades e Estados de Bem-Estar 
                                                 

49 Cassirer está falando em 1936, ano de publicação do livro, sobre a época de 1926 na Alemanha. 
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Social; na extremidade totalitária, revoluções culturais; mas sempre e em toda a parte, Planos! 

Os fanáticos teóricos e políticos, charlatães, carismáticos, exaltados, santos seculares, 

assassinos de massas, atravessaram décadas e hemisférios, todos unidos pela crença ferrenha 

de que a política era a única cura dos males humanos, não importasse se levasse a morte e a 

pobreza à sua passagem: Sun Yat-sem e Ataturk, Stálin e Mussolini, Khruchtchev, Ho Chi 

Minh, Pol Pot, Castro, Nehru, U Nu e Sukarno, Perón e Allende, Nkrumah e Nyerere, Nasser, 

o Xá Pahlavi e Kandhafi. Nos anos 80, mesmo não estando tão confiante, a nova classe ainda 

estava em muitos casos no poder, mas na maioria deles, os governantes vivos ou mortos, eram 

agora execrados nos próprios países. 

Abaixo, algumas estatísticas de R.J. Rummel sobre o democídio comunista que serão 

trabalhadas mais adiante, juntamente com uma breve exposição dos aspectos simbólicos na 

construção de falsos mitos modernos, especificamente, a mitificação comunista no Brasil. 

Tais números também servem para admoestar os incautos a nunca confiar em alguém que 

argumente a favor do comunismo em teoria sem mostrar os resultados práticos. 

Figura 1 – Communist Democide 1900 - 198750 

 

                                                 
50 Fonte: http://jokesfromindianleft.blogspot.com.br/2008/01/communist-democide-1900-1987.html  
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4.1 A criminalização nazista e a mitificação comunista 

 
 

Se a tolerância nasce da dúvida, que nos ensinem a duvidar de modelos e 
utopias, a recusar os profetas da salvação, os arautos de catástrofes. 51 

- Raymond Aron, 1955 

 

 

 

 

No Brasil existe o mito do “bom selvagem comunista”a, o comunismo é “bom em sua 

essência” apenas foi desvirtuado pelos homens maus que não o souberam realizar 

adequadamente na prática. Todo mundo pode ser comunista ou defender o comunismo sem 

nenhum constrangimento moral ou penal, mas fazer apologia ao nazismo (acertadamente 

considerado racismo) é crime sem direito à fiança na dogmática brasileira. Este 

enquadramento é dado pelo artigo 20, parágrafos 1º e 2 º, da lei 7.716 de 05/01/1989 (redação 

dos parágrafos atualizada pela lei 9.459 de 15/05/1997). 

 
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional. 
        Pena: reclusão de um a três anos e multa. 
        §1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, 
ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para 
fins de divulgação do nazismo. 
        Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 
        §2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos 
meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: 
        Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. 

 

  

                                                 
51 (RAYMOND, 1980, p. 1). 
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4.2 Edvins Snore, “The Soviet Story” 

 

Cria cuervos y te comeran los ojos. 
- ditado espanhol 

 

 

O filme “The Soviet Story” mostra como a União Soviética comunista fomentou a 

Alemanha nazista a promover o Holocausto, tendo como primeiro protótipo de morticínio em 

massa, Holodomor, o campo de concentração a céu aberto na Ucrânia. O documentário revela 

a impressionante semelhança e ajuda mútua destes regimes nos crimes contra a humanidade 

sob um pano de aparente rivalidade. Umas das linhas argumentativas principais no filme 

documentário é que, além de uma colaboração direta da polícia secreta soviética NKVD52 

com a Gestapo nazista, houve uma estreita conexão ideológica, publicitária e genocida entre 

os regimes nazista e comunista antes e durante as primeiras fases da II Guerra Mundial. 

Edvins Snore constrói uma tese em que se pode indagar sobre a mitificação e mistificação da 

foice e do martelo. 

Dentre todas as estatísticas do democídio levantadas pelo cientista político R.J. 

Rummel em 23 séculos (do séc. III ac. ao séc. XX), Edvins Snore53 evidencia o massacre de 

Holodomor (1932-33)54 com cerca de 7,5 milhões de ucranianos mortos55 (as estatísticas 

variam de 1 milhão até 10 milhões). Uma inferência que se retira das tabelas do democídio de 

Rummel é: por que a Suástica internacionalmente é vinculada ao genocídio e a Foice e o 

                                                 
52 Dentro da NKVD (precursora da KGB) estabeleceu-se o Gulag (Glavnoie Upravlenie Lagerei; em português: 

"Administração Central dos Campos"), órgão responsável pelo sistema de campos penais de trabalho. A sigla 
KGB é um acrônimo em russo para Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, em português fica Comitê de 
Segurança do Estado, esta era a principal organização de serviços secretos da União Soviética, que 
desempenhou as suas funções entre 13/03/1954 e 06/11/1991. <wikipédia>  

53 Mestre em Ciência Política, o letão Edvins Snore levou longos 10 anos para recolher o material e os 
depoimentos do documentário; posteriormente, para a realização e finalização do filme foram necessários 
mais 2 anos. “A História Soviética” tem duração de 1h25m e teve apoio e financiamento de um grupo de 
deputados da União para a Europa das Nações do Parlamento Europeu. http://www.sovietstory.com/about-
the-film/ Acesso em 20/03/2014. 

54 Este massacre também é conhecido como a “Grande Fome da Ucrânia”, o “Genocídio Ucraniano” ou o 
"Holocausto Ucraniano”. O termo Holodomor é derivado da expressão ucraniana 'Морити голодом' (moryty 
gholodom), tendo como raiz etimológica as palavras holod (fome) e moryty (matar através de privações, 
esfaimar), o que dá "matar pela fome". Parece que este termo foi utilizado pela primeira vez pelo escritor 
Oleksa Musienko, num relatório apresentado à União dos Escritores Ucranianos de Kiev, em 1988 (Andrea 
Graziosi, "Les Famines Soviétiques de 1931-1933 et le Holodomor Ukrainien.", Cahiers du monde russe et 
soviétique, 46/3, p. 457 – <wikipedia>). 

55 http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/skilki_nas_zaginulo_pid_golodomoru_1933_roku.html Acesso em 20/03/2014. 
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Martelo não? Como o comunismo conseguiu se esconder da opinião pública e do Tribunal 

Penal Internacional56, mesmo tendo assassinado 8 vezes mais57 que o nazismo? 

Outro ponto abordado por Snore é esclarecer o engodo de que os regimes nazistas e 

comunistas seriam diferentes e rivais, um de direita e outro de esquerda. Neste ponto 

específico, corroborado por Frederich Hayek (2010)58 não existiria esta polarização entre os 

dois, pois o nazismo foi apenas uma vertente nacionalista do socialismo, todos os dois foram 

sistemas totalitários e estatizantes contra as democracias de livre mercado. O que os 

comunistas chamam de inimigos burgueses do proletariado (classe), os nazistas chamavam de 

inimigos judeus dos arianos (raça); a “eugenia” dos comunistas foi contra os burgueses, 

enquanto a dos nazistas foi contra os judeus; o que os comunistas chamam do “novo homem” 

proletariado, os nazistas chamavam do “novo homem” ariano; o que os nazistas chamam de 

campo de concentração, os comunistas chamavam de Gulags. Quanto às rivalidades 

propagandeadas pelos comunistas e nazistas foram apenas artimanhas iniciais pra enganar os 

inimigos59, quem já jogou WAR60 sabe que as alianças e rivalidades são apenas temporárias 

no tabuleiro para se conquistar o mundo, não precisa ser nenhum especialista em WAR II. 

O maior problema é que todo regime comunista da história matou uma enorme 
quantidade de membros de seu próprio povo. Se a história houvesse visto apenas 
uma ou duas dessas detestáveis repúblicas populares entre algumas decentes, eu 
poderia dizer que umas poucas maçãs podres trouxeram má fama a todo o 
movimento, mas como a morte e a destruição acompanharam cada um dos regimes 
comunistas, onde quer que se estabeleça, deve haver alguma falha em algum lugar 
no sistema. O mais benigno dos regimes comunistas parece ter sido o da Nicarágua. 
A pior acusação que pude encontrar dirigida contra o governo sandinista foi de que 

                                                 
56 Decreto 4.388, 25/09/02, promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Artigo 5º - Crimes da 

Competência do Tribunal. 1. A competência do Tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves, que afetam a 
comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o Tribunal terá competência para 
julgar os seguintes crimes: a) O crime de genocídio; b) Crimes contra a humanidade; c) Crimes de guerra; d) 
O crime de agressão. 

57 As estatísticas mais prováveis de Rummel estimam que o nazismo matou 20.946.000 e o comunismo 
165.076.000. Estes números podem ser maiores ou menores conforme as estatísticas e perspectivas adotadas, 
vide figura 6, tabela de Rummel mais adiante. 

58 Livro O Caminho da Servidão, principalmente capítulo 12 - As Raízes Socialistas do Nazismo. 
59 No artigo “URSS, a mãe do nazismo” Olavo de Carvalho elenca os principais argumentos do documentário de 

Edvins Snore: “1-Toda a tecnologia genocida dos campos de concentração foi inventada pelos soviéticos. Os 
nazistas enviaram comissões a Moscou para estudá-la e copiar o modelo. 2-O governo da URSS assinou com 
os nazistas um tratado para o extermínio dos judeus e cumpriu sua parte no acordo, entre outras coisas 
enviando de volta à Gestapo os judeus que, iludidos pelas promessas do paraíso comunista, buscavam asilo no 
território soviético. 3-A ajuda soviética à máquina de guerra nazista foi muito maior do que se imaginava até 
agora. O nazismo jamais teria crescido às proporções de uma ameaça internacional sem as armas, a assistência 
técnica, os alimentos e o dinheiro que a URSS enviou a Hitler desde muito antes do Pacto Ribbentrop-
Molotov de 1939. 4-Altos funcionários do governo soviético defendiam – e os remanescentes defendem ainda 
– a tese de que fortalecer o nazismo foi uma medida justa e necessária adotada por Stálin para combater o 
"fascismo judeu" (sic). 5-Nada disso foi um desvio acidental de ideias inocentes, mas a aplicação exata e 
rigorosa das doutrinas de Marx e Lenin que advogavam o genocídio como prática indispensável à vitória do 
socialismo.” http://www.olavodecarvalho.org/semana/081211dc.html. Acesso em 20/03/2014. 

60 WAR I, jogo de estratégia militar da Grow. 
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dezenas, possivelmente centenas de indígenas miskito, não combatentes, foram 
mortas em poucos incidentes, em 1981, sobre os quais há discussão. Foram 
massacres, ou batalhas, ou chacinas deliberadas, tudo sem autorização do governo? 
(WHITE, 2013, p. 547). 

 

Segundo Mathew White61 (2013, p. 548), de forma geral, há seis ondas de morticínio 

associadas aos regimes comunistas: 1 - começa com uma guerra civil onde rebeldes marxistas 

lutam contra o controle dum brutal regime autoritário; 2 - depois da vitória comunista, os 

novos chefes executam a base do poder do antigo regime; 3 - segue-se a distribuição da terra, 

o reassentamento da população e a reestruturação da economia, o que geralmente resulta num 

grande erro e leva à inanição em massa; 4 - então o partido comunista volta-se para si mesmo, 

expurga os moderados e coloca todo o poder nas mãos de um único ditador; 5 – aparecem as 

insurgências anticomunistas, conforme o regime vai se espalhando (principalmente, na década 

de 1970); 6 - onda de mortes ocorridas em campos de trabalhos forçados e prisões.  

Nem todo regime comunista passou pelas cinco ondas iniciais, mas em todos os 

regimes, paralelamente, houve a sexta. Por exemplo, em Cuba, o número de pessoas que 

morreram por exaustão por trabalhos forçados, fome, limpeza étnica ou fuga desesperada em 

barcos62, tem-se cerca de 50 mil na última onda, soma-se a este valor mais 5 mil na primeira e 

mais 5 mil na segunda onda. Cuba, um dos menores países a implementar o comunismo, 

matou cerca de 60 mil pessoas. Mas como trabalhar com estatísticas não é exato nem 

inquestionável, as estatísticas de Rummel apontam uma variação que vai da mais baixa de 35 

mil, passando pela mediana de 73 mil, podendo chegar até ao número de 141 mil mortos no 

comunismo cubano63. 

                                                 
61 Mathew White é o criador do website Historical Atlas of the 20th Century, contendo mapas interativos e 

informações sobre conflitos políticos ao redor do mundo. Seus dados já foram citados por 377 livros 
publicados e 183 artigos acadêmicos. Ele mora em Richmond, Virgínia. 

62 “Nos anos 60, os cubanos “votaram com os remos”. Em 1961, os primeiros a deixar Cuba em grande 
quantidade foram os pescadores. O balsero, equivalente cubano do boat-people do Sudeste da Ásia, pertence à 
paisagem humana da ilha, tal como o cortador de cana. O Exílio é utilizado de modo sutil por Castro como 
meio de regulação das tensões internas na ilha. Esse fenômeno, presente desde a origem, foi constante até 
meados dos anos 70. Muitos foram para a Flórida ou para a base americana de Guantánamo. Mas o fenômeno 
foi levado ao conhecimento do mundo inteiro com a crise de abril de 1980. Milhares de cubanos cercaram a 
embaixada do Peru em Havana, exigindo vistos de saída para fugir a um cotidiano insuportável. No fim de 
várias semans, as autoridades permitiram que 125 mil pessoas – numa população que, na época, era de 10 
milhões de habitantes – abandonassem o país embarcando no porto de Mariel. Castro aproveitou o ensejo para 
“libertar” os doentes mentais e os pequenos delinquentes. Esse êxodo em massa foi uma manifestação do 
fracasso do regime, pois os Marielitos, como foram chamados, eram oriundos das camadas mais humildes da 
sociedade, às quais o regime dizia dar uma grande atenção. Brancos, mulatos e negros, frequentemente 
jovens, fugiam do socialismo cubano. Após o episódio de Mariel, numerosos cubanos inscreveram-se em 
listas para conseguir o direito de abandonar o seu país. Dezessete anos mais tarde, eles continuam à espera 
dessa autorização.” (COURTOIS et al, 1999, pp. 786-87). 

63 Vide figura 1. 
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No seu testamento, esse aluno da escola do Terror elogia “o ódio eficaz que faz do 
homem uma eficaz, violenta, seletiva e fria máquina de matar” (Régis Debray, 
op.cit., p. 186). “Não posso ser amigo de uma pessoa que não partilhe as minhas 
ideias”, advoga esse sectário que dá ao filho o nome de Vladmir, em homenagem a 
Lenin. Dogmático, frio e intolerante, “Che” (expressão argentina) está inteiramente 
afastado na natureza aberta e calorosa dos cubanos. Em Cuba, ele é um dos artesões 
da militarização da juventude, sacrificando-a ao culto do homem novo. Desejoso de 
exportar a revolução na sua versão cubana, cego por um antiamericanismo primário, 
ele se aplica na propagação de guerrilha através do mundo, de acordo com o seu 
slogan “Criar dois, três... inúmeros Vietnãs!”(maio de 1967). Em 1963, ele está na 
Argélia, depois em Dar-es-Salam, antes de chegar ao Congo, onde se cruza com um 
certo Désire Kabila, um marxista hoje tornado senhor do Zaire64 e a quem não 
repugnam as chacinas de populações civis.”(COURTOIS et al, 1999, pp. 774-5). 

 

Atualmente, a maioria da crítica sobre o documentário “The Soviet Story” é positiva, 

contudo há críticas negativas, inclusive com manifestações de muito ódio65. As críticas 

negativas são principalmente de Alexander Dyukov, do cientista político letônio Ivars Ijabs e 

de Robert Grant. 

Alexander Dyukov lançou um livro (The Soviet Story: The Mechanism of lies) onde 

procurou desmentir o documentário, contudo seu livro ficou menos célebre que sua 

declaração ao ver o filme “tive só um desejo: matar seu diretor e queimar completamente a 

embaixada da Letônia.”66 

Apesar de reconhecer a importância dos registros históricos, Ivars Ijabs ressalta o alto 

teor propagandista e critica o documentário quando sugere que Hitler planejava, desde 1932, 

exterminar os judeus, se na realidade “No início de 1930, Hitler ainda não havia planejado um 

genocídio sistemático contra os judeus. Todo mundo sabe que esta decisão foi tomada em 

1942 na Conferência de Wannsee em Berlim”. Bem, esta última crítica perde força ao ser 

contraposta com a história de Hitler, que desde os anos 20, notoriamente promovia o ódio 

contra os judeus nas campanhas eleitorais, e nada o impediria de já não ter pensado na 

“solução final”. Além da crítica sobre o planejamento dos campos de concentração no 

documentário, Ijabs também condena a ideia expressa pelo historiador literário britânico 

George Watson da Universidade de Cambridge, que Karl Marx seria "o ancestral do modelo 

político do genocídio". Ijabs disse que apresentar Karl Marx67 como o "progenitor do 

                                                 
64 A partir de 1997 passou a se chamar de Congo. 
65 No dia 17 de maio de 2008 a organização pró-governamental Rússia Jovem organizou um protesto "Não 

vamos permitir que a história seja reescrita" em frente da Embaixada de Letônia em Moscou. Um boneco que 
representava Edvins Snore foi queimado durante o protesto. Акция «России молодой» «Не дадим 
переписать историю!»  e http://rumol.ru/news/3603.html (em russo). Acesso em 20/03/2014 

66 a_dyukov. The Soviet Story: первый просмотр - Новые Хроники e http://novchronic.ru/1393.htm. Acesso 
em 20/03/2014. 

67 “Em meados do século XIX, a teoria da evolução de Charles Darwin forneceu, pela primeira vez, um princípio 
organizador científico para explicar por que plantas e animais desenvolviam as características que exibiam. 
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genocídio moderno é simplesmente mentir", porém, Ijabs esquece que Marx fez uma 

declaração categórica e comprometedora sobre os povos balcânicos (Lituânia, Letônia e 

Estônia) quando disse que “as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas 

condições da vida devem deixar de existir. Elas devem perecer no holocausto revolucionário” 

e que Friedrich Engels usava o termo "lixo racial" (Völkerabfälle) em relação a várias 

pequenas nações europeias68. Recentemente, Ijabs em seu site, no artigo “Winning Stories, 

Losing Stories” escreveu sobre os sinais e perigos decorrentes da invasão russa na Criméia69. 

                                                                                                                                                         

Não era um sistema dedutivo, que permitia a previsão de futuros desenvolvimentos ou mesmo a reconstrução 
do passado: nesse sentido era diferente das leis de Newton ou das modificações nelas efetuadas por Einstein. 
O Próprio Darwin sempre enfatizou os limites de suas descobertas. Ele desencorajou aqueles que tentaram 
construir projeções ambiciosas a partir delas. Foi por isso que não concedeu licença para as teorias dos 
“darwinistas sociais” as quais resultaram no holocausto de Hitler. Da mesma forma, repeliu as tentativas de 
Marx de se apropriar do darwinismo para aplica-lo em suas teorias de determinismo social, que eventualmente 
produziram os assassinatos em massa induzidos por Stálin, Mao Tse-tung e Pol-Pot.” (JOHNSON, 1998, p. 
617). 

68 http://visaopanoramica.net/2013/12/12/o-nazismo-foi-mesmo-de-direita-parte-4/  e Telling the Soviet story", 
The Economist de 22/05/2008. Acesso em 20/03/2014. 

69 Sobre o envolvimento recente da Rússia na crise ucraniana e sua anexação da Criméia, o próprio Ivars Ijabs 
alerta em seu site (06/04/2014) que o incidente marca o início de uma mudança geopolítica de longo prazo 
com sinais claros do que a Rússia quer fazer, embora sem resultados ainda previstos. Segundo Ivars, o caso se 
trata dos países com grandes minorias russófonas, a Polônia e os três estados bálticos com atitude "linha-dura" 
para a Federação Russa. Nesses países, as elites políticas, muitas vezes veem a Rússia com uma atitude 
revisionista com ânimo secretamente imperialista, fundamentalmente avesso a todos os valores europeus, 
como o estado de direito, a competição política e o respeito aos direitos individuais. De acordo com essas 
elites, a Rússia nunca viu o "estrangeiro próximo", especialmente as ex repúblicas soviéticas, países soberanos 
hoje. Chantagem internacional e humilhação econômica têm sido os instrumentos russos favoritos ao lidar 
com estes países. Um papel especial é desempenhado aqui pelas minorias de língua russa na Letônia e 
Estônia, elas têm sido incessantemente "Palestinizadas" pelo Kremlin, a fim de desafiar as elites pró-
ocidentais destes países. Por meio de sua influência da mídia e os pronunciamentos fortes sobre a "defesa dos 
falantes russos", a Federação da Rússia conseguiu alienar uma parte significativa dos russófonos nas novas 
democracias bálticas, possivelmente, para usá-los como bonecos em algum jogo geopolítico maior, quando 
chegar a hora. A Rússia tem ambições de revanche geopolítica no espaço pós-soviético; ela não tem respeito 
pelo direito internacional; ela prontamente utiliza o clichê 'compatriota' como uma desculpa para o 
revisionismo geopolítico; e, finalmente, a Rússia quer claramente corroer os regimes democráticos na sua 
vizinhança, que escolhem uma alternativa, ou seja, a orientação pró-ocidental. Se, até recentemente, toda 
menção dessas ameaças eram tidas na Europa, como acusações de "alarmismo", "entrar em pânico", e a 
"demonização da Rússia", esta visão pode mudar agora. Especificamente na Letônia, desde que a história da 
elite política letã tem sido apoiada pelos fatos, pode justificadamente servir como um mandato para a linha 
dura e continuar com suas políticas contra os letões de língua russa. Afinal, russófonos da Crimeia, 
especialmente os ex veteranos soviéticos, apoiaram entusiasticamente a secessão e a anexação da península 
para a Rússia. Assim, a fim de evitar um cenário semelhante na Letônia, Ijabs acha devido introduzir medidas 
destinadas a limitar a influência dos russófonos e aumentar a sua lealdade para com o Estado letão por meios 
administrativos. Há algumas indicações de tal abordagem popular entre os tomadores de decisão da Letônia. 
A ideia de abolir o sistema escolar em língua russa ainda está sendo discutido ativamente; alguns canais de 
televisão com propagandas da Rússia devem ser desligadas. A crise produziu não só a compreensão 
generalizada de vulnerabilidade da Letônia, mas também uma consciência crescente do grau de dependência 
da Letônia em organizações de segurança ocidentais - em primeiro lugar, a UE e a NATO. O fato de que a 
Letônia não pode se defender por si própria é apreendido pela quantidade crescente dos letões de todos os 
grupos étnicos. Também os perigos da polarização étnica e extremismo poderiam ser tratados a partir de uma 
perspectiva mais "europeia": o estabelecimento de um diálogo civilizado entre os dois grupos étnicos é uma 
condição prévia para a participação da eficaz da Letônia nas estruturas de segurança ocidentais. Deste ponto 
de vista, a crise ucraniana não só chamou a atenção mais ampla para as minorias russófonas nos países 
bálticos, também demonstrou uma forte ligação entre a integração das minorias linguísticas e etnoculturais, 
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As interpretações de Watson também foram criticadas por Robert Grant como 

ideologicamente tendenciosas; o que Marx e Engels estavam pedindo é um tipo de genocídio 

de mera absorção ou assimilação cultural; “parece duvidoso” pelo menos a partir das citações 

de Watson, que fosse genocídio literal.70 

 

Figura 2 – Propagandas nazi-comunista71 

 

Entre os entrevistados no filme estão historiadores ocidentais e russos como Norman 

Davies e Boris Sokolov, o escritor russo Viktor Suvorov, o dissidente soviético Vladimir 

Bukovsky, membros do Parlamento Europeu e também algumas vítimas de terror soviético. 

Segundo o cientista político Edvins Snore, atualmente, com a Alemanha e a Rússia 

construindo gasodutos juntos, é difícil imaginar e Europa levantar a voz contra a Rússia, 

exigindo, por exemplo, a extradição dos generais ou de interrogadores da KGB soviética que 

torturaram e assassinaram milhares pessoas. Muitos destes agentes e generais continuam a 

viver em Moscou como veteranos condecorados, inclusive com Vladimir Putin72 tentando 

                                                                                                                                                         

por um lado, e de segurança nacional, por outro. A questão das minorias fracamente integradas pode se tornar 
uma questão de segurança europeia muito real. Isso deve ser levado em conta tanto pelas elites políticas 
nacionais, que tendem a abusar dessas questões para o populismo eleitoral e organizações internacionais, que 
evitam tratar desses problemas como sendo essenciais para seus planos e projetos de grande escala. 
http://ivarsijabs.wordpress.com Acesso em 20/06/2014. 

70 http://centrodeartigos.com/articulos-educativos/article_1920.html,  
    http://res.oxfordjournals.org/content/50/200/557 e, principalmente, para o aprofundamento do debate   

http://www.orgonelab.org/MarxEngelsQuotes.htm  Acesso em 20/06/2014. 
71 Fonte: Filme documentário The Soviet Story 
72 Caio Blinder em Nova York (19/03/2014) no artigo “Putin, o revisionista” do blog da Revista Veja, diz que 

“Para um dirigente que considera o fim da URSS a grande catástrofe geopolítica do século 20, sempre haverá 
margem para revisionismo histórico no século 21 e no discurso de terça-feira Putin foi pródigo na cantilena 
das humilhações russas e soviéticas. Ele padece de ressentimento histórico e quer revisar o passado. Uma 
figura constante nesta coluna, Gideon Rachman, do Financial Times, adverte sobre o perigo de guerras 
começarem pela revisão de livros históricos. Ele menciona Rússia, China e Japão, mas para não desgalhar 
vamos ficar apenas com o nosso homem em Moscou. Em janeiro, Putin “presidiu” uma reunião, ou seja, deu 
as ordens para que sejam produzidos novos livros escolares para o ensino de história. Ele reclamou que 
muitos textos nas escolas russas são “lixo ideológico” e “denigrem o papel do povo soviético na luta contra o 
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resgatar a imagem deles e do comunismo soviético (1h13min): “É preciso reconhecer, que o 

colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século.” Testemunhas no 

documentário acusam a Europa de não ter vontade política nem econômica (dependência do 

gás e do petróleo russos) em condenar os crimes comunistas contra a humanidade, como o fez 

com os crimes nazistas.  

Figura 3 – Marx e Engels73 

 
E os outros crimes soviéticos também não são considerados crimes. Suas vítimas 
estão morrendo silenciosamente, sem receber nenhum conforto ou justiça. Na União 
Europeia, isso é reservado para outras vítimas. 
Olhando para esse monumento cinza (foto acima) bem no centro da Europa, não 
podemos deixar de pensar que ele está ali porque, no fundo do coração muitos 
europeus continuam a acreditar no que esses 2 homens defenderam: que quando as 
nações inferiores são exterminadas, isso não pode ser visto com um crime porque 
abre caminho para que as nações mais avançadas construam uma vida melhor. 
Enquanto este ideal continuar vivo, e enquanto o espectro desses dois homens 
assombrar a Europa, será muito difícil para suas várias nações serem 
verdadeiramente unidas. A URSS matou mais de 20 milhões de homens, mulheres e 
crianças. Este documentário é dedicado a eles. (The Soviet Story, parte final). 

  

                                                                                                                                                         

fascismo”. O líder do Kremlin, ex-agente da KGB lotado na ex-Alemanha Oriental, não gosta especialmente 
da narrativa de que os países da Europa Oriental foram ocupados pela União Soviética em 1945. Putin prefere 
a narrativa histórica de que os soviéticos salvaram estas nações do fascismo. Estes povos foram libertados.  
http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/russia/putin-o-revisionista/ Acesso em 20/06/2014. 

   Já no artigo da Gazeta do Povo de 07/04/2010 - Putin diz que Stalin massacrou poloneses por vingança - Putin 
disse que o ditador soviético Josef Stalin ordenou a atrocidade como vingança pela morte de soldados do 
Exército Vermelho num campo de prisioneiros polonês em 1920. Putin disse que 32 mil soldados sob o 
comando de Stalin morreram de fome e doenças em campos poloneses. É minha opinião pessoal que Stalin 
sentiu-se pessoalmente responsável pela tragédia e realizou as execuções (dos poloneses em 1940) como uma 
forma de vingança’, disse Putin à agência de notícias RIA Novosti.” 

     http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?id=990504 Acesso em 20/06/2014. 
73 Fonte: Filme documentário The Soviet Story 
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4.3 Yuri Bezmenov, subversão soviética no mundo 

 

“Mundus vult decipi, ergo decipiatur" 
O mundo QUER ser enganado, pois que seja enganado.74  

- Petrônio, séc. I a.C. 

 

Um outro trabalho que evidencia o processo de fabricação de mitos comunistas pelo 

mundo afora são as 2 entrevistas concedidas por Yuri Alexandrovich Bezmenov nos anos 

80.75 O ex-agente KGB revela como funcionava o esquema de subversão do patrimônio moral 

e cultural de uma sociedade sem que os líderes políticos, empresários, intelectuais e artistas 

percebam, fazendo deles marionetes e “idiotas úteis” como agentes difusores do totalitarismo. 

Nesta série de entrevistas realizadas na década de 80, Bezmenov ressalta também como e por 

que o comunismo ainda goza de uma boa imagem perante os acadêmicos, e os "beautiful 

people". 

Tomas David Schuman (1939-1993), foi o nome adotado no Canadá por Yuri 

Alexandrovich Bezmenov, filho de um oficial soviético de alta patente, foi educado nas 

escolas de elite dentro da URSS e se tornou um especialista em cultura e línguas orientais. Ele 

teve uma carreira brilhante com a RIA Novosti (1941- 2013), que foi a agência de imprensa 

da União Soviética e “braço” da KGB. Uma de suas principais tarefas era fazer lavagem 

cerebral em personalidades estrangeiras quando visitavam Moscou, divulgando falsas 

                                                 
74 Mutatis mutandis, um caso bem simbólico sobre a capacidade de seduzir as pessoas para cometer crimes, é o 

caso do Maníaco do Parque em São Paulo. O motoboy estuprou e matou pelo menos seis mulheres e tentou 
assassinar outras nove em 1998. Após ter sido preso, as imagens do tarado do parque destoavam da simples 
aparência física e pela capacidade de seduzir jovens bonitas. Quando o repórter perguntou como ele foi capaz 
de seduzir tantas mulheres, responde simplesmente: “Eu não fazia nada, só dizia o que elas queriam ouvir.” 
Após ser capturado pela polícia, o que mais impressionou as autoridades foi como alguém sem armas 
conseguia convencer mulheres a subir na garupa de uma moto e ir para o meio de um matagal com um 
homem que tinham acabado de conhecer. “Francisco cobria todas de elogios, se identificava como um caça-
talentos de uma importante revista, oferecia um bom cachê e convidava as moças para uma sessão de fotos em 
um ambiente ecológico. Dizia que era uma oportunidade única, algo predestinado, que não poderia ser 
desperdiçado.” Mesmo condenado e preso, o motoboy recebeu mais de 1.000 cartas de mulheres se dizendo 
apaixonadas por ele. Fonte  http://pt.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADaco_do_Parque e 
http://veja.abril.com.br/120898/p_106.html. Acesso em 20/03/2014. 

75 Entrevistas/palestras com Yuri Bezmenov: 1) A Subversão nos países-alvo da extinta URSS, palestra de um 
ex-agente do KGB, proferida na Summit University, em Los Angeles, Califórnia, 1983; 2) Subversão 
soviética da imprensa do mundo livre - Uma conversa com Yuri Bezmenov, ex-propagandista da KGB, 
entrevistador G. Edward Griffin, 1984. 

    Livros publicados por Yuri Bezmenov: - Love Letter to America. Tomas David Schuman, Maxims Books, 
1984; - No "novosti" is Good News. Tomas David Schuman, Almanac, 1985; - Black Is Beautiful. Tomas 
David Schuman, Almanac-Press, 1989; e - World Thought Police. Tomas David Schuman, 1989. Links do 
livro Love Letter to America se encontra aqui: 

   http://ia601206.us.archive.org/34/items/BezmenovLoveLetterToAmerica/YuriBezmenov-
LoveLetterToAmerica.pdf e https://archive.org/details/BezmenovLoveLetterToAmerica Acesso em 
20/03/2014. 
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informações na imprensa do mundo livre. Foi um dos grandes especialistas do mundo no tema 

de propaganda soviética, desinformação e medidas ativas, desertou para o Ocidente, após 

descobrir que os soviéticos não passavam de “um bando de assassinos!”. 

Yuri Bezmenov revela que os idiotas úteis (esquerdistas de pensamento idealistas, 

marxistas) seriam mortos no caso da implantação do comunismo na Índia (e em qualquer país 

onde a URSS entrasse), porque eles sabiam demais; os esquerdistas que acreditam 

idealisticamente na beleza do socialismo soviético, comunista ou qualquer sistema 

assemelhado, quando se desiludem, tornam-se os piores inimigos do comunismo real. 

Bezmenov recebeu instruções específicas dos seus instrutores: “Nunca ligue pros 

esquerdistas. Esqueça essas prostitutas políticas. Mire mais alto”, “Tente entrar na mídia de 

grande circulação conservadora estabelecida, cineastas ricos, podres de ricos, intelectuais, os 

ditos ‘círculos acadêmicos’, pessoas cínicas e egocêntristas que podem olhar nos seus olhos 

com expressão angelical e te contar uma mentira.”  

Bezmenov testemunha que as pessoas mais suscetíveis para o recrutamento são as 

ambiciosas ou aquelas que sofrem de auto importância (sentem que são muito importantes). 

Estas são mais fáceis de serem ludibriadas. Os esquerdistas só têm propósito no estágio de 

desestabilização de uma nação, todos esses professores e todos esses lindos defensores de 

direitos civis (direitos humanos) são instrumentais no processo de subversão. “Quando o 

serviço deles está completo, eles não são mais necessários, eles sabem demais.” Quando veem 

os marxista-leninistas no poder, eles acham que também vão para o poder... e isto nunca 

acontecerá: serão alinhados no paredão e fuzilados para que não se tornem os inimigos mais 

rancorosos dos marxista-leninistas. Isto ocorreu na Nicarágua, em Grenada, no Afeganistão, 

em Bangladesh. “É o mesmo padrão em todos os lugares. No momento em que cumprem seu 

propósito, todos os idiotas úteis ou são executados inteiramente – os marxistas idealistas – ou 

exilados ou metidos na prisão, como em Cuba [...] Simplesmente porque o choque psicológico 

quando elas virem no futuro o que a linda sociedade de igualdade e justiça social significa na 

prática, obviamente elas irão se revoltar. Serão pessoas muito infelizes, frustradas. E o regime 

marxista-leninista não tolera estas pessoas. Obviamente elas se juntarão às fileiras dos 

dissidentes.” 

Yuri Bezmenov resolveu desertar em 1970, abandonando todas as regalias da união 

soviética que tinha ao seu dispor, quando percebeu que a maior parte dos indianos que estava 

cooperando com ele e a embaixada da URSS estavam marcados para morrer. Utilizando-se da 

crise de Bangladesh (descrita por jornalistas americanos como revolução islâmica comunitária 

quando não tinha nada a ver com o Islã; na realidade, “não existem revoluções comunitárias, 
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ponto final”) aproveitou para desertar como hippie passando pela Grécia e Canadá antes de 

chegar aos EUA. 

Segundo Bezmenov, a ênfase principal da KGB não é na espionagem clássica, onde 

apenas 15% de tempo, dinheiro e pessoal são gastos; os outros 85% dos gastos ocorrem na 

guerra psicológica, processo lento chamado de subversão ideológica ou medidas ativas, 

aktivnye meropriyatiya na linguagem da KGB.  Não tem nada misterioso, na realidade, 

“Subversão ideológica é o processo que é legitimo, público e aberto”, qualquer pessoa pode 

ver com seus próprios olhos, tudo que tem que fazer “é desenfiar as bananas dos ouvidos e 

abrir os olhos pra ver”. É um processo para “mudar a percepção da realidade das pessoas a tal 

ponto que, apesar da abundância de informação, ninguém será capaz de chegar a conclusões 

razoáveis no interesse de defender a si mesmo, suas famílias, sua comunidade e seu país”.  

  Este grande processo de lavagem cerebral social se divide em quatro estágios 

básicos: desmoralização, desestabilização, crise e normalização. 

 a) Desmoralização, leva de 15 a 20 anos para educar uma geração de estudantes com 

ideologia marxista-leninista. A maioria das pessoas que se formaram nos anos 60 está agora 

ocupando as posições de poder no governo, funcionalismo, negócios, mídia de massa, sistema 

educacional. Eles estão contaminados, estão programados para pensar e reagir a certos 

estímulos, a um certo padrão. Depois do processo de desmoralização, não se consegue mais 

mudar suas ideias, mesmo com a informação autêntica e massificada provando que branco é 

branco e preto é preto, não se consegue mudar a percepção básica e lógica do comportamento 

deles. Em outras palavras, o processo de desmoralização é completo e irreversível, para livrar 

a sociedade desse processo, precisa-se de outros 20 ou 15 anos para educar uma nova geração; 

b) Na desestabilização (02 a 05 anos), o subversor não liga mais para as ideias das 

pessoas e seus padrões de consumo, o que importa agora são os alvos da economia, das 

relações exteriores e dos sistemas de defesa;  

c) No estágio da crise (02 a 06 meses, mas alguns casos precisam de apenas 06 

semanas) com a mudança violenta de estrutura de poder e economia, tem-se o período de 

normalização indefinidamente; 

d) Normalização é uma expressão cínica da propaganda soviética, quando os tanques 

soviéticos entraram na Tchecoslováquia em 1968 o camarada Brezhnev disse “Agora a 

situação na fraternal Tchecoslováquia está normalizada.” 

Segue abaixo uma tabela onde sistematicamente é apresentado um esquema de 

subversão. 
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Figura 4 – Estratégias da Subversão ideológica76 
O movimento de uma sociedade aberta para uma [sociedade] fechada 

• Sociedade aberta; 

• Igualitarismo; 

• Subida de expectativas; 

• Aspirações vs. realidade; 

• Descontentamento; 

• Redução de produtividade; 

• Inflação e desemprego = recessão; 

• Inquietação social; 

• Instabilidade; 

• Radicalismo; 

• Luta pelo poder; 

• Substituição: 

• Guerra civil, revolução e invasão; 

• Sociedade fechada. 

O processo de subversão 

Áreas Métodos Resultados 

Desmoralização (15 a 20 anos) 

Ideias 

1. Religião Politização, comercialização, diversão Desejo de morte 

2. Educação Permissivismo, relativismo Ignorância 

3. Comunicação social 
Monopólio, manipulação, descrédito, 
não-assuntos 

Miopia desinformativa 

4. Cultura Falsos heróis e modelos Modismos viciantes, massificação 

Estrutura social 

1. Lei e ordem Legislativa, não moral «Justiça» de desconfiança 

2. Relações sociais Direitos vs. obrigações Menos responsabilidade individual 

3. Segurança «Inteligência», polícia, militar Desproteção 

4. Política interna Partido, antagonismos Desunião 

5. Política externa «Sal», amigos Isolamento 

Vida 

1. Família, sociedade Ruptura Nenhuma lealdade (estado) 

2. Saúde 
Desportos, assistência médica, comida 
de má qualidade 

Massas debilitadas 

3. Raça 
Baixar os superiores, bíblia genética 
vs. meio ambiente 

Ódio, divisão 

4. População Desterro, urbanização Alienação 

5. Trabalho Sindicatos vs. sociedade Vitimização 

Desestabilização (2 a 5 anos) 

1. Luta pelo poder 
Populismo, luta pelo poder 
irresponsável 

«Grande Irmão» (Big Brother) 

2. Economia Destruição do processo de negociação 
Rendimento para o «Grande Irmão» 
(Big Brother) 

3. Estrutura social, lei Participação popular Monocracia 

4. Política externa 
Isolamento, multinações e central de 
comunicação 

Prestígio, cerco beligerante 

Crise (2 a 6 meses) 

Normalização 

Este gráfico mostra as quatro fases da subversão ideológica soviética: desmoralização, desestabilização, crise e 
normalização. Os métodos usados pelo subversor nas diferentes áreas ou atividade produzem os seus resultados 
desejados no país que não resiste ao processo de subversão. 

                                                 
76 (SCHUMAN, 1984). 
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4.4 Mauro Abranches, as medidas ativas do bom selvagem comunista  

 
A natureza fez o homem feliz e bom, 

 mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável.  
- Jean-Jacques Rousseau 

 

 

Quem mais matou comunistas no mundo? 

- Resposta: os comunistas!77 

Mas como surgiu o mito do “bom selvagem comunista”? 

Bem, em 1956, no famoso discurso de Nikita Kruschev (também chamado de Discurso 

Secreto ou Relatório Kruschev), os crimes de Stálin começaram a ser revelados ao mundo no 

processo conhecido como Desestalinização, seu sucessor disse que os ideais de Lenin haviam 

sido traídos pelo período do “Grande Terror” de Stalin. Nascia assim o mito do “bom” Lenin 

e do “mau” Stalin e desta forma o comunismo continuava seu processo de mitificação sem 

culpa nem castigo. Após este discurso, surgem no Brasil e no mundo, grupos marxista-

leninistas ou trotskistas expurgando supostamente o bom comunismo teórico do mau 

comunismo prático. Só que esqueceram alguns mintólogos78 que Stalin “longe de perverter e 

minar o legado de Lênin, como muitas vezes se presume, Stálin foi seu herdeiro lógico”, pois 

não tinham nenhuma grande diferença doutrinária, segundo o historiador Robert Gellately. 

Esquecem os mintólogos que a política de cotas da morte foi criada por Lenin e Trotsky, e até 

mesmo o Kruschev, quem diria, quando Stalin pediu 35.000 inimigos presos, Nikita se gabou 

de apenas em duas semanas conseguir 41.305 prisioneiros, dos quais 8.500 mandou direto 

“para a primeira categoria”, ou seja, a morte. (GELLATELY, 2010, pp. 24-5 e p. 332). 

“Não é uma mentira, se você acreditar nela” dizia sempre George Constanza no 

seriado americano Seinfeld79, todas as tentativas de se implementar o comunismo puro, ou o 

puro comunismo, deu-se em banho de sangue, mas o mito fabricado pelos comunistas tem a 
                                                 

77 Rummel “só a União Soviética assassinou cerca de 10 milhões de seus cidadãos durante a guerra. Rummel: Os 
Soviet estão no topo da lista de comunistas, tendo matado cerca de 62 milhões de seu próprio povo. Eu acho 
que Stalin era responsável por quase 43 milhões de mortes. A maioria deles, cerca de 33 milhões, foram 
consequência letal do trabalho forçado no gulag. Comunistas chineses foram os próximos, matando cerca de 
35 milhões de seu povo. Mais de um milhão de pessoas morreram durante a "Revolução Cultural" de Mao. 
Além de todos estes mortos, 27 milhões morreram de fome resultante de políticas econômicas insanas do 
presidente Mao. Mais de 30 milhões de pessoas morreram durante as guerras e rebeliões provocadas pelos 
regimes comunistas. Havia uma abundância de outros regimes comunistas no século XX. Entre 1900 e 1920, 
no México assassinaram cerca de um milhão de índios e camponeses pobres”. 

78 Corruptela de mitólogos com a junção de mitomaníacos, ou seja, criadores de falsos mitos. DF MFS (1963, p. 
950) - MITOMANIA - Caracteriza-se pela criação de mitos inconsistentes, mas reveladores de intenções 
subconscientes. 

79 George Louis Costanza é um personagem da sitcom estadunidense Seinfeld, interpretado por Jason Alexander. 
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capacidade de sair sempre imaculado e renovado em novas promessas: da próxima vez, será 

um comunismo melhor, mais honrado, mais digno, mais perfeito... e novamente, o 

comunismo era alardeado como panaceia de todos os males humanos... e mais outra vez, 

“bom em essência” apenas “desvirtuado” e “mal implementado” na prática por inescrupulosos 

traidores da bela ideologia. Tamanha fé assim, só existiria no inferno, sem nunca ter de dar 

conta do passado nem do sangue dos mortos, os comunistas prometem sempre um paraíso na 

terra... e entregam um inferno. 

O marxismo gera internamente uma luta sem quartel pelo poder. É o que se verifica 
nos quadros do mais rudimentar partido comunista, em qualquer país. Esse espírito 
exige a desconfiança constante e a constante instabilidade dos dirigentes, ameaçados 
sempre de denúncias, e por sua vez dos próprios membros menores, sempre 
ameaçados. Nem Stálin sentiu-se seguro, nem Kruschev, nem seus substitutos. E seu 
fim, um tanto prematuro, ainda põe dúvidas, e bem fundadas, sobre a verdadeira 
causa de sua morte, que parece ter obedecido mais a um plano premeditado que a 
uma simples doença. Aqui há lugar para uma pausa e comentário. Stálin não podia 
modificar a orientação soviética. Ele era suficientemente inteligente para saber que 
um ditador, quando concede certas liberdades, cai fragorosamente. Morto, a Rússia 
poderia dar um outro passo, sem tal perigo. A morte de Stálin era necessária. 
Sucede, porém, que a táctica de Malenkov, e companheiros, também não trouxe 
grandes benefícios, e se viu forçado a guinadas de todo modo, com depurações 
constantes e sangrentas. Kruschev continua, e será continuado por outro, e assim até 
ao fim. Os bolchevistas não podem permanecer na brutalidade desenfreada, nem 
podem empregar a liberdade. Perdoem-nos a profecia, mas assistirá a humanidade a 
mais feroz carnificina que conheceu a História. Os russos aprendem há séculos a 
matar, brutalizar. Os discípulos, em breve, mostrarão aos mestres quanto 
aprenderam. Não se pense que tal seja impossível, pelo fato de o Estado soviético 
dispor de tanta força, como a policial, a militar, etc. Tudo isso ruirá fragorosamente, 
mais cedo do que se pensa ou se espera. (SANTOS, 1962c. pp. 56-7). 

 

Justiça seja feita, o próprio Mário Ferreira80 no livro Análise Dialética do Marxismo 

(1954a) defende que muitos seguidores do marxismo distorceram as ideias de Karl Marx, 

contudo não deixa de criticar a obra marxista no que considerava equivocada e de rasa 

compreensão da realidade. Mário Ferreira também tratou das utopias positivas e negativas, 

sem fazer a distinção necessária entre o conceito de ideal e utopia81. Deixando esta distinção 

                                                 
80 Um caso bem paradigmático é narrado por sua esposa e filha no esboço biográfico “Uma esfinge no labirinto” 

onde conta-se que ao debater com Caio Prado Júnior além de refutar-lhe por completo, melhor expôs a obra 
do seu oponente “Conhecedor das várias correntes ideológicas, principalmente do marxismo, assim se referiu 
a um contestador: ‘...mesmo sendo marxista, dificilmente ele conhecerá marxismo melhor do que eu...’ Dentre 
os inúmeros fatos pitorescos desta época, um deles ocorreu durante uma palestra, quando o conferencista 
defendia o marxismo, mas de maneira elementar, Mário levantou-se, pediu um aparte, e começou a expô-lo 
com argumentos sólidos. O auditório admirou-se, pois era conhecido como defensor das ideias libertárias. 
Seus amigos chegaram a pensar que tivesse mudado de opinião, mas logo em seguida rebateu, ponto por 
ponto, todos os itens antes defendidos. Uma das suas preocupações eram os problemas sociais: ‘...Senhores, 
como o Brasil sairá da miséria? Apenas aplicando um sistema de organização social? Se não houver uma 
modificação psicológica neste povo? Se não despertarmos neste povo um outro sentimento de si mesmo, uma 
outra maneira de ver a vida, e isto se fabrica da noite para o dia? Isto não está exigindo lutadores?’” 

81 Utopia, por definição etimológica, é negativa, um não-lugar, um lugar que não existe. 
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básica de lado, ele considera que no ser humano há um desejo de ser outro, o desejo de 

alcançar uma realidade que ainda não atualizou. Assim, haveria utopias de evasão, que 

expressam um desejo de afastamento da realidade vivida, e utopias de superação, o desejo de 

alcançar estágios superiores ainda não vividos. No primeiro caso, quando as utopias se 

fundam em realidades apenas possíveis ou de mínima probabilidade por causa da falta de 

condições suficientes, tomam o sentido pejorativo comum de utopia, diferentemente quando 

se fundam em realidades comprovadas no ser humano. No aspecto positivo das utopias, 

Santos (1962c, pp95-6) vê os que julgam que o ímpeto utópico é uma fraqueza, pouco 

conhecem da psicologia do homem, das crenças, das possibilidades de cada um em superar 

obstáculos, de tornar em ato o que parecia apenas um sonho. 

Nesta dissertação, a ressalva que se faz para a concepção de utopias e ideologias é que 

uma coisa é ter um ideal, uma ideia ou conjunto de ideias norteadoras para o aperfeiçoamento 

humano com base na experiência pessoal, numa filosofia ou numa crença religiosa que 

ofereça esta perspectiva de superação humana; outra coisa bem diferente é reduzir todo o 

conhecimento humano no sentido dado por Karl Marx (ideologia das lutas de classes, 

superestruturas mascarando as infraestruturas). A perspectiva tomada aqui não trata de 

contrapor o capitalismo ao comunismo, mesmo porque o capitalismo nunca nasceu como 

ideologia (ninguém o inventou, o capitalismo já debutava 250 anos quando apareceu a 

primeira teoria científica de Adam Smith tentando explicá-lo), já o comunismo nasce através 

de uma ideologia criada por Karl Marx e Engels. Já dizia Ortega y Gasset que o 

provincianismo consiste em achar que o mundo é o nosso quintal: ninguém havia entendido o 

mundo, só os dois através da dialética materialista. A dialética simbólica desenvolvida neste 

capítulo toma a ideologia marxista-comunista na mesma chave marxista, ideologia como 

corruptela do pensamento humano, marxismo como a religião do comunismo. 

Para Mário Ferreira, o “homem religioso” decorre da chama religiosa que há em todos 

em todas as épocas. Desde que o homem foi capaz de apreciar valores, sempre sentiu que 

poderes maiores e superiores se colocavam acima, não só dele, como também das coisas que 

compreendia o seu universo cognoscitivo. Desde que sua inteligência desabrochou percebeu 

algo oculto e superior ao que a natureza exibia. Até o moderno descrente sabe que o universo 

cósmico não se limita aos horizontes visuais de seu conhecimento, e que “há poderes 

superiores que escapam à sua intuição sensível, que sua inteligência de leve perscruta, e que 

seu coração sente como uma afirmação indiscutível. Até quando crê apenas no império das 

leis que regem o cosmos, sente que uma lei das leis governa a imensidade cósmica, e que ela 

não é apenas a afirmação da impotência e da precariedade do transeunte, do passageiro, do 
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movediço, do inerme, iluminados por uma consciência bruxoleante, que vacila entre a 

curiosidade, o pasmo, e o amedrontamento.” (SANTOS, 1957c, pp. 116-7). 

Talvez, um dos grandes motivos da perpetuação das ideias comunistas sem o devido 

julgamento moral e penal seja a grande desinformação que se tem sobre o tema, ou talvez, a 

dificuldade de muitos em ver que a ideologia mais assassina da história foi e continua sendo, 

verdadeiramente “O Ópio dos Intelectuais”. “O marxismo é inteiramente uma religião, no 

sentido mais impuro da palavra. Tem em comum com todas as formas inferiores da vida 

religiosa o fato de ter sido utilizado continuamente, segundo a tão justa palavra de Marx, 

como o ópio do povo.”82 O orgulho obstinado dos cúmplices em admitir os malefícios 

comunistas pode muito bem ser explicado por uma inversão simbólica de ordem religiosa: 

enquanto o cristianismo promete um paraíso celeste a custo do sacrifício da vida terrestre, o 

marxismo promete o paraíso terrestre, sem data de entrega, a custo da pretensa vida celeste. 

Camuflar a mistificação marxista, não faz do marxismo menos religioso que outras tantas 

seitas com o mesmo fanatismo cego, só mais perigoso e pior.83 Ou se admite os três motivos 

acima (desinformação, entorpecimento da alma e orgulho) para o engodo macabro, ou se 

admite pura e simplesmente a histeria, a psicopatia e a ponerização84. Da mesma forma que 

Hayek (libido dominandi) explicou em O Caminho da Servidão (2010), o poder do governo 

central atrai pessoas perversas, personalidades dominadoras e doentias, eles são os que mais 

desejam e os que mais lutam pelo poder para subjugar os demais. 

Entre a criação do sintoma psicopático e a criação do mito, existe uma afinidade 
profunda. Tanto um quanto outro são projeções extraconscientes de natureza 
simbolizadora. Assim sendo, o próprio sintoma psicopático é também um tipo de 
expressão mítica, com a diferença, entretanto, de que o mito é uma criação coletiva 
do sonho supraconsciente da verdade, enquanto que o sintoma psicopático é o 
produto individual da quimera subconsciente. Os mitos são imagens-guia destinadas 
a influenciar de uma maneira sublime a deliberação íntima e a preparar desse modo 
a ação sensata; os sintomas patológicos são a exploração ativa de uma falsa 

                                                 
82 Estas foram as palavras perpetradas por Simone Weil para rebater a declaração de Karl Marx quando disse que 

“A religião é o suspiro da criatura esmagada pela infelicidade, a alma de um mundo sem coração, do mesmo 
modo que é o espírito de uma época sem espírito. É o ópio do povo”. (RAYMOND, 1980, p. 9). 

83 É uma crença não apenas cultural e econômica, mas religiosa porque o marxismo é uma visão de mundo 
passional, uma "religião" no mais profundo sentido guiada por uma fé que o inevitável objetivo da história é 
um mundo perfeito, um mundo socialista igualitário, um Reino de Deus na Terra.  

84 Ponerologia é o nome de um livro de Andrew Lobaczewski, ele deu este nome à ciência, cujo objeto de estudo 
é a gênese do mal e os mecanismos pelos quais as sociedades permitem que psicopatas (alguns assassinos) 
cheguem ao poder com a consequente “contaminação” das pessoas pela insensibilidade moral dos psicopatas 
que instituíram a patocracia, infligindo as mais terríveis tragédias humanas. “O histérico não sente o que diz, 
mas passa a sentir o que disse”, ele não descreve a realidade com palavras, mas cria uma realidade com 
palavrório que ao ser desmascarado se dá de ofendido e age com ameaças, agressões, insultos, ofensas, risadas 
histriônicas e comportamentos teatrais. “Histeria é um termo de diagnóstico aplicado a um estado mental de 
medo incontrolável ou de excesso emocional. Neste livro, o uso refere-se ao medo da verdade ou medo de 
pensar sobre coisas desagradáveis, para não estragar a festa de contentamento presente.” (LOBACZEWSKI, 
2014, p. 67).  
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deliberação, que, subconscientemente obsessiva, toma conta do soma e obriga a 
exprimir ativamente, mas simbolicamente disfarçados, os desejos inconfessável (por 
ex. cleptomania) ou as angústias recalcadas (por ex. paresia histérica). O indivíduo 
atingido encontra-se “habitado” pelo espírito doentio, maléfico (a exaltação 
imaginativa: la folle du logis). Ele é “possuído” por ela. Move-se e age como um 
sonâmbulo, hipnotizado por seus desejos recalcados, desnaturados, cristalizados em 
angústia culposa. O mais alto grau da doença psíquica, a loucura, indica que a 
angústia se transformou em terror, e que a auto-hipnose se tornou permanente. 
(DIEL, 1991, p. 34). 

 

George Orwell, em 1984, tem uma frase lapidar que descreve muito bem o processo de 

se jogar para debaixo do tapete o pó da história reescrevendo uma mais conveniente por cima 

“He who controls the past controls the future.  He who controls the present controls the past.” 

Um caso de operações de desinformação, infiltração e influência, mais próximo do Brasil que 

o de Yuri Bezmenov na Índia, ocorreu entre as décadas de 50 e 70.  

As recentes polêmicas em torno dos 50 anos do Golpe de 64 (31/03/1964-2014) 

reavivaram acusações sobre a participação direta dos EUA e da URSS nos movimentos 

políticos da década de 60. A despeito de nunca ter sido encontrado provas documentais da 

participação direta da CIA em terras brasileiras, os dois telegramas da embaixada americana 

no Brasil com os EUA, em 28 e 31/03/1964, servem para duas versões opostas sobre a 

participação americana em 1964. De um lado, dizem que os EUA e a CIA teriam planejado o 

Golpe com os militares brasileiros, do outro lado, dizem que o Contra Golpe foi planejamento 

brasileiro e que os EUA foram apenas informados para medidas preventivas em caso da 

URSS participar diretamente do conflito interno.  

Não invalidando nenhuma das versões acima apresentadas, documentos recentes, 

como os apresentados por Mauro Abranches, demonstram que muitas informações sobre a 

ajuda americana foram plantadas e mitificadas em terras brasileiras por agentes da KGB e da 

STB (polícias secretas e serviços de inteligência que lidavam com qualquer atividade 

considerada anticomunista na Rússia e Tchecoslováquia). 

Mauro Abranches é um tradutor e historiador autônomo que, atualmente, está 

residindo na Polônia e teve acesso aos arquivos guardados desde o fim do regime comunista 

no grande acervo histórico do USTR - Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários na 

República Tcheca (Instituto Tcheco de Memória Nacional). Fluente em línguas da região, ele 

fez o que nenhum outro historiador profissional até então tinha feito, o dever de casa de 

pesquisar em fontes primárias que revelam as atividades de espionagem, desinformação e 

fomento à revolução comunista no Brasil. Sem se envolver em questões ideológicas “a la 

derecha o la izquierda”, ele discorre o mais isento possível sobre os registros históricos da 
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Tchecoslováquia. O vídeo aula de Abranches no Canal História85, “O Brasil nos arquivos de 

espionagem do bloco soviético”, é completamente apolítico e mostra didaticamente a 

documentação e os sites com tradução simultânea.  

Após o domínio nazista sobre a Tchecoslováquia (1939-45), ela foi invadida pelo 

comunismo e teve cedo a criação da polícia secreta STB (1945-1989). A STB possuía agentes 

onde a KGB não tinha pessoal suficiente para se infiltrar, e aproveitando-se da boa relação 

com o Brasil86, a inteligência russa usava o escritório tcheco como centro de espionagem na 

América Latina. 

As colaborações e trocas de informações com o Brasil se desenvolveram desde junho 

de 1960, são 35 páginas contendo pastas, documentos e arquivos87 que versam sobre os mais 

diversos assuntos correlacionados com guerra fria, imperialismo americano e soviético, 

espionagem, desinformação e contracultura. Há nos arquivos informações específicas sobre o 

Brasil desde 1950: notas sobre cientistas nucleares, Congresso brasileiro, monopólios, 

partidos políticos, Petrobras, exército, polícia, serviço de inteligência, Conselho de 

Desenvolvimento do Brasil, Banco de Desenvolvimento do Brasil, Confederação Nacional 

das Indústrias, ligas camponesas. Há outros assuntos mais genéricos, como: reforçar e 

defender a revolução cubana na América Latina; fomentar com os meios disponíveis ativistas 

importantes; garantir ativistas nos partidos progressistas fora dos partidos comunistas; alargar 

os movimentos antiamericanos, fomentando os movimentos latino-americanos de 

contracultura. 

As “Pastas de Objetos” são pastas de arquivos onde funcionários da STB acumulavam 

material necessário para preparação, realização e avaliação de medidas ativas. Estes “objetos” 

significam áreas de atuação da STB, seja um local, uma instituição, uma pessoa, imprensa, 

escolas, igrejas, área militar, empresas estatais, sindicatos, etc88. Os registros destas pastas vão 

desde 1955 até 1989 (cobrem 34 anos) quando a STB foi desativada e considerada uma 

organização criminosa. 

AO’s significam medidas ativas, ou operações ativas, são operações de infiltração e de 

influência, contracultura e subversão.  Exemplos de algumas AO´s elencadas no vídeo aula: 

                                                 
85 O Brasil nos arquivos de espionagem do bloco soviético – vídeo-aula amador do Canal História Heroica, 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbt1rIg8FbI Acesso em 20/02/2014. 
86 À exemplo de Juscelino Kubitschek e de grandes empresários checos, como o Jan Antonín Baťa (empresa 

Bata de calçados que foi a maior do mundo), o fundador e idealizador de mais de 80 cidades por todo mundo 
fundou no Brasil 5 cidades:  Bataguassú, Batayporã, Batatuba, Mariapolis e Indiana. Acesso em 20/03/2014. 

     http://www.mzv.cz/brasilia/pt/relacoes_bilaterais/compatriotas_tchecos_em_brasilia/jan_antonin_bata.html 
87  http://www.abscr.cz/cs/aktualne-z-archivu Acesso em 20/02/2014. 
88 Há até recomendações bem minuciosas de como falsificar documentos de identidade para os agentes com 

nomes latinos para não despertar suspeitas na América Latina. 
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AO-DANAR: desacreditar (difamar) a política dos EUA para a América Latina; AO-LABIA: 

desacreditar os serviços de inteligência dos EUA; AO-DRUZBA: notificações do II 

Congresso de Solidariedade da América Latina com Cuba, 1966; AO-LAVINA: avalanche, 

operação para estabelecimento de imprensa nacionalista no Rio de Janeiro para 

aproveitamento (uso); AO-TORO, ou AO-Operação Thomas Mann (Secretário Adjunto dos 

Estados Unidos ) - operação para difamar a política americana e o serviço USIS em 1965. 

Sobre a última AO-TORO, Ladislav Bittman em 1985 publicou o livro “The KGB and 

Soviet Disinformation” em Washington. Neste livro, o ex-chefe da espionagem soviética no 

Brasil conta quem inventou a história dos EUA terem planejado o golpe de 1964... ele 

mesmo! Mauro Abranches ao se deparar com a AO-TORO no site, foi buscar os documentos 

na pasta, mas não encontrou, pois estão destruídos; mas quando soube de um artigo científico 

“Mentirosos Profissionais”, estabeleceu uma comunicação com o pesquisador e autor do texto 

científico (Abranches prefere não informar o nome do autor do artigo científico, pois o autor 

ainda não tinha respondido se poderia identificá-lo ou não). 

Segue abaixo, o artigo científico do historiador publicado nas páginas oficiais do 

arquivo tcheco. Nome do Artigo: Mentirosos Profissionais: 

Graças à publicação de Ladislav Bittman tornou-se conhecida, por exemplo, a ação 
operacional TORO, direcionada contra o vice ministro das relações exteriores dos 
USA que se chamava Thomas Mann e contra o funcionamento do serviço de 
informações americano USIS na América Latina. Os funcionários da central de 
espionagem tcheca (com a ajuda de profissionais do departamento tcheco do 
Ministério Relações Exteriores) produziram algumas falsificações que fingiam ser 
documento do Ministério de Relações Exteriores Americano e também da USIS, que 
a seguir no ano de 1964 foram impressas em jornal brasileiro e em outros jornais 
latino americanos. Esta AO foi avaliada e considerada pelo I departamento da STB 
como sendo de muito alto nível. A pasta sobre AO TORO, ao que tudo indica, foi 
realmente destruída, mas encontrei comentários sobre a operação em um protocolo 
ultrassecreto da 8ª seção do I Departamento. 
(1.7.1964) 
Para o Naczelnik (chefe) 
Do I Departamento Cel. Houska, 
Relatório sobre atividade da 8 seção, no 1 semestre. 
(33 folhas) Continente Americanos: a quantidade de AO realizadas não é grande, 
mas uma grande parte delas apresentou, relativamente, muito boa qualidade. 
AO-PLAMEM : sobre os acontecimento no Panamá em janeiro de 1964 – foi usado 
rádio e foram organizadas ações de solidariedade em massa. 
AO-TORO: falsificação de material da USIS para comprometer/difamar os USA e 
Thomas Mann – falsificação de cartas propagas/divulgadas pela imprensa na 
América Latina – no Brasil, México e Uruguai. 
Na América Latina, uma campanha fortemente estereotipada – principalmente 
difamação na imprensa, anônimos, às vezes discurso no parlamento. 
(ABRANCHES, 2014) 

 

Tanto as AO’s da América Latina quanto as do Brasil começaram a ser registradas no 

início dos anos 60. Só na América Latina na pasta 90018 há ~98 AO’s, ressalta-se que este 
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número não é exato, pois pode ter objetos repetidos em outras pastas, ou haver exceções. Para 

o Brasil há a pasta 90008 onde se encontram ~31 AO’s. 

Mauro Abranches pede, enfaticamente, para tomarem cuidado com os nomes de 

políticos, empresários, jornalistas, professores, artistas, atletas e outras pessoas que constam 

nos arquivos da Tchecoslováquia, “que são nomes iguais as das pessoas”, mas há que se notar 

que um nome na lista da STB pode ser um nome que estava sendo verificado, ou uma pessoa 

sendo chantageada, ou um colaborador inconsciente, ou até mesmo o colaborador consciente 

da STB. Aos 01h06, há um diálogo com o colunista e protagonista Vladmir Petrilak, citando 

que, desde os anos 50, a KGB já monitorava o Clube Militar no Brasil. Os arquivos indicam 

que durante toda a década de 60 havia agentes da KGB que introduziram na mídia e 

universidades a desinformação contra os EUA.  

Leva algum tempo para tomar consciência e assimilar que por trás de muitos 

movimentos de contracultura no Ocidente houve agentes infiltrados da KGB. Se bem que 

muito complexas e bem realizadas, as operações, resumidamente, criavam um processo de 

desinformação e difamação do capitalismo americano em benefício do comunismo russo. 

Sabendo que o tema levanta ânimos partidários exaltados, Mauro Abranches, proibiu 

manifestações políticas em sua página na internet pedindo a colaboração de apenas quem 

possa ajudar seriamente na pesquisa, solicitando “mais objetividade e menos agressividade”.  
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4.5 R.J. Rummel, totalitarismo, democídio e democracia 

Pray tell, my brother,  
Why do dictators kill  

and make war? 
Is it for glory; for things, 

for beliefs, for hatred, 
for power? 

Yes, but more, 
because they can.89 

 

O cientista político havaiano Rudolph Joseph Rummel90 expõe suas pesquisas e 

conclusões atestando que o século XX foi o mais mortífero de toda história da humanidade. 

Embora tenha levantado uma base de dados91 tão imensa quanto “macabra”, o autor é muito 

esperançoso com o futuro ao constatar em suas pesquisas que a Liberdade e a Democracia são 

garantias fundamentais contra a violência democida dos países autoritários e, principalmente, 

totalitários. 

Abaixo, algumas das diversas estatísticas levantadas por Rummel sobre democídio, a 

contabilização das mortes provocadas pelos governantes e governos do mundo para tomar o 

poder e se perpetuar nele. 

  

                                                 
89 Tradução - Por favor, me diga meu irmão, por que os ditadores matam e fazem guerra? É por glória, por 

coisas, por crenças, por ódio, por poder? Sim, porém por mais, porque eles podem. 
http://www.hawaii.edu/powerkills/ Acesso em 20/02/2014. 

90 R.J. Rummel, 1932, é professor emérito de ciência política na Universsidade do Havaí. Passou boa parte de 
sua vida acadêmica montando uma metodologia e base de dados para tentar solucionar o problema da 
violência coletiva e das guerras. Rummel cunhou o termo democídio para contrapor ao termo genocídio, por 
considerar este termo inexato e insuficiente para descrever o fenômeno com o qual se deparou ao pesquisar os 
assassinatos políticos em escala industrial. Suas pesquisas levaram-no a afirmar que morreram seis vezes mais 
pessoas por democídio durante o século XX do que em todas as guerras daquele mesmo século. Sua pesquisa 
o ajudou a converter-se num socialista libertário (anarquista social). Escreveu o livro Death by Government, 
leitura obrigatória para qualquer pessoa se aprofundar sobre morticínios. Ao todo, Rummel já publicou 29 
livros e recebeu numerosas condecorações por sua pesquisa. 

91 Alguns historiadores mainstream não concordam com a contabilização das mortes decorrentes da fome 
ucraniana contada na mesma coluna das pessoas que foram assassinadas com uma bala na cabeça pela 
NKVD, isto acontece porque Rummel contabiliza todas as mortes que resultam da política do governo, 
mesmo que não diretamente executadas por agentes do governo. Exemplo, ele coloca as milhões de mortes da 
fome da Ucrânia na conta de Stalin, porque a política de Stalin foi a causa direta dessas mortes. Sobre a 
metodologia específica para contabilizar o democídio, Rummel informa o seguinte no seu site: “O material 
deste site sem dúvida levanta muitas questões sobre os procedimentos de coleta de dados e da forma em que 
os dados foram analisados. Muitas técnicas estatísticas foram usadas, incluindo uma variedade de estatística 
univariada e bivariada, testes de significância, análise de variância, de regressão múltipla, polinomial, e não 
linear e análise canônica. Mas o mais básico para muitas das análises foram o produto simples do coeficiente 
de correlação momento e um fator (ou componente) de análise. Assim, pus em um lugar aqui meus trabalhos 
metodológicos na correlação de compreensão e análise de fatores, e também sobre os procedimentos e 
abordagens que usei na coleta e interpretação dos dados sobre democídio. Parte deste material também está 
localizada em outros locais neste site quando ele se encaixa com um tema específico.” 
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Figura 5 – Democídio pré século XX e século XX92 

 

 

Em sua entrevista de 1997, Rummel fala sobre o Milagre da Liberdade e da Paz93, faz 

uma exposição resumo de sua obra, levantando algumas problematizações dos assassinatos 

em massa e possíveis soluções e antídotos ao democídio, que exponho sinteticamente nos 

parágrafos a seguir. 

Os mongóis foram os assassinos mais sanguinários antes da era moderna. Mas desde o 

século XIX, a maioria dos intelectuais abraçou a ilusão de que o governo poderia de alguma 

forma ser domado. Eles promoveram uma vasta expansão do poder governamental, 

supostamente para fazer o bem, mas a implicação destas ilusões no século XX o transformou 

no mais sanguinário da história da humanidade. 

No livro Morte pelo Governo (1994), Rummel analisou 8.193 estimativas de 

assassinatos de massa e informou que ao longo da história os governos já mataram mais de 

300 milhões de pessoas. Rummel passou a identificar chaves para encontrar e assegurar a paz, 

observando que tipos de governos estavam envolvidos em guerras durante os últimos 200 
                                                 

92 Rummel “Antes do século XX, eu estimo que os governos foram responsáveis por pelo menos 89 milhões de 
mortes e possivelmente até 260 milhões. Meu melhor palpite é de cerca de 133 milhões.” 

   MURDER BY GOVERNMENT - DEMOCIDE: http://www.hawaii.edu/powerkills/MURDER.HTM 
   20TH CENTURY – DEMOCIDE: http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM 
93 An Exclusive Freeman Interview: Rudolph Rummel - Talks About the Miracle of Liberty and Peace (Ideias 

sobre Liberdade 47 (1997): 396-403). http://www.hawaii.edu/powerkills/FREEMAN.INTERVIEW.HTM 
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anos. Em seus livros mais recentes, The Miracle That Is Freedom (1996) e Power Kills 

(Transaction, 1997), relata sua descoberta de que as democracias liberais são muito menos 

violentas do que regimes autoritários e totalitários. Na verdade, ele não conseguiu encontrar 

um único caso de uma guerra entre duas democracias liberais e percebeu que o liberalismo 

clássico floresceu após séculos de guerra brutal. Desta forma, ele apresenta evidências de que 

a forma mais eficaz de garantir a paz é o de garantir a liberdade individual, limitando o poder 

do governo. Em 1996, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. 

Algumas de suas conclusões são: 

Numa sociedade politicamente correta e educada não se costuma dizer que um 

"estadista" famoso é um assassino. As chances de sobreviver num regime de Pol Pot do 

Camboja era em média de 2 para 1. À percepção de que a centralização do poder empobrece, 

também se deve acrescentar que o poder mata.  

As chances são de 100 contra 1 para uma guerra ocorrer por acaso. Quando se tem 

uma ditadura muito poderosa, não decorre automaticamente que o país será violento, mas os 

países mais violentos são sempre os autoritários ou totalitários. Quanto maior a probabilidade 

de um país prosseguir políticas agressivas, maiores os riscos da guerra ocorrer, contudo os 

governos autoritários e totalitários são mais mortais do que a guerra. Governos poderosos 

podem ser como verdadeiras gangues, roubam, estupram, torturam e matam num estalar de 

dedos por capricho. 

A liberdade democrática é um motor de riqueza nacional e prosperidade individual. 

Pouco conhecido, no entanto, é que a liberdade também salva milhões de vidas da fome, da 

doença, da guerra, da violência coletiva e do democídio. Quanto mais liberdade, maior a 

segurança humana e menor a violência; tanto mais os governos são poderosos, tanto mais a 

violência e insegurança aumentam. Apesar dos pesares, a democracia sempre sai como a 

melhor explicação para a ausência de guerra. Democracias desistiram de suas colônias com 

menos violência do que os regimes autoritários ou totalitários. A liberdade surgiu como o 

fator mais importante para a paz e a não-violência. Ao fato da liberdade preservar e proteger a 

vida, ele chamou de “o milagre da liberdade”. 

A pesquisa extensa de Rummel sobre democídio, o documentário de Edvins Snore 

sobre a colaboração do comunismo ao nazismo, os depoimentos de Yuri Bezmenov sobre a 

subversão soviética e a recente pesquisa de Mauro Abranches traduzindo os arquivos da STB 

tcheca, estes quatro trabalhos juntos têm uma série de explicações de como a construção de 

falsos mitos modernos podem esconder o morticínio e a perversidade humana sob o manto da 

justiça.  



 
 
 
 

A Retórica Simbólica - Mestrado em Filosofia do Direito          Joelson Vale         Faculdade de Direito do Recife/CCJ/UFPE 

 

93

5.1 Ética e 60 Teses fundamentais da Filosofia Concreta94 

 

Onde as fontes da paixão são 
Profundas, 

As fontes celestes 
Ficam logo secas.95 

Chuang Tzu, China, séc. VI a.C. 

 

 

Mário Ferreira possui obras específicas sobre ética, contudo se pode dizer que toda a 

sua obra discorre ininterruptamente sobre este tema dando diversos exemplos e 

demonstrações. Para a realização deste trabalho escolhi algumas obras que desse uma visão 

geral sobre o que o autor pensa sobre o tema e que se correlaciona com o estudo da simbólica. 

Ao contrario de uma pretensa humanização, Santos adverte que a ênfase dada no 

século XX aos estudos axiológicos é um sinal da decadência do homem. A partir do 

Renascimento, deu-se uma constante desumanização, na mesma velocidade que a economia 

feudal foi superada pela economia mercantil, industrial e financeira. As cifras cresceram 

como sinal timológico principal, os valores monetários passaram a significar a posse do 

kratos social mais elevado, e desde então, a quantidade passou a predominar sobre a 

qualidade. (SANTOS, 2012. pp. 130-1). 

As principais correntes da ética96 dos bens são: a) o hedonismo (do gr. hedonai, eu 

me deleito), que torna a moral dependente do prazer sensível, os cirenaicos defenderam essa 

                                                 
94 Embora toda obra de Mário Ferreira tenha excertos e implicações éticas, este capítulo teve seu 

desenvolvimento lastreado nos seguintes livros de Mário Ferreira: Análise de Temas Sociais (1962a, 3 vol.), 
Analise Dialética do Marxismo (1954a). O Problema Social (1962c), Filosofia Concreta dos Valores (1960b) 
e principalmente, Sociologia Fundamental e Ética Fundamental (1957c). Quando necessário a inserção de 
outras obras, estas ficaram indicadas no rodapé. 

95 (TZU, 1999, p. 80, o homem autêntico). 
96 DF MFS (1963, p. 662) - ETHOS - (gr.) = o costume, também povo, nação. Vide Ética. Etiam - (lat.) = 

também. a lógica do etiam é a dialética. ÉTICA - (do gr. ethos, costume) - É com Aristóteles que passa a ser 
a ciência do moral. O moral, na ética, é tanto o moralmente bom, como o moralmente mau. 

    Quanto à sua essência e segundo as suas respostas podemos dividir a ética em ética formal e ética material. 
Kant é o representante da ética formal. Ele afirmou que não se podia definir a moral, fundando-se apenas na 
experiência. É necessário um juízo de validez universal para afirmamos que isso é bom ou mau. Nem o bom, 
nem o mau tem nada a ver com o agradável e o desagradável, porque o agradável pode ser moralmente mau e 
o desagradável moralmente bom. A experiência só pode proporcionar contingências e probabilidades. O 
moral, para ser independente da experiência, tem que ser dado a priori. Há de haver, portanto, uma lei moral 
que seja válida em qualquer circunstância. A vida prática do homem é regulada por toda uma classe de 

5 ÉTICA, DIREITO E RETÓRICA SIMBÓLICA 
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doutrina que esporadicamente surge na obra de vários autores materialistas; b) o 

eudemonismo (do gr. eudaimonia, felicidade) tem como fim a felicidade espiritual, o estado 

de contentamento da alma, foi essa doutrina defendida por Sócrates; c) o utilitarismo é a 

doutrina que defende a moral pela utilidade ou bem-estar do indivíduo ou da coletividade; d) 

o perfeccionismo afirma que a moral está na plena realização da essência humana, na perfeita 

condução, segundo a natureza racional do homem, essa era a opinião de Aristóteles; o 

naturalismo prega o pleno desenvolvimento de todas as inclinações e impulsos da natureza 

humana, como fato de moralidade; e) o evolucionismo afirma que o progresso da humanidade 

é o fim determinante da moralidade; f) a ética religiosa afirma que a moralidade está na 

conformidade com a vontade de Deus, e o mal é rebelar-se contra essa vontade. 

Outra divisão, que se pode fazer sobre a ética dos bens, consiste em fundá-la no 

destino que se dê aos bens ou fins a que se aspira: se tendem para o indivíduo, temos o 

individualismo, se para a comunidade, temos o universalismo. O individualismo é egoísmo, 

quando o que atua quer ser útil a si mesmo; é altruísmo, quando quer favorecer a outros. Por 

isso, pode haver um individualismo altruísta, quando se destinam aos indivíduos da 

coletividade os bens ou fins desejados. Critica-se a ética dos bens em todas as suas tendências, 

porque não explica a moral, por já a aceitar previamente como dada. 

Quanto à ética dos valores seus defensores afirmam que uma ação não pode ser nem 

boa nem má. Uma ação é um processo psíquico ou psicológico, que se dá num lugar e no 

tempo. Ela transcorre; é simplesmente. E nesse ser está toda a sua realidade. É apenas uma 

simples existência que, passada, não deixa mais rastro. É acaso verdadeiro ou falso o curso da 

corrente de um rio? E o vento que sopra, é verdadeiro ou falso? Estes processos simplesmente 

são. A própria vontade é constituída, dizem, por processos apenas, e nada mais. Não são bons 

nem maus, como tampouco podem ser verdadeiros ou falsos. O que há de bom ou de mau são 

os valores, e os valores não são, valem. E é deles que tais ações são dependentes para que, em 

sentido translatício, possam ser chamadas de boas ou más. Os valores éticos não são 

pensamentos, porque os pensamentos são verdadeiros ou falsos. A um valor positivo antepõe-
                                                                                                                                                         

princípios e leis, as máximas, as opiniões, etc. Essas leis são objetivamente válidas, são imperativas. Kant 
divide-os em imperativos hipotéticos, quando são válidos em certas suposições, e imperativos categóricos, 
que valem sem condições. Como exemplo do primeiro, temos a cortesia para agradar os outros, e do segundo, 
o "não furtarás". Todas as leis morais são imperativos categóricos que residem em princípios apriorísticos. 
Portanto diz a lei moral: "Obra de tal modo, que a máxima de tua vontade possa valer sempre em qualquer 
tempo como um princípio universal". Toda a crítica feita ao a priori de Kant recai predominantemente sobre a 
sua concepção do moral. A ética material pode ser considerada como ética dos bens e ética dos valores. A 
ética dos bens é aquela que torna a moral dependente dos bens reais que são objetos de estimação do homem, 
ou dos bens ideais, que são objetos finais de sua estimação ou aspiração. Bom, portanto, é tudo quanto 
permite ou auxilia o alcance desses bens ou fins, como o prazer, a felicidade, a utilidade, a cultura, o 
fortalecimento da vida, etc. 
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se sempre um valor negativo, que lhe corresponde. Só os valores podem ser bons ou maus. 

Um pensamento não é bom nem mau. E quando se diz isso em linguagem comum, faz-se em 

sentido translatício, porque ser bom ou ser mau cabe só aos valores. Nisso está a forma de 

realidade dos mesmos. A ética dos valores é uma corrente do pensamento que ainda não deu 

todos os seus frutos. 

Quanto à origem da força obrigatória dos preceitos morais podemos dividir, sob este 

ângulo, a ética, em: ética heterônoma e ética autônoma. A heterônoma afirma que o 

fundamento da obrigação moral vem de uma lei estranha ao indivíduo onde a vontade se 

submete a uma vontade superior, vinda de Deus ou do Estado, etc. A autônoma aceita leis 

próprias e afirma que ela deve vir do próprio cumprimento da ação moral. É defendida pela 

maioria dos éticos. 

Quanto a origem divide-se: em ética apriorística, que a afirma independentemente da 

experiência (a de Kant, por exemplo) e ética empírica, que afirma provir a moral da 

experiência. Entre os primeiros estão Sócrates, Kant, Platão, Aristóteles, Descartes, Spinoza, 

Leibniz, etc. e entre os da segunda posição, Spencer, Darwin, Morgan, Lubbock, Bastian, 

dentre outros. Uma terceira escola, não examinada pelos éticos, é a da ética imanente, 

defendida por Proudhon e completada por Kropotkine. Para Proudhon a ética é imanente a 

todo o humano e há princípios fundamentais de ordem intrínseca em todas as coisas, atos, 

processos do homem. Kropotkine quis fundar uma ética biológica, com base no apoio-mútuo. 

Os animais bissexuados necessitam apoiar-se uns nos outros. O homem não pode viver 

isolado e necessita de seus semelhantes. Toda a vida em comum é uma vida de apoio-mútuo, 

em que uns têm de apoiar-se nos outros por uma necessidade biológica. A moral está fundada, 

assim, na própria biologia. O homem com suas ideias nada mais faz do que concretizar, no 

mundo do espírito, o que é ensinado pela sua natureza biológica. 

Crítica: Os homens mantêm relações entre si. E as disciplinas que estudam essas 

relações, as normas que as orientam, os usos e costumes dos diversos povos (do gr. ethos, e do 

lat. mor, moris) são a ética e a moral. Muitas vezes confundidas merecem, no entanto, ser 

distinguidas. A moral tem um campo mais amplo, pois estuda descritivamente os diversos 

costumes estabelecidos entre os povos através das suas variações, transformações, 

modificações. Tomando como objeto esses costumes, que são os mores, é construída a ética 

como disciplina específica, a qual procura o nexo que os liga, os princípios que os regem, os 

meios que utiliza e os fins a que se destinam. Assim a ética é a ciência da moral. Hegel 

distingue a moralidade subjetiva (Moralität) e a moral objetiva (Sittlichkeit). Referia-se a 

primeira ao cumprimento do dever pela vontade, e a segunda, à fixação das normas, leis e 
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costumes, ao espírito objetivo na forma da moralidade. A ética é a ciência que engloba, como 

objeto, esses costumes, e os correlaciona com o corpo da filosofia geral. 

Em face das variações que se observam nos costumes, que são diferentes segundo os 

diversos povos e até a estrutura social, é óbvio que surgisse uma pergunta: há na moral regras 

invariantes, constantes, ou apenas variáveis? Respondida positivamente provocaria outra: se 

há regras invariantes, quem as estabeleceu, e como? Se não há, são apenas produtos de 

convenções humanas? Quem estabelece essas normas? São impostas ou livremente aceitas? 

Para que tende a moral? Qual a sua finalidade? O que orienta? o que dirige o homem na 

aceitação das normas que regularizam as relações humanas?  

Para respondê-las comecemos pelo fim. Não há agrupamento humano que não tenha 

normas que regulem suas relações. Ora, se observarmos bem o homem, sabemos que se 

distingue dos animais por ter espírito e impregnar com ele os bens que cria. Os animais não 

tem moral. São amorais, porque não tomam uma atitude contra a moral, nem a seu favor. Os 

animais vivem, movimentam-se, convivem entre si, seguindo seus instintos, conservando suas 

relações. Salvo casos excepcionais de degenerescência, cumprem fielmente as condições da 

espécie à qual pertencem. Só o homem pode ser moral ou antimoral. E por quê? Porque 

escolhe, pensa, julga, compara, medita, induz, deduz, frustra. 

O homem tem normas que variam através dos tempos e que regulam suas relações. Os 

que atualizam apenas essa variabilidade concluem que a moral é relativa, porque a daqui não 

é a dali. Portanto ela não pode constituir-se numa ciência, mas apenas permanecer no terreno 

do descritivo. Ante essa situação podemos estabelecer que a ética pode ser visualizada de duas 

formas: 

1) Ética invariante: aceita normas constantes, independentes das condições históricas, 

geográficas, étnicas, etc.; 

2) Ética variante: aceita que os costumes variam segundo variem as condições gerais. 

 

Colocando assim o problema se torna fácil ver que as perguntas surgem exigentes. Se 

há um invariante, e o homem o percebeu, o notou, o visualizou, deve ter sido ele estabelecido 

por alguém. Alguns éticos tomam a posição transcendentalista, os quais afirmam que uma 

divindade, um deus, estabeleceu as normas sob cuja obediência deveriam viver os homens, 

sob pena de ofenderem essa mesma divindade; portanto, pecarem. Temos aqui a posição 

religiosa, que aceita ter dado Deus ao homem suas leis morais, concrecionadas nos dez 

mandamentos, que são a síntese dos princípios éticos. Desta forma a ética não é estabelecida 

pelo homem, mas por Deus. Quando a moral é estabelecida por outrem, diz-se que ela é 
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heterônoma (do gr. heteros, outro, e nomos, norma, lei, regra). Assim a norma moral tem sua 

origem em outro que a impõe. Quando ela é estabelecida pelos próprios agentes que a 

praticam, temos a moral autônoma (de autos, si mesmo). Dessa forma ela seria heterônoma. 

Mas poderia, em casos especiais, isto é, na formação de comunidades específicas ser 

estabelecida autonomamente, mas sempre obedecendo às normas dadas heterônomamente.  

Outros pensam de modo diferente. Nenhuma divindade estabeleceu normas para as 

relações humanas. Elas nascem de convenções, de hábitos, transformados em leis morais, 

depois de devidamente estabelecidos, fundados e consagrados pela prática. Negam assim a 

origem transcendental da moral. Ela é de origem humana, cheia de defeitos e de fraquezas 

naturais do homem. 

Desta forma, aquele imperativo categórico de validez universal, que buscam todos os 

que defendem uma posição invariante na ética, ou em outras palavras, os que buscam um 

princípio universalmente válido, aceito por todos os povos, em todas as épocas, nem todos 

admitem que os invariantes na moral sejam totalmente transcendentalistas. Há uma outra 

posição, que é a dos imanentistas. Eles afirmam que as normas morais, as quais os homens 

obedecem em suas relações, tem sua origem fundamental na própria estrutura social criada. 

Cada agrupamento social forma uma estrutura e essa é mais sólida, ou não. Constitui uma 

tensão, que é mais coerente ou não e exige dos elementos que a compõem, para formar sua 

coerência, um respeito a certas normas e atitudes, sob pena de ser rompida. Digamos que um 

grupo de caçadores reúne-se para caçar. É natural, é intrínseco ao bom êxito da caçada, que 

cada um trabalhe em benefício do fim almejado. Se um deles espantar a caça prejudicaria aos 

outros e até a si mesmo. Logo se vê que, numa caçada em conjunto, é imanente a ela a 

necessidade da obediência a certas regras, sob pena de não alcançar o fim desejado. Cada 

estrutura que se forma tem a sua moral, tem a sua norma ética, e estas serão tantas quantas as 

variadas composições estruturais. Vê-se em todas as eras, independentemente das classes e 

das condições sociais, os homens obedecem a um número determinado de princípios, que se 

repetem invariavelmente. Assim: nenhuma mãe, salvo os casos teratológicos, deixa de dar 

assistência ao filho; e é moral fazê-lo. Em todas as coletividades, todo ato, que ponha em risco 

a mesma, é punido, porque é considerado imoral. 

Assim se vê que os defensores de uma ética imanente têm bases bem sólidas. Quem a 

estudou e a defendeu foi Proudhon, seguido por Nietzsche, em certos aspectos, e por 

Kropotkine. É a ética imanente o fundamento das doutrinas libertárias que aceitam a 

possibilidade de uma ordem natural entre os homens, fundada nas tensões que formam e que 

procuram conservar-se, porque na realidade toda a ética está fundada nelas e nos interesses 
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por elas criadas. Portanto, se a sociedade for organizada sob bases simples e naturais, formará, 

naturalmente, sua ética, não como uma necessidade apenas, mas porque o homem sabe 

descobrir o que lhe convém para ordenar as suas relações, porque sabe escolher. Por isso os 

homens, quando se reúnem para um fim comum, sabem deduzir de sua organização as regras 

e princípios justos (ajustados), que permitam conquistar, da melhor forma, o fim a que visam, 

como se vê na formação das sociedades, através dos princípios fundamentais de suas normas 

estatutárias. 

Nas épocas de religiosidade, a ética é quase sempre de fundo religioso; portanto, 

transcendente. Nesse caso os princípios éticos são julgados como impostos pela divindade 

para que os homens se dirijam, e todo atentado aos mesmos é uma afronta à própria 

divindade. Essas normas não são facultativas, isto é, podem ser indiferentemente cumpridas 

ou não. Ao contrário, são imperativos categóricos e não podem ser desobedecidos. 

Caracteriza assim o ato ético, o ato frustrável pelo homem, quando implique ele o 

respeito ou não a valores correspondentes à conveniência da natureza de uma coisa, ao seu 

bem (o seu direito). O ato antiético é o que ofende a esse direito, ou a norma instituída, 

fundada na conveniência de algo ou alguém. É da essência do ato ético a frustrabilidade. 

Na história da ética, Mário Ferreira relata que os estudos éticos surgem na antiguidade. 

Entre os chineses, o pensamento de Lao-Tsê, de Confúcio e de Mêncius (Kon-Fu-Tsê, Meng-

Tsê) é predominantemente ético, sobretudo o dos dois últimos, pois no primeiro, no Livro do 

Tau, encontramos afirmações que revelam a precedência de uma longa especulação, 

esotericamente conduzida. Contudo não há uma especulação em torno de temas éticos, à 

semelhança do que se observa no pensamento grego e no ocidental. Entre os hindus, caldeus, 

egípcios, etc., também se nota a presença constante de máximas éticas. Mas a sistematização 

dos estudos dessa disciplina, cabe pelo menos em sentido exotérico, aos gregos. É com eles 

que se estruturaram sistemas éticos, expostos filosoficamente. Entre as manifestações mais 

notáveis, que influem no pensamento ocidental posterior, como o hedonismo (de hedon, 

prazer), exposto por Aristipo Cirenaico, para o qual o bem supremo é a voluptuosidade e, 

predominantemente, a corporal. 

Há um hedonismo mitigado, o de Epicuro (epicurismo), que afirma que também é a 

voluptuosidade o bem supremo. Mas como há uma escala de valores na voluptuosidade, há 

também a presença dos valores intelectuais. Com Antístenes e Diógenes Sinopense a virtude 

tende apenas para o bem e, para a conquista da felicidade, basta a virtude. Convém não 

esquecer que o termo cínico tomou, posteriormente, um sentido pejorativo, pela hipocrisia 
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manifestada por alguns filósofos dessa escola que, na verdade, não praticavam o que 

pregavam. 

Com os estoicos, cuja figura maior é Zeno, seguido por Cleanto e Crisipo, a virtude 

está na congruência entre a vida e a razão. Não é suficiente o cumprimento exterior do ato 

virtuoso, mas, sobretudo, a purificação da intenção. Entre os estoicos sobrelevam-se as 

manifestações morais, e esplendem homens virtuosos, de um valor inestimável, que dão um 

testemunho vigoroso do valor dessa escola. Conhecemos a ética pitagórica através dos Versos 

Áureos, de Lysis, atribuídos a Pitágoras. Os trabalhos especulativos dos pitagóricos da fase de 

Crótona permanecem esotéricos. Só os Versos Áureos foram dados ao conhecimento 

exotérico e, por essa razão, tratar dos fundamentos filosóficos da ética pitagórica exige outras 

providências e percorrer outras vias. 

Com Sócrates (cuja origem pitagórica é indiscutível) surge uma escola que teve um 

papel extraordinário no desenvolvimento dos estudos éticos. Ele expõe sua doutrina, 

continuada por Platão e, posteriormente, por seus seguidores. O idealismo platônico (que na 

verdade é realista) estabelece que a vida ética seja gradativamente mais elevada pela 

adequação desta às ideias (eide) superiores, analogadas à forma do Bem. A vida exige um 

exercício constante do homem para alcançar essa base superior, que consiste na imitação dos 

valores mais altos única via capaz de assegurar a felicidade. Aristóteles, inegavelmente o 

maior sistematizador da filosofia grega, deu à ética bases muito seguras. As teses principais 

afirmam que o fim do homem é a felicidade temporal da vida em conformidade com a razão, 

e que a virtude é o caminho dessa felicidade, e esta implica fundamentalmente a liberdade. 

No pensamento latino não encontramos uma nova sistematização, mas apenas as 

diversas linhas traçadas pelas escolas gregas. Sobressaem-se Cícero, que é eclético, e os 

estoicos, como Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. 

Com o advento do cristianismo podemos estabelecer dois períodos importantes sobre a 

influência cristã nos estudos éticos. O primeiro, que é o da patrística, e segundo, o da 

escolástica (com as fases: a medieval, a do renascimento e a restaurada, que é a moderna). 

Entre os padres apologistas não há propriamente uma sistematização dos estudos éticos. 

Fundados nos princípios estabelecidos pelo cristianismo eles expõem as suas opiniões, 

segundo a revelação dos livros sagrados, dentre eles: Orígenes, Cipriano, Atenágoras, 

Crisóstomo, Basílio, etc. E, como a maior figura desta época, Santo Agostinho, que já trata 

dos temas éticos com método filosófico. No período escolástico, na fase medieval, o 

predomínio das ideias éticas de Aristóteles torna-se evidente. É o período das Summas e nele 

surgem os maiores pensadores da Igreja: São Boaventura, São Tomás, Duns Scot. 
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As contribuições da filosofia moderna - Com o movimento protestante foram agitados 

os problemas e os temas éticos, mas sob outras bases, distintas das empreendidas pelos 

filósofos escolásticos. Eles procuraram dar à ética um fundamento não baseado na revelação, 

mas nos valores éticos, examinados e procurados de per si. Se os escolásticos afirmam a 

temeridade de tais estudos e da postulação meramente axiológica, convém que se tenha em 

mente que tais pesquisas não põem em xeque os ideais éticos. E se alguns caíram em erro, 

vemos contudo no campo da filosofia, que a investigação deve processar-se dentro do âmbito 

daquela. A revelação religiosa pertence à religião. O filósofo ético deve procurar os 

fundamentos ontológicos dessa disciplina. 

Entre os protestantes sobressaíram-se Bodin, Grotius, Pufendorf e como autores, 

independentes, anteriores a Kant: Hobbes, Spinoza, e, nos séculos XVII e XVIII, Shaftesbury, 

Reid, Helvetius, Holbach, Saint-Simon, etc. Com Kant são procurados novos fundamentos 

para a ética, baseando ele os seus postulados propriamente na razão prática; isto é, fundando-

os na consciência humana, ao mesmo tempo que afirma sua indemonstrabilidade dentro da 

razão pura, da razão meramente integral. Seguiram-se os trabalhos de Fichte, Hegel, 

Schelling, Krause, Comte, Stuart Mill, Friedrich Paulsen, e ainda Herbar, Schopenhauer, 

Spencer, Nietzsche e, mais próximos a nós, Durkheim, Lévy-Bruhl. Com Scheler, Müller, 

Ortega y Gasset, etc., temos a ética axiológica (que a estuda do ângulo dos valores).  

Nos primórdios desses estudos houve, naturalmente, tendência a confundir as normas 

éticas com as normas lógicas, o que não deixa de haver positividade, pois aquelas são, de 

certo modo, lógicas. 

Há os que se colocam apenas no exame empírico dos fatos éticos, considerando-os 

como meramente históricos, como manifestações dos costumes humanos, das normas 

estabelecidas para as relações humanas e a melhor convivência entre os indivíduos. 

Inegavelmente, tal método tem seus aspectos positivos, pois a experiência é uma grande 

mestra das mais espontâneas manifestações éticas e os que prescindem da experiência, da 

história até, como os rousseaunianos que a fundam num direito natural puro, tomado da 

natureza humana abstratamente considerada. O prescindir da experiência é excluir uma 

positividade, como o seria prescindir da lógica, mas o afirmar um fundamento natural puro da 

ética não padece de positividade, como o fazem os rousseaunianos. Os racionalistas aceitam 

apenas o fundamento na razão humana. Há também neles uma positividade, mas ao rejeitarem 

outras, cometem um erro, pois ao afirmarem que só a razão humana é capaz de alcançar as 

normas éticas, negam uma razão transcendental e até uma razão sobrenatural. Esta é, por 

exemplo, a posição dos socialistas e dos totalitários, que chegam a afirmar que apenas atuam 
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na formação das normas éticas, a razão natural ou razões históricas, de classe, de raça 

(racistas), de casta, de nação, como nos estatólatras, nos adoradores do Estado político. 

Se considerarmos a moral historicamente, há certa positividade nessas posições, 

verdadeiras enquanto atualizam certos aspectos positivos, mas falsas ao virtualizarem outras 

positividades que elas inibem e ocultam. Para os tradicionalistas a razão não é suficiente nem 

capaz para dar as normas morais que são transmitidas por revelação divina. Segundo os 

historicistas é a história que cria as normas morais, pois é ela a fonte de todos os costumes. Já 

para os fideístas a razão é impotente, e só a fé é capaz de nos indicar as normas morais. Os 

agnósticos afirmam que nada sabemos ao certo sobre as normas éticas; ou só sabemos o que 

nos é dado pela experiência, endossando assim os positivistas. Para os evolucionistas, tendo o 

homem alcançado um estado superior da inteligência e de vontade, a moral estabelece-se 

como um grau mais elevado dessa evolução natural até alcançar a inteligência e o livre-

arbítrio, a escolha livre e, desde então, é a vontade que preside ao desenvolvimento da 

evolução, buscando o homem alcançar o mais forte e o mais elevado, através do processo da 

própria inteligência e o da vontade. Para outros são as leis morais apenas variantes e 

mutáveis; no caso os cépticos e os sociologistas. A norma moral é captada do exame do caso 

concreto sociológico e atende apenas aos interesses mais ou menos explícitos do grupo em 

que são instituídas. A posição empírico-especulativa é a mais consentânea com o exame do 

fato ético, pois partindo da observação dos fatos, através da especulação, procura alcançar os 

princípios gerais que as explicam, 

Se a filosofia clássica não distinguia propriamente a ética da moral, pois ambos os 

termos eram usados como sinônimos, é preciso considerar que, após o advento das ideias 

modernas e das diversas posições tomadas ante essas disciplinas, há necessidade de distingui-

las. Pois enquanto a segunda se refere aos costumes estabelecidos entre os homens, a primeira 

dedica-se ao estudo das normas éticas invariantes. Para quem se coloca na posição que afirma 

não ter a ética outra origem senão os costumes humanos, para quem assume uma posição 

sociologista, empirista, positivista, pragmatista, etc., é válida apenas a moral, e neste caso, a 

ética é apenas aquela: a ciência dos costumes humanos. Para quem busca as raízes mais 

profundas dos costumes, as leis invariantes que os regem, considera aqueles como símbolo 

das normas éticas que são os simbolizados. Neste caso a ética já impõe uma via symbolica, 

pois é mister partir do que se dá na experiência humana para captar os logoi97 (pl. de logos) 

                                                 
97 DF MFS (1963, pp. 900-1) - LOGOS - (do gr. logos), que entre inúmeras acepções inclui as seguintes: palavra 

(correspondendo ao verbum, lato), o que fica além do que se pode falar, do indizível, do inefável, inteligência, 
espírito, pensamento, revelação divina - "no princípio era o Logos"- e também supremo ato, lei, relação, 
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que analogam os costumes. Tais logoi serão as razões éticas superiores, cuja busca cabe 

propriamente ao etólogo. 

 

60 Teses fundamentais da Filosofia Concreta da Ética 

Apesar de reconhecer aspectos positivos em todos os métodos e escolas da ética, sejam 

elas racionalistas, socialistas, tradicionalistas, historicistas, fideístas, agnósticos, 

evolucionistas, Mário Ferreira acredita que a posição empírico-especulativa era a mais 

adequada para o exame da ética, pois da observação do fato ético através da especulação 

dialética, acredita poder encontrar os princípios gerais por trás dos fatos.  

Segundo Mário Ferreira, dos fatos éticos se alcança os logoi analogantes, a analogia 

dos fatos às leis gerais, conforme os postulados da Filosofia Concreta, aproveitando o que há 

                                                                                                                                                         

tratado (logia, na composição de vários termos), ciência, estudos, razão, razão íntima das coisas, fundamento 
delas, exercício da razão, do juízo, razão divina, etc. 

  Há dezenas de acepções desse termo. Mas em sua origem encontramos esse importante radical lec, log, lig, que 
surge em tantos termos que a ele estão aparentados, bem como os radicais lag, lac, leg, lex, lix, lox, etc., que 
em seu primitivo sentido significa o que é captado pela mente, mentado, como vemos em palavras que têm 
este radical, como sejam ler de legere, escolher de collectore, coligir de colligere, eleger de elegere, etc. 
Indica o captado que foi escolhido. A razão ontológica, ou seja, a mais íntima significação de logos, a 
estrutura íntima ideal desse termo, é a razão. Seu eidos é o que, de modo absoluto, damos ao termo razão, mas 
no sentido de fundamento, de lei. Falar-se do logos de alguma coisa, é falar do fundamento dessa coisa, pois 
uma coisa é o que é pela razão íntima do seu ser, seu logos, a sua lei. Assim, reunindo todos os conceitos de 
logos, vemos que é lei, princípio e relação. Princípio porque para que uma coisa seja é necessário ser algo, seu 
princípio é, pois, o mais íntimo de seu ser, já que este ela não é. Lei, porque o que impõe que algo seja, é esse 
princípio, e relação porque nesse conceito está o referir-se a alguma coisa ou a si mesma ou além de si 
mesma, a outro ser. 

    O logos, pois, tem um logos, a sua razão. E o logos do logos desvela-se para nós porque é alguma coisa, e o 
que é alguma coisa tem uma razão de ser em si ou em outro. Assim, quando falamos no logos analogante de 
alguma coisa, falamos no logos, a razão que o análoga, que o conexiona, eideticamente, com outros logoi (pl. 
de logos), mas no que representa o mais íntimo de todas as coisas, ao buscar o conteúdo ontológico (o logos 
do ontos, do ente) de alguma coisa. Todo ser tem uma razão eidética, que é a sua última essência, a sua última 
razão de ser, a sua essência ontológica, distinta, sob certo aspecto, da essência lógica, porque esta é a que cai 
na definição, enquanto aquela é a revelação de sua última razão, evitando-se a confusão entre a razão lógica e 
a ontológica de uma coisa. 

    Por isso pode-se falar que "No princípio era o Logos e o Logos era o princípio" (Evangelho de São João), 
porque o princípio de todas as coisas é o logos, e as coisas principiam a partir de seu logos ou de um Logos, 
fonte e origem de todas as coisas. 

    A essência de uma coisa é o pelo qual uma coisa é o que ela é. Quando se pergunta o que é uma coisa, a 
resposta refere-se à sua essência, porque se este objeto é um vaso é porque há nele algo pelo qual é ele 
classificável como vaso, que é a sua essência. A essência lógica é a que cabe na definição; a ontológica é a 
que dá a razão de ser de vaso ao vaso. Muitas vezes a essência lógica e a ontológica se confundem e se 
identificam, como no exemplo acima citado, mas noutras coisas a distinção é mais nítida. 

    Para Platão, como todos os seres se analogam, mais remota ou mais proximamente, todos têm um logos 
comum que a todos análoga. E esse logos comum, fonte e origem que unifica todas as coisas, é o Logos que 
surge depois nos discípulos tardios de Platão. Tudo quanto é participa do Ser Primeiro, cuja essência nos 
escapa, mas que sabemos que é quem dá o ser a todos os entes. Tudo participa desse Ser Absoluto, tudo 
quanto é, de que modo for, substância ou acidente, com plenitude ou deficiência, pois todo modo de ser é ser, 
e todo modo de ser aponta a uma semelhança com o Ser Infinito, por participação. Este não pode ser um 
atributo das coisas finitas, dependentes, mas sim o princípio delas, de onde elas dependem. Por depender dele, 
é que todos os entes dele participam. Essa relação de dependência afirma uma relação de similitude deficiente, 
a qual é a essência da participação. 
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de concreto no desenvolvimento de cada escola sem excluir as positividades afirmadas pelas 

outras posições. Para o autor, as normas éticas são aparentadas às normas lógicas, porque há, 

nelas, um logos que as analoga. Há uma base na natureza humana (positividade dos 

rousseaunianos), porque o homem também se análoga aos princípios transcendentes das leis 

(positividades dos tradicionalistas), pois as leis fundamentais da Ética estariam nas leis que 

regem a perfectibilidade do ser. 

Seguindo o caminho especulativo ante os fatos, e graças à dialética, havendo 

alcançado os logoi fundamentais, a razão humana esplende em todo o seu vigor no decorrer 

desse exame (positividade dos racionalistas). E como os costumes são variantes, vemos em 

suas manifestações a influência de fatores histórico-sociais, como raça, casta, classes, etc., 

(positividade dos racistas, socialistas, etc.), portanto a história revela a criação de normas e 

costumes morais (positividade dos historicistas), cujos fundamentos sociais marcam a 

variância de tantos fatos (positividade dos sociologistas), e são explicitados e precipitados 

pela experiência “positividade dos positivistas quando afirmam esse papel da experiência, e 

não quando negam a de outras fontes.”98   

No livro Sociologia e Ética Fundamental, Mário Ferreira lança 60 teses sobre uma 

ética fundamental, explicando o porquê de cada uma delas, a seguir, elencadas abaixo: 

1.Todo ser actua e sofre proporcionadamente à sua natureza; 
2. Um ser actua sobre outro proporcionadamente à natureza deste; 
3. Nenhum ser finito alcança, nem especifica nem individualmente, a perfeição da 
espécie, nem a individual; 
4. A perfeição prometeica pode ser actualidade; 
5. A perfeição epimeteica não é um mero nada; 
6. Todo ser finito é um participante; 
7. A participação de uma perfeição é gradativa; 
8. O ser finito, em sua actualidade, participa do Ser Supremo, e em algo com ele se 
identifica; 
9. Toda perfeição (e esta é positiva) é, no ser finito, participada; 
10. Toda perfeição, de que carece o ser finito, é, por referência, positiva; 
11. O ser finito pode participar, em grau intensistamente mais elevado, de todas as 
perfeições que lhe são naturais; 
12. O ser Supremo é participado pelos outros seres. Não fazendo parte destes, os 
seres finitos dele procedem por uma difusão de seu próprio ser; 
13. Uma única e mesma forma dá, pois, à matéria os diferentes graus de perfeição. É 
pela mesma forma que o homem é um ser acto, um corpo, um vivente, um animal e 
um homem; 
14. O ser participado está para com o participante na relação de acto para potencia. 
O que é participado é limitado à capacidade de sujeito receptor; 
15. A forma mais perfeita contém virtualmente todas as perfeições das formas 
inferiores, a ela formalmente subordinadas; 
16. É pela forma que um ser age; 
17. Um ser actua apenas na proporção que é em acto, e é pelo princípio dessa 
actualidade que ele actua; 

                                                 
98 Sociologia Fundamental e Ética Fundamental, 1957c, pp. 177-8 
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18. A potência de actuar e a ação pertencem a uma mesma realidade: é o próprio e 
mesmo ser que pode agir e actua; 
19. O fim de um ser é proporcionado ao seu princípio; 
20. Todo ser deseja naturalmente existir sob o modo que lhe convém; 
21. Todo ser é orientado ao seu fim pela natureza de sua espécie, que lhe dá uma 
inclinação para esse fim; 
22. Os seres, cujas atividades próprias são diferentes, pertencem a diferentes 
espécies; 
23. A diversidade na espécie é sempre acompanhada de uma diferença de essência. 
A razão está em que as diferenças, que dividem o gênero, são contrárias, e estes têm, 
entre si, a relação de perfeito a imperfeito, pois o princípio da oposição, pela 
contrariedade, é a privação e a posse; 
24. A unidade de uma coisa é proporcionada ao seu modo; 
25. A inteligência única para todos os seres é impossível; 
26. Todo ser finito tem uma finalidade intrínseca e uma extrínseca; 
27. Todo ser tende, por natureza, para a sua perfeição, mas pode ser impedido por 
obstáculos intrínsecos e extrínsecos, que o limitam; 
28. Todos os entes finitos provêm do poder do Ser Infinito; 
29. Criar é comunicar o ser, e só o faz, e livremente, o Seu Supremo; 
30. O conceito de fim deve ser triple emente compreendido; 
31. O ser finito tende, como finalidade última, para o Ser Supremo; 
32. O Ser Supremo (infinito), quando actua, não o faz para obter algo; 
33. Por ser racional, o ser humano deseja uma felicidade perfeita; 
34. O ser perfeito é objeto necessário da felicidade humana; 
35. O Ser Supremo é o objeto necessário da felicidade; 
36. A perfeita felicidade não pode ser obtida nesta vida; 
37. Por ser racional, o ser humano escolhe com liberdade; 
38. Se o homem não tendesse par o bem, trairia o sua natureza; 
39. A tímese parabólica99 aponta a capacidade do homem de julgar mediante juízos, 
que revelam uma comparação com a perfeição; 
40. O apetite humano tende para a perfeição absoluta; 
41. A frustração depende da vontade humana; 
42. O intelecto humano é ilimitado; 
43. A vontade é um apetite intelectual, cuja origem é afectiva; 
44. A vontade é um grau mais perfeito do intelecto; 
45. Há acto voluntário quando há cognição do fim; 
46. A vontade deduz dos factos os bens particulares e tende para eles livremente; 
47. O poder contradizer e contrariar a natureza prova o livre arbítrio; 
48. A paixão move a vontade mediante a fantasia; 
49. A razão prática exige o juízo especulativo; 
50. Se todos os nossos actos fossem uniformemente determinados, jamais 
conceberíamos a liberdade; 
51. A liberdade é a glória do homem; 
52. Há normas éticas imutáveis; a.Toda entidade permite ser visualizadas pelo seu 
dever-ser; b.Há um dever-ser frustrável e um infrustrável, e esta o é por acção 
intrínseca autônoma, ou não; c.É do dever de todo ser, pois está obrigado a tal, 
tender para as suas finalidades naturais; d.Tende necessariamente todo ser finito ao 
Ser Infinito, sua origem e fim; 
53. É necessário, para que um acto humano seja moral, que seja voluntário e livre, e 
que a razão lhe indique a honestidade ou a torpeza do objeto para a qual se dirige. 
54. Felicidade e bem-estar são distintos; 
55. O fundamento da moral deve ser o bem humano e a sua felicidade; 
56. O amor é fundamental na ética concreta; 
57. São virtudes todos os hábitos que levam o homem para o bem, quer como 
indivíduo quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente; 

                                                 
99 DF MFS (1963, p. 1358) - TÍMESE PARABÓLICA - (do gr. tímesis, apreciação e parábola, comparação, 

apreciação por comparação). A tímese parabólica consiste numa apreciação, por comparação, entre o que 
temos e a perfeição específica da qual não temos posse atual, mas apenas virtual. E essa capacidade escapa à 
animalidade, e a transcende; é ela que revela a racionalidade humana. 
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58. Há quatro virtudes fundamentais, também chamadas cardeais, que são a 
prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança; 
59. Assim como há as virtudes cardeais, adquiridas pelo hábito constante, há 
virtudes que nos parecem espontâneas, que não são produtos de um hábito humano, 
como sejam a fé, a esperança e a caridade; 
60. O vício é oposto à virtude. 

 

A moral fundamental pertence à ética, porque aquela encontra seus fundamentos nos 

princípios eternos desta. Em todos os fatos, em toda a heterogeneidade, há a presença da 

homogeneidade; em toda variância, há a presença da lei invariante. Por isso o variante pode 

ser examinado como um símbolo daquele, pois em tudo quanto se dá e que é heterogêneo de 

certo modo, há sempre a presença do que se repete indefectivelmente. (SANTOS, 1963, p. 

979). 

A ética tendo por objeto a sistematização das normas invariantes, simbolizadas pelas 

normas da moral, é uma ciência não descritiva mas ontológica. A ética, antropologicamente, é 

a ciência que estuda, sistemática e ontologicamente as normas invariantes que devem regular 

o procedimento dos seres humanos em função de um fim superior adequado à sua natureza. 

Aqueles que se colocam na posição de negar automaticamente à ética qualquer fundamento, 

afirmam, quanto muito, a moral. A moral é a ética manifestada nos atos humanos, obediente a 

uma finalidade. O fato moral é um símbolo ético. (SANTOS, 1963, p. 983). 

O que caracteriza a ética prática é sua fundamentação na prudência como hábito 

reiterado do saber, do conhecimento dos princípios, meios e fins. Funda-se na moderação, no 

manter-se o equilíbrio entre os excessos contrários, pois o vício, como hábito do que é mau, 

pode surgir, também de uma virtude tomada em excesso. A moderação é a temperança nas 

paixões, o evitar-se os excessos, o saber manter-se no meio-termo justo e bom. Por isso a 

moderação exige também a justiça, o reconhecimento do que é devido à natureza das coisas, o 

respeito aos seus direitos, a ausência da lesão ao direito alheio, o saber dar a cada um o que 

lhe cabe. Mário Ferreira fundamenta sua ética nas quatro virtudes cardeais (prudência, 

temperança, justiça e fortaleza). (SANTOS, 2012. pp. 68-9) 

A intuição se dá pela acomodação dos esquemas ao fato singular e através da 

assimilação proporcional. Contudo a intuição dialética alcança uma forma em que se processa 

imanentemente no fato, mas tange a sua transcendência, pois capta-se o simbolizado através 

do símbolo quaternário mais profundo. Essa intuição se processa por uma dialética 

transcendental analítica, que captando o transcendente, analisa-o, e finalmente capta a síntese 

transcendental, último grau da intuição. Essas intuições só a tem os grandes místicos, são elas 

que permitem estruturar a inteligência dos bem-aventurados (grau de beatitude como o 
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boddhisatva dos hindus). É a contemplação do transcendente, para o qual não há esquemas 

com fundo experimental fático. É o espírito (o atman dos hindus), penetrando em sua 

atualidade pura, fundido em si mesmo (fronese espiritual). (SANTOS, 1963, p. 869). 
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5.2 Direito 

Para Mário Ferreira dos Santos, o termo direito, quer dizer o regido (rectum), e o que 

dirige; deriva-se do termo directum, que vem de dirigo, dirijo, de rego e dis, que indica reger 

em várias direções. Derectum vem rectitude, caráter do que é direito, daí regra (regula), reger, 

ação de dirigir, e daí rex, rei, o que rege.100 

No livro Análise de Temas Sociais, vol. II, Mário Ferreira afirma que é na ética 

imanente que se funda o direito natural. Segundo o autor, o ponto de fundamental é a ordem 

natural em que a disposição de meios facilita a consecução de um estado mais ou menos 

favorável à conveniência da natureza de uma coisa dinamicamente considerada. Essa ordem 

não é um ser corpóreo, é um logos, uma lei (no sentido filosófico de logos: um conjunto de 

proporcionalidade e de providências atualizáveis, correspondentes à coisa), que é captável, 

esquematicamente, pelos meios noético-eidéticos, e podem ser reduzidos a fórmulas, e 

normas. 

A totalidade e as unidades da experiência humana se entrosam em totalidades ainda 

maiores, em constelações de totalidades, até a totalidade cósmica, onde há leis que regulam 

todos os fatos. Entre essas leis, há as que regem necessariamente sem frustração, que são as 

leis naturais, que a ciência busca reduzir a esquemas científicos, e há leis que são frustráveis, 

as leis que o homem capta na ordem que pode dar às coisas, inclusive nas relações com seus 

semelhantes. Precisamente, as leis que o homem capta, que estão contidas nas normas que 

devem regular o que melhor convém à natureza das cosias dinamicamente consideradas, são 

as leis éticas, e entre estas as jurídicas, as que são enunciadas, promulgadas, e devem ser 

obedecidas. Segundo Mário Ferreira, as ciências podem ser classificadas entre ciências de leis 

frustráveis e ciências de leis infrustráveis; a Sociologia, a Política, a História, a Psicologia, a 

Ética, a Moral e o Direito são ciências, cujas leis são frustráveis, enquanto as Ciências 

Naturais dedicam-se aos estudos dos seres regulados por leis infrustráveis. A vida humana, 

enquanto regulada por leis infrustráveis, constitui a vida natural.  

Para Mário Ferreira, falar em direito é falar no conteúdo da justiça de uma norma, de 

uma conduta. É do direito de uma coisa o que corresponde à conveniência de sua natureza 

dinamicamente considerada (tese demonstrada no Livro Filosofia Concreta). Não se deve 

confundir o direito com a lei, esta é prescrição normativa de um conteúdo de justiça, que é a 

sua juridicidade. O direito é captado da lei, e esta é captada no que é conveniente à natureza 

da coisa. (SANTOS, 1962a, pp. 91-104). 

                                                 
100 SANTOS, Mario Ferreira dos. Sociologia Fundamental e Ética Fundamental, 1957c, p. 239. 
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Devido à frustrabilidade do cumprimento da lei jurídica, a ofensa à justiça (o dever 

ser), que é o verdadeiro conteúdo da lei, impõem-se as medidas assecuratórias para seu 

respeito e cumprimento. Pode a lei ser respeitada espontaneamente, mas como é passível de 

frustração, é necessária a coação (de cum e actus), um ato que force o cumprimento da 

mesma. A coação pode ser moral, quando fundada no costume e na consideração: a que 

ameaça o ser humano do risco da perda de prestígio social, ou de ofensa ao que é mais caro à 

sociedade, nesse sentido, alguém pode cumprir a lei receoso de ofender a dignidade da 

sociedade à qual pertence. Mas, como esse sentido moral não é suficiente, ou não tem sido 

suficiente, por razões que merecem exame oportuno, é mister o emprego de uma coação legal, 

fundada na força, e garantida também pela pena, que deve ser imposta ao transgressor, e 

proporcionada ao vulto da transgressão em relação aos prejuízos que possa causar.  

Mas, essa imposição de pena a quem cabe? A qualquer? O homem foi compreendendo 

que a imposição da pena, por um princípio de justiça, deveria ser proporcionada à falta e, 

demais, não poderia ser aplicada por qualquer, devido aos excessos e erros que se podem 

praticar. Não é necessário muito raciocínio para compreender que essa função de julgar e 

punir deveria ter um sentido de justiça, e deveria ser praticada em condições especiais, e até 

empregada por aqueles que revelassem uma capacidade consentânea com a função. Ora, o 

Estado é um promulgador de leis, as quais deve também respeitar e cumprir, possuído de um 

poder coativo para impor o seu respeito ou cumprimento, e capaz de punir aqueles que as 

transgredem.101 Encontraríamos, assim, bases imanentes para a fundamentação de uma 

justificativa do estado. 

Entre as diversas escolas, que se dedicam ao estudo do direito, e, consequentemente, 

incluem a doutrina sobre a gênese do Estado, Mário Ferreira destaca que a escola do direito 

natural é constituída de muitas doutrinas específicas, funda-se na imanência ética, que 

implica, consequentemente, o direito e a política, por seus conteúdos conceituais encerram 

não só a frustrabilidade, como o dever-ser, que é da essência da ética. A escola do direito 

natural afirma um direito absoluto, Tomás de Aquino admite uma lei suprema, eterna, com a 
                                                 

101 Contudo faço um contraponto ao de Mário Ferreira, pois, em grande parte, o crime tornou-se 
“despersonalizado”, na medida em que as ações criminosas começaram a serem encaradas menos como 
ofensas a pessoas concretas e mais como violações ao princípio abstrato da justiça. Essa linha de pensamento 
comum contém o perigo de que o direito penal, na sua ânsia de reparar a justiça em abstrato por meio de uma 
punição retributiva, degenere até o ponto de olhar apenas para o castigo, abandonando qualquer propósito de 
restituição de um tipo ou de outro. É por isso que, hoje em dia, nos encontramos com a perversa situação de 
que um criminoso violento, em vez de ao menos tentar indenizar diretamente, de algum modo, a sua vítima ou 
os seus herdeiros, é ele próprio sustentado pelos impostos pagos pela vítima e seus familiares. Portanto, a 
insistência em que o criminoso ofendeu a justiça e, por isso, merece punição, deve estar completamente 
subordinada ao senso anterior de que o criminoso ofendeu primeiramente a sua vítima, e que deve indenizar 
qualquer pessoa que tenha prejudicado, inicialmente. 
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divina sabedoria iluminando a razão humana, e permitindo ao homem discernir entre o bem e 

o mal. Já o racionalismo dos séculos XVII e XVIII admite que o direito decorre da própria 

natureza humana, e Grotius afirmava que acima do direito positivo, o direito construído pela 

vontade humana – jus voluntarium – existe um direito natural que é imutável. Também 

Schelling, Kant, Spinoza e muitos outros. 

Em Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira indaga que força teria o direito 

diante o império da força? “Uma das mais acentuadas características do barbarismo vertical, 

consiste em apresentar a força como superior ao direito”. O Direito não se funda mais num 

princípio de justiça, que consiste em dar a cada um o que lhe é devido e em não lesar esse 

bem. A justiça não é mais objeto de especulação, nem objeto do poder político. A lei passa a 

ter um valor secundário, sendo apenas a vontade do legislador, e não mais uma manifestação 

de um direito natural, nem da justiça. O direito deixou de ser o reconhecimento dessa verdade 

natural, e é até negado para supervalorizar a norma emanada do legislador, apenas o arbítrio 

de quem possui o kratos político, a autoridade constituída.  O arbítrio do poderoso é supremo, 

basta que se organize e domine o kratos para ter o “direito” de derruir o direito e sancionar 

novas leis, contrárias às que vigoravam então. Até mesmo a lei escrita se relativiza, valendo-

se apenas enquanto o kratos social a garante. O direito afasta-se do campo da Ética para 

integrar-se apenas ao campo da Política. A força é exaltada, então, como a criatura do direito. 

Para os cesariocratas a sentença mais querida “O direito da força supera a força do direito”; 

para o déspota vigora “Eu sou a lei”; para o César, “O Estado sou Eu”; e os interesses 

particulares predominam sobre os gerais “A classe é a lei”. O barbarismo então domina, a 

especulação culta no direito fica ridicularizada.102 

Ponto fundamental ao examinar o ato humano é o seu apetite de poder pelo prestígio 

social e pela afirmação existencial onde tende a dominar ou ser dominado. Mas se há uma 

coletividade, se muitos indivíduos humanos se juntam na formação de uma coletividade, e 

tem esta a finalidade de atender as necessidades de todos, imediatamente surge a necessidade 

de regras que devem ser obedecidas para garantir a conveniência da natureza dessa 

coletividade considerada dinamicamente. Mário acredita que há uma ética imanente às coisas, 

e o ser humano é suficientemente inteligente para captá-la. Contudo faz uma crítica severa aos 

homens medíocres que por todos os esforços reduzem os valores da ética para conquistar o 

poder, "e não é de admirar que procurem desmerecer os mais altos valores” assim ficando 

mais fácil alcançar o poder, “porque para os medíocres só é grande o que é medíocre, o que 

                                                 
102 (SANTOS, 2012. pp. 27-8) 
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eles mediocremente podem fazer. Assim procederam contra Sócrates, contra Dante, contra 

Cervantes, contra Nietzsche, e poderíamos citar todos os realmente grandes de valores de 

todos os tempos.” 

Em “Ética Fundamental” e “Métodos Lógicos e Dialéticos”, Mário Ferreira (1962a, 

pp. 91-104) analisa as bases e a justificação de uma ética imanente, que o ser humano capta 

no que se refere à conveniência da natureza de alguma coisa dinamicamente considerada. O 

Direito pertence ao campo da Ética, porque se refere ao dever-ser (sollen) humano. 
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5.3 A Retórica dentro das Artes Liberais 

A alegria dos peixes 
Chuang Tzu e Hui Tzu 

Atravessavam o rio Hao, 
Pelo açude. 

Disse Chuang: 
"Veja como os peixes 

Pulam e correm tão livremente: 
Isto é a sua felicidade". 

Respondeu Hui: 
"Desde que você não é um peixe, 

Como sabe o que torna os peixes felizes?" 
Chuang respondeu: 

"Desde que você não é eu, 
Como é possível que saiba que eu não sei 

O que torna os peixes felizes?" 
Hui argumentou: 

"Se eu, não sendo você, 
Não posso saber o que você sabe, 

Daí se conclui que você, 
Não sendo peixe, 

Não pode saber o que eles sabem". 
Disse Chuang: 
"Um momento: 
Vamos retornar 

À pergunta primitiva. 
O que você me perguntou foi 

‘Como você sabe 
O que torna os peixes felizes?’ 

Dos termos da pergunta, 
Você sabe, evidentemente, que eu sei 

O que torna os peixes felizes.” 
"Conheço as alegrias dos peixes no rio 

Através de minha própria alegria, à medida  
Que vou caminhando à beira do mesmo rio".103 

- Chuang Tzu, China, séc. VI a.C. 

 

Tanto tri+vium quanto quadri+vium significam etimologicamente 3 e 4 vias, ou pode 

ser tomado no sentido de “cruzamento de estradas”, o primeiro com 3 e o segundo com 4 

estradas. Da palavra trivium tem-se o termo “trivial” que significa algo básico e óbvio. 

Na idade média, normalmente, o estudante iniciava sua educação aos 14 anos de idade 

com o trivium, gramática, lógica, e retórica, os três componentes da ciência da linguagem, que 

conforme a definição de Hugo de São Vítor (1096-1141) no Didascálion, “a gramática é a 
                                                 

103 (TZU, 1999, p. 126) 
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ciência de falar sem erro, a dialética (lógica) é a disputa aguda que distingue o verdadeiro do 

falso, e a retórica é a disciplina para persuadir sobre tudo o que for conveniente”. Após o 

domínio do trivium, vinha o quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia) com o 

estudo do mundo das coisas para o estudante, e lá pelos 20 anos, após a conclusão do estudo 

das artes liberais104, poderia ingressar na educação superior, teologia, direito canônico ou 

medicina na universidade do séc. XIII. Já as profissões como construção civil ou marcenaria 

não eram consideradas liberais, eram ditas artesanais e associadas às corporações de ofícios. 

Na prática e salvo engano, no mundo moderno, única tentativa de recuperar o 
espírito do trivium foi a parceria da irmã Miriam Joseph com Mortimer Adler. Este 
querendo restaurar a cultura clássica na universidade americana e aquela preparando 
o aluno para poder debater os conteúdos dos grandes autores com precisão 
gramatical e coerência, concordando com Heráclito, que pregava a seus alunos a 
impossibilidade da retórica sem a lógica. (JOSEPH, 2008, p. 14, introdução de José 
Monir Nasser). 

 

Segundo o professor José Monir Nasser, que fez a introdução da versão brasileira do 

livro O Trivium da Irmã Mirian Joseph, o sistema de ensino atual não produz educação105, 

porque está ocupado demasiadamente em produzir documentos, sendo o ensino das artes 

liberais o verdadeiro antídoto para a educação moderna, “hoje entendida como adestramento 

coletivo de modismos politicamente corretos (a tal da escola cidadã)”. Ele defende que o 

estudo das artes liberais pode resgatar o significado real da palavra educação, ex ducare = 

conduzir para fora, ou como disse o próprio Nasser “retirar o sujeito da gaiolinha em que está 

metido e apresentar-lhe o mundo”. Neste mesmo diapasão, Otto Maria Carpeaux questiona os 

possíveis motivos que levaram à ausência de boa cultura e aprofundamento filosófico dos 

alunos ao entrar e sair das universidades. A explicação de Carpeaux só veio confirmar minhas 

expectativas sobre muitas pesquisas modernas estarem “reinventando a roda” em matéria de 

educação: 

“A propósito de tal fenômeno ‘Segundo o regime escolar vigente em todos os países, 
sem exceção, a Universidade dedica-se ao ensino profissional superior, enquanto a 
‘cultura geral’ fica reservada ao ensino secundário, aos ginásios e aos liceus. Quer 
dizer: o ensino da cultura geral limita-se aos jovens de dez a dezoito anos. Depois, a 
‘cultura’ termina, e a medicina e a jurisprudência começam, sem nenhuma ‘cultura 
geral’. Os conhecimentos do ensino secundário empalidecem, naturalmente, com o 

                                                 
104 Conforme Lênia Márcia Mongelli no livro Literatura e educação de Ernst Robert Curtius (Literatura europeia 

e Idade Média latina. Rio de Janeiro: INL, 1957. p. 38), os antigos consideravam o sofista Hípias de Elis 
como idealizador da educação baseada no ensino das artes liberais. 

105 Um pesquisador da Universidade Católica de Brasília realizou um questionário com 800 universitários no 
período de 2006 a 2010. Esta pesquisa revelou que 50% dos universitários têm analfabetismo funcional, não 
conseguem interpretar adequadamente o que se lê em revistas ou jornais de circulação ordinária. 
http://globotv.globo.com/rede-globo/dftv-2a-edicao/v/pesquisador-conclui-que-mais-de-50-dos-universitarios-
sao-analfabetos-funcionais/2262537/  
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tempo; mas ainda há coisa pior: todo esse ensino de ‘cultura geral’ é feito ao alcance 
de jovens de dez a dezoito anos: a história, a filosofia, a literatura, amoldadas ad 
usum Delphin, e forçosamente puerilizadas. E aí fica. Nunca mais o jovem médico 
ou engenheiro ouve falar em história, filosofia, literatura, exceto pela imprensa ou 
pelo rádio, que se colocam ao alcance do espírito artificialmente preservado no 
estado pueril com uma formação profissional superposta. Conheço bem as 
numerosas exceções que felizmente existem. Mas, em geral, estas massas graduadas 
se distinguem dos iletrados somente por uma autoridade profissional que as torna 
menos úteis que perigosas. Ainda uma vez cito Ortega y Gasset: ‘La peculiarísima 
brutalidad y la agresiva estupidez com que se comporta um hombre, cuando sabe 
mucho de uma cosa y ignora de raiz todas las demás’ (O. G., p. 1291). Eles, porém, 
os iletrados, têm sempre razão, porque são muitos e ocupam um lugar de elite, esse 
‘proletariado intelectual’, sem dinheiro ou com ele, isso não importa. Julgam tudo, e 
tudo deles depende. Lêem os livros e decidem sobre os sucessos de livraria, criticam 
os quadros e as exposições, aplaudem e vaiam no teatro e nos concertos, dirigem as 
correntes das ideias políticas, e tudo isto com autoridade que o grau acadêmico lhes 
confere. Em suma, desempenham o papel de elite. São os nouveax maîtres, os 
señoritos arrogantes, graduados e violentos; e nós sofremos as conseqüências, 
amargamente, cruelmente.” CARPEAUX, 1999, p. 217, A ideia da universidade e as 
ideias das classes médias) 

 

Segundo a Irmã Miriam Joseph, as artes liberais correspondem aos sete ramos 

clássicos que introduzem o aprendizado ao jovem. Ao trivium (gramática, lógica e retórica) 

correspondem as artes liberais com aspectos ligados à mente, enquanto ao quadrivium 

(aritmética, música, geometria e astronomia) correspondem as artes liberais com aspectos 

ligados à matéria. “O conhecimento de nós mesmos (mente) e do mundo (matéria)” - 

Matthew Arnold (ano). 

Seguindo esta classificação, a divisão de trivium e quadrivium se dá pela seguinte 

forma: 

Artes da linguagem e da mente: 

GRAMÁTICA – arte de inventar e combinar símbolos; trata da coisa tal como ela é 

simbolizada. “A gramática zela para que todos falem da mesma coisa, a dialética problematiza 

o objeto de discussão (disputatio) e a lógica é antídoto certo contra a verborragia vazia, o 

conhecido ‘fumus sine flama’.” (JOSEPH, 2008, p. 13, introdução de José Monir Nasser). 

LÓGICA – arte do pensamento; trata da coisa tal como ela é conhecida. “A lógica é a 

arte do pensamento; a gramática, a arte de inventar símbolos e combiná-los para expressar 

pensamento; e a retórica, a arte de comunicar pensamento de uma mente a outra, ou a 

adaptação da linguagem à circunstância.”  (JOSEPH, 2008, p. 21). 

RETÓRICA – arte da comunicação/exposição; trata da coisa tal como ela é 

comunicada. “A retórica é a arte mestra do trivium, pois ela pressupõe e faz uso da gramática 

e da lógica; é a arte de comunicar através de símbolos as ideias relativas à realidade.” 

(JOSEPH, 2008, p. 28). 
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Artes da quantidade e da matéria: 

- quantidade discreta ou número - 

ARITIMÉTICA – teoria do número106; 

MÚSICA – aplicação da teoria do número; 

- quantidade contínua ou extensão - 

GEOMETRIA – teoria do espaço; 

ASTRONOMIA – aplicação da teoria do espaço; 

A aritmética e a música são as artes da quantidade discreta (número), sendo a música 

uma aplicação da teoria do número à medição de quantidades discretas em movimento). A 

geometria e a astronomia são as artes da quantidade contínua ou extensão., sendo a 

astronomia uma aplicação da teoria do espaço. 

Como estas Sete Artes estão vinculadas a conhecimentos tradicionais, apresentam 
grandes simetrias com outros aspectos da estrutura da realidade, permitindo, por 
exemplo, analogia com o sentido simbólico dos planetas, relacionando a retórica 
com Vênus; a gramática com a Lua; a lógica com Mercúrio; a aritmética com o Sol; 
a música com Marte; a geometria com Júpiter e a astronomia com Saturno. Que 
ninguém pense, portanto, que haja arbitrariedade na concepção septenária do 
sistema. Simbolicamente, o sete representa, como ensina Mário Ferreira dos Santos 
(o Tratado de simbólica), “a graduação qualitativa do ser finito”, isto é, um salto 
qualitativo, uma libertação, como um sétimo dia de criação que abre um mundo de 
possibilidades. Como se poderia representar a educação melhor do que por esse 
simbolismo? (JOSEPH, 2008, pp. 12-13, introdução de José Monir Nasser). 

 

As sete artes liberais não se confundem com as artes ou ofícios utilitários (carpintaria, 

alvenaria, vendas, impressão, edição, serviços bancários, direito, medicina, ou o cuidado das 

almas) nem com as sete belas-artes (arquitetura, música instrumental, escultura, pintura, 

literatura, teatro e dança), pois tanto as artes utilitárias como as belas-artes são atividades 

transitivas, enquanto a característica essencial das artes liberais é que são atividades 

imanentes ou intransitivas. No uso das artes liberais, o benefício da ação começa e termina 

com o próprio sujeito, daí o artista liberal não ser pago por seu trabalho, muito pelo contrário, 

normalmente ele paga a um professor para lhe ensinar o adequado manuseio das artes, uma 

vez que o artista é o próprio recebedor do benefício de manipulá-las; já nas artes utilitárias, ou 

servis, alguém ou é servidor a outrem, ou serve a algo. Esse efeito foi intitulado, pela Irmã, de 

                                                 
106 DF MFS (1963, p. 1254) - SÍMBOLOS LÓGICOS - Diz-se comumente do que é, na verdade, sinal, pois é 

imprescindível manter a distinção entre símbolo e sinal, considerando-se a analogia entre símbolo e 
simbolizado, como a diferença específica daqueles. São os sinais convencionais usados para significar as 
diversas operações e relações lógicas.  
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intransitividade gramatical das artes liberais107, elas treinam a mente para a pessoa elevar-se 

acima da vida material rumo à vida intelectual plena. (JOSEPH, 2008, pp. 22-3). 

Duas outras características das artes liberais ressaltados por Mirian Joseph são, ao 

mesmo tempo, ciência e arte, em cada um dos ramos liberais há algo a conhecer (ciência) e 

algo a fazer (arte). Em Ética a Nicômaco, 1140ª, Aristóteles dizia que “A ação (praxis) é 

diferente da produção (poiesis). A arte é uma capacidade de produzir com raciocínio reto. É 

produção e não ação. A carência de arte é uma disposição acompanhada de falso raciocínio.”  

Na realidade, cada uma das artes liberais representava um grupo de disciplinas 

relacionadas. O trivium ficou associado às suas matérias de estudo mais próximas – línguas, 

oratória, literatura, história e filosofia. O quadrivium compreendia não apenas a matemática, a 

teoria do número e a aritmética, mas também álgebra, cálculo, teoria das equações e outros 

ramos da matemática superior. As aplicações da teoria do número incluíam não só a música, 

108 mas também a física, muito da química e de outras formas de medição científica de 

quantidades discretas. A teoria dos espaços incluía geometria analítica e trigonometria. As 

aplicações da teoria do espaço incluem princípios da arquitetura, geografia, agrimensura e 

engenharia. (JOSEPH, 2008, p. 26). 

Uma ilustração que Mirian dá em seu livro de como as artes da mente se relacionam 

com a metafisica é quando ela discorre sobre o planeta Plutão. José Monir Nasser 

corroborando com Miriam, informa que “A realidade do planeta Plutão, soubesse alguém ou 

não de sua existência, pertence ao reino da metafísica. É a descoberta humana que dele foi 

feita que o traz para o reino da lógica, gramática e retórica.” 

A descoberta do planeta Plutão, em 1930, ilustra a relação entre a metafísica e as 
artes da linguagem. O planeta Plutão já era uma entidade real, percorrendo a sua 
órbita em torno do Sol há muitos e muitos milênios, por nós desconhecido e, 
portanto, sem nome. A sua descoberta em 1930 não o criou; porém, ao ser 
descoberto, tornou-se uma entidade lógica. Quando lhe foi dado o nome Plutão, 
tornou-se uma entidade gramatical. Quando, por seu nome, o conhecimento dessa 
entidade foi comunicado a outros através da palavra falada e escrita, o planeta Plutão 
tornou-se então uma entidade retórica. (JOSEPH, 2008, p. 28). 

 

                                                 
107 “ANALOGIA, o caráter intransitivo das artes liberais: O carpinteiro aplaina a madeira. A rosa floresce. A 

ação de um verbo transitivo (como aplaina) começa no agente, mas “cruza” e termina no objeto (a madeira). 
A ação de um verbo intransitivo (como floresce) começa no agente e termina no agente (a rosa, que se 
aperfeiçoa por florescer).” (JOSEPH, 2008, p. 23).  

108 A arte liberal da música era o estudo dos princípios musicais, tais como a harmonia, a qual deve ser 
distinguida da música instrumental aplicada, que é umas das belas-artes. 
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Segundo a Mirian Joseph, a função da linguagem é tripla: comunicar pensamento109, 

volição e emoção. A gramática expressa todos estados da mente ou da alma – cognitivo, 

volitivo e emocional em frases de afirmações, perguntas, desejos, orações (preces), ordens e 

exclamações. Desta forma, a gramática tem um campo mais amplo que a lógica. A lógica 

apenas lida com o intelecto e não com a volição nem com as emoções110. A retórica também 

tem um campo maior que a lógica já que pega toda a gramática e a comunica a outras mentes.  

A retórica ou a poesia funcionam sem a lógica, mas aquelas são rasas sem a lógica, já a 

gramática é fundamento para todas. (JOSEPH, 2008, p. 46). 

Num outro livro publicado em 1999, Trivium & Quadrivium – As artes liberais na 

Idade Média, a argentina Celina Mendonza111, doutora em filosofia e grande especialista em 

epistemologia e história da filosofia da ciência (com mais de 150 artigos publicados e 13 

livros escritos), nota que quando houve a sistematização da dialética medieval, a lógica se 

dividiu em dois grupos, “lógica formal” e “lógica material”, neste último grupo estava 

incluída o que chamamos hoje de gnoseologia, epistemologia e semiótica.  

Dentro da lógica formal, os temas tradicionais estudados pela dialética foram a querela 

dos Universais com Guilherme de Ockham, a teoria das proposições, as proposições modais, a 

teoria das consequências, a teoria da implicação, as consequências hipotéticas, a silogística e a 

silogística modal.  Os novos temas abordados e desenvolvidos nesta arte liberal foram as 

propriedades dos termos, a teoria da suposição, a teoria da analogia, o problema da classe 

vazia, a quarta figura silogística, a silogística com termos individuais e os insolúveis ou 

antinomias. 

Diante do grande desenvolvimento que a lógica teve na idade média, Celina 

Mendonza denuncia que em muitos aspectos a lógica moderna é devedora da medieval112, e 

                                                 
109  “A comunicação, de acordo com a etimologia da palavra, resulta em algo que é possuído em comum; é uma 

unicidade compartilhada. A comunicação tem lugar somente quando duas mentes realmente se encontram. Se 
o leitor – ou o ouvinte – recebe as mesmas ideias que o escritor – ou emissor – desejava transmitir, ele as 
entende (ainda que delas possa discordar); se ele não recebe ideia alguma, nada entende; se recebe ideias 
diferentes, entende mal. Os mesmos princípios de lógica, gramática e retórica guiam o escritor, o leitor, o 
emissor e o ouvinte”. São artes da comunicação: escrita, leitura, fala e audição) – “o pensamento é inerente a 
essas quatro atividades” Irmã Miriam Joseph 

110 É fácil perceber que Homes afirmava que o Direito não se reduz à lógica, mas é o campo da experiência 
humana mais ampla. 

111 Exerceu a docência nas universidades Católica Argentina, Nacional de Buenos Aires, Nacional de Mar del 
Plata. Atualmente leciona na Faculdad de Filosofia y Teologia Franciscana da Argentina. Foi professora 
convidada de várias universidades: de Salamanca, da República (Montevidéu), Nacional de Colômbia 
(Bogotá), Autônoma Metropolitana (México). É membro de várias instituições internacionais, entre elas 
sociedade Internacional para el Estudio de la Filosofia Medieval e o Grupo Argentino de Filosofía Medieval.   

112 “Podemos perguntar, com pertinência, qual é o valor das elaborações lógicas da Idade Média. Em primeiro 
lugar, fica claro que, quando Kant afirmava que a Lógica não havia realizado progressos desde Aristóteles, 
formulava uma generalização simplista muito próxima ao erro. Houve marcante desenvolvimento e avanços 
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que em outros aspectos, a medieval supera em sofisticação a lógica moderna, desabonando 

Kant com seu diletantismo jocoso. Os lógicos da idade média tardia se afastaram dos temas 

metafísicos dos seus contemporâneos, aproximaram-se da postura extensional para a 

semântica e a sintaxe lógicas; já a “lógica maior” ou disputativa era na realidade uma 

gnoseologia ou uma epistemologia distanciada cada vez mais da lógica estritamente formal.  

Por questões ideológicas e religiosas, muitos historiadores e filósofos têm uma visão 

distorcida da idade média que embotou a imagem da lógica medieval. Segundo a historiadora 

da ciência, esta visão preconceituosa já foi revertida definitivamente nos círculos mais 

especializados do conhecimento, embora nos círculos mais amplos continuem a reverberar 

ecos difamatórios sobre a época. Na opinião da especialista, a lógica medieval não só é 

motivo de estudo histórico sério, como também fonte de esclarecimentos de muitos problemas 

modernos nos quais os estudos recentes se desenvolvem, e de impressionante antecipação de 

pesquisas na área da linguagem discutidos há 1.500 anos que insistem bater na porta do 

terceiro milênio.113 

McLuhan em seu livro “O Trivium Clássico”, é outro autor contemporâneo que 

resgata a importância das artes liberais em contrapartida com uma visão equivocada sobre o 

ensino delas na época medieva. Ele registra com zelo um desses exemplos no fato que todo o 

século XVI foi dominado pela retórica, mas no período que se seguiu ao Renascimento os 

principais historiadores da retórica empobreceram inconscientemente os estudos medievais 

sobre o tema, conservando os preconceitos que repassaram para nossa época, e ignoraram os 

grandes estudos da retórica na Idade Média (MCLUNHAN, 2012, p. 10, introdução de W. 

Terrence Gordon). 

A visão moderna que a alegoria é produto da escolástica medieval contraria por 
completo os fatos. A descrença moderna na alegoria e na parábola tem raízes 
demonstráveis na predominância dos modos matemáticos de abstração difundidos no 
século XVII, mas não é menos característica de Abelardo e dos dialéticos. São os 
cartesianos que suspeitam da fantasia, com suas metáforas, alegorias e símiles. 
Assim como os gramáticos desconfiam da abstração, os dialéticos desprezavam os 
modelos concretos da linguagem. (MCLUNHAN, 2012, p. 12, introdução de W. 
Terrence Gordon). 

 

Assim como Mário Ferreira dos Santos, McLuhan ressalta a importância da analogia 

na interpretação dos símbolos, indicando que o analógico é mais importante que o lógico. 

Determinados princípios interpretativos norteadores do mundo devem ser manejados não pela 

                                                                                                                                                         

em relação aos temas aristotélicos (e megárico-históricos), mas também houve autênticas novidades.”  
(MONGELLI, 1999, p. 146). 

113 (MONGELLI, 1999, pp. 113-58). 
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aplicação da lógica dialética de Aristóteles, que se adequa à análise de um mundo de 

naturezas frias, mas nos deixa “sem instrumentos para explorar os segredos de um universo 

simbólico como aquele da tradição agostiniana” que só se alcança pelo discurso analógico. 

(MCLUNHAN, 2012, p. 16, introdução de W. Terrence Gordon) 

Os grandes alquimistas (...) eram gramáticos. Da época dos neoplatônicos e de Santo 
Agostinho à época de Boaventura e de Francis Bacon, o mundo era visto como um 
livro cuja linguagem, perdida, mostrava-se análoga àquela do discurso humano. 
Dessa forma, a arte de gramática possibilitou não apenas a abordagem que o século 
XVI deu ao Livro da Vida114 na exegese bíblica, mas também a abordagem dada ao 
Livro da Natureza115. (MCLUNHAN, 2012, p. 23) 

 

Segundo o autor da Aldeia Global, a gramática não deve ser entendida meramente em 

função das partes do discurso ou da estrutura frasal ou de qualquer outro sentido restritivo 

encontrado tanto na gramática normativa quanto na linguística moderna, mas sim no sentido 

mais amplo, e em especial em sua relação com a dialética e a retórica – ao lado das quais 

constitui as três dimensões do ideal de conhecimento clássico. Contudo, esta visão sintética e 

integral do trivium clássico só é alcançada mediante uma exegese interpretativa enfatizando a 

mescla e a dinâmica das artes triviais. Para se ter uma visão adequada das grandes pelejas  que 

envolveram cada uma das fases de desenvolvimento da complexa história dos elementos 

integrantes do trivium,  praticamente, durante toda a idade média, houve uma acirrada disputa 

entre os gramáticos, lógicos e retóricos, cada um querendo sobrepor e excluir as demais 

correntes em benefício da sua particularidade. Apesar das controvérsias acirradas, em 

diferentes fases e épocas, determinadas correntes não desapareceram por causa da Igreja: “a 

gramática e a cultura clássica foram preservadas pela Igreja após a queda do Império porque a 

gramática era indispensável à teologia. O advento da dialética, portanto, trouxe um ganho 

absoluto para a teologia, mas quase derrocou por completo a gramática.” (MCLUNHAN, 

2012, pp. 10-1, introdução de W. Terrence Gordon). 

A gramática é a arte de interpretar, não apenas textos literários, mas todos os 

fenômenos humanos e naturais. Antes de qualquer coisa, ela envolve também uma ciência 

exegética, hermenêutica ou interpretativa fartamente articulada. De forma simples, pode-se 

                                                 
114 O "Livro da Vida" é termo mencionado várias vezes na Bíblia (Filipenses 4,3; Apocalipse 3,5; 13,7-8; 17,8; 

20,11-15; 21,27). Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no evangelho tinham seus nomes 
escritos no Livro da Vida (Filipenses 4,3). Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não 
seriam apagados deste livro (Apocalipse 3,5). Em contraste, os que rejeitam a palavra de Deus e servem falsos 
mestres não têm seus nomes escritos no Livro da Vida (Apocalipse 13,7-8; 17,8). No julgamento descrito em 
Apocalipse 20,11-15, esses são condenados ao lago de fogo. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória 
de Deus, somente entram aqueles cujos nomes são inscritos no Livro da Vida (Apocalipse 21,27). 

115 O “Livro da Natureza” foi um termo usado por Galileu Galilei “O Livro da Natureza está escrito em 
caracteres matemáticos”, esta frase se reporta a Pitágoras. 
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colocar que a dialética representa, de modo variado, uma forma de testar afirmações, um 

modo de estudar os tipos de provas possíveis a determinado argumento, um método de 

diálogo. A Retórica, obviamente, inclui os artifícios retóricos que em geral lhe são atribuídos 

ainda hoje, porém, ela se mostra com um traço bastante complexo no discurso, envolvendo 

cinco subdivisões: a inventio (invenção); a dispositio (disposição); a memoria (memória); a 

elocutio (elocução) e a pronunciatio (proferimento).116 

 

 

  

                                                 
116  
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E o símbolo surge na arte, na linguagem das linhas, dos volumes e das 
cores, das tonalidades, dos sons, das harmonias, do significado analógico 

dos termos e dos juízos, das intenções que nem sempre despontam.117 
- Mário Ferreira, 1955 

 

O imaginário pode ser estudado por diversos enfoques acadêmicos (filosofia, história, 

psicologia, filologia, antropologia, ciência das religiões), até mesmo de pontos de vistas 

dissonantes entre si desde que guardem ao menos uma nota de unidade na diversidade. Gaston 

Bachelard já dizia que na imaginação, para toda imanência se une sempre uma 

transcendência; e Novalis, que somente a imaginação criadora pode abrir as portas da 

transcendência. Mas para que o imaginário retornasse aos estudos acadêmicos, a ciência 

tomou-o como possibilidade de ser o mediador entre o homem e o mundo. Husserl falou da 

possibilidade da imaginação captar a essência das coisas. Desde o neokantismo, Ernst 

Cassirer e Martin Heidegger falaram que a imaginação transcendental foi recuperada pelo 

sentido simbólico da existência; até mesmo a hermenêutica reconhece na imagem a 

possibilidade de expressar melhor o sentido que o conceito118. 

No Ocidente, Gilbert Durand, um dos grandes seguidores da obra de Gaston 

Bachelard, apontou períodos e atestou momentos históricos de defesa do imaginário, a 

exemplo de quando Platão fez dos mitos um mote para o desenvolvimento de sua filosofia. 

Durant critica o mundo moderno indicando um grande paradoxo, pois a culminação da ciência 

moderna, surgida da censura do imaginário e do uso desenfreado da razão como única fonte 

de conhecimento, é, paradoxalmente, também a era do audiovisual. A imaginação abre o 

caminho mesmo quando não a querem, se lhe fecham uma porta, ela termina pulando pelas 

janelas. 

Durand (2012, Introdução a arquetipologia geral) defende que o imaginário representa 

o conjunto de imagens mentais e visuais, organizadas entre elas pela narração mítica (o sermo 

mythicus), pela qual um indivíduo, uma sociedade, ou a humanidade inteira, organiza e 

expressa simbolicamente seus valores existenciais e sua interpretação do mundo frente aos 

desafios impostos pelo tempo e a morte. Durand (2012, p. 109) declara a lei do trajeto 

antropológico dos símbolos: O trajeto antropológico é a afirmação, para que um simbolismo 

possa emergir, de que deve participar indissoluvelmente – numa espécie de vai-e-vem 

                                                 
117 (SANTOS, 2007, p. 46) 
118 GIL, Martha Herrero. Introdução às teorias do imaginário, entre a ciência e a mística. p. 243 

6 A SIMBÓLICA JURÍDICA NO CINEMA E NA LITERATURA 
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contínuo – nas raízes inatas na representação do sapiens e, noutro extremo, nas intimações 

variadas do meio cósmico e social. 

No livro A Imaginação Simbólica, Durant (1993) fala do símbolo como um signo que 

remete a algo inacessível e invisível. Corresponde um sentido concreto, próprio, e outro 

alusivo ou figurado. O símbolo é o encarregado de estabelecer o equilíbrio entre o dizível e o 

indizível, e desemboca sempre numa teofania.  

Dentro dos estudos de religiões comparadas, Henry Corbain introduziu no Ocidente o 

termo mundus imaginalis, um mundo intermédio entre o apreensível pela pura percepção 

intelectual e o universo perceptível dos sentidos. Este terceiro mundo é o das ideias-imagens, 

as figuras-arquetípicas, os corpos sutis, a matéria imaterial, onde o espiritual toma corpo e o 

corpo se torna espiritual.119 

Apesar de a sociedade moderna tentar extirpar de si o sagrado, para Mircea Eliade, os 

símbolos e os mitos revelam os aspectos mais profundos da realidade, o secreto a quem 

ninguém pode escapar ileso. Os símbolos seriam um instrumento do conhecimento e são 

sempre polivalentes, ascendem a lugares que a racionalidade vulgar não chega. O tempo do 

mito não é o histórico, o profano, senão o tempo sagrado que se reatualiza quando se conta e 

reconta. 

Herder, em seu notável ensaio sobre a origem da linguagem, sublinhou este caráter 
mítico de todos os conceitos verbais e linguísticos. “Visto que toda a Natureza 
ressoa, nada mais natural, para o homem sensível, que ela viva, fale, atue. Certo 
silvícola vê uma árvore grandiosa, de copa magnífica, e admira-se; a copa rumoreja!, 
é a divindade que se irrita! O selvagem cai de joelhos e adora! Eis a história do 
homem sensível, o obscuro liame pelo qual os Verba Nomina se tornam, e seu 
facílimo passo até a abstração! Os selvagens da América do Norte, por exemplo, até 
hoje creem que tudo é animado, cada coisa possui seu gênio, seu espírito, e que 
também era assim entre os gregos e os orientais, comprovam-no seus dicionários e 
gramáticas mais antigos; as coisas são, como a natureza toda era para o inventor, um 
panteão: um reino de seres animados e atuantes!... A tormenta  que ruge e o suave 
zéfiro, os mananciais cristalinos e o imponente oceano... sua mitologia toda 
encontra-se nas fontes, nos Verbis e Nominibus das línguas antigas, e o mais velho 
dicionário foi, destarte, um sonoro panteão. (CASSIRER, 2009, p. 102). 
 

  

                                                 
119 (Escola de Eranos) Henry Corbin, De Heidegger a Sohravardi. Conversación con Philippe Nemo, 1976. 

http://www.cetr.net/modules.php?name=News&file=article&sid=660 Acesso em 30/03/2014. 
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6.1 O Advogado do Diabo (o grande humanista do séc. XX) 

 

Diaboli virtus in lumbar est120 
A virtude do diabo está na sua astúcia 

 
 

Cuidado, eis que te envio como ovelha entre lobos 
- Mateus 10, 16. 

 

 

O roteiro do Advogado do Diabo121 é daqueles onde poucas palavras falam por muitas. 

Baseado e adaptado do homônimo livro de Andrew Neiderman, “The Devil´s Advocate”, o 

filme é capaz de conduzir o expectador por cenas reflexivas sobre o livre-arbítrio e suas 

consequências éticas. Parte do simbolismo judaico-cristão (Deus e Diabo, livre-arbítrio e 

destino, sedução e temperança, tentação e livramento e justiça, humildade e vaidade, culpa e 

castigo e redenção, danação e salvação, vida e morte) é abordada por meio de símbolos e 

metáforas jurídicas nos tribunais e vicissitudes da vida. 

 Os diálogos iniciais são meramente alusivos a possibilidades de escolhas, 

posteriormente, tornam-se enigmáticos e se adensam os dilemas diante das cenas interpretadas 

por Keanu Reeves e Al Pacino, o primeiro como o Advogado (metáfora do homem decaído), 

o segundo como o Diabo (anjo caído). 

Kevin Lomax (Keanu Reeves) é um advogado muito bem sucedido em Gainsville, 

interior da Flórida, casado com Mary Ann (Charlize Theron), ele vive uma vida boa sem 

luxos. Conhecido pela fama de nunca ter perdido, Lomax encontra-se num tribunal prestes a 

perder o primeiro caso a sua frente... se deixar a verdade dos fatos prevalecer, a condenação 

de um professor nitidamente pedófilo. Prestes a perder o caso, durante um intervalo no 

tribunal, o jornalista e amigo Larry se aproxima do advogado e provoca-lhe o orgulho “um dia 

isto teria que acontecer, você iria perder”. Para não perder, Lomax toma uma linha 

argumentativa entimemática fomentando a imagem que a vítima adolescente era na realidade 

uma devassa manipuladora de reputações alheias, consegue desta forma arruinar a 

credibilidade da vítima molestada e inocentar o criminoso pedófilo. Após o grandioso feito, 

                                                 
120 Variações na tradução da palavra “astúcia” que na realidade é lombo ou espinhaço, no sentido do que está 

oculto. 
121 Ficha técnica do filme: Título original: The Devil´s Advocate (USA, 1997); Direção: Taylor Hackford; Atores 

principais: Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron; Roteiro: Jonathan Lemkin baseado no Romance “The 
Devil´s Advocate” de Andrew Neiderman. Fonte IMDb - Internet Movie Database (Base de Dados de Filmes 
na Internet). 
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Kevin Lomax recebe um convite para trabalhar num dos maiores escritórios advocatícios de 

New York, de John Milton. Já em New York, Kevin se vê obrigado a trabalhar 

exaustivamente e com muita pressão diante de casos muito difíceis, todos defendendo réus 

milionários e... culpados, mas sempre em busca de luxúria, luxo e poder. 

DIABO - Sei que você tem talento. Já sabia antes de você chegar. Só me preocupa a 
outra coisa. 
ADVOGADO - Que coisa? 
DIABO - A pressão. A pressão muda tudo. Existem pessoas que quanto mais 
pressionadas, mais se concentram. Há outras que se dobram. Consegue ter o talento 
quando precisa dele? O trabalho termina no prazo? Consegue dormir? 
ADVOGADO - Quando falaremos em dinheiro? 
DIABO - Dinheiro? Isso é o mais fácil.” 

 

A primeira escolha em livrar o professor pedófilo leva o advogado a tomar uma 

segunda escolha: a mudança de vida para Nova York, apesar da admoestação de sua mãe, 

Alice Lomax (Judith Ivey), protestante fervorosa, que compara New York à Babilônia122. 

No início, tudo parece divino, novos amigos, belas mulheres, bons relacionamentos 

sociais, conforto e dinheiro. Uma das primeiras tarefas do advogado é escolher habilmente o 

júri para contar sempre com um julgamento condescendente dos jurados, e nisto, ele é um dos 

maiores experts. Mas com o trabalho extenuante e rotina de vida fáustica, Kevin entra num 

torpor e não consegue enxergar mais os problemas sérios batendo à sua porta, com a menor 

convivência com a esposa, a relação começa agonizar, e sua esposa Mary Ann (Charlize 

Theron) sente falta de sua antiga casa e vida interiorana, e cada vez mais vai entrando em  

depressões e em crises histéricas cheias de alucinações e terrores dantescos. Sua bela mulher 

ainda tenta avisar do mau que está se abatendo sobre o casal: 

ESPOSA - Eu sei por que é que isto está a acontecendo.  
ADVOGADO - É melhor você dormir.  
ESPOSA - É o dinheiro. Dinheiro de sangue. Nós dois o aceitamos. Sabíamos. Era 
ganhar e ficar com o dinheiro. 
Sabíamos que eles eram culpados. Mas você continuava ganhando, uma depois da 
outra. Sou incapaz de me olhar ao espelho. Vejo um monstro. 

 

Contudo, o jovem advogado está demasiadamente assoberbado na defesa dum cliente 

milionário acusado de assassinato triplo (a esposa, o enteado e uma criada) e cada vez mais se 

desliga de sua mulher, na mesma proporção que recebe atenção de seu misterioso chefe, 

sempre disposto a resolver cada problema, contornar cada desilusão, oferecer uma vida plena 

e sem culpas. 

                                                 
122 "Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro 

de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da 
terra se prostituíram com ela; à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram". 
(Apocalipse 18, 2-3) 
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DIABO - A liberdade meu caro é nunca ter de pedir desculpas. 
Não seja tão duro consigo mesmo, a culpa é saco cheio de tijolos, tudo o que você 
tem a fazer é largá-lo! 
[...] 
DIABO - E quanto ao amor? Superestimado. Bioquimicamente, não é diferente de 
comer grandes quantidades de chocolate.” 

 

Al Pacino interpreta um personagem com quem é difícil não se simpatizar, 

extremamente sedutor e atencioso, sabe conduzir Kelvin num mundo cheio de beleza, poder e 

glamour.  

Uma das maiores qualidades do filme são os momentos de escolhas colocadas por 

diferentes perspectivas. Algumas cenas são meramente alusivas, outras bem explícitas: numa 

cena estão os quatro dentro do elevador, Kevin, sua mãe, sua esposa e John Milton e mais 

duas belas mulheres; os Lomax saem primeiro do elevador, contudo John chama por Kevin e, 

e às escondidas de sua mãe, convida-o para seu apartamento no mesmo momento em que duas 

belas mulheres se insinuam com carícias mútuas. A estratégia de por a tentação diante do 

desejo ocorre em diversos momentos do filme sempre envolvendo o advogado num mundo de 

prazeres e intrigas. Noutra cena, o jovem advogado é admoestado por sua mãe sobre suas 

escolhas e consequências. Mas quem haveria de escutar os conselhos de uma pobre mãe 

caipira sobre o sucesso da vida em contraposição a de um grande profissional bem sucedido?  

MÃE - Tenho de voltar, Kevin. Sinto a falta da igreja. 
ADVOGADO - Isto é Nova Iorque. Deve haver aqui umas 20.000 igrejas. É só 
escolher. 
MÃE - Trata melhor a Mary Ann. Ela não está bem. Este lugar não é bom para ela. 
ADVOGADO - Então fique. Cuide dela, já que está tão preocupada. Ajude-me. 
MÃE - Posso levá-la para casa, se você deixar. 
ADVOGADO - Esta é a casa dela (NY). Entendeu? É aqui que moramos. Eu não 
volto para Gainesville. Inacreditável! 
MÃE - "Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição”.123 
ADVOGADO - É cedo para ouvir o sermão. Tenho de ir trabalhar. Faça o que bem 
entender. 

 

Um dos pontos mais sutis na argumentação de John Milton é contar com o livre 

consentimento de Kelvin para seduzir (sub ducere, conduzir pelas partes de baixo, pelas 

partes inferiores da psiquê) através de seus próprios desejos sem ferir o livre arbítrio. John 

Milton vai conquistando a “espontânea” vontade do advogado não se responsabilizando por 

nenhum ato ou palavra que saia da boca de Kevin: 

DIABO - Estamos te tratando bem… é o nosso segredo. Te matar com bondade. 
[...] 

                                                 
123 "Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são 

os que entram por ela" (Mateus 7:13-14). 
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DIABO - Você tem razão, Kevin, eu estava observando. Mas não sou titereiro. Não 
faço as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. É como as asas da borboleta, 
se você as toca, não saem do chão. Só preparo o palco, você manipula as cordas. 
[...] 
DIABO - Está me culpando pela morte de Marie Ann? Tomara que esteja brincando. 
Você podia tê-la salvado. Ela só precisava de amor, e você não tinha tempo, e você 
quis trocá-la por coisa melhor desde que chegou aqui, não é que você não gostasse 
de sua esposa, você simplesmente estava muito envolvido com outra pessoa: você 
mesmo! 

 

Uma das cenas mais emblemáticas do filme é a ironia do Diabo Humanista contra o 

Deus Inumano, quando o Diabo se diz o maior humanista de todos os tempos, e que Deus não 

passa de um sacana zombador com suas regras e normas. Curiosamente, ou 

simbolicamente124... o Diabo diz ter sido todo o século XX inteiramente dele, só dele!125 

DIABO - Para quem você está carregando esses tijolos?  
Deus?...  
Deixe-me dar algumas informações sobre ele.  
Deus gosta de observar, é um gozador! 
Pense: ele dá instintos ao homem, dá esse dom extraordinário e aí o que ele faz? Eu 
juro que, para sua própria diversão, para sua comédia cósmica particular! 
Ele cria regras contraditórias, é a maior piada de todas: olhe, mas não toque; toque, 
mas não prove; prove, mas não engula...  
Enquanto você pula de um pé para o outro, o que é que ele faz? Ele fica mijando de 
tanto rir! Ele é um sacana, um sádico! É um patrão ausente.  
Adorar isso? Nunca! 
ADVOGADO - É melhor reinar no inferno que servir no céu, não é?  
DIABO - Por que não? Estou aqui com o meu nariz no chão desde que tudo 
começou. Eu nutri cada sensação que o homem foi inspirado a ter. Eu me preocupei 
com seus desejos e nunca o julguei.  
Por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de suas imperfeições. Eu sou um fã do 
homem! Eu sou um humanista. Talvez o último humanista.  
Quem, em sã consciência, poderia negar que o século XX foi inteirinho meu? O 
século todo! Todo! Meu!  
Estou no topo, Kevin.  
É a minha vez agora.  
É a nossa vez. 
[...] 

                                                 
124 Em "Invasão Vertical dos Bárbaros" Mário Ferreira dos Santos denuncia a falsa cultura que avassala o 

mundo, propondo: "O que temos de fazer hoje é construir. Na realidade, o espírito destrutivo, o demoníaco, 
vence em quase todos os setores deste período histórico que vivemos e, sobretudo, neste século, que talvez 
seja cognominado pelos vindouros 'século da técnica e da ignorância'; porque se há nele um aspecto positivo, 
que é o progresso da técnica, que chega até as raias da destruição, a ignorância aumenta desesperadamente, 
alcançando limites que a imaginação humana nem de leve poderia prever. Mas o que é mais assombroso é a 
autossuficiência do ignorante, o pedantismo da falsa cultura, a erudição sem profundidade, a valorização da 
memória mecânica, do saber de requintes superficiais, a improvisação das soluções já refutadas, a 
revivescência de velhos erros rebatidos e apresentados com novas roupagens. Tudo isso é de espantar". 

125 Do séc. III a.C até o séc. XIX (22 séculos) o saldo acumulado pelo democídio de Rummel foi de 133 milhões 
de mortos no mundo inteiro; já o séc. XX, sozinho, dobra o número de mortos para 262 milhões. Ressalva-se 
que antes de qualquer interpretação relativista sobre os dados estatísticos deste democídio, mortes são 
contadas em valores absolutos, caso contrário, poder-se-ia deparar com conclusões absurdas do tipo: a) que 
uma alma antiga seria mais importante que uma alma moderna (levando este raciocínio ao absurdo, ter-se-ia 
que vida de avó valeria mais que a somatória de todas as vidas de seus descendentes, filhos, netos, bisnetos...); 
b) ou conclusões ficcionais: dispondo os antigos das armas modernas, teriam matado mais. Esta última 
comparação incorre no equívoco de tomar conjecturas como dados valorativos reais. Vide figura 5; para 
informações mais detalhadas, consultar o site do cientista político R.J. Rummel. 
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DIABO - Quem está de olho no planeta? O ar se adensa, a água apodrece. Até o mel 
das abelhas tem gosto metálico de radioatividade! E continua cada vez mais rápido. 
Se compra futuro, se vende futuro, mas não há futuro! 

 

Corroborando com a análise da jornalista Renata Jamus126, todas as decisões no filme 

são tomadas por Kelvin, como se tivéssemos num grande jogo, negociando milhares de vezes 

a nossa vida todos os dias “cegos, não percebemos que o livre arbítrio é um teste, uma prova 

que acontece centenas de vezes durante os dias que vivemos.” 

ADVOGADO - Por que advocacia? 
DIABO - Porque a advocacia nos coloca em todo lugar. É a chave que abre todas as 
portas. É o novo sacerdócio. Estamos vencendo: absolvição após absolvição, após 
absolvição... até que o mal cheiro seja tão grande que chegue aos céus, e asfixie 
todos eles. 
ADVOGADO - Na Bíblia você perde, nosso destino é perder, pai... 
DIABO - Pense no autor, filho... 
[...] 
ADVOGADO - Isto é um teste? 
DIABO - E o que não é? 
[...] 
ADVOGADO - Estamos negociando? 
DIABO - Negociando sempre! 

 

Neste ponto, o advogado se suicida para não dar intento ao plano de John Milton. O 

filme volta para a cena inicial no tribunal quando Lomax ao ser indagado pelo juiz, o 

advogado decide assumir sua derrota para não inocentar o professor pedófilo, e resolve sair do 

caso em plena audiência comprometendo sua carreira de advogado brilhante. O jornalista e 

amigo do início do filme, Larry, vendo a matéria que sempre sonhou à sua frente, acha 

fantástico “um advogado com problemas de consciência” e para conseguir a matéria que 

nenhum outro jornalista conseguiu obter com o advogado, glorifica a honra de Lomax e o 

convida para uma entrevista que certamente será digna de matéria dos “60 minutos”, com 

certeza o advogado se transformará numa “estrela” e não será expulso da Ordem dos 

Advogados dos EUA. O advogado aceita e vai embora do tribunal. Larry, o jornalista 

sorridente vai se metamorfoseando no velho sarcástico John Milton, quando declara: “A 

vaidade... é, definitivamente, o meu pecado predileto”. Assim, o filme termina onde tudo 

começou. 

  

                                                 
126 Criadora do Sinopse 365, site sobre filmes, http://www.sinopse365.com/2011/08/filme-49-o-advogado-do-

diabo.html Acesso em 20/03/2014. 
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6.2 Dançando com a Morte127 

 
De boas intenções o inferno está cheio.128 

 
A estrada ao inferno é pavimentada com boas intenções.129 

  

 

No Canto XXII da Divina Comédia, Dante Alighieri coloca no Inferno os que 

cometeram o pecado da fraude e da trapaça. Lá está, entre outros, o frei Gomita que servia a 

Ugolino Visconti, ele foi juiz na Sardenha e por dinheiro falsificou uma sentença libertando 

os inimigos do seu senhor. Dante encontra o frei na quinta vala do oitavo círculo porque ele 

era corrupto venal, e não por causa dele ser juiz, ou ser sacerdote. No Inferno de Dante não 

estão os condenados por causas profissionais, mas sim por causa dos pecados. E é lá na quinta 

vala do oitavo círculo do Inferno (Canto XXII) que esses pecados são punidos, os trapaceiros 

que tanto “se aliviaram” em vida, padecem boiando no piche fervente, como castigo eterno. 

Contudo, parece evidente que o dia a dia de cada profissão é ocasião para se lidar com 

a tentação de algum pecado específico ou vício peculiar; assim, os comerciantes têm sempre 

que estar vigilantes quanto à cobiça; e os advogados e juízes (como os políticos) sofrem, mais 

diretamente que outros, a tentação da corrupção, da trapaça e da fraude. 

Ao contrário da Divina Comédia que se deu na Itália, e quiçá por inspiração 

dantesca130, o gênero artístico da dança da morte teve desenvolvimento na França. Segundo 

Virginia Perdue, considera-se o mural da dança da morte do Cemitério dos Inocentes em 

Paris, pintado em 1424, como a origem desta tradição. Outros afrescos com o mesmo tema 

surgiram em Londres (1430), Lubeck (1463) e outras cidades europeias, mostrando que na 

segunda metade do século XV, a morte ganhava popularidade com sua dança. Antes da 

criação deste gênero literário, já existia um outro denominado Vado Mori: poema escrito em 

                                                 
127 HOLBEIN, Hans (the Younger). The dance of Death. Versão fac-símele. Londres: George Bell & Sons, York 

Street, 1538. Hans Holbein, o Moço, nasceu em Augsburgo e desde pequeno estudou pintura com seu pai 
Hans Holbein, o Velho, reconhecido artista flamengo, notável por seus retratos. Escrito entre 1523 e 1526, a 
Dança da Morte é composto por 49 gravuras onde o tema central é a reflexão sobre a ética e a inevitável 
mortalidade do homem, cerca de 30 gravuras são referete a ofícios profissionais. Até 1515, Holbein se 
instalou na Basileia/Suíça, onde trabalhou como ilustrador de livros, realizando xilogravuras para as portadas 
de várias obras e uma série de esboços a tinta para “O elogio da loucura” de Erasmo de Roterdan. A pintura 
do Cristo Morto, de sua autoria, exerceu tanta influência sobre Fiódor Dostoyevski, que o inspirou a escrever 
o romance “O Idiota”. Wikipédia, acesso em 20/12/2013.  

128 Frase creditada a São Bernardo de Clairvaix, que teria usado as palavras como argumento contra teólogos que 
pregavam maior pluralidade na interpretação da Bíblia. A expressão se aplica diante de propostas 
supostamente bem intencionadas que podem ter consequências maléficas. 

129 “The road to hell is paved with good intentions”, ditado popular americano.  
130 Pela leitura do livro do Convívio, sabe-se que Dante leu a "A Consolação da Filosofia" de Boécio, e que 

também possa ter sido uma inspiração para sua Comédia que só ficou “Divina” no séc. XVI. 
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latim, que remonta ao século XIII na França. Nestes poemas, os representantes das várias 

classes sociais também lamentam a morte, mas, ao contrário da dança macabra, nenhum 

espectro lhes responde. O termo "danse macabre" já era conhecido e usado antes de 1424, 

data da criação do mural de Paris.131  

A dança da morte era, na maior parte das vezes, pintada, raramente esculpida, nas 

paredes exteriores de claustros, de jazigos ou no interior de algumas igrejas. Estes afrescos 

apresentavam um cadáver ou um esqueleto com um sinal distintivo da sua classe social em 

vida. A dança da morte tomava muitas vezes a forma de uma farândola e às vezes, aparecia 

com instrumentos musicais. Por baixo ou por cima das pinturas, surgem versos através dos 

quais a Morte se dirige às suas vítimas. O tom é acusador, por vezes, cínico e sarcástico. 

Depois vem a súplica do homem, cheia de remorso e desespero. A morte conduz todos à sua 

dança, não se importando com a posição social, nem com a riqueza, nem com o sexo ou idade 

daqueles que puxa para a sua dança, papas, cardeais, bispos, imperadores, reis, juízes, 

advogados, médicos, nobres, cavaleiros, mercadores, usurários, ladrões, camponeses e até 

crianças inocentes. Na Idade Média, a dança da morte era entendida como um aviso para os 

poderosos, um consolo para os pobres e um apelo para uma conduta de vida mais responsável 

e cristã, lembrando-nos sempre da efemeridade da vida.132 

Na Lámina XVIII, The Judge, temos a figura do Juiz que, entre um rico e um pobre, 

decide-se. A Morte com o próprio báculo do juiz retira-lhe o suborno do pretendente rico. A 

ampulheta do tempo e uma cabeça estão no chão, indicando o esgotamento do tempo e início 

da dança macabra. Na Lámina IXX, The Advocate, temos a figura do Advogado, enquanto ele 

recebe o dinheiro de um cliente rico, a Morte também contribui com uns trocados, mas ergue-

lhe a ampulheta mostrando o decorrer do tempo. 

 

                                                 
131 No poema intitulado Respit de la Mort, Jean Lefevre diz: 
Je fis de Macabre la danse, Qui tout gent maine à sa trace, E a la fosse les adresse. 
(Eu fiz do macabro a dança, Que a todos tange o traço, E à cova os leva). 
132 http://feira-das-vaidades-mil.blogspot.com.br/2011/08/danca-da-morte.html Acesso em 20/06/2014  
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The lusty Lord, rejoicing in his pride, 
He draweth down; before the armed Knight 
With jingling bridle-rein he still doth ride; 
He crosseth the strong Captain in the fight; 
The Burgher grave he beckons from debate; 
He hales the Abbot by his shaven pate, 
Nor for the Abbess' wailing will delay; 
No bawling Mendicant shall say him nay; 
E'en to the pyx the Priest he followeth, 
Nor can the Leech his chilling finger stay.. 
There is no king more terrible than Death. 
 
 
All things must bow to him. And woe betide 
The Wine-bibber, the Roisterer by night; 
Him the feast-master, many bouts defied, 
Him 'twixt the pledging and the cup shall smite; 
Woe to the Lender at usurious rate, 
The hard Rich Man, the hireling Advocate; 
Woe to the Judge that selleth right for pay; 
Woe to the Thief that like a beast of prey 
With creeping tread the traveller harryeth: 
These, in their sin, the sudden sword shall slay… 
There is no king more terrible than Death. 
 
He hath no pity, nor will be denied. 
When the low hearth is garnished and bright, 
Grimly he flingeth the dim portal wide, 
And steals the Infant in the Mother's sight; 
He hath no pity for the scorned of fate: 
He spares not Lazarus lying at the gate, 
Nay, nor the Blind that stumbleth as he may; 
Nay,the tired Ploughman, atthesinkingray, 
In the last furrow, feels an icy breath, 
And knows a hand hath turned the team astray.. 
There is no king more terrible than Death. 
 
 
He hath no pity. For the new-made Bride, 
Blithe with the promise of her life's delight, 
That wanders gladly by her Husband's side, 
He with the clatter of his drum doth fright; 
He scares the Virgin at the convent grate; 
The Maid half-won, the Lover passionate; 
He hath no grace for weakness and decay: 
The tender Wife, the Widow bent and gray, 
The feeble Sire whose footstep faltereth, 
All these he leadeth by the lonely way.. 
There is no king more terrible than Death. 
 
 
YOUTH, for whose ear and monishing of late, 
I sang of Prodigals and lost estate, 
Have thou thy joy of living and be gay; 
But know not less that there must come a day, 
Aye, and perchance e'en now it hasteneth, 
When thine own heart shall speak to thee and say, 
There is no king more terrible than Death. 
 

O Senhor vigoroso, regozijando-se em seu orgulho, 
Ele colhendo-se, diante do Cavaleiro armado 
Com rédeas tilintantes ele ainda cavalga; 
Ela cruza com o forte Capitão na luta; 
A sepultura Burgher ela convoca do debate; 
Ela saúda o Abade pela sua cabeça raspada, 
Nem para lamento a abadessa 'vai atrasar; 
Nenhum Mendigo barulhento dirá a ela não; 
Até mesmo ao píxide (cálice) ela segue o Padre, 
Nem pode o Sanguessuga em seu arrepiante dedo 
ficar... 
Não há rei mais terrível que a Morte. 
 
Todas as coisas devem se curvar a ela. E ai quando 
O Bebedor de vinho, o Fanfarrão da noite; 
A ela, a mestra da festa, muitos ataques desafiaram, 
Ela mistura o penhor e o cálice ferirá; 
Ai do credor à taxa usurária, 
O duro Homem Rico, o Advogado mercenário; 
Ai do Juiz que se vende pelo preço certo; 
Ai do Ladrão que como um animal de rapina 
Com andar rastejante ameaça o viajante: 
Estes, por seus pecados, a espada súbita matará... 
Não há rei mais terrível que a Morte 
 
Ela não tem piedade, nem será negada. 
Quando a baixa lareira é decorada e iluminada, 
Sombriamente ela se lança a fraca largura do portal, 
E rouba a Criança à vista da Mãe; 
Ela não tem piedade pelo desprezado do destino: 
Ela não poupa Lázaro deitado no portão, 
Não, nem o Cego que tropeça como é comum a ele; 
Não, o Lavrador cansado, na pia em cinza 
No último sulco, sente um sopro gelado, 
E sabe que uma mão que desviou a equipe de seu 
rumo.. 
Não há rei mais terrível que a Morte. 
 
Ela não tem piedade. Para a Noiva recém-formada, 
Feliz com a promessa de alegria de sua vida, 
Que vagueia alegremente ao lado de seu marido, 
Ela com o barulho de seu tambor realmente assusta; 
Ela assusta a Virgem na grade do convento; 
A Empregada doméstica meio vencida, o Amante 
apaixonado; 
Ela não tem graça para a fraqueza e decadência : 
A tenra Esposa, a Viúva envergada e cinza, 
O fraco Senhor cujo passo perde a força, 
Tudo isso ela guia pelo caminho solitário.. 
Não há rei mais terrível do que a Morte. 
 
JOVEM, para cuja orelha e advertência tardia, 
Eu cantei de Pródigos e propriedade perdida, 
Tem tu a tua alegria de viver e seja alegre; 
Mas sabe que não menos deve vir um dia, 
Sim, e talvez mesmo agora este dia se apresse, 
Quando teu coração falará a ti e dirá: 
Não há rei mais terrível que a Morte. 
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Figura 6 – The Judge, o Juiz, Lâmina XVIII133 
 
 
 
-Callidus vidit malum, & abfcodit fe 
innocens, pertranfijt, & affli&us eft damno. 
(Prover XXII, 3) 
 
-O homem sagaz vê o mal e se esconde, 
Mas os ingênuos passam adiante e sofrem a pena. 
(Provérbios XXII, 3) 
 
 

 

-L'homme cault a ueu la malice 
Pour 1'innocent faire obliger, 
Et puis par uoye de iuftice 
Eft uenu le pauure affliger. 
 
-O homem cauto teve a malícia 
Para obrigar um inocente, 
E depois pelo grito de justiça 
Afligir a dor ao pobre. 

 

 

 

Figura 7 – The Advocate, o Advogado, Lâmina XIX134 
 
 
 
-Qui obturat aurem fuam ad clamo-rem pauperis, & 
ipfe clamabit, & non exaudietur. (Prover XXI, 13) 
 
-Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, também 
clamará e não terá resposta. (Provérbios XXI, 13) 
 
 
 

 

-Les riches confeillez toufiours,  
Et aux pauures clouez l'oreille.  
Vous crierez aux derniers iours,  
Mais Dieu uous fera la pareille. 
 
-Os ricos sempre subjugam, 
E aos pobres não escutam. 
Até os últimos dias, vós chorareis, 
Mas Deus vos retribuirá. 

  

                                                 
133 (HOLBEIN, 1538, s/n, O Juiz, Lâmina XVIII) 
134 (HOLBEIN, 1538, s/n, O Advogado, Lâmina XIX) 
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6.3 A Consolação da Filosofia 

 
A infelicidade é infinita quando a maldade é eterna.135 

 
Cada vez que a Fortuna parece adversa, 

se ela não põe à prova ou não emenda, é porque pune.136 
- Boécio, séc. V 

 

 

Há duas perguntas muito comuns a quem se depara com a ideia de um princípio 

ordenador divino no aparente caos terreno. Como pode um homem bom perder a sua vida em 

decorrência de uma grande injustiça? Como pode o homem mau ficar impune de uma grande 

injustiça e ainda gozar a felicidade terrena até seus últimos dias? Será que a filosofia pode 

oferecer alguma consolação para estas indagações?  

Anício Mânlio Torquato Severino Boécio (~470 Roma, 524 Pavia) foi um estadista, 

filósofo romano, considerado o último dos patrísticos e o primeiro dos escolásticos137; verteu 

Aristóteles e Platão para o latim, conhecido pela tradução e comentário do Isagoge de 

Porfírio, um dos textos mais influentes da filosofia medieval europeia; traduziu, comentou e 

divulgou, entre tantas outras obras dos clássicos gregos, o Organon de Aristóteles; escreveu 

ainda vários tratados sobre teologia, lógica, matemática e música. É considerado como o 

último dos matemáticos romanos e com a obra De Institutione, um dos grandes teóricos da 

música da antiguidade clássica greco-romana. Foi senador de Roma, cônsul (510) e depois 

elevado a chefe do governo e dos serviços da corte (520) pelo rei ostrogodo Teodorico, o 

Grande. Devido a intrigas políticas acusaram-no de alta traíção por ter defendido e sustentado 

o senador Albino, réu de conivência e acordos secretos com o Império Bizantino (Justiniano I, 

imperador do Oriente). Viu sua condição ser agravada por testemunhas falsas e pela acusação 

de uso de magia e sortilégio, há também quem cogite que o arianismo de Teodorico pode ter 

influenciado contra o autor do De Trinitate. Boécio foi seviciado até seus olhos sobressaírem 

da óbirta, porteriormente foi decapitado sem julgamento, mas antes, no interstício de sua 

prisão e das cruéis sessões de tortura, nasce um clássico entre os clássicos, De Consolatione 

                                                 
135 (BOÉCIO, 1998, p. 109).  
136 (BOÉCIO, 1998, p. 128). 
137 Embora Boécio seja considerado mais um escritor leigo cristão, questiona-se muito que sua obra espiritual De 

Consolatione Philosophiae esteja ausente de uma profissão de fé cristã explícita. O termo quadrivium foi 
forjado por ele para designar as quatro ciências matemáticas, aritmétrica, geometria, música e astronomia. 
(BERARDINO, 2002, p. 238). 
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Philosophiae, obra em prosa e verso que ressalta que a procura da sabedoria e do amor a Deus 

é a verdadeira fonte da felicidade humana.138 

Boécio, da família nobre dos Anícios, estudou no Oriente grego (não se sabe se em 

Atenas ou em Alexandria), sua família também estava ligada ao nascente cristianismo. Por 

sua contribuição à teologia cristã é considerado um dos Padres da Igreja, e pela Igreja 

Católica Romana também um mártir. O “último dos romanos” teve sua vida intelectual 

pautada na preservação da cultura antiga frente à Roma decadente sob o domínio bárbaro dos 

godos. No seu martírio, tudo o que Boécio dispunha para escrever suas reflexões eram 

pequenas tábuas e estiletes repassados por amigos fiéis na prisão. Mas acima de tudo, ele 

tinha uma cultura e memória prodigiosas, fazia parte do método de ensino do trivium ler os 

textos clássicos em voz alta desde a infância, transformando a memória numa poderosa 

“biblioteca invisível”139. 

Além de abordar conceitos metafísicos, míticos e éticos do mundo antigo e medieval 

nascente (Fortuna, mobilidade e instabilidade da sorte e do acaso140, a natureza autêntica do 

Bem Supremo e do Mal, a Providência, o livre-arbítrio, a eternidade do mundo, a Felicidade, 

a Justiça, a Virtude, o Vício), a Consolação de Boécio tem a capacidade de nos mostrar como 

pode a linguagem soerguer o homem e caminhar ao seu lado nos seus últimos passos. 

O que Boécio nos ensina, com tanta autoridade hoje como no século VI, é que a 
única cultura fértil, oral ou escrita, é a que trazemos intimamente em nós, são os 
textos clássicos inesgotáveis inseminados na memória e cujas palavras tornam-se 
fontes vivas, à prova da tristeza, do sofrimento, da morte. O resto, de fato, é 
“literatura”. (BOÉCIO, 1998, p. XXIII, prefácio de Mac Fumaroli). 

 

                                                 
138 Encyclopaedia Britannica 
139http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-consolacao-da-filosofia/  e 
    http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AnisioMS.html  Acesso em 20/03/2014. 
140 Quatro sentidos para a palavra acaso, depurando-a:      1-Ela mesma é sem sentido, etimologicamente do latim 

acaso= a+caso, ou seja, sem causa. Desta forma, nada pode acontecer sem causa, a palavra acaso é apenas 
figurativa para indicar;      2-Uma causa que é indeterminada (que ainda não se sabe) ou indeterminável 
(muito difícil de conhecer), neste caso opõem-se ao determinismo;      3- Fado, sorte, sina, fortuna.       4-O 
acaso, segundo Aristóteles em sua Física, “Ele diz que toda vez que uma ação é realizada com um 
determinado fim, mas algo além do que estava sendo procurado acontece por uma razão ou outra, isto se 
chama acaso, como por exemplo, quando alguém cava o solo para fazer um plantio e encontra ali um tesouro 
que estava escondido. Pode-se crer com certeza que isso aconteceu fortuitamente e, no entanto, o que ocorre 
não provém do nada; o acontecimento tem causas próprias, cujo conteúdo imprevisto e inesperado parece ter 
sido produzido pelo acaso. Pois, se o agricultor não tivesse sulcado o solo e o homem que colocou ali seu 
dinheiro não tivesse escondido no local, o ouro nunca teria sido descoberto. Tais são, portanto as causas desse 
ganho fortuito que resulta de uma série de circunstâncias e não de uma ação intencional. Com efeito, nem 
aquele que enterrou o ouro nem aquele que revolveu seu campo agiram com a finalidade de que esse ouro 
fosse descoberto [...] ora, o que provoca um tal conjunto de circunstâncias é justamento a ordem que procede 
de um encadeamento inevitável e tem como fonte a Providência, que dispõe todas as coisas em seus lugeres e 
tempo.”. (BOÉCIO, 1998, p. 132). 
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O livro discorre sobre a tragédia humana perante uma injustiça atroz. Boécio, 

aristocrata, inteligente, rico, poderoso e influente, tantas glórias até a Roda da Fortuna mover-

se para o lado das intrigas e da morte. Tinha tudo e ficou sem nada, o que fazer quando a 

desgraça abate a vida? 

Todas essas interpretações, que poderiam ser estudadas ao longo de uma história, 
reavivam-se sem cessar, parece que uma doutrina dos mitos não pode eliminar 
absolutamente nada daquilo que, durante um certo tempo, constituiu-se num tema 
explicativo. Entre o herói solar e o herói humano, por exemplo, a competição não foi 
nunca verdadeiramente extinta. A imensa natureza explica a natureza profunda do 
homem, e, correlativamente, os sonhos dos homens “projetam-se”, invencíveis, 
sobre os grandes fenômenos do Universo. Um estreito simbolismo coordena os 
valores míticos e os valores cósmicos. E a mitologia torna-se uma sequência de 
poemas; é compreendida, amada, continuada pelos poetas. (DIEL, 1991, p. 10, 
prefácio de Gaston Bachelard). 

 

No palco do mundo, como conciliar a liberdade humana e a onipotência providencial 

de um Deus? A filosofia de Boécio reconhece que a presciência divina não é um 

determinismo, nem tão pouco abandona a alma que escolheu o Bem aos caprichos cegos da 

Fortuna, álibi da Fatalidade. Do consolo pela filosofia, Boécio entende que o ato livre pela 

escolha do Bem não está solto num abismo, ao contrário, superando o peso do corpo e o 

horizonte ilusório do tempo, é a verdadeira liberdade humana calcada na ordem divina, sua 

contribuição para a harmonia transcendente do universo. Sobre esta terra de ilusões e 

provações, o herói do mundo antigo ou o santo do mundo nascente, fazem pressentir por sua 

liberdade a plenitude definitiva da ordem cósmica, de quem eles foram aliados e testemunhas 

previstos, mas não predeterminados por Deus, no interior do tempo terrestre. (BOÉCIO, 1998, 

p. XXXIV, prefácio de Mac Fumaroli). 

Do ponto de vista da eternidade, as desordens e injustiças terrenas são os paradoxos 

semânticos resultantes do entrelaçamento da ordem desejada por Deus e da liberdade humana 

com a matéria sujeita à geração e à corrupção. Esses paradoxos terríveis, ao mesmo tempo em 

que respeitam a liberdade humana, não afetam a partitura e a música divina do universo.  

Na luz do Ser eterno e incorruptível, o bem sobre a terra é recompensado apenas 
pelo fato de ser bem, participando da Bondade de Deus. O mal é castigado apenas 
pelo fato de ser mal, privando-se voluntariamente da bondade de Deus. E, quanto 
mais os maus exercem vitoriosamente o mal, mais o poder de que acreditam usufruir 
os mergulha na miséria e rebaixa suas almas ao horror dos animais selvagens. A 
própria impunidade na visão humana, da qual imaginam prevalecer é o pior dos 
castigos que lhes são reservados: sua ruína e sua perda os aliviariam de parte de seus 
crimes e lhes ofereceriam uma oportunidade para despertarem para sua verdadeira 
condição. Para ver dessa forma, ao contrário das aparências e da interpretação que a 
humanidade, iludida, dela nos dá, é preciso ter-se elevado firmemente ao ponto de 
vista sob o qual não há Ser, não há realidade a não ser em Deus, e no Bem que faz 
do universo um cosmos. É preciso ter abandonado o ponto de vista limitado que, 
abrangendo apenas o teatro terrestre, percebe nele apenas o império da Fortuna, 
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cujos fluxo e refluxo, patéticos e absurdos, desafiam a Justiça eterna que ordena todo 
o universo. É preciso ter deixado de estar cego à luz do Ser, que abandona a maldade 
ao horror invisível, vertiginoso, do Não-Ser. Numa fórmula de admirável densidade, 
a Filosofia declara: Malorum possibilitatem non esse potentiam: a capacidade de 
fazer o mal deixada aos maus não é um poder. Ela não se enraíza na única realidade 
viva, que é o Bem, que é Deus, que é a ordem desejada por Deus. Ela não pode 
atentar contra a alma humana, que, vinda de Deus, caminha para Deus. (BOÉCIO, 
1998. p. XXXII, prefácio de Mac Fumaroli). 

 

Boécio, à luz da razão de sua visitante, simbolicamente, a Filosofia, mostra que o 

aparente crime sem castigo na vida terrena é, paradoxalmente, a pior das penas para alma 

aprisionada ao mundo dos bens ilusórios e fugazes, longe dos bens espirituais eternos. 

“O que são esses bens que, se possuem o ‘brilho do vidro’, também têm sua 

‘fragilidade’?” São bens parciais, mais ilusões que bens. A consolação na perda destes bens, 

longe de ser uma desgraça, é dar a condição da alma à sua verdadeira inclinação, sua vocação 

última não se compraz às paixões do corpo. “Mesmo a amizade, o sumo bem conhecido pelo 

homem antigo, não deve padecer essa desgraça, que isolou os verdadeiros amigos, raros, da 

multidão dos amigos interesseiros”. Diante desta firme constatação, Boécio, que perdeu 

tudo... percebe que não perdeu nada. O véu da ilusão foi rasgado, Boécio fica nu perante a 

Filosofia que expulsa até as últimas formas de fascinação pelas perdas, a dor e o luto. 

Marcado pela morte, enfim pode renascer consolado por um hino de libertação. Boécio 

enxergar a verdade de Deus, levando ao extremo a inversão das aparências, pois “A desgraça 

terrestre dos inocentes é na realidade a prova de sua inocência e da sua inclusão na ordem 

eterna que preside o universo. O Triunfo dos maus é, à imagem destes, ‘talhada no tecido dos 

sonhos’, do não-Ser; consagração ilusória do erro a que os levou a escolha do mal, ou seja, do 

nada”. (BOÉCIO, 1998, p. XXXI, prefácio de Mac Fumaroli). 

Boécio (1998) faz metáforas dos homens bestiais, conforme os comportamentos dos 

lobos, raposas, cães, porcos... pessoas corruptas, embora conservem a aparência de seres 

humanos por fora, não passam de abutres por dentro. Como pode Deus, a ideia do supremo 

Bem deixar no universo uma desordem onde os inocentes são oprimidos e os criminosos 

recompensados? No problema da desgraça imerecida, “da mesma forma que para as pessoas 

íntegras é precisamente sua integridade que se torna sua recompensa, assim, para os maus, é 

sua vileza que é seu castigo”. Dessa forma, tudo o que se afasta do bem deixa de existir; os 

maus deixam de ser. É assim que, afundando na maldade, eles perdem ao mesmo tempo sua 

natureza humana, o fato de conservarem a aparência física de um ser humano mostra como 

eles já foram verdadeiros homens, mas, como somente a bondade pode elevar um homem 

acima da natureza humana, é necessário concluir que a maldade rebaixa os que a ela se 
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aplicam para aquém do nível humano. (BOÉCIO, 1998, p. XXXII, prefácio de Mac 

Fumaroli). 

“Na paixão de Boécio”, a antiga filosofia dos gregos e romanos toma o lugar da 

mística141 dos santos, e por uma via simbólica, liberta o homem dos erros deste mundo pelo 

caminho estrito da razão, preparando-o para uma morte digna e para realidade perene de um 

Deus eterno142. 

 

Ele tudo vê e tudo ouve.143 
Assim é Febo, que ilumina com uma límpida luz: 
Tal o canta Homero, de cuja boca corre o mel; 
E no entanto ele é incapaz de sondar 
As secretas profundezas da terra ou do oceano, 
Pois para isso seus raios são muito fracos. 
Mas assim não é o Criador do vasto mundo: 
Nada faz obstáculo ao seu olhar 
Que pousa sobre todas as coisas; 
Nem a terra opaca nem o negrume de uma noite nebulosa. 
Tudo o que é, foi e será, 
Ele o vê de uma só vez; 
É a ele, pois somente ele vê tudo, 
Que podemos chamar de verdadeiro sol. 

  

                                                 
141 DF MFS (1963, p. 949-0) - MÍSTICA - (do gr. mystiká, de myô, eu calo).     a) Emprega-se no sentido em 

que se usa o termo misticismo.    b) Propriamente, como arte de penetrar no mysterion é uma técnica de feição 
religiosa, cuja característica consiste na capacidade de sentir esteticamente o simbolizado, alcançado através 
dos símbolos. A capacidade de interpretação simbólica revela o poder místico de uma pessoa. 

   MÍSTICO - Como substantivo é sinônimo de misticismo.     a) Emprega-se frequentemente para indicar a 
aceitação de uma ideia ou de uma doutrina como verdadeira, sem que se procure justificá-la através de 
argumentações apodíticas. Neste sentido é muito usado.    b) Como adjetivo refere-se a tudo quanto revela 
misticismo. 

   MISTICISMO - Mystos era o iniciado nos mistérios (mysterion) da antiga Grécia; mystagogo (gogia, significa 
condução) era o que conduzia o aprendiz aos mistérios, também mystodotes.    a) O termo tomou o sentido da 
crença na possibilidade de uma união (fusão) intima e direta do espírito humano ao princípio fundamental do 
ser, ao conhecimento supernatural da divindade.   b) Toda atitude religiosa que busca a união com a 
divindade.    c) É a doutrina que afirma que a realidade última é revelada por meios cognoscitivos distintos do 
perceptivo e do idealismo e superior a estes.   d) O misticismo popular se caracteriza por considerar 
sobrenaturais certos fatos naturais que parecem violar as leis da natureza ou são produzidos por poderes que 
ultrapassam as coisas, os quais determinam que se dêem de determinado modo. 

   MISTÉRIO - (mysterion, do gr. do verbo myô, fechar os lábios, aquilo do qual não se fala).    a) O que é 
inexplicado, mas que nos deixa perplexo e incita à investigação ou à fuga. Há no mistério sempre um matiz de 
emotividade, do contrário seria sinônimo de desconhecido, inexplicável, o que não é.    b) Na linguagem 
popular indica tudo o que é ocultado, e que só é conhecido de um ou poucos que guardam segredo.    c) Nas 
religiões antigas era o conjunto das práticas, dos ritos e das doutrinas secretas, que se davam à parte do culto 
popular e legal, reservado aos iniciados.    d) Tudo quanto está oculto por um símbolo que o aponta, mas que 
também o encobre; aponta-o aos iniciados, e esconde-o aos profanos.    e) Também se emprega para significar 
tudo quanto é de difícil solução.    f) O que está além da mente humana, do conhecimento humano. Os sete 
mistérios, os sete véus de Isis, os sete arcanos, as sete fundamentais aporias da filosofia, etc. Vide Aporia. 

142 A fonte sem a qual nade se vê indiretamente, não pode ser vista diretamente. A tudo que se contempla, é de 
forma indireta com sua luz. O sol que a tudo ilumina, a olhos nus, não pode ser visto em seu zenit. O Deus de 
Abraão escreveu uma única vez, na pedra! Cristo escreveu uma única vez, na areia! Nada do que escreveu nos 
chegou diretamente, sua palavra nos chega indiretamente pela escrita dos quatro evangelistas. Cristo dentro da 
simbologia cristã é a figura solar, e os evangelistas, as 4 luas que comentam e refletem a luz do sol em 4 fases. 

143 Homero, Ilíada. (BOÉCIO, 1998, livro V, verso 4, p. 135). 
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Dentro deste mundo há outro mundo impermeável às palavras. 
Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono.144 

 

 

O símbolo está mais à poesia, tanto quanto a teoria científica mais à prosa. Embora 

todo o esforço tenha sido feito em tecer a dissertação no modelo acadêmico (o conteúdo se 

adequar à forma), o objeto da presente dissertação é por demais simbólico para não fazer da 

forma se adequar também ao conteúdo mito-poético.  

E se alguém perguntasse qual destas formas de conhecimento suscitou a outra, se o 

fundamento último da expressão metafórica da linguagem reside na postura mítica do espírito, 

ou do contrário, se esta atitude do espírito se desenvolveu com base na linguagem, as 

considerações dos capítulos precedentes indicariam que tal pergunta é desnecessária. Embora 

Mario Ferreira dos Santos defenda que o homem primitivo se expressou primeiramente de 

forma simbólica, o ponto de vista desenvolvido aqui, evidentemente, não tratou da verificação 

empírica de um “antes” ou “depois”, mas sim de uma relação ideacional entre a forma 

linguística e a forma mítica, do modo como uma influi sobre a outra. Essa influência é 

recíproca, pois a linguagem e o mito se acham originariamente em correlação indissolúvel, da 

qual só aos poucos cada um vai se desprendendo como membro independente. “Ambos são 

ramos diversos do mesmo impulso de informação simbólica, que brota de um mesmo ato 

fundamental e da elaboração espiritual, da concentração e elevação da simples percepção 

sensorial. Nos fonemas da linguagem, assim como nas primitivas configurações míticas, 

consuma-se o mesmo processo interior; ambos constituem a resolução de uma tensão interna, 

a representação de moções e comoções anímicas em determinadas formações objetivas”. 

(CASSIRER, 2009, p. 106). 

O segundo e terceiro capítulo foram desenvolvidos como uma aplicação prática da 

teoria simbólica exposta no primeiro capítulo; já o quinto capítulo é uma exposição simbólica 

de uma ética transcendente simbolizada numa ética imanente. Através do cinema e da 

literatura, a estética evoca questionamentos éticos sobre o direito e a justiça. Perspectivas do 

estado, da lei, do juiz, do advogado, da vítima, do criminoso, do destino, do livre arbítrio, da 

ignorância, da sabedoria, do bem e do mau, são expostas por uma retórica simbólica e seus 

diversos símbolos. 

                                                 
144 (RUMI, 1996, p. 54,  O mundo além das palavras) 

7 CONCLUSÃO 



 
 
 
 

A Retórica Simbólica - Mestrado em Filosofia do Direito          Joelson Vale         Faculdade de Direito do Recife/CCJ/UFPE 

 

137

O Tratado de Simbólica com a noção fundamental de “analogia de atribuição 

intrínseca”, diferencia o símbolo da metáfora (analogia de atribuição extrínseca) ou de 

qualquer outro tipo de signo arbitrário. O Símbolo não é convencional. A linguagem 

analógica nos remete a princípios superiores que abarcam as diferenças acidentais (catálogo) 

numa unidade essencial (análogo). Não se trata de reduzir o mundo ao simbólico, mas de 

enxergá-lo onde possa melhor esclarecer ideias e fenômenos que o discurso em prosa tenha 

pouca penetração, seja na psicologia, na antropologia, na sociologia, na ética ou no direito; o 

símbolo faz um elo entre o visível e o invisível (simbolizado). 

Mário Ferreira, assim como Ernst Cassirer e Susanne Langer, critica a forma de 

expressão da ciência moderna calcada em parâmetros comunicacionais insuficientes para dar 

conta dos fenômenos com os quais o homem sempre se deparou. A ciência do direito não 

poderia ficar de fora, por mais que se coloque o lógico, o analógico adentra; símbolos, mitos e 

linguagem permeiam o mundo jurídico, entrelaçados na elaboração, execução e interpretação 

das leis. A querela dos universais (nominalistas, conceitualistas e realistas) é uma antessala de 

alguns questionamentos linguísticos colocados pela ciência moderna (Wittgenstein e Carnap), 

o “universal” sendo tomado como “norma” antecipa problematizações e enseja possíveis 

soluções filosóficas já dadas outrora. Mário Ferreira tem a opinião firme que o realismo 

moderado consegue dar respostas satisfatórias, negar os universais seria o mesmo que negar a 

o numeral (ideia do número - unidade) frente a sua representação numérica (“1”, “I”, “um”, 

“uno”, “one”, “ein”). 

Oliver Holmes já dizia que “A vida do direito não é a lógica, mas a experiência”, não 

se trata de excluir o lógico dentro do direito, mas reconhecer uma outra instância, o analógico 

(símbolos e metáforas). O lógico tem o seu lugar tanto na leitura das leis naturais do “Livro da 

Natureza”, quanto na compreensão da incidência da norma na teoria de Pontes de Miranda e 

de outros fenômenos do universo jurídico, pois o humano não se reduz ao meramente lógico, 

há outros discursos, e e entre eles, o discurso analógico que se propõe ir mais além. 

Do ponto de vista pragmático, há o lógico, o analógico, e o arbitrário (supostamente 

irracional) na manifestação do Kratos através de suas funções legislativa, executiva e 

judiciária no estado moderno. Num certo sentido, os mitos são amorais, são arquétipos da 

psique humana, são possibilidade humanas, e mesmo sendo amorais em sua gênese, indicam 

caminhos, consequências e possibilidades de escolhas éticas. Por mais que se tente extirpar a 

irracionalidade, o bárbaro sempre espreita a história humana. No caso das mitificações 

modernas “racionalizadas”, foram desencadeadas verdadeiras catástrofes, tornando o século 
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XX da ciência, da técnica e das revoluções sociais no século das re-involuções, o século 

humano mais mortífero de sua história. 

É no campo das escolhas éticas que se determinam os homens e as nações, Mário 

Ferreira reconhecendo o que de positivo e concreto houve em cada escola ética desenvolvida 

no século XX, calca o direito numa ética imanente e racional, que por sua vez tem seu 

alicerces nas quatro virtudes da prudência, temperança, justiça e fortaleza. O direito como 

uma manifestação desta ética deve buscar a moderação das paixões humanas tendo como fim 

a justiça, um ideal a ser atingindo, a “força do direito”, e não o “direito da força”. 

Marcelo Dascal (2009, p. 103) na entrevista “Entre a filosofia e o Talmud” discorre da 

rica importância e do paralelo para a questão da interpretação entre o Direito e a Religião 

"Voltando ao Talmud, o aspecto interessante é que os sábios do Talmud, bendita seja sua 

memória (como se costuma dizer), discutem o tempo todo, porque, apesar da lei estar 

estabelecida na Torá, a questão é como interpretá-la. Você vê que o Talmud é baseado na 

ideia de que Deus transmitiu a Moisés não só a lei escrita, que está na Torá, mas também a lei 

oral; ora, o Talmud trata da reconstituição – na verdade, da criação – dessa lei que regula a 

vida diária do judeu religioso." 

Em “O Homem perante o Infinito”, após examinar diversas doutrinas religiosas, Mário 

Ferreira (1957c, pp. 116-7) levanta a tese de uma raiz cósmica que liga o homem ao que lhe é 

superior. Admite que até poderiam não ter surgido na humanidade organizações religiosas, 

sem que tal impedisse a crença na existência de um omnipotente organizador do mundo, nem 

que se pode negar que os poderosos de todos os tempos sempre viram na religião um freio às 

reivindicações, ou um meio para subjugar as consciências. Contudo, considerar a Religião sob 

todos os aspectos como mero produto de uma casta desejosa de domínio político-social, ou 

julgar que tais manifestações sejam apenas efeitos das formas de produção, é dar uma das 

interpretações mais ingênuas e falsas para explicar a gênese das religiões, é não compreender 

essa raiz mais distante, que se manifesta até nos primitivos, em que não há estamentos 

dominadores estratificados. Improcedente, também, é negar o ímpeto religioso vivo em todos, 

essa tendência à fé, sem temor de erro, é um estado afetivo-intelectual em todos e em graus 

variados, pois até os que se intitulam descrentes impenitentes, creem piamente em alguma 

“verdade”, nem que seja na omnipotência do Estado, da matéria, do inconsciente, da 

linguagem, do cálculo, ou de qualquer outro ser. “Negar o sentimento sagrado, a aceitação do 

carisma, a visão mística, que é uma técnica de penetração através dos símbolos em busca dos 

grandes simbolizados, uma verdadeira estética do simbolizado; (...) negar os elementos vários 

e heterogêneos, que fundamentam as crenças, é querer ocultar uma evidência indiscutível.” 
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Santos (2007, p. 174) considera que todo homem precisa de uma fé robusta para 

superar as vicissitudes da vida, e sustenta, da mesma forma que Jung, que a via simbólica é 

“único caminho praticável para todos aqueles a quem não foi concedido o carisma da fé”. O 

símbolo na arte, como na própria filosofia ou religião, é o meio de transmitir o 

intransmissível, por processos operatórios, racionais ou por um pathos mais vivo. A 

singularidade estética ou divina é sempre intransmissível. Só o símbolo pode falar por ela, 

porque a expressa melhor que os conceitos abstratos  (2007, p. 85). Neste ponto percebe-se 

que a obra de Mário Ferreira constrói um caminho diferente de Wittgenstein (1968, p. 129) 

quando disse em seu Tractatus "Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar". 

O imaginário desde os antigos foi mote para o desenvolvimento da filosofia (pré-

socráticos e Platão com o mito da caverna). O símbolo surge na arte, na ética, no significado 

analógico dos termos, dos juízos, das intenções que nem sempre despontam. Os símbolos 

ascendem a lugares que a racionalidade vulgar não chega, indicam uma forma de conhecer 

polivalente. Num mundo marcado pelo uso desenfreado da razão como única fonte de 

conhecimento, a imaginação criadora pode abrir as portas da transcendência, pelo sentido 

simbólico da existência, onde o espiritual toma corpo e o corpo se torna espiritual numa 

epifania. O tempo do mito não é o histórico, o profano, senão o tempo sagrado quando se 

reatualiza o que se conta e reconta. 

Embora Mário Ferreira dos Santos acredite poder chegar a uma ética fundamental, o 

que enseja uma discussão filosófica civilizacional (hipótese de redução a um denominador 

comum as múltiplas filosofias do Ocidente e do Oriente), resta-nos a pergunta se é viável na 

prática. 
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