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“(...) o povo fala e pensa, em geral, segundo a anuência de quem o domina; fala, sim, por ele 

mesmo, quando fala (como falo) com o corpo, o que pouco adianta, já que sua identidade 

jamais se confunde com a identidade de supostos representantes (...)”. 

 

(Raduan Nassar; “Um Copo de Cólera”, 2007) 

 

 

 

 

 

“Embora não perceba muito bem, nunca tendo saído da minha região, com que direito falo das 

suas características. Não, nunca fugi, e até os limites da minha região, eu os ignoro. Mas 

acreditava que fossem bastante recuados. Mas essa crença não era baseada em nada sério, era 

uma simples crença. Pois se minha região tivesse terminado ao alcance dos meus passos, me 

parece que uma espécie de degradação faria com que eu pressentisse isso. Pois as regiões não 

terminam bruscamente, que eu saiba, mas se fundem insensivelmente umas nas outras. E 

nunca notei nada desse tipo. Mas por mais longe que tenha ido, tanto numa direção como na 

outra, foi sempre o mesmo céu, e a mesma terra, exatamente, dia após dia, e noite após noite. 

Por outro lado, se as regiões se fundem insensivelmente umas nas outras, o que falta provar, é 

possível que tenha muitas vezes saído da minha, acreditando estar nela ainda. Mas preferia me 

apegar à minha crença simples, a que me dizia, Molloy, sua região é muito extensa, você 

nunca saiu dela e não sairá jamais”.  

 

(Samuel Beckett; “Molloy”, 2008) 
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RESUMO 

 

GONÇALVES, Carlos Fernando de Barros Autran. A Estrutura Conceitual do Sujeito de 

Direitos: Sobre o Problema da Individualização dos Conflitos, através da Evolução do 

Conceito de Self nas Hermenêuticas de Charles Taylor e Paul Ricoeur. 2010. 144 f. 

Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

 

 

Esta Dissertação de Mestrado em Direito investiga os aspectos filosóficos ligados à estrutura 

do conceito de sujeito de direitos. Estes aspectos estão delineados a partir do problema que 

concerne à epistemologia, à política e ao direito, examinado pelos filósofos Charles Taylor e 

Paul Ricoeur, referente à individualização dos conflitos. Para estes filósofos, os indivíduos 

das sociedades modernas ocidentais são definidos como self (selbst em alemão; “identidade” 

nas línguas neolatinas). No conceito de self, estão estruturadas as noções de respeito e estima 

(dignidade humana), de responsabilidade (imputabilidade e capacidade), de reconhecimento 

social (estágio primário do self) e de reconhecimento jurídico do sujeito (estágio secundário 

do self). À semelhança do The Concept of Law, de H. L. A. Hart, há o reconhecimento social 

das regras primárias e secundárias; porém, Taylor e Ricoeur ajudam a estruturar o conceito de 

sujeito de direitos numa formulação “realista” da virada pragmática da linguagem, de modo a 

trazer uma versão distinta de Hart. Na hipótese de Taylor e Ricoeur, este conceito faz parte de 

uma narrativa secularizada da cultura, no interior do grupo social, por meio de práticas sociais 

internalizadas pelos indivíduos. Por não abandonar a perspectiva epistêmica, tal marco teórico 

possibilita elucidar certa confusão, presente numa parte da doutrina filosófica constitucional, 

entre elementos afins à filosofia do direito e ao pensamento filosófico geral. A partir disto, 

postula-se uma dogmática jurídica autêntica, longe do cientificismo conceitual, mas também 

com o caráter científico de uma “hermenêutica crítica” contrária à ontologia gadameriana. 
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ABSTRACT 

 

GONÇALVES, Carlos Fernando de Barros Autran. The Conceptual Structure of the Rights 

People: About the Individualization Conflict‟s Problem, across the Evolution of the Self‟s 

Concept at Charles Taylor and Paul Ricoeur Hermeneutics. 2010. 144 f. Dissertation 

(Máster‟s Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências 

Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010. 

 

 

This Master Degree in Law investigates on philosophical aspects to the rights concept‟s 

structure. These points are delineated from the problem that concern to epistemology, political 

and law, examined by the philosophers Charles Taylor and Paul Ricoeur, about the 

individualism of the conflict. For such philosophers, the people of occidental modern societies 

are defined at self (selbst in german; “identity” in someone new latin languages), where are 

within the respect and esteem (human dignity), the responsibility (culpability and capacity), 

the social recognition (primary standard of self) and the legal recognition (secondary standard 

of self). Similar The Concept of Law, of H. L. A. Hart, there are the social recognition of the 

primary and secondary rules; however, Taylor and Ricoeur offer the rights concept‟s structure 

at the “realist” formula of the linguistic turn, bringing a distinct version of Hart. On the Taylor 

and Ricoeur hypothesis, this concept is based on a secular narrative of the culture, in interior 

of the social group, through of social practical that are inwardly at the individuals. As the 

epistemic perspective, this corpus of theory be might repair philosophical misunderstanding, 

from philosophical arguments to the constitutional theory, about elements approach in law‟s 

philosophy and the general philosophy. From this point, this work propose to the authentic 

law, far from conceptual scientific, but also with the science view at “critical hermeneutic” 

different of the gadamerian‟s ontology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta pesquisa de dissertação de mestrado em direito, procura-se estruturar uma 

noção aproximada de “quem” pode ser o sujeito de direitos, objetivando um conceito possível 

sobre o sujeito de direitos na perspectiva das sociedades modernas ocidentais. O recorte deste 

estudo, então, é no âmbito da cultura ocidental. Esta informação vem a ser relevante para o 

leitor, na medida em que o desenvolvimento do tema está apoiado na secularização desta 

cultura. Esta secularização da cultura pode ser definida, segundo o filósofo Charles Taylor, 

como aquela ordem de valores que os indivíduos possuem por motivos históricos. No caso 

das sociedades ocidentais, esta cultura se refere aos valores judaico-cristãos, mas também ao 

valor da razão que está centrada num indivíduo autônomo. A racionalidade do sujeito, assim, 

consiste na emancipação dos mitos e magias que cercaram as sociedades antigas. 

Na “sociologia da compreensão” de Max Weber, as sociedades modernas podem 

ser compreendidas neste mundo “desencantado” dos valores ligados aos mitos e às magias. 

Nestes termos, as sociedades modernas estão caracterizadas por este “desencantamento” dos 

indivíduos, que assumiram a razão instrumental nas práticas do cotidiano. O pensamento 

jusfilosófico do idealismo alemão, particularmente as filosofias do direito de Kant e de Hegel, 

já haviam pregado a autonomia do sujeito e a relação do Eu com o Outro de forma racional. A 

sociologia clássica de Durkheim, Weber e Talcott Parsons, conhecidas como “sociologias da 

ação”, e o positivismo jurídico de Hans Kelsen, são intitulados neo-kantianos, por possuírem 

vínculos com esta forma epistemológica tradicional. 

Este trabalho vem questionar estas noções clássicas, com base nos debates atuais 

entre os movimentos “neo-contratualista” e “comunitarista”. Estas discussões estão voltadas à 

caracterização do indivíduo moderno. Enquanto o neo-contratualismo concebe este indivíduo 

das sociedades modernas na forma puramente racional de uma posição original de igualdade, 

prévia a qualquer outra consideração de valores, o comunitarimo aborda o conjunto de valores 

sociais que estruturam certo significado para a ação dos indivíduos. Charles Taylor e Paul 

Ricoeur dialogam estas questões numa perspectiva comunitária-liberal, conjugando as duas 

noções contingentes no quadro epistemológico, político e jurídico. Estes três aspectos 

ensejam os desdobramentos do problema da individualização dos conflitos, do qual parte esta 

pesquisa de dissertação de mestrado. 
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Este tema ocupou os últimos trabalhos do filósofo Paul Ricoeur, que elaborou 

uma espécie de síntese de sua vida acadêmica, dentro do conjunto de questões que envolvem 

o conceito de sujeito de direitos. Nesta fase final, Ricoeur encontrou em Charles Taylor uma 

estrutura conceitual do sujeito de direitos. Este conceito estaria estruturado (1) na busca deste 

sujeito quanto a um sentido prático-objetivo, (2) na narrativa traçada por este sujeito quanto à 

definição de sua identidade, que contornaria uma “identidade narrativa”, e (3) na interlocução 

deste sujeito com os atores sociais que lhe configuram este significado prático-objetivo. Esta 

perspectiva é circular e, desta forma, reestruturada a partir das novas significações referentes 

ao “aguilhão semântico” pragmático da linguagem.   

Desta maneira, Taylor e Ricoeur partem de uma “hermenêutica crítica” distinta da 

concepção hermenêutica da ontologia fundamental. Ao contrário desta noção da hermenêutica 

heidegger-gadameriana, o projeto epistêmico da hermenêutica crítica foi perseverado, mas em 

termos que Ricoeur define como neo-aristotélicos e pós-kantianos. Neste sentido, a evolução 

do conceito de self diz respeito ao desenvolvimento das noções sobre a linguagem, o que leva 

à assimilação da virada pragmática na filosofia hermenêutica posterior a Heidegger; porém, a 

razão crítica habermasiana parece estar mais próxima desta hermenêutica crítica vista como 

“ganhos epistêmicos de compreensão”, não fosse o privilégio que a teoria crítica de Habermas 

concedeu à “razão” antes mesmo de dar ao pano de fundo histórico e cultural o seu sentido 

pleno de “horizontes incontornáveis” do sujeito. 

Assim, até mesmo esta teoria crítica pode ser entendida como neo-kantiana, ainda 

que o valor conferido à expressividade dos sujeitos tenha realçado o caráter pós-metafísico e 

pragmático em face do sujeito. Este sujeito das sociedades modernas, de acordo com Taylor e 

Ricoeur, será necessariamente um sujeito de direitos. Compreender o sujeito da modernidade 

em termos de self leva também, nesta hermenêutica crítica, à compreensão sobre o sujeito de 

direitos. Por isto, estruturar uma noção sobre o sujeito de direitos é refletir acerca da própria 

situação do indivíduo. Desta forma, impõem-se os aspectos epistemológicos e políticos nesta 

abordagem da filosofia do direito. Pode-se até mesmo questionar esta dissertação quanto ao 

caráter mais filosófico do que propriamente da filosofia do direito. Contudo, nesta perspectiva 

teórica apoiada em Taylor e Ricoeur, a crítica ao atomismo do sentido que cerca o sujeito de 

direitos rompe com os paradigmas positivistas da suposta pureza e neutralidade conceitual. 

 O primeiro capítulo começa com a pergunta da investigação: “quem é o sujeito de 

direitos?” A primeira problemática exposta em relação aos sujeitos de direitos deriva desta 

concepção meramente epistemológica acerca de “quem” são estes sujeitos. O marco teórico 
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utilizado nesta pesquisa configura uma significação prática à temática, de modo a objetivar o 

discurso sobre o sujeito de direitos sem neutralizá-lo numa análise meramente científica. Os 

filósofos Charles Taylor e Paul Ricoeur constituíram, então, o percurso deste reconhecimento 

de campo. Por meio do desenvolvimento do self, verificou-se que a busca de um sentido 

prático-objetivo dos sujeitos de direitos está relacionada às “avaliações fortes” que estes 

sujeitos possuem em face dos “bens sociais” constituintes da subjetividade. O histórico do self 

permitiu estruturar uma narrativa secularizada sobre o sujeito de direitos. O âmbito discursivo 

trouxe o diálogo amplo com a filosofia moderna que, desde o platonismo agostiniano, pôs em 

questão a problemática do sujeito. A pergunta “quem é o sujeito” surge como uma das mais 

antigas questões filosóficas. 

A característica central das sociedades modernas é o desenvolvimento de um 

sentido jurídico-normativo deste sujeito que, num termo que remonta à Nietzsche, “retorna 

infinitamente” com a tentativa de superar a si próprio. O primeiro capítulo traz a indagação 

sobre o atomismo do sentido, a racionalidade instrumental e a dogmática jurídica inautêntica. 

Estes pontos definem a pesquisa em torno do problema da individualização dos conflitos, que 

deriva do conceito kantiano do sujeito racional. As hipóteses propostas à estrutura conceitual 

do sujeito de direitos, que procuram superar a individualização dos conflitos, se referem aos 

traços epistemológicos, políticos e jurídicos. No primeiro, figura-se o problema do indivíduo 

atomizado diante de uma realidade moral fragmentada. 

O segundo e o terceiro capítulos procuram articular um sentido holístico a este 

sujeito que é reduzido às “regras da ação”. É necessário informar que estes aspectos estão tão 

imbricados na análise que a própria composição do texto dissertativo demonstra certa unidade 

de movimento. Logo, será comum encontrar um aspecto epistemológico no capítulo final, que 

versa acerca das questões políticas e jurídicas, como também podemos ver estas últimas 

questões no capítulo segundo, mais destinado à crítica epistemológica. A busca de um sentido 

prático-objetivo permeia todo trabalho na justificação de uma unidade narrativa. Por isto, o 

termo “identidade narrativa”, tomado de Ricoeur, se apresenta como apropriado. A segunda 

hipótese de pesquisa, consistente numa estrutura narrativa do sujeito de direitos, pretende 

responder ao aspecto político do problema da individualização dos conflitos. 

A terceira hipótese de pesquisa, mais próxima à dogmática jurídica inautêntica, 

corresponde à estrutura dialógica do sujeito de direitos. Esta terceira hipótese finaliza o que, 

segundo Ricoeur, é uma “obra inacabada”. A definição do sujeito de direitos possui, assim, a 

vertente pragmática da mudança constante do self, cuja “luta infinita” por reconhecimento, da 
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forma como expôs o primeiro Hegel, vai além da mera semântica da igualdade, da liberdade e 

da dignidade humana. Nesta pesquisa, a estrutura conceitual do sujeito de direitos está longe 

de ser engessada numa dogmática inautêntica de caráter meramente cientificista. Ela decorre 

da estrutura narrativa e da estrutura dialógica dos sujeitos que buscam uma resposta objetiva 

para os seus conflitos individuais na esfera intersubjetiva da comunidade de linguagem. 

Portanto, a evolução do self é uma evolução na filosofia da linguagem, que seguiu 

os passos da mudança pragmático-comunicativa dos sujeitos de direitos. Os personagens desta 

pesquisa perfilam esta modificação de sentido, em direção ao holismo do significado sobre os 

sujeitos. Estes autores citados nesta linha são Humboldt, Herder, G. H. Mead, Wittgenstein, 

Heidegger e Merleau-Ponty. Entre os comunitaristas, constam MacIntyre, Sandel e Walzer. A 

tentativa de formular uma estrutura conceitual do sujeito de direitos resulta numa superação 

do conceito metafísico do sujeito de direitos de Kant. Este conceito, que está impregnado na 

filosofia política moderna e numa teoria individualista do direito, objetiva substancializar a 

questão do sujeito de direitos, sem incorrer na concepção de uma realidade imanente, presente 

nas teses neo-hegelianas. Ao contrário, procura-se ultrapassar o jusnaturalismo embutido nas 

noções relevantes à filosofia do direito atual. O diálogo entre Charles Taylor e Paul Ricoeur é 

o caminho adequado para esta finalidade; por isto, esta dissertação vem destacar estes autores 

no campo da filosofia do direito, especialmente no tema do sujeito de direitos.       
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1 O SUJEITO DE DIREITOS NA EPISTEMOLOGIA DO DIREITO 

 

 

1.1 Quem é o Sujeito de Direitos? 

 

Para estruturar a noção jurídica e filosófica do sujeito de direitos, é preciso pensar 

nos dois termos da relação existente entre o “sujeito” e os “direitos”. Com a pergunta “quem é 

o sujeito?”, Paul Ricoeur começa a investigação sobre o sujeito na filosofia do direito. Para o 

filósofo, a questão jurídica formal “quem é o sujeito?” não se separa da questão moral formal 

do sujeito digno de estima e respeito
1
. A moral estrutura os elementos jurídicos que tornam o 

“si” capaz de estima e respeito. Esta noção foi tomada numa acepção antropológica, que está 

associada à moral de uma realidade social. Ainda que o sujeito do direito não seja só relativo 

ao sujeito de direitos individuais, a delimitação deste estudo exige que a individualização dos 

conflitos seja problematizada, como forma de analisar a posição do indivíduo no universo de 

uma comunidade do direito. A análise sobre o sujeito de direitos está instalada, na perspectiva 

de Ricoeur
2
 e de Charles Taylor, em torno da relação entre “quem?” (é identificado), “o quê?” 

(é descrito) e “por quê?” (é explicado). 

A pergunta “o quê?” e a questão “por que este é o sujeito de direitos”, ou “por que 

deve este direito ser deste sujeito em especial”, demonstra a permanência do traço descritivo. 

A questão “por quê?” reclama pela justificação do problema. Pode-se exprimir o “por quê?”, 

por exemplo, de diversos modos, quando o sujeito assume uma vaga na Universidade Pública, 

desde que as formas explicativas sejam justificadas pela política e pelo direito. Desta maneira, 

as esferas da política e do direito são os campos discursivos apropriados para a justificação 

social do sujeito de direitos. No âmbito antropológico, esta justificação não está só baseada na 

noção teórica de uma racionalidade discursiva, ou, melhor dizendo: a justificação do sujeito 

de direitos envolve os aspectos simbólicos que são estruturantes da racionalidade do discurso 

jurídico. Os aspectos simbólicos estão presentes no ato de reconhecimento do direito. 

Esta perspectiva simbólica faz parte das abordagens teóricas que partem da cultura 

dos indivíduos. Porém, mesmo nesta perspectiva, a base sobre a qual radicam as denominadas 

                                                 
1
 RICOEUR, Paul. Quem é o Sujeito do Direito? / O Justo; volume 01: a justiça como regra moral e como 

instituição; tradução de Ivone Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008, p. 21. 
2
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teorias da ação não é antropológica, nem muitas vezes histórica. Para Charles Taylor
3
, estes 

são os casos de Durkheim e de Max Weber, clássicos da teoria sociológica moderna. Taylor 

considera que Durkheim oferece uma explicação mecanicista das diferenciações sociais e que 

Weber presume um processo unívoco de racionalização social em qualquer tipo de cultura. O 

filósofo interpreta o sujeito moderno em termos distintos destas tradicionais teorias da ação. 

De forma também distinta destas teorias da ação, Ricoeur conjuga uma teoria do texto com 

uma teoria da ação e uma teoria da história. 

A contraposição de Taylor e Ricoeur quanto às teorias da ação pode ser mais bem 

definida quando entendidas as concepções de racionalização e de legitimidade de Weber, bem 

como a concepção de Durkheim sobre a anomia. A explicação sobre a anomia sugere que as 

sociedades tenham um “padrão normativo” para, necessariamente, haver a solidariedade. Para 

Durkheim, “em todos os casos, se a divisão do trabalho não produz solidariedade, é porque as 

relações entre os órgãos não são regulamentadas, é porque elas estão num estado de anomia
4
”. 

Solidariedade significa, nestes termos, a socialização entre os membros de uma sociedade que 

está organizada de forma funcional; por isso, ela ocorre conforme a divisão do trabalho social. 

A anomia seria, então, a ausência de normas e regras que pudessem definir os papéis sociais 

dos atores de uma sociedade. 

Quando há uma perspectiva neo-durkheimiana no enfrentamento de um problema, 

o fenômeno da anomia sempre aparece como modelo paradigmático para responder à questão. 

Na hipótese da América Latina, alguns teóricos defendem que as normas e as regras não são, 

propositadamente, claras. Conforme tais teses, esta falta de clareza normativa é proposital na 

medida em que as classes economicamente favorecidas são privilegiadas pela ausência de 

normas, o que provoca uma diferenciação social irregular. Por isto, estes teóricos avançam na 

busca por um conceito de Estado de Direito, a fim de banir privilégios e diferenças sociais que 

estejam fora dos padrões de solidariedade. Guillermo O‟Donnell, um dos teóricos dessa linha 

neo-durkheimiana, deu a seguinte definição sobre o Estado de Direito: 

(...) seu significado mínimo (e historicamente original) é que, qualquer que seja a 

legislação existente, ela é aplicada de forma justa pelas instituições estatais 

pertinentes, incluído, mas não exclusivamente, o Judiciário. O que entendo por “de 

forma justa” é a aplicação administrativa ou a decisão judicial de normas legais ser 

coerente em casos equivalentes, sem levar em consideração diferenças de classe, 

                                                 
3
 TAYLOR, Charles. Two Theories of Modernity; http://books.google.com.br; acesso em 20 de dezembro de 

2008, p. 173. 
4
 DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social; tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 
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condição social ou poder dos participantes nesses processos, adotando 

procedimentos que são preestabelecidos e reconhecíveis por todos
5
. 

Vilhena Vieira considera importante a concepção formal de Estado de Direito, por 

“favorecer a previsibilidade, a transparência, a generalidade, a imparcialidade
6
” e, assim, “por 

dar integridade à implementação do Direito, a idéia do Estado de Direito se torna a antítese do 

poder arbitrário
7
”. Vieira cita a concepção de Joseph Raz como adequada neste sentido, uma 

vez que Raz, diferente da formulação de Hayek, considera como necessárias as normas gerais 

e específicas, a fim de “concretizar o objetivo de um sistema jurídico que possa guiar a ação 

individual
8
”. Nestes termos, o significado de uma individualização dos conflitos corresponde 

à falta desse guia que oriente a ação individual. 

Embora a individualização dos conflitos possa ser considerada nestes termos, que 

ajudam a compreender as desigualdades sociais ilegítimas, não é nessa linha restrita a uma 

concepção de Estado de Direito que Taylor e Ricoeur interpretam a questão. Na concepção de 

Taylor e Ricoeur, o problema da individualização dos conflitos envolve “quem” é o sujeito de 

direitos. Este é um ponto de vista semântico-pragmático, uma vez que a produção de sentidos 

independe de conceitos unívocos sobre as normas. Esta univocidade conceitual não privilegia 

as estruturas simbólicas que possibilitam a função pluralista da norma. Esta função consiste 

na autenticidade dos sujeitos de direito, o que equivale à legitimidade do direito na respectiva 

comunidade de intérpretes. 

 

1.2 A Questão Conceitual e a Individualização dos Conflitos 

 

Em termos semântico-pragmáticos, Taylor e Ricoeur partem da linguagem que 

pode ser codificada nos símbolos sociais. Neste sentido bastante antropológico, o conceito do 

sujeito de direitos não atravessa as sociedades de forma a diagnosticar este sujeito num único 

padrão de conduta social existente. Isto porque, nas modernas sociedades ocidentais, Taylor e 

                                                 
5
 O‟DONNELL, Guillermo. Poliarquias e a (In) Efetividade da Lei na América Latina: uma conclusão 

parcial; tradução de Ana Luiza Pinheiro e Otacílio Nunes / Democracia, Violência e Injustiça: O Não-estado de 

Direito na América Latina; organizadores: Juan E. Méndez, Guillermo O‟Donnell e Paulo Sérgio Pinheiro. São 

Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 341. 
6
 VIEIRA, Oscar Vilhena. A Desigualdade e a Subversão do Estado de Direito / Igualdade, Diferença e 

Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 196. 
7
 Idem, 2008, p. 196. 
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Ricoeur entendem que o sujeito de direitos está ligado à evolução estrutural do conceito de 

Self, o que significa relacionar o conceito do sujeito de direitos à noção do próprio sujeito; da 

sua identidade; do reconhecimento do direito deste sujeito. O direito, tanto quanto a política, é 

uma condição social dos indivíduos modernos, de modo que só é possível pensar num sujeito 

(numa pessoa) como um sujeito “do direito” e, a partir da noção de reconhecimento, deve tal 

sujeito ser compreendido também como sujeito de direitos. 

O reconhecimento do direito deste sujeito, porém, dá-se pelos outros sujeitos. Para 

utilizar uma expressão de George Herbert Mead, aproveitada por Charles Taylor, os direitos 

do sujeito são reconhecidos pelos “outros significantes
9
”. Os “outros significantes” formam os 

“horizontes inescapáveis” do sujeito, seu “pano de fundo” moral, estruturando “quem é?” este 

sujeito na esfera social. Introduzem-se aqui duas noções importantes de Taylor, referentes aos 

horizontes inescapáveis, também chamados de configurações incontornáveis, e pano de fundo. 

A individualização dos conflitos ignora este quadro moral dos agentes. A terminologia inglesa 

agency, para Ricoeur, traduz melhor a noção destes agentes morais: “Chegamos aqui ao cerne 

da idéia de capacidade, a saber, do poder-fazer, aquilo que em inglês é designado com o termo 

agency
10

”. Na hipótese mais primitiva, o sujeito de direitos está ligado à noção de capacidade; 

do sujeito capaz de falar. De acordo com Paul Ricoeur: 

A pergunta quem fala? é sem dúvida a mais primitiva, uma vez que todas as outras 

implicam o uso da linguagem. Somente alguém capaz de designar-se pessoalmente 

como o autor de suas enunciações pode dar resposta a essa pergunta. O exame desse 

ponto pertence a uma pragmática do discurso, ilustrada pela conhecida teoria dos 

speech-acts
11

. 

A teoria referida por Ricoeur foi desenvolvida por John L. Austin e na esteira do 

chamado segundo Wittgenstein, como contraponto à teoria tradicional da linguagem
12

. Esta 

teoria tradicional tratava apenas a função designativa da linguagem, quanto às “sentenças 

declarativas”, que têm um caráter meramente descritivo sobre os objetos. Diferente desta, a 

teoria dos atos de fala (speech acts) distribui o discurso em três níveis: (1°) o ato locucionário 

ou proposicional, que está na ação “de dizer”; (2°) o ato ilocucionário, que está na ação feita 

“ao dizer”; e (3°) o ato perlocucionário, que decorre da ação feita pelo fato de falarmos. No 

ato de dizer “Continue a leitura”, o ato locucionário relaciona o predicado da ação “continuar” 
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10
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com dois argumentos, “leitor” e “leitura”. Se há um comando, um desejo, ou uma promessa 

feita ao dizer “Continue a leitura”, temos uma força ilocucionária. O efeito desejado quanto 

ao “leitor” (argumento 01) “continuar” (predicado da locução) “a leitura” (argumento 02) é a 

resposta do sucesso daquele que disse; ou seja, diz respeito ao ato perlocucionário. 

Esta pragmática do discurso permite uma compreensão holística sobre o sujeito de 

direitos, que está afastada das clássicas teorias da ação. Esta compreensão holística se insinua 

no conceito de direito trazido pelo jurista britânico H. L. A. Hart, onde a teoria de Austin está 

explícita. Conforme Brian Bix
13

, a filosofia do chamado segundo Wittgenstein, da mesma 

maneira, preponderou na concepção de Hart. A filosofia do segundo Wittgenstein provocou a 

virada da linguagem num caráter normativo; não-designativo e não-instrumental. Na linha 

desta filosofia, Hart formulou o conceito de “textura aberta”, segundo o qual a norma jurídica 

leva à aceitação de que há, por parte do aplicador do direito, uma relativa indeterminação em 

face de uma regra geral, quando esta for aplicada num caso concreto. 

Hart considerou que detalhar uma regra geral não pode levar à determinação das 

alternativas de aplicação sobre o fato concreto. Este determinismo interpretativo exigiria que a 

prática jurídica fosse adaptada a uma teoria do direito. Contudo, Hart sabe que “este mundo 

não é o nosso mundo
14

”, o que só seria possível numa jurisprudência mecânica, no modelo da 

filosofia positivista. Hart pretendeu esclarecer que a sua proposta de estabelecer o conceito de 

direito está muito distante da Escola Histórica de Savigny e da Jurisprudência dos Conceitos 

de Puchta, sobre as quais faz uma referência indireta na citação a seguir: 

Os cânones de “interpretação” não podem eliminar estas incertezas, embora possam 

diminuí-las; porque estes cânones são eles próprios regras gerais sobre o uso da 

linguagem e utilizam termos gerais que, eles próprios, exigem interpretação. Eles, 

tal como outras regras, não podem fornecer a sua própria interpretação
15

. 

Assim, a preocupação de Hart em estruturar um conceito de direito é válida do 

ponto de vista epistemológico. Esta concepção considera o aspecto interno dos atores sociais 

envolvidos pelas normas. As normas jurídicas são internalizadas pelos membros da sociedade. 

Nesta perspectiva interna, Hart classificou as regras primárias (de obrigação) e secundárias 

(de reconhecimento, de alteração e de julgamento). As regras primárias são aquelas sobre as 

quais se baseavam as sociedades primitivas, com a aceitação de simples regras de conduta 
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internalizadas pelos seus membros. As regras secundárias consistem na passagem da fase pré-

jurídica para a jurídica, quando as regras primárias são tornadas claras, mutáveis e eficazes
16

. 

Entretanto, ainda que Hart adote conceitos de direito que são internalizados pelos 

atores sociais, ela não assume para si própria a perspectiva moral interna. Nesta consideração 

crítica, Stephen Perry nota que é insuficiente “fazer julgamentos avaliatórios, no decorrer de 

um processo weberiano de seleção de conceitos, sobre o que é importante ou significativo
17

”. 

Perry propõe que os quadros conceituais e normativos sejam conjugados na perspectiva moral 

do participante da comunidade. Em face deste argumento moral, “o teórico deve, por meio de 

enunciados externos, mas engajados, levar em conta a maneira pela qual alguns participantes 

crêem que o Direito lhes oferece razões para a ação
18

”. Esta “crença” invoca a racionalidade 

de um agir que não é meramente instrumental. 

A perspectiva “engajada” acima referida leva às hermenêuticas de Charles Taylor 

e Paul Ricoeur. A análise sobre os enunciados externos afasta o psicologismo e a subjetivação 

do sentido que foi enunciado. A ação instrumental diz respeito à racionalidade weberiana, 

consistente num individualismo metodológico que, de acordo com Taylor e Ricoeur, provoca 

problemas de ordem epistemológica, política e jurídica. A primeira questão se refere ao que 

Taylor e Ricoeur dizem ser a pretensa neutralidade axiológica da epistemologia de Weber. No 

campo político, isto promove a racionalidade instrumental. Na esfera do direito, o problema 

da individualização é situado no não-reconhecimento dos conflitos pelos sujeitos de direitos, 

desencadeado a partir das tentativas de neutralização e racionalização atomistas. 

 

1.2.1 O Aspecto Epistemológico do Problema: o atomismo do sentido 

 

O conceito de self decorreu da crítica epistemológica de John Locke ao método 

cartesiano. Neste sentido, o conceito de self simboliza a passagem da filosofia do sujeito para 

a filosofia da consciência (ou filosofia da reflexão). Acontece que a filosofia da consciência, 

de Locke, relacionou o self à imagem de uma partícula atômica que é isolada do seu universo 

de significados, como veremos adiante nas palavras do próprio jurista. Esta figuração trouxe o 
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conceito de self atomista, que implica na individualização diante de uma comunidade da fala. 

O sujeito atomizado é aquele que não encontra sentido no mundo social, visto que sua matéria 

orgânica não se comunica com o meio no qual ela está inserida. Um conceito atomista de self 

faz pensar num peixe fora d‟água. De acordo com a explicação de Charles Taylor: 

O atomismo do sentido consistia na visão de que as palavras recebem sentido por 

estarem vinculadas com um objeto numa relação de “nomeação” ou “significação”. 

Há aqui não só um paralelo com o atomismo da epistemologia pós-cartesiana, mas 

até mesmo uma interligação nos enunciados clássicos dessa teoria da mente. Locke 

afirma que uma palavra adquire sentido não ao significar o objeto diretamente, mas 

ao significar na mente a idéia que representa esse objeto. Essa revisão da teoria 

agostiniana abre caminho à suposição de que cada pessoa poderia falar uma língua 

diferente, visto que diferentes idéias interiores poderiam corresponder, na mente de 

cada um, a um objeto público que seja nomeado
19

. 

A crítica tayloriana ao nominalismo moderno demonstra como a individualização 

epistemológica foi desenvolvida por Locke, a partir de uma releitura de Agostinho. Agostinho 

apresenta o valor da “interioridade” dos sujeitos, ainda que esta interiorização seja alusiva a 

uma divindade que estaria em todos os seres humanos. A filosofia platônica foi aproveitada na 

estruturação deste sentido de interioridade. A transposição da harmonia da ordem cósmica de 

Platão, operada por Agostinho, manteve o império da razão como valor preponderante. Havia 

uma valoração deste “bem social”; porém, num sentido diferente de Agostinho. 

A explicação platônica para as coisas situou a razão nos indivíduos, mas os seres 

racionais não tinham qualquer parcela de responsabilidade pelo sentido e pelo movimento do 

mundo, aí presente no universo cósmico. Em Agostinho, a explicação para os acontecimentos 

já não derivava de um universo harmônico de significados; o motor do mundo não era mais o 

cosmos propiciador do sentido das coisas. Agostinho reiterou a prevalência da “razão”, mas 

situou o sentido das coisas e o movimento do mundo para o interior dos indivíduos. Enquanto 

o sujeito platônico contemplava a natureza e dela extraía uma leitura explicativa do mundo, o 

sujeito agostiniano agia na natureza. 

É importante acompanhar este percurso que, neste primeiro momento, fez a razão 

ser reorientada da “contemplação” platônica para a “ação” agostiniana. Houve uma mudança 

no papel dos sujeitos sobre a natureza: onde antes havia a contemplação dos sujeitos, passou a 

haver a ação dos sujeitos racionais na natureza. Paul Ricoeur toma para si esta interpretação 

de Charles Taylor. Parafraseando Ricoeur, os sujeitos modernos receberam “com Agostinho e 

sob o signo da confissão, dessa tradição a que chamo, seguindo nisso Charles Taylor, falando 
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de inwardness em As fontes do Self, a tradição do olhar interior
20

”. Ricoeur cita aquela que é a 

principal tese de Taylor nesta pesquisa sobre o sujeito de direitos. 

Ainda de acordo com esta tese de Charles Taylor, que é seguida por Paul Ricoeur, 

uma segunda mudança ocorrerá com Descartes; desta vez, não apenas na supervalorização do 

papel do sujeito e, portanto, do sentido de interioridade, como também no sentido de “razão”. 

Este sentido não partiu diretamente de Descartes, uma vez que ele esteve presente na filosofia 

tomista, que foi a base da concepção do direito medieval. A “razão” cartesiana significou o 

mesmo que o jus da filosofia do direito de Tomás de Aquino, pois assumiu o sentido que lhe é 

próprio do termo “razão”, referente à “porção” ou “quinhão”. Na epistemologia e no direito, 

pode-se falar em “divisão”. O termo estabelecido, com Descartes, para o método científico foi 

dividir em quantas partes se façam necessárias, mediante o procedimento justo ou “correto”. 

O procedimento correto ou justo na epistemologia confere, no direito, o mesmo sentido sobre 

dividir a justa parte. O privilégio da razão na epistemologia e no direito foi, então, estruturado 

na noção de ação racional do sujeito. Esta ação racional diz respeito à razão procedimental. 

O terceiro momento da tese de Charles Taylor, capitaneada por Paul Ricoeur, traz 

o conceito de self. O conceito de self surgiu da crítica de John Locke ao método cartesiano. O 

fato da filosofia de Descartes tratar a epistemologia na esfera do “sujeito” fez Locke se dirigir 

à noção deste sujeito; ou seja, do self. A insatisfação com a explicação da existência do sujeito 

a partir do cogito levou Locke à concepção do sujeito como um self. Como diz Ricoeur: “Para 

o próprio Descartes, o cogito não é um self, tampouco uma consciência
21

”. A virada de Locke 

no campo filosófico, político e jurídico trouxe um novo sentido de sujeito. Este sentido liga o 

sujeito à consciência. O sentido de consciência é muito maior do que o do mero “pensamento” 

cartesiano, pois dá uma noção mais significativa de que está “dentro” dos sujeitos, sendo parte 

deles. Assim, o sentido de “interioridade” foi redimensionado por Locke. 

Desde então, o sujeito moderno só pode ser pensado como um self. Este self diz 

respeito à identidade do sujeito. Retornamos, assim, à pergunta inicial colocada por Ricoeur e 

Taylor: “quem é o sujeito?” Nos dois primeiros momentos, com Platão e Agostinho, vimos 

que este sujeito está obscuro. Em Platão, há a “razão” que está no cosmos. Agostinho introduz 

a noção de “interioridade” para recolocar a razão no interior dos indivíduos, mas aqui a razão 

surge numa forma cristianizada; a vontade divina estaria “dentro” dos seres racionais. Apenas 
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no terceiro momento, Descartes apresenta o sujeito; entretanto, o sujeito cartesiano se conhece 

como que existente quando formula pensamentos. No quarto momento, o conceito de self dá a 

guinada para a “reflexão” do sujeito. É um self aquele que reflete sobre si mesmo. 

Na perspectiva de Taylor e Ricoeur, o problema epistemológico advém do sentido 

atomizado do self, da forma como foi concebido por Locke. O atomismo do self estruturou a 

chamada “epistemologia tradicional” e a noção do “sujeito fragmentado”. Esta fragmentação 

do sujeito moderno significa uma subordinação da ação individual à razão instrumental. Para 

os autores, a razão prática pode ser definida em termos distintos das ações categóricas, o que 

constitui uma crítica ao intelectualismo científico e à racionalização weberiana. A posição das 

clássicas teorias da ação pode ser entendida como neo-kantiana, enquanto que Ricoeur admite 

uma concepção neo-aristotélica de razão prática. 

 

1.2.2 O Aspecto Político do Problema: a racionalidade instrumental  
 

A crítica à racionalidade instrumental convoca os teóricos de Frankfurt ao tema 

desta pesquisa. Na classificação didática de Freitag, tal questão ocupa o segundo momento no 

qual a teoria crítica analisa o Estado e a dominação tecnocrática, a partir da publicação, em 

1962, de um trabalho de Herbert Marcuse sobre a obra de Max Weber
22

. Marcuse notava que 

a racionalidade instrumental weberiana legitimava, do ponto de vista ideológico, o sistema de 

produção capitalista, com base no domínio da natureza, efetuado pela técnica e pela ciência. 

Posteriormente, Jürgen Habermas retoma a crítica de Marcuse para tratar do que chamou de 

“colonização” da Lebenswelt (mundo-da-vida) pelo sistema econômico
23

. Este problema fica 

exposto no próprio pronunciamento de Weber sobre a vocação científica: 

A intelectualização e a racionalização crescentes não equivalem, portanto, a um 

conhecimento geral crescente acerca das condições em que vivemos. Significam, 

antes, que sabemos ou acreditamos que, a qualquer instante, poderíamos, bastando 

que o quiséssemos, provar que não existe, em princípio, nenhum poder misterioso e 

imprevisível que interfira com o curso de nossa vida; em uma palavra, que podemos 

dominar tudo, por meio da previsão. Equivale isso a despojar de magia o mundo
24

. 

O “desencantamento” do mundo moderno possui este sentido de racionalização e 

de intelectualização. Na crítica de Charles Taylor sobre o intelectualismo científico de Weber, 
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que veremos estar mais próxima de Marcuse do que de Habermas, pode-se dizer que houve 

nas sociedades modernas um “desencantamento sem perda”. Nesta visão, a análise weberiana 

não examina a cultura dos indivíduos da modernidade, sendo uma teoria a-cultural, como diz 

o autor: “Acultural theories tend to describe the transition of modernity in terms of a loss of 

traditional beliefs and allegiances
25

”. Neste sentido, Taylor aproveita a noção de Nietzsche 

sobre a transvalorização de valores. A noção de transvalorização de valores ajuda a entender 

que, mesmo que tenha havido o desencantamento quanto aos mitos e às magias, estes foram 

substituídos por outros mitos que garantem uma função social. Esta função social consiste no 

fenômeno ideológico, necessário à legitimação. A falta de articulação sobre os bens sociais ou 

valores leva ao que Taylor define como mal-estar moderno. 

Charles Taylor lista três males deste mal-estar
26

: (1°) o individualismo social; (2°) 

a razão instrumental; e (3°) o despotismo leve. O primeiro se reflete na sensação de perda de 

sentido que os sujeitos modernos possuem em relação ao mundo. Este sentimento deriva de 

um aspecto positivo, que se refere ao fim do ancien régime das sociedades aristocráticas. À 

mudança dos papéis sociais, desde a queda das ordens hierárquicas nestas sociedades em que 

eram previstos os privilégios, se seguiram a racionalização das técnicas profissionais e das 

estruturas burocráticas do Estado. Do ponto de vista dos sujeitos, a estruturação da liberdade 

moderna ofertou novos rumos à individualidade humana, mas fez com que os indivíduos 

tivessem sido destituídos da magia do mundo, uma vez que se viram sem muito alternativa 

frente à tecnicidade dos papéis sociais: “(...) the rituals and norms of society had more than 

merely instrumental significance. The discrediting of these orders has been called the 

‘disenchantment’ of the world. With it, things lost some their magic27
”. Os demais aspectos, da 

razão instrumental e do despotismo leve, são correlatos a este individualismo social. Quanto à 

razão instrumental, Taylor afirma: 

The disenchantment of the world is connected to another massively important 

phenomenon of the modern age, which also greatly troubles many people. We might 

call this the primacy of instrumental reason. By “instrumental reason” I mean the 

kind of rationality we draw on when we calculate the most economical application 

of means to a given end. Maximum efficiency, the best cost-output ratio, is its 

measure of success
28

. 

Esta leitura não é diferente daquela promovida por Marcuse na década de 1960. 

Mas a racionalização científica examinada por Taylor e Ricoeur vai além de Marcuse quando 
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resgata as estruturas que ensejaram o instrumentalismo tecnicista. Acompanhar o percurso do 

self significa tratar desta epistemologia tradicional referente à racionalidade instrumental. Esta 

epistemologia tradicional tem lastro na filosofia do sujeito (de Descartes) e na filosofia da 

consciência (de Locke), tomando a forma moderna da razão instrumental. A racionalidade 

pode ser entendida, assim, de forma instrumental, quando há a pretensão da transcendência 

dos sentidos humanos pela via intelectualista; e de forma prático-teórica, onde são articulados 

os bens sociais ou valores (símbolos) que configuram a cadeia racional de sentidos. 

Nestes modelos, há duas formas de entender o sujeito no campo político: o sujeito 

pontual, cujos sentidos se referem aos conceitos objetivados pelo procedimento científico; e o 

sujeito autêntico, cujas significações não são meramente epistemológicas, mas, sobretudo, de 

ordem prática. A distinção entre as duas perspectivas políticas envolve a importância que este 

último modelo, da autenticidade discursiva, atribui à esfera pública. Assim, o debate que cerca 

a esfera pública volta à atenção para este sujeito autêntico do mundo-da-vida. A autenticidade 

do discurso, referida por Charles Taylor, significa a legitimidade política dos sujeitos perante 

uma comunidade da linguagem. Na articulação sobre a cadeia moral de sentidos do sujeito, há 

a estrutura do quadro moral de determinada realidade social, mas num nível diferente daquela 

outra forma. No âmbito da esfera pública, os conceitos são estruturas não só estruturadoras de 

normas como também estruturantes da própria prática social. Na primeira, o self pontual, de 

acordo com a expressão de Charles Taylor, “funda” a priori uma realidade, via procedimentos 

científicos que validam conceitos; na segunda, os conceitos são estruturados nas “avaliações 

fortes” dos próprios sujeitos da realidade moral que, de forma imanente, é tida como social. 

Trata-se de um aspecto político do problema da individualização dos conflitos, na 

medida em que o foco é a “legitimidade” do discurso. Esta problemática decorre do conceito 

atomista do self, que desconsidera a perspectiva interna dos participantes de uma comunidade 

do discurso, pois trata os atores sociais de forma monológica. Esta desconsideração significa, 

nestes termos, o “desengajamento” dos sujeitos da realidade moral configurada no respectivo 

discurso. O atomismo do sentido retorna aqui na forma da razão instrumental. A concepção 

mentalista de Locke apresentou o sujeito moderno, o self, como “pura consciência”; contudo, 

esta consciência é social e discursiva. A consciência atomizada, trazida no conceito de self de 

Locke, é aquela que está na mente do sujeito, como num monólogo interior. De outro lado, a 

evolução do conceito de self trouxe esta noção ao mundo social objetivo, o que significa que o 

self está expresso no discurso, de forma dialógica. 
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A racionalidade instrumental desloca o sujeito de direitos, portanto, da situação de 

socialização e de compreensão do mundo objetivo. O terceiro aspecto do mal-estar moderno, 

apontado por Taylor, define a apatia política correlata a este individualismo do sentido. Daí o 

termo “despotismo leve”, citado por Taylor, surgir na filosofia política de Tocqueville, para 

explicar o conformismo que levaria os sujeitos a se deixarem governar por um poder tutelar. 

Esta explicação condiz com a concepção republicana de esfera pública, que Hannah Arendt 

compôs a partir das inquietações de Rousseau sobre a individualidade moderna. Porém, 

Taylor e Ricoeur pensam a esfera pública de forma diferente desta e da razão crítica de 

Habermas. Para ambos, a esfera pública adere à narrativa de uma identidade humana no 

enfrentamento da fragmentação política, diante de uma comunidade da linguagem onde vários 

sujeitos podem postular direitos que, às vezes, são antagônicos uns aos outros. Como diz 

Taylor: 

(...) se concebermos o temor de Tocqueville um tanto distintamente, ele parece 

bastante real. O perigo não é o controle despótico concreto, mas a fragmentação, ou 

seja, um povo cada vez menos capaz de formular um propósito comum e de buscar 

levá-lo a efeito. A fragmentação advém quando as pessoas passam a ver a si mesmas 

cada vez mais atomisticamente, cada vez menos ligadas aos compatriotas em 

projetos e compromissos comuns
29

. 

Neste sentido, Ricoeur concebe a “identidade narrativa”, onde é possível se narrar 

a trajetória humana, com base em três elementos: no “texto”, que está posto, definindo o que 

Taylor chama de “configurações incontornáveis”; na “ação”, que orienta os agentes morais, 

por meio do que Taylor denomina serem as “avaliações fortes” dos sujeitos; e na “história”, 

onde se desencadeia toda a trama do texto e da ação. Taylor defende, no lugar da narrativa 

desencantada weberiana, uma “narrativa secular”, tal como foi estruturada por Tocqueville. A 

necessidade que Taylor e Ricoeur trazem na estruturação de uma narrativa humana consiste 

na formação de um discurso. O discurso é algo mais do que a ligação de uma frase na outra, 

ou mesmo de duas palavras para formar uma frase, pois ele confere sentido aos sujeitos que se 

conhecem a partir dele e que podem narrar-se para atingirem a auto-compreensão. 

A ausência do discurso só pode ser sobrestada pela violência explícita, mas aí não 

haveria a legitimidade. Portanto, o fenômeno ideológico consiste na aceitação de um discurso 

legítimo por parte dos interlocutores. O discurso legítimo indica a “identidade narrativa” dos 

intérpretes de uma comunidade da linguagem. Neste sentido, a narrativa humana, manifestada 

numa “longa cadeia de discursos” (por isto, Taylor fala em “narrativa secular”), diz respeito à 

legitimidade social. Uma narrativa secularizada articula a cultura de um povo. Este é o sentido 
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da “secularização da cultura”, tema de um dos trabalhos de Charles Taylor, onde o autor traça 

uma narrativa “romântica”, inversa à narrativa “desencantada” de Weber, valorando os fatores 

distintos do aperfeiçoamento do mercado e da burocracia de Estado: “One understanding of 

secularity then is in terms of public spaces
30

”. 

 

1.2.3 Os Aspectos Jurídicos do Problema: a dogmática não-autêntica 

 

Os aspectos políticos e jurídicos estão relacionados na carência de legitimidade. A 

dogmática jurídica não-autêntica, assim, é aquela que está atomizada e instrumentalizada de 

sentido, bem como fragmentada num discurso não reconhecido pelos intérpretes da norma. 

Esta matéria diz respeito à questão jurídica strictu sensu e envolve os sujeitos participantes do 

direito, uma vez que a norma, para ser legítima, necessita ser reconhecida por estes sujeitos. 

Na hipótese dos sujeitos de direitos (rights), a falta da construção social normativa provoca a 

problemática da individualização dos conflitos, pois não há o diálogo estruturador da norma, 

cuja função é a garantia, como notou Ricoeur, da paz pública. O problema jurídico consiste na 

violência gerada pelo não-reconhecimento social da norma, diante do monólogo interpretativo 

e argumentativo, onde o sentido do direito não está estruturado de forma dialógica. 

Em termos substantivos, a “baixa” normatividade indica a relevância do direito no 

processo de solidariedade, ainda que Durkheim tenha tratado o aspecto jurídico apenas como 

o símbolo visível da realidade social
31

. Por isto, Taylor se apropria do conceito antropológico 

de habitus
32

, de Pierre Bourdieu, ao invés do conceito durkheimiano de anomia. A avaliação 

dos padrões de comportamento social determina o que deve ser adequado e certo às ações dos 

indivíduos. Assim, as “ações são responsivas o tempo inteiro a esse sentido de justeza, mas as 

„normas‟ podem ser sobremodo não formuladas, ou só o serem de modo fragmentário
33

”. O 

habitus pode ser precário, pela formulação fragmentária das normas ou mesmo por falta delas. 

O habitus precário explicaria a subcidadania brasileira, de acordo com Maciel, que partiu das 

indagações feitas sobre a seguinte frase de Taylor: “Uma característica importante da ação 
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humana é o ritmo, a cadência
34

”. Esta noção se refere ao “texto”, do mesmo modo como este 

é concebido por Ricoeur. Isto significa ampliar a noção de texto na perspectiva da reviravolta 

lingüística filosófica, como se segue abaixo: 

Texto não se reduz à produção escrita, também o são textos a fala, os gestos, o olhar, 

o ambiente, e mais, as significações implícitas (o “não dito”). Conceber texto como 

expressão cultural amplia a perspectiva, pois, ao mesmo tempo em que uma pessoa 

(individualidade) faz uso da linguagem, ela está limitada pela linguagem (que é 

produto de uma coletividade, comunidade em interação). Isto não corresponde ao 

culturalismo, nem significa a busca pela identificação da intencionalidade
35

. 

Enquanto no campo sociológico Taylor e Ricoeur rejeitam as explicações sobre a 

“ação individual” baseadas nas clássicas teorias da ação, a “hermenêutica crítica” corresponde 

ao embasamento dos teóricos na filosofia do direito. Negar a análise sobre a intencionalidade 

do texto, como consta na citação acima, significa o afastamento da fenomenologia de Husserl. 

Esta distância é parcial, na medida em que a ontologia husserliana se distingue da hegeliana, 

pois Hegel situou o fenômeno na seara objetiva e o campo fenomenológico de Husserl está na 

prática intersubjetiva, de modo que ela se presta à compreensão de um mundo-da-vida onde 

estão estruturadas as comunidades do discurso. Como frisou Vilanova: “(...) o surgimento e o 

desaparecimento das significações são processos socioculturais: „o campo semântico‟ de uma 

significação, unida a um símbolo, depende de uma objetivação social
36

”. Neste sentido, esta 

concepção husserliana do sentido é objetivística. Porém, Tugendhat leciona que “Husserl logo 

preteriu o signo em favor do ato intencional
37

”. Assim, em Husserl, tínhamos uma concepção 

indiferente às “regras da ação”, à compreensão do sentido a partir dos usos da linguagem. 

A explicação husserliana sobre o sentido permanecia apegada à complementação 

das sentenças predicativas que formavam os enunciados. O problema desta explicação era que 

ela estava interessada no “objeto” das sentenças, para compreender os símbolos sociais; e não 

na “ação individual” efetuada pela função da linguagem. Afinal, o que liga um termo singular 

a um predicado (formando a sentença) é um objeto. Portanto, conforme Tugendhat: “Aquilo a 

que devemos renunciar é precisamente à idéia de uma ligação, de uma síntese
38

”. Esta questão 

diferencia dois pontos de vista, o semântico-sintético do semântico-pragmático. Na posição da 
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hermenêutica crítica de Taylor e Ricoeur, o direito está posto no plano semântico-pragmático; 

ou seja, renunciou-se ao caráter sintético do objeto. A pergunta “quem?” promove este ponto 

de vista pragmático na filosofia do direito. 

A justificação dos direitos do sujeito pelo próprio sujeito falante consiste em tratar 

este sujeito como um “quem” capaz de descrever-se, explicar-se e identificar-se. Desta forma, 

na narrativa dialógica, a estrutura conceitual do sujeito de direitos corresponde à capacidade 

atribuída ao sujeito quanto à identificação de “si mesmo”. A pergunta “quem sou?” está posta 

ao sujeito. A capacidade de auto-identificação estrutura “quem é” o sujeito que fala, reclama, 

pede, grita ou gesticula, de acordo com a concepção ampliada do “texto”. Contudo, o sujeito 

capaz é aquele “quem” que fala por si mesmo e, neste ato, há a ação do falante na “habilidade 

para responder”. Esta habilidade que o sujeito deve ter para responder às questões estrutura, 

no segundo momento dialógico, a “responsabilidade”. Nos dois momentos, estrutura-se a 

noção do sujeito de direitos como aquele que é “capaz de falar” e “capaz de responder àquilo 

que fala”. Este último fator envolve a justificação do sujeito com relação aos seus direitos, 

perante a comunidade do discurso jurídico. 

No entanto, ainda resta um terceiro elemento na narrativa dialógica do sujeito de 

direitos, referente ao ato perlocucionário. Como foi exemplificada anteriormente, a teoria dos 

atos de fala, de Austin, demonstra que o fato do “leitor continuar a leitura” significa o sucesso 

do efeito perlocucionário. A ação empreendida tange à força ilocucionária do que pode ser um 

desejo, uma obrigação ou uma promessa. Na estruturação da narrativa dialógica do sujeito de 

direitos, numa análise semântico-pragmática, junto às caracterizações do “sujeito-capaz” e do 

“sujeito-responsável”, resta o aspecto que completa o ciclo social do “sujeito-reconhecido”. O 

“sujeito-reconhecido” está relacionado à identidade individual. O retorno à pergunta primeira 

sobre “quem sou?” está agora espraiado na esfera pública. Esta esfera societária corresponde 

ao espelho deste “quem é” do indivíduo, cuja resposta é o reflexo do self. O reconhecimento 

social antecede ao jurídico, mas é neste último que há a legitimação do sujeito de direitos. 

Acontece que o “sujeito-reconhecido” também é aquele “sujeito-reconhecedor” do 

direito. Um sujeito fora de sua comunidade, que não reconhece as normas, pode ter problemas 

de interpretação do sentido que elas possuem; ou um sujeito da própria comunidade pode ter 

desvios psíquicos que o impeçam de compreender as normas. Contudo, os sujeitos agregados 

num grupo social bastante definido, do tipo afro-descendente, indígena ou gênero feminino, 

quando não possuem o reconhecimento jurídico, podem não ter os conflitos reconhecidos; ao 
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mesmo tempo, tais conflitos ficam latentes no não-reconhecimento de direitos. Estes conflitos 

são internalizados nos sujeitos, constituindo o âmago das subjetividades não-expressadas. 

A inexpressividade dos indivíduos faz a vida destes perder o sentido, o que torna a 

norma fragmentária ou mesmo ilegítima. Na moderna teoria dos direitos humanos, segundo a 

compreensão da indivisibilidade
39

, esta questão é problematizada pela divisão dos direitos em 

fragmentos atomizados, como se os rights não confluíssem em termos de identidades raciais, 

étnicas, de gênero e de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Esta situação 

coloca os sujeitos em fronts de batalhas dispersas, o que retira o sentido de comunidade destes 

sujeitos e deslegitima os direitos que eles reivindicam. 

O problema filosófico do sujeito, de ordem epistemológica e política, ganha o foro 

dos direitos humanos nesta problemática da divisibilidade dos rights. A individualização dos 

conflitos está, neste caso, relacionada diretamente ao atomismo do sentido. Na perspectiva de 

Taylor e Ricoeur, mencionar esta perda de sentido é também considerar o self atomizado. Do 

ponto de vista estrito do direito, este aspecto está ligado ao conteúdo monológico das decisões 

jurídicas. Os sujeitos não-reconhecidos em suas expressividades culturais não se reconhecem 

também como indivíduos de uma cultura comum, o que caracteriza uma dupla violência; uma 

dirigida aos sujeitos não-reconhecidos; e a outra, voltada à comunidade não-reconhecida pelos 

sujeitos. Isto significa o não reconhecimento dos símbolos sociais, manifestados numa noção 

ampla de “texto”. A dogmática jurídica não-autêntica, assim, consiste no não-reconhecimento 

da identidade individual, que está definida por uma comunidade da linguagem. Neste sentido, 

a dogmática jurídica não-autêntica corresponde à ilegitimidade do direito. 

Na semântica de Taylor e Ricoeur, a “individualização” significa a atomização do 

sentido e o “conflito” significa a violência levada a efeito pelo não-reconhecimento mútuo dos 

intérpretes do direito. Este aspecto atrai três problemáticas estritas à epistemologia do direito: 

a primeira, devida à chamada “tradição” epistemológica atomista, que entrincheira o sentido 

normativo na forma, puramente, intelectualista da ação individual; a segunda, tocante à forma 

que esta racionalidade instrumental assume no modelo meramente procedimental da decisão 

jurídica, o que constitui dois campos, aparentemente, distintos na teoria das decisões jurídicas, 

referentes à “interpretação” e “argumentação” do direito; e a terceira, vinculada à jurisdição 
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constitucional, na medida em que o status social mais avançado de reconhecimento do sujeito 

de direitos decorre da constitucionalização destes direitos. 

É preciso notar, no traçado das hipóteses de pesquisa, que a “individualização” é 

atribuída aos sujeitos da comunidade de intérpretes do direito, tanto aos que julgam como aos 

que são julgados. Da parte dos que julgam isto significa propor uma “abertura” interpretativa 

e argumentativa num modelo não apenas procedimental. Da parte dos sujeitos julgados pela 

decisão jurídica, isto leva a um procedimento judicial mais participativo destes sujeitos, o que 

significa propor o modelo norte-americano de decisão jurídica, conhecido por judicial review 

(revisão judicial). Nesta última hipótese, esta pesquisa desfaz a confusão em face das noções 

inadequadas da “filosofia hermenêutica” e da “jurisprudência hermenêutica”. 

Ainda que a expressão “hermenêutica” apareça nas duas definições, ambas tomam 

um sentido diverso, exceto pelo caráter epistemológico quanto à avaliação dos bens sociais ou 

valores. Parece já ter ficado claro, entretanto, a despreocupação, ou melhor, a prevenção que a 

“filosofia hermenêutica” adota contra a aplicação deste caráter epistemológico às questões da 

vida prática, onde estão situadas as decisões jurídicas. Assim, enquanto que a “jurisprudência 

hermenêutica”, também conhecida por “jurisprudência dos valores”, dedica uma significância 

epistemológica à resolução dos conflitos, a “filosofia hermenêutica” num tipo como de Taylor 

e Ricoeur, ao contrário, em que pese considerar os ganhos epistêmicos relevantes, reivindica 

um status societário às práticas jurídicas decisórias e à compreensão das normas. 

A apregoada superação do privilégio epistemológico é plenamente coerente com a 

crítica de Charles Taylor à dita “tradição” atomista e instrumental da epistemologia. Este dado 

responde à primeira problemática, o que requer a formulação de um sentido prático orientado 

por normas que guiem a ação individual, através da estrutura de uma narrativa sobre o sujeito 

de direitos. Logo, como hipóteses contrapostas às três problemáticas da individualização dos 

conflitos, com relação, respectivamente, à “tradição” epistemológica atomista, à racionalidade 

instrumental e a interlocução apropriada às decisões jurídicas, há a proposta da (1) “busca 

deste sentido prático-objetivo”, em vista de uma concepção normativa holística sobre o sujeito 

de direitos, de modo a ser privilegiada a (2) “estrutura narrativa” e a (3) “estrutura dialógica”, 

sendo esta última estruturada nas três ações do “sujeito que fala”, do “sujeito que responde ao 

que fala” e do “sujeito que reconhece”. Este reconhecimento do sujeito ainda está estruturado 

em três estágios: o auto-reconhecimento do self; o reconhecimento social do self; e finalmente 

o reconhecimento jurídico. Na evolução destas hipóteses, chegamos à estrutura conceitual do 

sujeito de direitos. 
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1.3 A Análise Hermenêutica no Campo do Direito 

 

Enquanto a “individualização” está ligada aos sujeitos, o termo “conflito” envolve 

os direitos. Esta análise do problema da individualização dos conflitos, como aponta Tércio 

Sampaio Ferraz Jr., diz respeito à dogmática jurídica de estilo hermenêutico, voltada “para as 

expectativas sociais em conflito, buscando nas conseqüências os critérios de distinção entre o 

jurídico e o antijurídico
40

”. É notória a natureza sociológica e filosófica desta abordagem, uma 

vez que a resolução dos conflitos não depende apenas da lei, nem mesmo da decisão jurídica. 

Neste sentido, esta análise não decorre da hermenêutica do texto da lei ou da decisão, o que a 

torna mais próxima, dentro do paradigma de Dascal e Wróblewski, de uma “interpretação no 

sentido larguíssimo
41

”, com respeito aos valores culturais no âmbito das ciências humanas e 

sociais, segundo a acepção de Kultur ou Geisteswissenschaften. Esta perspectiva analítica da 

hermenêutica se distingue da obtenção da clareza de textos legais, como acentuado por Dascal 

e Wróblewski no relato da epistemologia “tradicional”: 

The two historical maxims clara non sun interpretanda and interpretatio cessat in 

claris are the hallmark of this traditional doctrine. Philosophically, this doctrine is 

related to the Cartesian epistemological principle of clear and distinct ideas
42

. 

Os conflitos concernentes aos direitos do sujeito decorrem da interpretação social 

sobre o sentido simbólico destes conflitos. Estes conflitos podem, então, ser compreendidos 

num sentido filosófico que Taylor e Ricoeur relacionam à antropologia, mas, em face do traço 

pragmático desta hermenêutica crítica, diferente dos métodos estruturalista e semiológico. As 

correlações que Ricoeur efetua sobre as teorias do texto, da ação e da história, assim como a 

contundência de Taylor contra o instrumentalismo científico, permitem conceber a dinâmica 

de uma metodologia que, apesar de analisar os bens sociais ou valores, o faz sem aprisionar 

tais valores num estruturalismo nem numa semiótica “neutra” da cultura. As “regras da ação”, 

os “usos da linguagem” e a “função dos símbolos sociais” aproximam a análise hermenêutica 

das experiências cotidianas e “não se distanciam tanto dessas experiências a ponto de se 
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contrapor num esquema rígido que separa o sujeito do objeto, como se fossem um pólo de 

poder capaz de prescrever à natureza e à sociedade suas leis, normas e regras
43

”. 

Portanto, a análise hermenêutica rompe com a coisificação do objeto de pesquisa, 

pois o que se postula é um ganho de compreensão sobre aquilo que está sendo estudado e não 

o domínio de uma “coisa” para fins instrumentais. Neste estudo, a pretensão epistemológica 

universalista não é determinante da dogmática sobre o sujeito de direitos. Esta concepção está 

estruturada na evolução do conceito de self, da forma interpretada por Charles Taylor e Paul 

Ricoeur, de modo a trazer uma compreensão sobre o sujeito de direitos na pragmática de uma 

comunidade específica da linguagem. Além disto, a análise hermenêutica também consiste em 

“interpretar” as teorias da interpretação. Estes dois aspectos situam este estudo numa maior 

compreensão sobre o sujeito de direitos e as hermenêuticas de Charles Taylor e Paul Ricoeur. 

 

1.4 O “Marco Teórico” Interpretativo: Charles Taylor e Paul Ricoeur 

 

A relação entre as teorias da interpretação de Charles Taylor e Paul Ricoeur pode 

ser caracterizada em três momentos: (1°) ambos partem dos mesmos pressupostos filosóficos 

de uma concepção de hermenêutica crítica; (2°) por isto, a concepção de hermenêutica destes 

autores se distingue dos paradigmas hermenêuticos de Gadamer; (3°) por se entrecruzarem em 

dois aspectos interligados, quanto (3.1°) à narrativa filosófica da identidade moderna, vista 

através da evolução do self, e (3.2°) à noção moderna sobre o sujeito de direitos. 

O primeiro momento característico destas teorias afasta os traços filosóficos que 

orientam a crítica baseada numa ética do discurso. A chamada “ética do discurso” assume o 

mundo da vida do ponto de vista epistemológico da validade universal. Estas distinções entre 

a hermenêutica crítica de Taylor e Ricoeur e a racionalidade crítica de Habermas estruturam 

duas formas diferentes de narrativa filosófica. O segundo momento mantém a diferenciação à 

crítica habermasiana pela interpretação anti-subjetivista que Taylor faz de Heidegger. Taylor 

trata de definir Heidegger numa ótica construtivista, afastando-o de Derrida, devido aos laços 

da hermenêutica. Mas Ricoeur estrutura uma noção de ontologia social do tipo realista que é 

próxima à concepção de Taylor e distinta da ontologia fundamental de Gadamer e Heidegger. 
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O terceiro momento corresponde à narrativa filosófica constituinte de uma história 

que identifica, descreve e explica os sujeitos. Estes sujeitos podem ser compreendidos pela 

evolução do self, que caracteriza a modernidade. Nas hermenêuticas de Taylor e Ricoeur, este 

self está ligado à norma social e o mundo moderno só pode ser entendido pelo sentido que o 

sujeito adquire ao ser definido como sujeito de direitos. Portanto, estruturar a noção do sujeito 

nas sociedades modernas é compreender este sujeito no âmbito normativo, o que abrange os 

aspectos filosóficos, políticos e jurídicos, visto que o conceito de self tem a mesma estrutura 

normativa do sujeito de direitos. 
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2 A SUPERAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DO SUJEITO DE DIREITOS 

 

2.1 O Caráter Simbólico de Nascimento e Morte do Sujeito 

 

A concepção de sujeito é uma invenção típica da modernidade, cuja estrutura pode 

ser delimitada a partir de Descartes. Com o termo “modernidade” se quer definir, do ponto de 

vista de Taylor e Ricoeur, este caráter simbólico de nascimento do sujeito. Este nascimento 

está estruturado na noção de sujeito do conhecimento: “No plano epistemológico, o método é 

o título emblemático do discurso aqui proferido
44

”. Descartes declara a forma de um discurso 

na explicação deste método, elaborado em quatro receitas. No primeiro preceito de Descartes, 

Ricoeur localiza o verbo “reconhecer” na voz ativa; entretanto, nota que, para este vocábulo, 

ainda é atribuído o sentido de “conhecer”. O ato é de conhecimento e não de reconhecimento; 

nesta primeira parte do discurso cartesiano, o principal era “jamais receber qualquer coisa 

como verdadeira em que eu não conhecesse evidentemente como tal
45

”. Fica a força do verbo 

“receber”, que determina toda “evidência”, termo relevante neste discurso. Os dois elementos 

são a clareza, que é contrária à obscuridade, bem como a distinção, contrária à confusão, com 

a hierarquia das idéias simples para as mais complexas
46

. 

O “Discurso sobre o Método” se apresenta como um manual do pensamento, mas 

a resolução na “busca do método” recorda, segundo Ricoeur, o tema socrático da zetesis, cujo 

sentido de “busca” está relacionado à coragem intelectual
47

. Esta “busca” também faz parte da 

nossa hipótese; porém, num sentido prático-objetivo, o que demonstra esta nova orientação da 

busca, do “sujeito que conhece” ao “sujeito que reconhece”. O ato de reconhecer é relativo ao 

sujeito como um todo, o que envolve também o corpo, com seus gestos. O ato de conhecer é 

ligado apenas à idéia, como visto nas três assertivas do sujeito cartesiano das “Meditações”: 

“eu sou, Deus existe, o pensamento é substancialmente distinto do corpo
48

”. O pensamento é a 

representação incorpórea das coisas do mundo. Em Descartes, coube ao léxico “reconhecer” a 

confirmação da dúvida. Descartes retoma o sujeito socrático, ao qual compete “jamais receber 

qualquer coisa como verdadeira”. Conforme verificou Ricoeur, o sujeito cartesiano é aquele 
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que, antes da evidência do conhecimento, duvida daquilo que recebe de forma imediata, o que 

o leva ao desconhecido: “O desconhecimento: forma existencial e intramundana cujo sentido 

o equívoco, forma mais teorética da inquietação, não consegue esgotar
49

”. 

O sujeito que desconhece passa a ser percebido enquanto sujeito. A fórmula “eu 

sou” demarca a posição do sujeito. Daí em diante, só é possível extrair as fórmulas que, cada 

vez mais, reafirmam esta posição: “eu falo”, “eu devo”, “eu posso”, “eu faço”, “eu ago” e “eu 

narro”. Para cada um destes preceitos, o sujeito antecede um verbo na voz ativa. Em cada um 

destes verbos, estabelece-se uma condição preponderante ao sujeito. Pode-se ver o “eu falo” 

em Humboldt, tanto quanto o “eu devo” em Kant e o “eu posso” em Nietzsche, mas nenhum 

deles renunciou ao sujeito por quem toda busca foi iniciada. Todavia, aqui ainda não temos a 

transformação do sujeito num self. O vocábulo “reconhecer” permanece desvinculado da ação 

do sujeito, embora Kant tenha enfatizado, segundo Ricoeur, o termo alemão Rekognition
50

. O 

conceito kantiano da recognição não tinha antecedentes na história. Como comenta Ricoeur: 

Para Descartes e para Kant, reconhecer – quer a palavra seja ou não pronunciada – é 

identificar, apreender pelo pensamento uma unidade de sentido. Mas para Descartes 

identificar é inseparável de distinguir, isto é, separar o mesmo do outro, colocar um 

fim à confusão unida à obscuridade; disso resulta a evidência da idéia “recebida” 

como verdadeira. Para Kant, identificar é ligar
51

. 

Quando Tugendhat, como foi examinado no capítulo anterior, propõe a renúncia à 

idéia de síntese, faz referência ao conceito kantiano de recognição, cujo sentido é de ligação. 

Neste sentido, o “reconhecimento” substitui a natureza sintética pela pragmática do discurso. 

Ainda em Kant, porém, mesmo com a inovação conceitual da recognição, houve a influência 

do empirismo inglês no sentido em que “ligar” foi empregado. Para Ricoeur: “(...) ele pode 

ser tomado no sentido do empirismo da língua inglesa, assim como no sentido transcendental 

que iremos precisar
52

”. Assim, Ricoeur deriva o sentido transcendental do termo “reconhecer” 

em Kant, da mesma maneira como fez Charles Taylor. No entanto, não podemos ignorar um 

personagem importante do mencionado empirismo, que foi o filósofo escocês David Hume. A 

incitação à Hume preenche a problemática geral da razão pura, posta por Kant nestes termos: 

(...) o verdadeiro problema da razão pura está contido na seguinte pergunta: como 

são possíveis os juízos sintéticos a priori? O facto da metafísica até hoje se ter 

mantido em estado tão vacilante entre incertezas e contradições é simplesmente 

devido a não se ter pensado mais cedo neste problema, nem talvez mesmo na 

distinção entre juízos analíticos e juízos sintéticos. (...) David Hume, o filósofo que, 

entre todos, mais se aproxima deste problema, embora estivesse longe de o 
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determinar com suficiente rigor e de o conceber na sua universalidade, pois se 

deteve apenas na proposição sintética da relação do efeito com suas causas 

(principium causalitatis), julgou ter demonstrado que tal proposição a priori era 

totalmente impossível (...)
53

. 

Hume é herdeiro de uma tradição de pensamento que é empirista na epistemologia 

e liberal na filosofia política. Esta tradição está relacionada ao pensamento anterior, referente 

à filosofia da consciência de John Locke, bem como ao posterior utilitarismo de Bentham e de 

John Stuart Mill. Nos três aspectos concernentes à epistemologia, à política e ao direito, esta 

tradição de pensamento se seguirá até o neo-contratualismo de John Rawls. O interesse deste 

capítulo é epistemológico, o que exige uma reconstrução do liberalismo na tradição empirista 

e dos chamados “argumentos transcendentais”, de Kant. Citamos aqui uma definição ampla 

de Charles Taylor sobre estes argumentos: “O que designo por „argumento transcendental‟ é 

certa modalidade de argumentos que nos foi legada por Kant, modalidade cujos exemplos 

primeiros e paradigmáticos estão na „Analítica Transcendental‟, mas que foram objeto de 

tentativas, sob outras formas, da parte de contemporâneos nossos
54

”. 

As “tentativas” referidas por Taylor dizem respeito à superação epistemológica do 

sujeito. Como defendeu Ricoeur acerca destas “tentativas”: “Seus adeptos jamais poderão 

escrever como Kant: „Torna-se então manifesto que o que havíamos admitido inicialmente 

somente a título de tentativa tem fundamento‟; iniciada como uma tentativa, essa filosofia 

permanecerá para sempre como tentativa
55

”. De acordo com Ricoeur, a partir desta citação de 

Kant, estas tentativas significam retirar o “fundamento” daquilo “admitido inicialmente”; não 

se trata do “fundamento” no sentido de “fundamentação”, mas sim no sentido de “fundação” 

da realidade a priori. Esta última expressão alude ao que Taylor chamou de empreendimento 

“fundacional
56

” da epistemologia tradicional, onde o conhecimento é tratado como um objeto 

“fundado” pelas representações internas do sujeito. 

Assim, as citadas tentativas de romper com a tradição epistemológica envolvem a 

recusa do sujeito quanto ao “representacionalismo objetificante”. Na interpretação de Ricoeur: 

“Sair do kantismo, então, é com um único gesto recusar a revolução copernicana e sair do 

círculo mágico da representação
57

”. As formulações da razão crítica e das teorias do poder são 
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tidas por Taylor como as tentativas recentes mais proeminentes de superação epistemológica; 

porém, o teórico se revela mais próximo da razão crítica, como registramos a seguir: 

Como decidir o que de fato significa superar a epistemologia? (...) A fim de definir 

isso melhor, desejo voltar à disputa mais dramática, a que separa neonietzschianos e 

defensores da razão crítica. Tenho a impressão de que, seja qual for a que está certa 

em última análise, a disputa tem de ser travada no terreno destes últimos. A posição 

neonietzschiana também é compatível com certa concepção de conhecimento: a de 

que este é relativo a vários “regimes de verdade” – para usar a expressão de Foucault 

– em última instância impostos
58

. 

Charles Taylor considera Foucault, então, como um teórico neo-nietzschiano que 

possui uma concepção epistemológica tanto como Nietzsche. Por isto, caminha no terreno da 

razão crítica, marcado por autores que ele cita; Adorno e Horkheimer, Marcuse, Habermas e 

Honneth. No entanto, aproveita o conceito de Nietzsche quanto à transvaloração de valores e 

se apóia nas pesquisas de Foucault para demonstrar aquilo que o mesmo critica: a história de 

“humanização” do sofrimento humano. Assim, a tese de Taylor mantém a independência em 

relação aos discursos da razão crítica e das teorias do poder. A adesão filosófica de Ricoeur ao 

estudo de Taylor se deve à coerência desta construção narrativa sobre pilares de superação da 

tradição epistemológica. Para ambos os filósofos, nesta saída do kantismo, há “dois caminhos 

que não levam a lugar algum: a discussão fragmentária e a revisão geral do sistema
59

”. 

Rever o sistema kantiano significa esquematizar o procedimento do agir racional. 

Segundo Ricoeur, “o esquematismo é esquematismo do entendimento
60

”. Não raro, vê-se este 

procedimentalismo filosófico como resposta aos conflitos individuais; porém, aniquila-se toda 

individualidade, uma vez que esta é fundada em objeto epistemológico. Numa citação sobre o 

sentido de originalidade individual verificado em Humboldt, a crítica utilitarista de Mill
61

 já 

tratara deste problema, mantido pelo neo-kantismo. Neste, o sujeito de direitos não é mais um 

indivíduo; trata-se de um objeto da tradição epistemológica. No século XIX, o marxismo “fez 

renascer as utopias de um acabamento
62

” humanista na figura do sujeito histórico. Contudo, o 

conhecimento humano se mostrou tão finito quanto o próprio homem. A “morte” simbólica 

do sujeito, por via da alienação de si mesmo de Hegel, do sujeito unidimensional de Marcuse 

ou da forma declarada de Foucault, confirma o retorno infinito de Nietzsche: 

                                                 
58

 Idem, 2000, p. 30. 
59

 Idem, 2006, p. 69. 
60

 Idem, 2006, p. 62. 
61

 MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade; tradução de Isabel Sequeira. Portugal: Publicações Europa-América, 

1997, pp. 60-61. 
62

 FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas: uma arqueologia das ciências humanas; tradução de Salma 

Tannus Muchail. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 361. 



 

 

 

38 

A finitude com sua verdade se dá no tempo; e, desde logo, o tempo é finito. O grande 

devaneio de um termo da História é a utopia dos pensamentos causais; como o 

sonho das origens era a utopia dos pensamentos classificadores. Essa disposição foi 

por longo tempo constringente; e, no fim do século XIX, Nietzsche a fez cintilar 

uma última vez, incendiando-a. Retomou o fim dos tempos para dele fazer a morte 

de Deus e a errância do último homem; retomou a finitude antropológica, mas para 

fazer fulgir o arremesso prodigioso do super-homem; retomou a grande cadeia 

contínua da História, mas para curvá-la no infinito do retorno
63

. 

 

2.2 Os Desvios da Contra-Ciência: Nietzsche e Foucault 

 

A importância epistemológica de Foucault está situada, segundo Charles Taylor, 

no avanço de compreensão sobre o indivíduo moderno. Afora este aspecto epistemológico, os 

métodos de pesquisa e os aspectos políticos e jurídicos constituem aquela citada tentativa de 

superação da epistemologia tradicional na forma em que, no tópico anterior, Ricoeur chamou 

de “discussão fragmentária”. A análise fragmentária apregoada por Foucault revela, porém, o 

que a nossa segunda hipótese propõe: uma “estrutura narrativa” do sujeito de direitos. Assim, 

ela se torna relevante aos propósitos de Taylor na tese assumida por Ricoeur sobre as “fontes 

do self”; sobretudo, quando Taylor demonstra que um dos sentidos de dignidade humana do 

sujeito de direitos é a redução do sofrimento individual, como está abaixo: 

(...) o código legal e suas práticas proporcionam uma janela para movimentos mais 

amplos da cultura. Pensemos na terrificante descrição da tortura e execução de um 

homem que tentou o regicídio na França em meados do século XVIII, que abre 

Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Não que horrores comparáveis não aconteçam 

no Ocidente do século XX. Mas são agora considerados aberrações chocantes que 

têm de ser ocultadas
64

. 

Esta citação ajuda Taylor a estruturar a narrativa do sujeito cuja dignidade requer 

a diminuição do sofrimento humano. Como consta neste ensaio citado: “Necessidade portanto 

de romper com esses ritos públicos; de fazer as transferências de condenados passarem pela 

mesma mutação que os próprios castigos; e de colocá-los, a eles também, sob o signo do 

pudor administrativo
65

”. Esta narrativa não estaria tão distante da racionalização weberiana se 

nela houvesse a valorização da burocracia administrativa sobre o comportamento individual. 

Desta forma é que se apresentam, entre as narrativas de Weber e Foucault, as diferenças que, 
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para Taylor e Ricoeur, são uma questão de “valoração” sobre grandezas possíveis. No caso de 

Foucault, substituiu-se a valoração sobre o “poder legítimo” pelo mero “poder”, de forma que 

o “direito deve ser visto como um procedimento de sujeição, que ele desencadeia, e não como 

uma legitimidade a ser estabelecida
66

”. O pesquisador John Holloway, adepto desta tendência 

de pensamento, explica o sentido deste “poder” em moldes não-weberianos: 

O poder reside mais na fragmentação das relações sociais. Esta é uma fragmentação 

material que tem seu núcleo na separação constantemente repetida do feito em 

relação ao fazer, que implica a mediação real das relações sociais por meio das 

coisas, da transformação real das relações entre pessoas em relações entre coisas. 

Nosso intercâmbio prático se fragmenta e, com isso e como parte disto, também 

nossos esquemas de pensamento, a maneira como pensamos e falamos acerca das 

relações sociais. No pensamento e na prática, o cálido entrelaçar-se do fazer, os 

amores, os ódios e os desejos que nos constituem se despedaçam em uma imensidão 

de identidades, em uma imensidão de átomos frios, cada um existindo por si 

mesmo
67

. 

Quando Holloway fala no despedaçamento das identidades e nos átomos com vida 

própria, está a tratar do atomismo do sentido, o aspecto epistemológico do nosso problema. A 

crise de identidade, nesta concepção, decorre da fragmentação do self; o veneno fragmentário 

é o próprio antídoto contra a crise. Percebe-se que, do ponto de vista político, esta concepção 

está distante da perspectiva de Taylor e Ricoeur, referente à “legitimidade” e não à questão do 

“poder legítimo” weberiano. O componente de coerção social do direito é muito valorado nas 

teorias do poder e nas teses neo-weberianas. Na questão de “valoração”, Ricoeur defende que 

“é preciso levar em conta tudo o que Taylor coloca sob o título articulação
68

”. 

Negar esta “articulação” significa aderir, em termos epistemológicos, à contradita 

“fragmentação” de Foucault. Isto explica o sentido da proposta fragmentária citada por Taylor 

e Ricoeur. Como aludiu Taylor quanto à tentativa de superar a epistemologia tradicional: “Há 

hoje uma linha de ataque influente, que se pode chamar imprecisamente de neonietzschiana, e 

da qual o falecido Michel Foucault propôs uma variante de peso, que tem suas próprias razões 

fortes para negar a articulação
69

”. Observa-se o elogio ao neo-nietzschiano, mas também se vê 

a diferença epistemológica, na qual Taylor declara que “o próprio Nietzsche tem uma filosofia 

muito mais rica e crível, ao oferecer como o faz o contra-ideal do super-homem e o hiperbem 

da aceitação sem reservas
70

”. O encontro com o referido “hiperbem” está na própria estrutura 
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narrativa que é articulada pelo sujeito. Como explica Ricoeur, o termo “articulação” de Taylor 

envolve as “avaliações fortes, às quais a heterogeneidade qualitativa dos bens visados por seu 

intermédio impõe certa dispersão;
71

” de forma que “a esse trabalho de coordenação se somam 

as tentativas de hierarquização que possibilitam falar, tal como Charles Taylor, de bens de 

categoria superior, hypergoods
72

”. 

É curioso como Taylor entende o conceito de hiperbens junto à transvaloração de 

valores de Nietzsche, pois a compreensão de Taylor e Ricoeur sobre a moral é inversamente 

proporcional ao plano traçado por Nietzsche, ao qual seguiu Foucault. Ainda assim, expressa 

Taylor: “O surgimento de um hiperbem pela superação de visões anteriores é a realização (ou 

ocorrência) daquilo que Nietzsche denominou „transvaloração de valores‟
73

”. Esta perspectiva 

de Taylor e Ricoeur, entretanto, não corresponde à fuga das questões de uma moral iluminista 

trazidas por Nietzsche; ao invés disto, sinaliza o “retorno infinito” ao projeto iluminista do 

sujeito moderno. Mas este retorno infinito não acontece de forma pacífica, pois o que há, no 

lugar da fuga, é um enfrentamento dos “valores” que cercam a moral deste sujeito, no sentido 

do que Taylor chamou de “horizontes inescapáveis”, ao analisar o mal-estar moderno. 

Ricoeur diz que esta “perturbação pode provir ainda da presunção de contornos 

incertos, talvez até mesmo inquietantes; esse mal-estar está ligado à estrutura de horizonte da 

percepção
74

”. Nesta estrutura está a narrativa do sujeito, em cujos horizontes Taylor e Ricoeur 

contornam uma história infinita de tentativas de superação. À primeira vista, parece irônico 

que os fragmentos do “saber” de Foucault venham em serviço desta unidade narrativa. Porém, 

a arqueologia das peças fragmentadas pode estruturar outros “saberes”. Devemos perguntar se 

acaso esta estrutura não forma também uma unidade dos fragmentos que permita reconhecer 

uma identidade narrativa. Segundo Taylor, a genealogia de Nietzsche possibilita compreender 

a moral desta história de superação de outras identidades: 

Se os hiperbens surgem por meio de superações, a convicção que trazem consigo 

vem de nossa leitura das transições para eles, de certa compreensão do crescimento 

moral. Trata-se de algo sempre aberto à contestação: os ataques aos hiperbens como 

repressivos e opressivos constituem apenas as mais virulentas dessas contestações. 

Quando Nietzsche deseja lançar seu ataque total à moralidade, ele o faz oferecendo 

uma descrição da transição que levou a ela, a ascensão da moralidade de escravo. 

„Genealogia‟ é o nome desse tipo de sondagem. Ninguém pode deixar de reconhecer 

que, se verdadeiras, as genealogias de Nietzsche são devastadoras. Isso porque a 
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genealogia vai ao âmago da lógica do raciocínio prático. Um hiperbem só pode ser 

defendido por meio de determinada leitura de sua gênese
75

. 

Neste sentido, só podemos falar em retorno infinito do sujeito quando, em algum 

momento anterior, houve a fuga. Somente aquilo que fugiu pode vir a retornar. Taylor lembra: 

“Há uma literatura de fuga do self para a qual Nietzsche contribuiu e também, de outra forma, 

Musil, Bataille, bem como Foucault e, de outro modo ainda, figuras como Derrida
76

”. Apenas 

pelo reconhecimento da fuga do self, é possível ao sujeito reconhecer o retorno. Esta fuga do 

self, todavia, também não é pacífica. A tentação para retornar só pode ser evitada mediante 

um conflito interior do sujeito quanto aos “valores” por ele avaliados. De acordo com Taylor: 

“O novo bem mais elevado não só é erigido como um padrão com base no qual outros bens 

comuns são julgados, mas também muitas vezes altera de forma radical a nossa visão de seu 

valor, em alguns casos tomando o que era antes um ideal e rotulando-o como uma tentação
77

”. 

Neste estágio do self, o reconhecimento do conflito não é externalizado, nem pode 

estar explícito ao sujeito. A relação conflituosa do sujeito traduz uma situação de crise do self, 

em que, escreve Ricoeur, “a exortação socrática a uma „vida examinada‟ engendra de maneira 

exemplar um momento crítico, a crise da avaliação
78

”. A crise das “avaliações fortes” consiste 

na crítica do sujeito sobre as mesmas, o que reduz a força avaliativa que o sujeito dedicara aos 

“bens”. Taylor denomina este conflito de crise do self. A sensação de mal-estar possui, para o 

sujeito, o mesmo sentido de perda. O risco da perda dos bens antes fortemente avaliados gera 

uma angústia que Ricoeur descreve com precisão: 

As simples idas e vindas dos seres animados nos poupam em graus variados desses 

estertores de angústia do não-retorno, do desaparecer definitivo. Há como que uma 

graça das coisas que “querem” voltar; mas há também a fantasia das coisas que 

desaparecem e reaparecem de acordo com sua própria vontade: as chaves da casa ou 

do carro, por exemplo... No caso mais favorável, o das idas e vindas familiares – e 

freqüentemente familiais –, a cadeia aparecer, desaparecer e reaparecer é tão bem 

amarrada que ela dá à identidade perceptiva um aspecto de segurança, até mesmo de 

resseguro, à fé perceptiva; a distância temporal, que o desaparecimento alonga e 

distende, é integrada à identidade pela própria graça da alteridade
79

. 

Neste sentido, Taylor expõe que estas perdas não são definitivas, pois, “como viu 

tão bem Nietzsche, uma transvaloração não é necessariamente um evento que acontece de 

uma vez por todas. Os bens mais antigos condenados permanecem, resistem; alguns parecem 
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inerradicáveis do coração humano
80

”. Este caráter define o “desencantamento sem perda” que, 

nesta dissertação, se quer associar à narrativa filosófica de Taylor, a qual Ricoeur acompanha. 

Contrário à noção de “desencantamento” do mundo moderno de Weber, no “desencantamento 

sem perda” há uma transvaloração dos valores que são mantidos em infinito conflito, como 

Taylor considera: “Assim, a luta e a tensão continuam
81

”. Para isto, o discurso psicanalítico é 

privilegiado, por constituir antes uma contra-ciência, como Foucault anotou: 

Em relação às “ciências humanas”, a psicanálise e a etnologia são antes 

“contraciências”; o que não quer dizer que sejam menos “racionais”, ou “objetivas” 

que as outras, mas que elas as assumem no contrafluxo, reconduzem-nas a seu 

suporte epistemológico e não cessam de “desfazer” esse homem que, nas ciências 

humanas, faz e refaz sua positividade. Compreende-se, enfim, que psicanálise e 

etnologia sejam estabelecidas uma em face da outra, numa correlação fundamental: 

desde Totem e tabu, (...) a dupla articulação da história dos indivíduos com o 

inconsciente das culturas e da historicidade destas com o inconsciente dos 

indivíduos abrem, sem dúvida, os problemas mais gerais que se podem levantar a 

propósito do homem
82

. 

O texto de Freud acima citado, “Totem e Tabu”, retorna para anunciar a “morte do 

pai”; daquele tabu de valores que está para ser superado. Deste conflito do self nos termos em 

que Taylor compreendeu o sujeito moderno, é possível concluir que a “luta infinita” declarada 

por Hegel na relação de “reconhecimento mútuo” entre Senhor e Servo foi o prenúncio oposto 

do “retorno infinito” de Nietzsche. A única resposta ao “retorno infinito” dos valores, devido 

à crítica sobre os mesmos, é a “luta infinita” travada pelo sujeito para superar a si mesmo, este 

“quem é” que retorna e ele nega. No lugar de fragmentar o espelho que reluz a imagem do “si 

mesmo”, Taylor e Ricoeur retomam o texto valorado pela hermenêutica para, através desta, 

tratar a crise do sujeito. 

 

2.3 As Interpretações sobre a Hermenêutica de Heidegger 

 

Depois de Heidegger, a filosofia hermenêutica não foi mais a mesma. Gadamer só 

radicalizou a passagem da epistemologia à ontologia fundamental, mas toda mudança está na 

gramática do “Ser e Tempo” de Heidegger. Por isto, a provocação à epistemologia tradicional 

não ficou impune aos dissabores dos críticos associados à racionalidade epistêmica. Habermas 

é o maior expoente desta crítica, pois consegue desmascarar a “morada do Ser” na linguagem 
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de um mundo da vida destranscendentalizado no sujeito não-metafísico da razão moderna. A 

crítica habermasiana termina por revelar a crucial diferença entre a ontologia fundamental de 

Heidegger e Gadamer e a ontologia social de Taylor e Ricoeur, porém, simultaneamente, esta 

crítica afasta Habermas destes filósofos, que buscam numa hermenêutica crítica, isto é, num 

sentido prático-objetivo, uma compreensão sobre o sujeito. 

Os estudos de Habermas sobre a filosofia hermenêutica vão da crítica contundente 

ao enlace com a teoria da compreensão expressiva de Wilhelm Dilthey. No trabalho intitulado 

“Conhecimento e Interesse
83

”, Habermas acompanha a tentativa de superação do positivismo 

por duas tendências de pensamento: a lógica semântica de Charles Sanders Peirce e a teoria de 

Dilthey, onde há o vínculo hermenêutico. O pragmatismo de Peirce conduzia a uma filosofia 

cujos critérios se diferenciavam do psicologismo, tendo em conta que as condições iniciais da 

pesquisa eram dadas na comunidade de intérpretes. Neste sentido, as hermenêuticas de Taylor 

e Ricoeur estão próximas do pragmatismo peirceano no tocante à interpretação do texto visto 

de forma ampliada. Entretanto, diferenciam-se os modos nos quais são definidos os realismos 

semânticos, conforme George Browne do Rêgo explicita: 

Ao se opor ao nominalismo, Peirce admite que todo e qualquer experimento 

científico, constitui tentativa de legislar que, como tal, deve produzir resultados 

gerais e, sem eles, toda a pesquisa científica restaria estagnada. Peirce traduz nesses 

termos todo o significado do seu realismo
84

. 

A tese realista de Taylor e Ricoeur não se preocupa em estruturar uma teoria geral 

do significado. Com esta perspectiva realista centrada na investigação da moral, pode-se dizer 

que os dois filósofos têm mais apego à antropologia do que ao próprio exame dos enunciados 

semânticos, que hoje é o campo específico da filosofia analítica. No caso do pragmatismo de 

Peirce, o “enunciado é a forma exata de uma convicção (belief) que funciona como uma regra 

determinada do agir instrumental (habit)
85

”. É possível discernir a diferença entre o habitus de 

Bourdieu e o habit nesta postura comportamentalista do pragmatismo. Neste, as “convicções 

encontram-se cristalizadas na forma de conceitos86”, mas estes só fazem sentido “a partir do 

sistema de referências próprio a um agir que possibilita o controle do seu sucesso
87

”. Na tese 
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realista de Taylor e Ricoeur, como descreve este último, o conceito de interpretação de Peirce 

é compreendido de forma “aberta”:  

É a Charles Sanders Peirce que eu irei buscar um conceito de interpretação mais 

próximo daquele que a exegese requer, quando põe a interpretação em relação com a 

tradição no próprio interior de um texto. Segundo Peirce, a relação de um “signo” 

com um “objeto” é tal que uma outra relação, a de “interpretante”com “signo”, pode 

enxertar-se na primeira; o importante, para nós, é que esta relação de signo com 

interpretante é uma relação aberta, no sentido de que há um outro interpretante 

susceptível de mediatizar a primeira relação
88

.  

O problema posto por Habermas é a junção feita entre a realidade fática da técnica 

e o “real”, conforme enunciados verdadeiros que seriam correlatos. De acordo com Habermas, 

esta noção, “Heidegger, partindo de Husserl, a formulou explicitamente: a diferença entre ente 

e ser
89

”. Neste aspecto, inteiramente epistemológico à questão do sujeito, surge a importância 

do conceito de Eu individual, “o qual não pode ser pensado dentro do círculo funcional onde 

se exerce a atividade instrumental
90

”. Neste conteúdo da individualidade, Habermas aponta 

para a tese de Dilthey como a alternativa viável ao auge positivista. Referimos que o conceito 

de Eu individual resulta da busca de um sentido prático-objetivo, mas numa estrutura não tão 

linear de narração e de diálogo, onde não se pode tecer uma relação causal, típica das ciências 

naturais. Habermas recuperou Dilthey e trouxe à filosofia hermenêutica uma análise do self 

numa via dialogal cujas semelhanças com Taylor e Ricoeur, à primeira vista, obscurecem a 

posição da ética discursiva, que põe a crítica anterior à contextualização do sujeito. 

Neste tópico, pergunta-se: como criticar antes mesmo de vivenciar a prática? Na 

ética habermasiana, considera-se que há um neo-kantismo evolvido no discurso crítico, mas 

numa forma diferente de Rawls, devido ao caráter comunicativo atribuído aos sujeitos. Ocorre 

que, assim como na ética kantiana, Habermas considera a diferença antes mesmo da unidade; 

o diverso anterior ao idêntico; a crise antecipada à estrutura individual. Esta é a valoração que 

radicaliza a crítica contra a filosofia hermenêutica posterior à Heidegger e Gadamer. Contudo, 

quando Taylor reconstrói a hermenêutica de Heidegger numa pragmática “realista” e Ricoeur 

ultrapassa a ontologia fundamental de Gadamer, ambos modelam uma hermenêutica crítica 

onde os “horizontes inescapáveis” do sujeito são também horizontes reformuláveis. O sujeito 

de direitos de Taylor e Ricoeur só tem lugar numa “razão prática” neo-aristotélica, onde a 
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identidade é vista junto à crise inerente aos conflitos. O reconhecimento do sujeito de direitos, 

assim, vem da sabedoria prática no que tange a uma estrutura moral conflituosa. 

 

2.3.1 A Filosofia Hermenêutica após a Crítica de Habermas 

 

A hermenêutica de Dilthey recebeu os mesmos alicerces teóricos de Humboldt e 

Savigny. Esta relação entre Dilthey e a Escola Histórica do Direito consiste na formação das 

chamadas ciências do espírito. O descaminho hermenêutico posto por Habermas está centrado 

na tentativa de Heidegger em superar a filosofia do sujeito através da linguagem do Ser, o que 

fica explícito na comparação extemporânea sobre Humboldt: “Enquanto Heidegger realiza 

diagnósticos da época por conta própria, a filosofia da linguagem de Humboldt sugere a 

divisão de trabalho com uma teoria social que leva a sério, como recurso de solidariedade 

social, um mundo da vida reproduzido pelo agir comunicativo (...)
91

”. Ao equiparar a divisão 

de trabalho com a filosofia da linguagem de Humboldt, Habermas vai além do mero campo 

filosófico para o horizonte da teoria social; porém, apresenta o discurso neo-durkheimiano da 

forma de projetar a solidariedade social. 

Portanto, a presente crítica habermasiana está imbuída dos aspectos sociológicos 

que, mesmo na forma pós-metafísica de um discurso orientado para a razão comunicativa, 

leva ao kantismo, pela via filosófica dos teóricos clássicos neo-kantianos, Durkheim e Weber. 

É necessário ter em conta, então, a perspectiva teórica habermasiana, para compreender os 

limites desta crítica filosófica a respeito de Heidegger; sobretudo, para visar as diferenças de 

análise com relação à Taylor e Ricoeur, que superam as barreiras da teoria social clássica. No 

entanto, o suporte crítico habermasiano também vem em favor das distinções hermenêuticas 

entre Heidegger e os referidos autores. 

Para encaminhar a crítica, Habermas estrutura uma excelente exposição da busca 

de Heidegger quanto à restituição histórica da filosofia através da metafísica: “A originalidade 

de Heidegger consiste em classificar a dominação moderna do sujeito de acordo com uma 
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história da metafísica
92

”. A valoração com respeito à história filosófica como forma de resgate 

do entendimento do sujeito já havia sido patrocinada por Hegel e, numa medida extrema, por 

Nietzsche. Neste aspecto, não há novidade no valor empregado à história. Todavia, o ataque à 

razão centrada no sujeito “pouco considera aquela diferença entre razão e entendimento, a 

partir da qual Hegel queria ainda desenvolver a dialética do esclarecimento
93

”. O projeto de 

esclarecimento do sujeito foi interrompido pela crítica de Heidegger. Nesta, não existe acordo 

quanto à tentativa de reestruturar a razão: “Não é mais capaz de extrair da consciência de si, 

além do seu lado autoritário, um lado reconciliador
94

”. 

Desta forma, Heidegger se nutre das fontes não-reconciliatórias de Nietzsche para 

“destruir a razão moderna de maneira tão profunda, que não faz mais distinção entre os 

conteúdos universalistas do humanismo, do esclarecimento e do próprio positivismo, por um 

lado, e das idéias particularistas de auto-afirmação do racismo e do nacionalismo (...)
95

”. Mas 

a figura mitológica de Dionísio, esculpida por Nietzsche, ainda se reportava à arte como modo 

de filosofar, enquanto “Heidegger fica apenas no gesto que assegura que, para iniciados, „há 

um pensamento mais rigoroso do que o conceitual‟
96

”. Logo, é possível ver, nesta análise de 

Habermas, os primeiros pontos de divergência hermenêutica que posicionam Taylor e Ricoeur 

numa modalidade ainda epistêmica, onde a guinada ontológica de Heidegger tem limites. 

Esta guinada ontológica fundamental significou o abandono de toda ciência ligada 

ao conhecimento. Embora se trate de romper com a filosofia do sujeito, os horizontes da 

ontologia fundamental buscam escapar do próprio sujeito da racionalidade. Sequer é o caso de 

se falar em valores, como na hipótese da transvaloração dos mesmos; “os próprios vínculos 

normativos criados permanecem ídolos ocos
97

”. Neste sentido, as hermenêuticas de Taylor e 

Ricoeur estão próximas da crítica de Habermas:  

Na linguagem empregada para a comunicação é possível reconhecer as estruturas 

que esclarecem como o mundo da vida, ele próprio desprovido de sujeito, reproduz-

se por meio dos sujeitos e de sua ação orientada ao entendimento. Com isso se 

resolveria a questão pelo “quem” do ser-aí, que Heidegger, no entanto, reconduz de 

novo a um sujeito que constitui o mundo do ser-no-mundo pelo projeto autêntico de 

suas possibilidades do ser-aí. (...) Ele está suspenso, por assim dizer, nas estruturas 
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da intersubjetividade lingüística e conserva-se com o auxílio do mesmo medium em 

que sujeitos capazes de falar e agir se entendem sobre algo no mundo
98

. 

O paradoxo da ontologia fundamental, então, é adentrar o Ser no mundo da vida 

sem capitular as formas estruturadas em torno da razão deste sujeito na narrativa filosófica. A 

inocência da tradição epistemológica estaria, nesta crítica ontológica, relacionada à tentativa 

de purificação da condição existencial do sujeito. “Visto que tais estruturas estão previamente 

ordenadas em relação às categorias do ente em seu todo e às regiões do Ser em particular, a 

respeito das quais os cientistas comportam-se de modo objetivante, a analítica existencial do 

ser-no-mundo ganha o nome de uma ontologia fundamental
99

”. Nestes termos, foi colocada a 

problemática da filosofia transcendental; “Husserl chamara isso de fundação das ciências no 

mundo da vida
100

”. No entanto, a ontologização da filosofia transcendental feita por 

Heidegger suprimiu do mundo da vida não só o aspecto “fundacional” da epistemologia, 

como qualquer hipótese de reconciliação epistêmica, mesmo na forma hermenêutica das 

ciências do espírito. 

A filosofia hermenêutica possui lastro epistêmico nesta cisão entre as ciências do 

espírito e as ciências da natureza. Pode-se afirmar que Heidegger, neste sentido, pretende ir 

além da compreensão expressiva de Dilthey, que privilegiou a investigação das ciências do 

espírito pelo alcance da auto-reflexão. Esta auto-reflexão acontece na seara intersubjetiva, na 

relação do Eu individual com o Eu social. Habermas reconstrói a hermenêutica de Dilthey no 

campo intersubjetivo, onde Peirce não teria chegado a contento por ter permanecido longe da 

fundação das ciências do espírito e da separação destas com as ciências da natureza. Este 

ambiente das ciências do espírito marcou o pensamento ocidental, com ressonâncias na Escola 

Histórica do Direito, de Savigny, bem como compreende a história da filosofia hermenêutica, 

de Schleiermacher, tanto quanto as noções de Humboldt: 

O cânone das ciências do espírito, cujo início está ligado aos nomes de Wolff e 

Humboldt, Niebuhr, Eichhorn, Savigny, Bopp, Schleiermacher e Grimm, cristalizou-

se até meados do século XIX, a partir das pesquisas que caracterizam sobretudo a 

Escola Histórica na Alemanha
101

. 

Habermas nota a presença da auto-reflexão já na crítica pragmatista às ciências da 

natureza. A auto-reflexão resulta das interpretações acumuladas na história de vida, de modo a 

assumir um aspecto biográfico na forma de narrativa. “Dilthey compara esta experiência 
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biográfica cumulativa com a indução, eis que qualquer interpretação subseqüente corrige, em 

base de experiências negativas, as generalizações das interpretações posteriores
102

”. Este 

processo metodológico é constitutivo das ciências do espírito, onde a hermenêutica se valida 

intersubjetivamente, com a participação dos interlocutores, assim como Peirce propunha. A 

diferença da experiência hermenêutica é o envolvimento da “vida em vista da unidade de uma 

biografia individual. Esta unidade está ancorada na identidade de um Eu e na articulação de 

um sentido ou significação
103

”. 

 

2.3.2 A Hermenêutica do Texto: Taylor versus Derrida  

 

Mesmo após a guinada de Heidegger, a hermenêutica crítica de Charles Taylor 

manteve o acesso epistêmico nos horizontes do sujeito: “Essa forma de narração tem por fonte 

a narrativa biográfica. Estamos convencidos de que dada maneira de ver as coisas é correta 

porque vivemos uma transição que compreendemos ser redutora de erros, representando, por 

conseguinte, um ganho epistêmico
104

”. No entanto, Taylor formula uma interpretação realista 

de Heidegger, diferente daquela elaborada por Habermas. Nesta interpretação, Taylor critica a 

posição de Derrida, ao qual se atribui uma concepção subjetivista. Segundo Habermas: “Na 

medida em que Heidegger foi recebido na França do pós-guerra como autor de „Carta sobre o 

humanismo‟, Derrida reclama com razão o papel de autêntico discípulo (...)
105

”. 

A referida “Carta sobre o humanismo” tem como alvo a racionalidade humanista 

do projeto de esclarecimento. Nela, Heidegger declara: “Todo humanismo ou se funda numa 

metafísica ou se converte a si mesmo em fundamento de uma metafísica
106

”. A crítica à razão 

promovida por Heidegger é reconhecida por Taylor como realista, em face desta tentativa de 

superação epistemológica do animal rationale para alcançar a humanitas do Ser. Taylor adere 

ao sentido de dignidade humana próximo à concepção de Heidegger, assim definida:  

(...) as determinações humanistas da Essência do homem, ainda mesmo as mais 

elevadas, não chegam a fazer a experiência do que é propriamente a dignidade do 

homem. Nesse sentido o pensamento de Ser e Tempo é contra o humanismo. Essa 

oposição, todavia, não significa que um tal pensamento bandeie para o lado oposto 
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do humano e preconize o inumano, defenda a desumanidade e degrade a dignidade 

do homem. Ao contrário. Pensa-se contra o humanismo porque o humanismo não 

coloca bastante alto a humanitas do homem. De fato, a grandeza da Essência do 

homem não consiste em ser ele, como “sujeito”, a substância do ente, para, na 

qualidade de déspota do Ser, fazer com que a entidade (Seiendsein) do ente se 

reduza à tão celebrada “objetividade
107

”. 

A crítica de Heidegger à objetividade humanista atinge ao cientificismo que, para 

Taylor, possui o mesmo significado da coisificação do sujeito. A racionalização weberiana é o 

auge cientificista deste projeto de esclarecimento. Desta forma, a valoração aludida aos bens 

humanos das hermenêuticas de Taylor e Ricoeur não significa uma neutralização dos valores 

como forma de objetificação. As chamadas teorias da ação, referentes aos clássicos da teoria 

social, compreendem os valores nesta pretensão de neutralidade epistemológica, com relação 

ao total domínio sobre os objetos. Por isto, Heidegger colocou: “Toda valorização, mesmo 

quando valoriza positivamente, é uma subjetivação. Pois ela não deixa o ente ser, mas deixa 

apenas que o ente valha, como objeto de sua atividade (Tun)
108

”. 

Com o objetivo de explorar a evolução do conceito de self, operada pela mudança 

na filosofia da linguagem, Taylor aproxima Heidegger do segundo Wittgenstein. Para Taylor: 

“A doutrina ulterior da linguagem de Heidegger é tão anti-subjetivista que ele chega a inverter 

a relação costumeira em que se vê a língua como nosso instrumento, falando de a linguagem 

falar em vez de seres humanos falando
109

”. Taylor caracteriza duas modalidades da filosofia 

da linguagem, que ele denomina de “expressivo-constitutiva” e “delimitativa”. A primeira é 

uma reação à segunda, que tem como principais teóricos Hobbes, Locke e Condillac: “Nessa 

visão clássica, a linguagem é concebida como um instrumento. A teoria constitutiva, por outro 

lado, opõe-se a isso, podendo-se ver a concepção heideggeriana da linguagem (...)
110

”. Porém, 

esta concepção heideggeriana, segundo Taylor, não foi acompanhada por Derrida. 

Ao analisar a crítica que Derrida faz à teoria do significado de Husserl, Habermas 

diz ser uma visão nada inovadora, uma vez que a intencionalidade de Husserl já havia sido 

objetada por Heidegger, conforme descrito no capítulo anterior. Mas Habermas aproveita para 

se afirmar contra o expressivismo de Husserl: “Já que, de início, os sujeitos se defrontam sem 

mediação e percebem-se a partir do exterior, como objetos, a comunicação entre eles é 

concebida segundo o padrão da sinalização de conteúdos de vivências, ou seja, de modo 
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expressivista
111

”. Como vimos também no capítulo anterior, Tugendhat observou que Husserl 

preteriu os signos, cujas funções eram apenas de índices sinalizadores dos significados. Numa 

interpretação distinta da forma expressivista de Habermas, mas também contrária à teoria de 

Husserl, Taylor emprega o termo “expressivismo” de outra maneira, como se segue:  

(...) as teorias constitutivas abrangem todo o âmbito das formas expressivas (aquilo 

que Cassirer chamou de “formas simbólicas”). Ora, enquadra-se aí outro 

subconjunto até agora não mencionado, a obra de arte, algo que não é projeção 

expressiva nem descrição. De certo modo, a obra de arte desempenhou no 

desenvolvimento do expressivismo um papel bem mais importante do que aquilo 

que tenho chamado de projeção
112

. 

Taylor classifica “três níveis da forma expressiva: o projetivo, o simbólico (em 

obras de arte) e o descritivo
113

”. Todas estas formas são constituintes da expressividade e, por 

isto, Taylor as considera como uma concepção expressivo-constitutiva da linguagem. A forma 

expressiva projetiva diz respeito às projeções que são lançadas sobre o horizonte do sujeito, o 

que pode ser exemplificado nas expectativas dos grupos sociais acerca da vida dos indivíduos. 

O estatuto da linguagem como a “morada do ser”, tratado por Heidegger, consiste na forma 

expressiva descritiva. Quanto à forma simbólica, o próprio Cassirer recorda Humboldt: 

Esse princípio metodológico havia encontrado a sua primeira expressão, talvez 

clássica, na obra de um grande lingüista e grande pensador filosófico. Wilhelm von 

Humboldt deu o primeiro passo no sentido de classificar as línguas do mundo e 

reduzi-las a certos tipos fundamentais. Para esta finalidade, não podia empregar 

métodos exclusivamente históricos.
114

 

As filosofias de Humboldt e Heidegger são, portanto, para Taylor, faces diferentes 

do mesmo projeto expressivo-constitutivo. De acordo com Taylor: “Na famosa formulação de 

Humboldt, temos de pensar a linguagem primariamente como energeia, e não simplesmente 

como ergon. Essa atividade de fala tem uma dimensão expressivo-projetiva incontornável (...) 

estamos, como locutores, projetando certa atitude com relação a nossos interlocutores (...)
115

”. 

Isto significa considerar o locus do sujeito da linguagem, cuja acepção epistemológica é de 

engajamento da razão prática. A concepção delimitativa da linguagem, por seu turno, decorre 

da filosofia do sujeito, que pregava o “desprendimento” do locus individual. 

Na crítica de Taylor, este “desprendimento” do sujeito, partindo do cartesianismo, 

defendia a noção da transcendência dos sentidos humanos. O sujeito cartesiano estaria, então, 
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deslocado dos significados que são internalizados pelo indivíduo no convívio com o grupo 

social. Diante disto, pode-se entender a aversão de Taylor quanto ao racionalismo crítico de 

Karl Popper. A primeira página do ensaio de abertura do livro “Argumentos Filosóficos” 

declara que: “A preeminência da epistemologia explica um fenômeno como Karl Popper
116

”. 

O “racionalismo crítico” de Popper pode ser resumido, segundo as palavras do próprio autor, 

como uma transcendência dos sentidos humanos: “Este método fez-nos transcender não só os 

nossos sentidos como também a nossa tendência, em parte inata, para olhar o mundo como 

um universo de coisas identificáveis e suas propriedades
117

”. Nas perspectivas de Taylor e até 

mesmo de Habermas, esta transcendência epistemológica que visa a “coisificação” do objeto 

do conhecimento é a herança do discurso cartesiano para a modernidade. 

A teoria de Taylor assume uma interpretação corporificada no sentido de “pano de 

fundo”, onde “nosso conhecimento corporal e a maneira como agimos e nos movemos podem 

codificar componentes de nossa compreensão do self e do mundo
118

”. Conforme Taylor
119

, 

além do habitus de Bourdieu, esta interpretação corporificada do self também está embutida 

nas noções de pré-compreensão de Heidegger, de experiência sensitiva de Merleau-Ponty e do 

jogo de Wittgenstein. Na feliz expressão de Castoriadis: “Do começo ao fim, Merleau-Ponty o 

afirma: falar e pensar são inseparáveis
120

”. 

Ricoeur retoma o sentido de “fé originária” de Merleau-Ponty para dar ao locus do 

sujeito a identificação “não apenas do olhar, mas também do corpo inteiro engajado na 

exploração passiva-ativa do mundo
121

”. Ainda de acordo com Ricoeur: “Ao falar da síntese de 

horizontes que a exploração dos contornos suscita, Merleau-Ponty declara que essa síntese é 

essencialmente temporal: ela não tem de superar o tempo, „mas ela se confunde com o próprio 

movimento por meio do qual o tempo passa‟
122

”. Em Merleau-Ponty, há uma passagem 

relevante sobre a interpretação corporificada, a partir dos significados próprios do sujeito que 

“conhece a si mesmo”: 

Sob pena de perder o fundamento de todas as minhas certezas, não posso pôr em 

dúvida aquilo que minha presença a mim mesmo me ensina. (...) Não sou para mim 

mesmo nem „ciumento‟, nem „curioso‟, nem „corcunda‟ nem „funcionário‟. 

                                                 
116

 Idem, 2000, p. 13. 
117

 POPPER, Karl R. O Mito do Contexto: em defesa da ciência e da racionalidade; tradução: Artur Mourão; 

organização: M. A. Notturno. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 84. 
118

 Idem, 2000, p. 186. 
119

 Idem, 2000, p. 185. 
120

 CASTORIADIS, Cornelius. As Encruzilhadas do Labirinto / Volume 01; tradução de Carmem Sylvia 

Guedes, Rosa Maria Boaventura e Denis Rosenfield. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 191. 
121

 Idem, 2006, p. 77. 
122

 Idem, 2006, pp. 77-78. 



 

 

 

52 

Frequentemente nos espantamos de que o enfermo ou o doente possam suportar-se. 

É que para si mesmos eles não são enfermos ou moribundos
123

. 

O sentido de “presença”, tal qual está exposto no texto acima, permeou a filosofia 

hermenêutica de Heidegger no âmbito da linguagem, através da pergunta sobre o sentido da 

compreensão que está no ser. O caminho que a hermenêutica faz do ser-com dissimulado, 

onde impera a inautenticidade, para o ser-em, será o salto da epistemologia para a ontologia. 

Heidegger observa a “manifestação” do fenômeno como “modo privilegiado de encontro
124

”. 

O filósofo trata esta manifestação como o ser-no-mundo
125

. Porém, entre a manifestação e a 

aparência, pode-se ver o fenômeno de modos distintos, pois “se, por aquilo que se mostra, 

compreende-se o ente, que no sentido de Kant se torna acessível na intuição empírica, então 

logra-se usar devidamente o conceito formal de fenômeno”. Nesta acepção, estaria satisfeita a 

exigência do que Heidegger chamou de conceito vulgar de fenômeno. “O conceito vulgar, 

porém, não é o conceito fenomenológico de fenômeno
126

”. 

Taylor identifica três vertentes vinculadas à filosofia da linguagem de Heidegger. 

Na primeira, onde podemos situar Hegel, é possível conceber o self como auto-expressão ou 

como um “espírito” (Geist) que transcenda o self, de modo que seja permitido “se mover para 

os dois pólos, o subjetivo ou o objetivo
127

”. Na segunda, está a análise de Humboldt, na qual 

Taylor localiza o self. Na terceira, encontra-se Derrida, o proponente desconstrutivista, cuja 

crítica ao fonocentrismo leva ao privilégio da escritura. O conceito de articulação em Taylor 

se afina com Derrida nesta função expressiva, como descreve o autor da gramatologia: 

Era necessário esse desvio para se re-apreender a função do conceito de articulação. 

Esta enceta a linguagem: abre a fala, como instituição nascida da paixão, mas 

ameaça o canto como fala original. Ela a puxa do lado da necessidade e da razão – 

que são cúmplices – e assim se presta melhor à escritura. Quanto mais é articulada 

uma língua, mais ela é racional, menos é musical, e por isso menos perde com ser 

escrita, melhor ela exprime a necessidade
128

. 

Contudo, Taylor refuta a crítica fonocentrista de Derrida, com o apoio da filosofia 

da linguagem de Humboldt: “Todos os falantes/locutores, ao entrarem na conversação a partir 

da infância, vêem sua identidade moldada por suas relações no âmbito de um espaço 
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preexistente de expressão
129

”. Como verificou Cassirer, Humboldt foi atraído para além da 

análise meramente histórica, típica de sua época. Esta característica revelou uma preocupação 

com a linguagem; não apenas no caráter gráfico, como também no acento da fala. Na visão de 

Taylor, a análise humboldtiana corresponde à compreensão holística dos sentidos do sujeito e 

a “teoria derridiana é na verdade a imagem especular do subjetivismo
130

”. Logo, para Taylor, 

a filosofia da linguagem de Humboldt, o segundo tipo ligado à análise heideggeriana, consiste 

no único modelo não subjetivista. A categoria da différance, de Derrida, funciona como “o 

não-agente que instaura o espaço da expressão
131

”. Neste caso, conforme Taylor: “A retórica 

do fim do sujeito mascara a opção em favor de uma atitude altamente subjetivista (...)
132

”. 

 

2.3.3 A Superação da Crise Hermenêutica por Ricoeur 

 

As interpretações subjetivistas resultam da própria crise da filosofia hermenêutica 

posterior à ontologia fundamental de Heidegger: “(...) a ontologia só pensa o ente (on) em seu 

ser. (...) o pensamento que em Ser e Tempo tentou preparar-se para pensar (vordenken) a 

Verdade do Ser, foi intitulado Ontologia Fundamental
133

”. Neste conceito de verdade, como 

aludiu Habermas, “E. Tugendhat já demonstrou como Heidegger „passa justamente por cima 

do problema da verdade ao converter o termo „verdade‟ em um conceito fundamental‟
134

 A 

crise da hermenêutica está na tentativa de Heidegger em superar o kantismo, ao se explicar no 

seu movimento ontológico: “(...) afasta-se ele da “ontologia” metafísica (mesmo de Kant). (...) 

não por pensar o ser do ente e, assim, forçar o Ser no conceito, mas por não pensar a Verdade 

do Ser e assim desconhecer que há um pensamento mais rigoroso do que o conceitual
135

”. 

Como afirma Taylor, “a tentativa que Kant faz de formular as condições-limite da experiência 

estava infectada por certas doutrinas filosóficas de sua época
136

” e, para superá-las, Ricoeur 

procura no sentido da Krisis, de Husserl, o primeiro ponto de apoio: 

Em vez de precipitar-me com um salto para a ontologia fundamental de Heidegger, 

procurarei na Krisis, de Husserl, meu primeiro ponto de apoio. O filósofo ainda se 
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vale de uma filosofia transcendental em que o ego é o portador de um projeto de 

constituição no qual se explicita o ato fundamental de doação de sentido 

(Sinngebung); mas, confrontando à “crise das ciências européias”, ele caracteriza 

logo no começo do jogo sua filosofia como “a expressão da crise radical da vida da 

humanidade européia”. Será somente na terceira e última parte que ele enfrentará 

Kant (...). Kant “não pensava de modo algum que, em sua maneira de filosofar, ele 

também pisava um solo de pressuposições não interrogadas [...], que concorriam 

para determinar o sentido de suas questões” (Husserl, La Crise, p. 118)
137

. 

Neste sentido, Ricoeur acompanha Lévinas, que considerou a última filosofia de 

Husserl como a “ruína da representação
138

”. O representacionalismo na epistemologia deriva 

também da filosofia hermenêutica. Friedrich Schleiermacher
139

, neste formato, iniciou uma 

teoria geral da hermenêutica. Nesta teoria, foram traçadas duas espécies de interpretação: a 

interpretação gramatical, relacionada ao discurso comum de uma determinada língua; e a 

interpretação técnica ou psicológica, referente à mensagem do escritor do texto. Todavia, a 

contradição era inerente, visto que a distinção de Schleiermacher quanto à linguagem objetiva 

e subjetiva impunha à escolha de uma contra a outra. Mas a meta de se estabelecer uma teoria 

geral da hermenêutica já havia contagiado a ciência daquele período, marcada pela dialética 

entre o romantismo e o criticismo: 

(...) o programa hermenêutico de um Schleiermacher trazia a dupla marca romântica 

e crítica: romântica, pelo seu apelo a uma relação viva com o processo de criação; 

crítica, pela sua vontade de elaborar regras da compreensão universalmente válidas. 

Talvez, toda hermenêutica esteja para sempre marcada por esta dupla filiação 

romântica e crítica, crítica e romântica. Crítico é o propósito de lutar contra a 

incompreensão em nome do famoso adágio: “há hermenêutica onde há 

incompreensão”; romântico é o propósito de “compreender um autor tão bem ou 

melhor do que ele se compreendeu a si mesmo”
140

.  

A “Crítica” de Kant ampliou a perspectiva da hermenêutica, quando a teoria do 

conhecimento foi questionada pela ligação com uma teoria do ser; o conhecimento dependeria 

de uma “capacidade de conhecer”. Wilhem Dilthey dá continuidade ao ponto interrompido 

por Kant
141

, ao interpretar a história como o encadeamento, ou a conexão interna com a vida, 

exteriorizada em configurações que podem ser decifradas. Dilthey se afastava da objetividade 

da compreensão nos termos positivistas, mas o seu conceito de reprodução visava à exigência 

da objetivação. Contudo, Dilthey não conseguiu escapar do espírito universal hegeliano, nem 

das aporias de Schleiermacher quanto a uma hermenêutica que deposita a compreensão do 

texto na dependência daquele que produziu o texto. 
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Após Dilthey, a hermenêutica foi saturada pela questão epistemológica referente 

ao aprisionamento a uma teoria do conhecimento. O problema hermenêutico do psicologismo, 

ainda pendente em Dilthey, já não existe na ontologia fundamental de Heidegger, pois nesta 

se “mundaniza” a compreensão. Portanto, houve uma evolução heideggeriana desde quando a 

primeira função
142

 da compreensão hermenêutica posterior à ontologia fundamental passou a 

ser de orientação. Em termos não-epistêmicos, isto faz com que a compreensão não constitua 

a posse de um fato, mas a apreensão de uma possibilidade do ser. Esta função está indicada no 

conceito de “orientações definitórias”, de Taylor: 

A orientação tem dois aspectos; há duas maneiras pelas quais podemos não 

conseguir tê-la. Posso desconhecer o terreno em que piso – não saber os lugares 

importantes que o compõem nem a maneira como se inter-relacionam. Essa 

ignorância pode ser sanada por um bom mapa. Mas poderei estar perdido de outra 

maneira se não souber como me situar nesse mapa
143

.  

Neste conceito de “orientações definitórias”, Taylor envolve a história universal e 

a particular; a compreensão do que veio até o indivíduo, de forma implícita e explícita, assim 

como a posição ocupada pelo indivíduo no lugar que lhe é dado a compreender. O método 

hermenêutico proposto por Taylor e Ricoeur mantém o sentido heideggeriano da linguagem 

expressivo-constitutiva, mas numa acepção antropológica de “bens constitutivos do sujeito”, 

onde se recusa o conceito de verdade da ontologia fundamental. Contudo, sobre esta primeira 

função do compreender, Ricoeur também observa: 

Não deveremos perder de vista este ponto, uma vez que iremos tirar conseqüências 

metodológicas desta análise: compreender um texto, diremos nós, não é encontrar 

um sentido inerte que nele estivesse contido, é revelar a possibilidade de ser 

indicada pelo texto; continuaremos, assim, fiéis ao compreender heideggeriano que é 

essencialmente um projetar ou, de forma mais dialética e mais paradoxal, um 

projetar num preliminar ser lançado
144

. 

A hermenêutica de Heidegger explicita a compreensão de modo a estar prevenida 

da teoria do conhecimento, pelo círculo da compreensão conhecido por círculo hermenêutico. 

Nesta hipótese, para o sujeito compreender, deve partir de si próprio até o ser compreendido. 

Esta recorrência ao círculo hermenêutico interpretativo é definida, na filosofia heideggeriana, 

pela pré-compreensão
145

. Esta caracterização do círculo hermenêutico desvia as preocupações 

de Heidegger em relação ao discurso e à escrita. Daí vem a incompatibilidade metodológica 

de Taylor e Ricoeur com relação à filosofia de Gadamer, que segue Heidegger neste aspecto e 
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parte da pré-compreensão ontológica do círculo hermenêutico. Mas Gadamer interessa a esta 

pesquisa para demonstrar a solução do problema que Ricoeur elucidou ao tratar da “função 

hermenêutica da distanciação”, tratada por aquele filósofo em “Verdade e Método
146

”. Para 

Gadamer, “ou praticamos a atitude metodológica, sem perdermos a densidade ontológica da 

realidade estudada, ou praticamos a atitude de verdade, mas, então, teremos que renunciar à 

objetividade das ciências humanas
147

”. 

Ricoeur refuta esta unicidade das alternativas entre “distanciação alienante” e 

“participação por pertença”. De acordo com Ricoeur, o texto provoca a distanciação, mas nele 

também existe a participação. Através do texto, há uma distanciação positiva, uma vez que o 

texto “revela um aspecto fundamental da própria historicidade da experiência humana, a 

saber, que ela é uma comunicação na e pela distância
148

”. Esta concepção remete à différance 

de Derrida. No entanto, não há uma desconstrução do texto em Ricoeur; pelo contrário, este 

problema da “função hermenêutica da distanciação” foi ultrapassado por Ricoeur em cinco 

etapas sistematizadas assim
149

: (1°) a realização da linguagem como discurso; (2°) o discurso 

como obra estruturada; (3°) a relação da fala com a escrita nas obras do discurso; (4°) a obra 

do discurso como projeção de um mundo; e (5°) o discurso e sua obra como mediação da 

compreensão de si. 

Em conjunto, estas questões constituem os critérios da textualidade. Neste tripé do 

“discurso-obra-escrita” está o problema de se projetar um mundo, referido por Ricoeur como 

o “mundo da obra”. Para Ricoeur, neste mundo da obra está centrada a questão hermenêutica, 

com cada um destes cinco critérios de textualidade. A “distanciação” do discurso faz parte do 

acontecimento e da significação da linguagem. A fala indica um acontecimento. Como nota 

Charles Taylor, depois que Saussure considerou os “eventos de significado”, passou a analisar 

o código da linguagem (langue), “a que se recorre em cada ato de fala particular (parole)
150

”. 

Mas, enquanto o “signo” da fala e do uso é a unidade base da língua, estudada pela lingüística 

estrutural, a “frase” diz respeito à unidade base do discurso, relativa à teoria do discurso. 

A teoria do texto de Ricoeur parte da frase formadora do discurso, onde se situa o 

acontecimento e o sentido. No discurso, a interlocução de mensagens e a língua são condições 

prévias de comunicação. O discurso sempre é intersubjetivo, pois nele está a finalidade de ser 
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comunicada uma mensagem. Até na situação hipotética daquele que fala “para o vento”, há 

uma troca intersubjetiva com o mundo, seja para alguém, para algo ou para si mesmo. Ricoeur 

designa por “instância do discurso
151

” ao “acontecimento do discurso”, tendo em conta que o 

próprio discurso já é um acontecimento da realização da linguagem como discurso. 

Todo discurso efetua-se como acontecimento e compreende-se como significação. 

A tensão entre efetuação e compreensão produz o discurso como obra
152

. Esta efetuação leva 

ao princípio da história efetual, considerado por Heidegger e Gadamer contra o historicismo, 

no sentido da consciência estar embotada pelo ser histórico, ao passo que a história determina 

o ser antes deste poder determiná-la. Por este princípio, a história “determina a retaguarda das 

nossas valorações, dos nossos conhecimentos e até dos nossos juízos críticos
153

”. É claro que 

a razão crítica se antepôs a esta concepção, tendo em vista que a crítica antecede aos valores 

nos termos da racionalidade discursiva de Habermas. Em Ricoeur, a compreensão permanece 

articulada na linguagem do discurso. O acontecimento do discurso estrutura a compreensão do 

discurso, mas a compreensão supera a “instância do discurso”, ou seja, o discurso enquanto 

acontecimento. 

 

2.4 A Busca do Reconhecimento Depois de Kant 

 

A ontologia fundamental de Heidegger não abona a idéia de estruturar o conceito 

do sujeito de direitos, visto que, segundo a crítica de Habermas, houve o corte ontologizante 

quanto às referências estruturantes da razão prática. Na perspectiva hermenêutica de Savigny 

e Dilthey, associada ao tempo da formação das ciências do espírito, pode-se tratar a estrutura 

conceitual do sujeito de direitos. Na hermenêutica da Escola Histórica do Direito, resgatam-se 

os institutos jurídicos romanos, nos quais o direito germânico foi estruturado. A “Revista para 

a Ciência Histórica do Direito”, fundada por Eichhorn junto com Savigny, “fornece já no seu 

título uma indicação perfeitamente refletida de que se fala não de história do direito, mas 

antes de uma ciência do direito (que se compreende como) histórica
154

”. 
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É importante entender a discussão travada na “Revista” de Savigny, como forma 

de compreender o significado da Escola Histórica do Direito, “convencida de que não existe 

„uma natureza humana perfeita, individual e isolada‟
155

”. A Escola Histórica se contrapôs à 

chamada “escola a-histórica” do direito. O cerne da crítica era o iluminismo jusnaturalista de 

Thibaut, que apoiava a codificação jurídica para toda a Alemanha. A defesa de Savigny sobre 

as tradições jurídicas românicas tinha o condão de sistematizar e organizar o direito sem a 

codificação espelhada no Code Civil francês. Além disto, buscava-se recuperar a história do 

direito germânico. Tratava-se de uma resistência da cultura germânica e, em conseqüência, de 

uma defesa da história do direito no chamado “espírito do povo”. Assim, a Escola Histórica 

não estava distante de uma concepção jusnaturalista. O sentido de “espírito do povo”, que 

alimentava a Escola Histórica, compunha um ideal jusracionalista. Segundo Wieacker: 

Povo não é, portanto, para Savigny de modo algum a realidade política e social da 

nação histórica, mas um conceito cultural ideal – a comunidade espiritual e cultural 

ligada por uma cultura comum. Também esta posição só se pode compreender a 

partir do fato de, na filosofia da história de Herder, a história do povo constituir 

apenas um elemento mediador na tentativa pedagógica de realização da 

humanidade
156

. 

Esta noção de “espírito do povo” (VolkGeist), de Savigny, provém da concepção 

histórica de Herder, cujo propósito pedagógico dirigido à humanidade reclama pela memória 

da nação. Enquanto a história do povo diz respeito à memória, a razão humana consiste no 

aprendizado. A metafísica de Herder surge como contraponto ao naturalismo iluminista da 

cultura francesa. Nestas discussões, é possível reconhecer a estrutura conceitual do sujeito de 

direitos, de forma holística. Este conceito parte da auto-responsabilidade, que está estruturada 

no aprendizado oriundo da auto-reflexão. Identifica-se em Kant esta noção da ética auto-

responsável. Por isto mesmo, sempre “Savigny ateve-se à teoria do direito e à ética da 

liberdade de Kant
157

”. Esta teoria já trazia uma filosofia do direito com propósitos 

pragmáticos, segundo as capacidades humanas, como consta na “Metafísica dos Costumes”, 

na crítica aos princípios de Rousseau:  

(...) a base sobre a qual deveria desenvolver suas capacidades (para todas as 

modalidades de fins) não é o cuidado pelas vantagens que o cultivo delas pode 

produzir, pois a vantagem poderia (de acordo com os princípios de Rousseau) 

descambar para o lado de suas toscas necessidades naturais. Ao contrário, é um 

comando da razão moralmente prática de um dever de um ser humano para consigo 

mesmo cultivar suas capacidades (algumas entre elas mais do que outras, porquanto 
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as pessoas têm fins distintos) e ser, de um ponto de vista pragmático, um ser humano 

igual ao fim de sua existência
158

. 

Na hermenêutica do homem capaz, em busca de uma teoria da phronesis, quando 

Ricoeur expôs que “não foi em benefício da teoria da ação que esse desdobramento se impôs, 

mas no da filosofia moral e da filosofia do direito
159

”, é a partir de Kant que o reconhecimento 

do “eu posso” está tematizado. A reflexão do “eu posso” traz os usos da linguagem para o agir 

responsável, por meio da noção de desejo racional. Ricoeur admite que essa “reflexão seria ao 

mesmo tempo neo-aristotélica e pós-kantiana, para não dizer também pós-hegeliana
160

”, pois 

o campo do “eu posso” amplia as capacidades do sujeito na esfera primeira do “poder falar”, 

onde começa o reconhecimento, até o “poder fazer” e o “poder narrar e narrar-se”. De acordo 

com Ricoeur:  

Essa prioridade reconhecida ao “eu posso falar”, “eu posso dizer” justifica-se de 

duas maneiras: em primeiro lugar, os sujeitos que agem e sofrem na epopéia, na 

tragédia e na teoria aristotélica da ação são sujeitos falantes: os personagens 

homéricos e, com mais razão ainda, os heróis trágicos não cessam de falar sobre sua 

ação. Eles se nomeiam quando se fazem reconhecer, eles interpretam a si mesmos 

quando se desmentem; quanto ao sujeito da decisão e do anseio, é ele que é 

designado como a “causa” e o “princípio” de que depende o que eles fazem. (...) 

Mas há uma razão que somente a pragmática moderna do discurso pode evidenciar; 

ela consiste em que, segundo a famosa formulação do filósofo Austin, falar é “fazer 

coisas com as palavras
161

”. 

A esfera segunda do “eu posso fazer” encontra lugar nos traços que caracterizam a 

“razão de agir”. Em primeiro plano, existe a motivação do sujeito que faz, mas “mesmo um 

desejo „irracional‟ figura no jogo das questões e das respostas como portador daquilo a que 

Anscombe chama um caráter de desejabilidade
162

”. O desejo tornado racional se submete ao 

escrutínio do público e até mesmo no âmbito privado, instituído na pergunta “por quê?”, para 

definir uma situação que pode ter sido mal interpretada. Neste momento, a cadeia de motivos 

está disposta numa espécie de generalidade. Como exemplifica Ricoeur: “Dizer: „ele matou 

por ciúme‟, é pedir que uma determinada ação singular seja considerada à luz de uma classe 

de motivos igualmente capazes de explicar outros atos
163

”. Estes atos podem ser “irracionais” 

na consideração tomada sobre o desejo.  
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Nesta noção da classe de motivos, Ricoeur compreende a causalidade da forma 

exposta por Charles Taylor, em The Explanation of Behaviour, onde a explicação teleológica 

significa “que a própria configuração global dos acontecimentos é um fator da sua própria 

produção
164

”. Esta espécie de causalidade é não-linear, cujo sentido não pode ser pensado na 

forma da lógica pura, do antecedente para o conseqüente. Por esta mesma razão, de acordo 

com Ricoeur
165

, H. L. A. Hart mostrou, no artigo The Ascription of Responsability and Rights, 

que o raciocínio jurídico não constitui a aplicação de leis gerais a um caso particular, de modo 

a consistir em decisões com referência única. Desta maneira, o raciocínio jurídico é entendido 

como um processo argumentativo de questões “recusáveis” (defeasible).  

As decisões jurídicas, assim, tomam acento na validação, que também acontece 

em crítica literária e nas ciências sociais. No entanto, as decisões jurídicas põem termo às 

questões. Como classifica Ricoeur: “Nem em crítica literária nem em ciências sociais há lugar 

para uma última palavra assim. Ou, se existe uma, nós chamamos-lhe violência
166

”. Nesta 

acepção, o aspecto epistemológico do sujeito de direitos, diante do reconhecimento jurídico, é 

transposto para a problemática política, que Ricoeur examina pela imprecisão da sociologia 

compreensiva de Max Weber no conceito de “regra de ação”. Sobre este conceito, a “relação 

social” deve ser acrescida à noção de “ação social”, tal qual concebida por Weber, de modo 

que “cada indivíduo não apenas tem em consideração a reação de outrem, mas motiva a sua 

ação por símbolos e valores que já não exprimem apenas características privadas de 

desejabilidade tornadas públicas, mas regras, também elas públicas
167

”. 

A crítica política à racionalidade prática está carreada por um conceito diferente 

de ação regrada ou normatizada. Esta diferença pontua os problemas da posição neo-kantiana 

de Weber, assim como possibilita a noção do agir humano num “conceito mais apropriado no 

nível da filosofia antropológica
168

”, onde Taylor e Ricoeur aproveitam as noções de Clifford 

Geertz. Segundo Ricoeur, “Geertz não está assim longe de Max Weber, uma vez que segue 

Weber ao crer que „o homem é um animal suspenso em teias de significação que ele próprio 

teceu‟
169

”. No entanto, a metodologia considerada por Ricoeur questiona “até que ponto a 

opinião de Geertz como antropólogo o empenha numa análise que não pode ser a de um 
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Habermas
170

”. A crítica à sociedade industrial, feita por Habermas, encaminhou as análises ao 

sentido weberiano de regras da ação, enquanto Geertz fala “de mediação simbólica para 

sublinhar o caráter imediatamente público, não apenas da expressão dos desejos individuais, 

mas da codificação da ação social na qual toma lugar a ação individual
171

”. 

Verificamos o conceito de articulação em Taylor, cuja definição mais precisa está 

relacionada às “distinções qualitativas”, pelas quais se estabelecem os sentidos das ações dos 

sujeitos. Estas “distinções qualitativas” decorrem do conceito antropológico de “descrições 

densas”, de Clifford Geertz. De acordo com Taylor: “Passar de descrições de ações externas à 

linguagem das distinções qualitativas é passar de uma linguagem de „descrição densa‟, no 

sentido do termo tornado famoso por Clifford Geertz, isto é, uma linguagem muito mais rica e 

mais culturalmente vinculada (...)
172

”. Esta “descrição densa” diz respeito aos “bens sociais” 

ou valores. Do ponto de vista metodológico, estes “bens sociais” são definidos por Taylor:  

(...) onde usamos „bem‟ no sentido desta nossa discussão, em que ele significa 

qualquer elemento marcado como superior por uma distinção qualitativa, 

poderíamos dizer que o oposto acontece, que, de certa forma, o bem tem sempre 

prioridade sobre o certo. Não que ele ofereça uma razão mais básica no sentido de 

nossa discussão anterior, mas no sentido de que é aquilo que, em sua articulação, dá 

o sentido das regras que definem o certo
173

. 

Em termos epistemológicos, este é o sentido da antropologia filosófica posta por 

Ricoeur. O movimento político chamado “comunitarista” possui este aspecto epistêmico de 

considerar os “bens sociais” vinculados à determinada cultura. Neste aspecto, trata-se de uma 

superação do kantismo, mas para uma via neo-aristotélica, da forma como foi declarada por 

Taylor e Ricoeur. Ainda que Ricoeur não figure como um filósofo comunitário no sentido do 

debate norte-americano, as semelhanças epistemológicas com Taylor têm um significado de 

complementaridade das estruturações de conceitos que se baseiam em termos de “sabedoria 

prática”. Neste sentido, busca-se evitar o atomismo do sentido, a racionalidade instrumental e 

a dogmática inautêntica no campo da filosofia do direito. 
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3 A NARRATIVA FILOSÓFICA DO SUJEITO DE DIREITOS 

 

3.1 O Movimento Comunitário Depois de Rawls 

 

O impacto da teoria da justiça de John Rawls gerou o movimento filosófico, mais 

presente no universo anglo-saxônico, denominado “comunitarismo”. Este movimento surgiu 

como uma reação à proposta neo-kantiana de Rawls. Na definição de Waldron: “(...) chamar 

alguém de „kantiano‟ na filosofia política moderna é sugerir que dá grande importância ao 

pensamento moral individual (...). Nesse sentido, os argumentos de Rawls em A Theory of 

Justice são kantianos (...)
174

”. A crítica comunitarista sobre esta forma de pensamento moral 

individual atinge o atomismo do sentido, cujo procedimentalismo político e jurídico trata de 

responder aos conflitos. Ricoeur questiona dois aspectos da concepção de Rawls. No primeiro 

aspecto, “é abertamente professado por Rawls que sua Théorie de la justice propõe o primado 

do justo sobre o bom
175

”. No segundo, enuncia-se que “uma solução procedimental à questão 

do justo é o objetivo declarado de Théorie de la justice de Rawls
176

”. Logo, faz-se necessário 

adentrar no programa rawlsiano, para dele extrair o sentido da crítica comunitarista. 

Na abertura da obra de Rawls, declara-se que o objetivo desta teoria da justiça está 

relacionado às teorias do contrato social, por meio de um consenso original sobre a justiça 

como equidade. Nesta posição inicial de igualdade, os “princípios da justiça são escolhidos 

sob um véu de ignorância
177

”. Neste “véu de ignorância”, Rawls define que os princípios da 

justiça não favorecem situações particulares, pois presume que há um consenso quanto à 

equidade. Desta forma, o teórico procura suprimir o caráter utilitarista do liberalismo político. 

Segundo ele: “O utilitarismo não leva a sério a diferença entre as pessoas
178

”. Afirma-se a 

posição liberal do respeito às diferenças, no qual a “prioridade do justo em relação ao bem 

acaba sendo a característica central da concepção da justiça como equidade
179

”. 
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O tratamento rawlsiano da prioridade do “justo” sobre o “bem” rejeita as visões 

intuicionistas, uma vez que, segundo Rawls: “O intuicionismo nega que exista uma solução 

explícita e útil para o problema da prioridade
180

”. Mais uma vez, Rawls escapa de uma teoria 

do bem social para ultrapassar uma concepção utilitarista de justiça, cujo bem-estar individual 

possui fins que não respeitam às diferenças. Como observou Ricoeur: “Quando Rawls fala de 

abordagem teleológica, não está pensando em Platão ou Aristóteles, que dão ensejo apenas a 

algumas notas de rodapé, mas sim na concepção utilitarista de justiça
181

”. Desta forma, Rawls 

pretende estruturar uma teoria deontológica prevenida de fundamento transcendental, ainda 

que reconheça haver certa intuição, numa forma insatisfatória e simplificadora, diante de uma 

“ordem lexical” ou “serial” que é absoluta em relação às regras de prioridade dos princípios. 

Os dois primeiros princípios de justiça estabelecem que: (1°) “cada pessoa deve 

ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja 

compatível com um sistema semelhante de liberdades para as outras pessoas
182

”; e (2°) “as 

desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo 

tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e (b) 

vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos
183

”. A interpretação destes dois últimos 

princípios reporta (a) ao máximo benefício aos menos favorecidos (princípio da diferença); e 

se relaciona (b) às funções e posições abertas a todos em igual oportunidade. Rawls elimina a 

interpretação do princípio (a) baseada na eficiência, o que leva à substituição da meritocracia 

pela diferenciação positiva, caracterizada como uma regra típica da igualdade democrática. O 

princípio da diferença está estruturado, assim, no lugar do princípio da eficiência. Este último 

princípio, da eficiência, remete à racionalização weberiana e, neste sentido, a teoria de Rawls 

propõe um consenso racional em bases igualitárias, típicas de uma posição original hipotética. 

A regra procedimental pura corresponde à interpretação do princípio (b), onde se 

presume que “existe um procedimento correto ou justo de modo que o resultado será também 

correto ou justo, qualquer que seja ele, contanto que o procedimento tenha sido corretamente 

aplicado
184

”. Para se contrapor ainda mais à concepção utilitarista, esta forma procedimental 

não se refere à justiça distributiva. Nela, não há alocação de bens sociais que visem satisfazer 

as necessidades individuais. Desta maneira, Rawls atende à versão moderna do liberalismo 

político, que sempre procura evitar o utilitarismo, em busca de um modelo neo-kantiano. Não 
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obstante o esforço de Rawls em construir uma teoria neo-kantiana, as bases de sua teoria da 

justiça são idênticas às elaboradas por David Hume no “Tratado da Natureza Humana”. Neste 

sentido, ficamos com a tese de Brian Barry: 

Mis afirmaciones acerca de la relación entre Hume y Rawls no se detienen en que yo 

diga que ambos han escrito acerca de la justicia de maneras plenas de originalidad e 

interés o que ambos presentan una variedad de ideas acerca de ella a las que nos 

debemos enfrentar y que son a primera vista de distintos tipos. La afirmación más 

importante que quiero hacer es que ambos hombres tienen dos teorías de la justicia y 

que éstas son las mismas dos teorías de la justicia. Dado que Hume es (bastante 

correctamente) considerado un hobbesiano y un proto-utilitarista, mientras que 

Rawls se autoproclama seguidor de Kant, me afirmación de que ambos presentan las 

mismas dos teorías de la justicia puede resultar sorprendente
185

. 

Na hipótese desta pesquisa, nada surpreende que haja uma relação entre Rawls e 

Kant, pois também Kant, como foi visto no capítulo anterior, teve no empirismo de Hume o 

ponto de partida para o criticismo. Esta perspectiva ainda está apoiada no contratualismo, tal 

como foi compreendido por um liberal da grandeza de Norberto Bobbio, que entendeu que: 

“Existe, inegavelmente, um renovado interesse pelas doutrinas contratualistas do passado, 

tanto que não parece impróprio falar de „neocontratualismo‟
186

.” Este discurso contratualista 

envolve um tipo de vinculação fictícia entre os indivíduos, baseado numa espécie de contrato 

ou acordo comum. Uma noção vaga a respeito de um consenso moral entre os indivíduos 

sintetiza o vínculo jurídico dos sujeitos de direitos. Tendo em vista que um importante vício 

do contrato jurídico é o desequilíbrio formal entre as partes, o pacto societário equipara os 

sujeitos num princípio jurídico de igualdade. Os primeiros contratualistas não promoviam a 

socialização dos recursos materiais disponíveis, pois o princípio jurídico da igualdade previa a 

desigualdade entre os sujeitos, quando baseada na hierarquia social dos diferentes privilégios 

possíveis. Todavia, esta já era a inquietação de Rousseau, quando questionava acerca do 

fundamento filosófico das desigualdades sociais: 

Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad: una que llamo natural o 

física porque ha sido establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de 

edades, de salud, de las fuerzas del cuerpo y las cualidades del espíritu o del alma; 

otra, que puede denominarse desigualdad moral o política, pues depende de una 

especie de convención y está establecida, o cuando menos autorizada, por el 

consentimiento de los hombres. Esta última consiste en los diferentes privilegios de 

los que gozan unos en detrimento de los otros, como el ser más ricos, más honrados, 

más poderosos que ellos o, incluso, hacerse obedecer
187
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Verifica-se que Rousseau pressupõe o consentimento entre os indivíduos; porém, 

as questões ligadas às desigualdades estão postas em termos de justiça. A tópica contratualista 

da filosofia política liberal consiste na relação “justo/injusto”. Por isto, Rawls formulou uma 

teoria relacionada à justiça. Neste caso, o sentido prático está regrado por “razões básicas” de 

acordo com uma moral imperativa, que é pressuposta. Para a conduta individual, os princípios 

morais tornam imperiosa a lei (racional) do “faça isto”. A categorização de normas morais do 

tipo mandamental recorre ao modelo de Moisés e Kant. Como Ricoeur faz lembrar: “A visão 

deontológica e mesmo a dimensão histórica do senso de justiça não só não são simplesmente 

intuitivas, como também resultam de uma longa Bildung oriunda da tradição judaico-cristã e 

greco-romana
188

”. Daí a necessidade de Rawls retirar da prática procedimental todo conteúdo 

moral. A racionalidade instrumental expressa na concepção liberal moderna de justiça evitou 

o utilitarismo, mas valorizou a procedimentalização “pura”, que é sinônima da neutralização 

de valores, onde é escolhido um “bem supremo” a respeito do “justo”. MacIntyre define que, 

nesta concepção liberal: “A justiça é prima facie igualitária
189

”. Além disto: “A função deste 

sistema é impor uma ordem na qual a resolução de conflitos se faça sem se invocar qualquer 

teoria geral do bem humano
190

”. 

Portanto, podem ser estruturadas três características da tradição epistemológica do 

liberalismo: (1ª) a primazia de um único bem que preencha o sentido prático objetivo; (2ª) a 

forma meramente procedimental deste sentido tido como racional; e (3ª) a consideração de 

que este único bem seja a justiça, cuja norma tenha a igualdade como princípio motor da ação 

individual. Nestas noções hipotéticas da filosofia política liberal foi apontado o problema da 

individualização dos conflitos. Na estrutura conceitual do sujeito de direitos, constatamos que 

esta problemática, alicerçada pelo liberalismo político, constitui as hipóteses contrárias desta 

individualização dos conflitos. Através das nossas hipóteses, que se referem, respectivamente, 

(1ª) à busca de um sentido prático objetivo, (2ª) baseada numa estrutura narrativa e (3ª) numa 

estrutura dialógica do sujeito de direitos, supera-se o problema (1°) do atomismo do sentido, 

(2°) da racionalidade instrumental e (3°) de uma dogmática jurídica não-autêntica, tendo em 

vista a existência de outros “bens sociais” estruturantes da realidade política dos indivíduos, 

que expressam o desejo de reconhecimento dos conflitos morais relacionados à comunidade 

específica dos intérpretes da norma. Referimo-nos, nesta tese sobre a interpretação autêntica 
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do direito, ao sentido de “desejo racional” estruturado pelas hermenêuticas de Charles Taylor 

e Paul Ricoeur. Assim, a superação do contratualismo significa a evolução do sentido de self. 

 

3.2 A Busca do Reconhecimento na Identidade Narrativa 

 

Apesar do mérito de Rawls em construir, de forma ordenada e bem fundamentada, 

uma proposta moderna de sociedade justa, está claro que retirar o caráter histórico e cultural 

das premissas dos valores que formatam a justiça levou à busca de argumentos metafísicos. É 

atribuída à justiça uma concepção política, respaldada na filosofia liberal. Mas, de acordo com 

Ricoeur, “preconiza-se uma concepção „metafísica‟ da pessoa
191

”. Numa acepção metafísica 

do indivíduo, é possível transcender todo o engajamento moral do sujeito de direitos para lhe 

considerar, presumivelmente, como cidadão de uma democracia constitucional. O problema 

que envolve os conflitos do sujeito desaparece nesta teoria; porém, são desconsideradas todas 

as problemáticas individuais que pertencem, inevitavelmente, ao grupo social que estrutura as 

intuições do sujeito de direitos. 

Nesta estrutura conceitual básica do sujeito de direitos, o ideal metafísico do que é 

a pessoa está priorizado diante dos demais bens pertencentes às estruturas simbólicas do todo 

social. Como descreveu Ricoeur: “Essa redução do campo de significação da pessoa para o 

cidadão de uma democracia constitucional é de fato muito „libertadora‟, uma vez que abrange 

apenas o domínio limitado da relação com a estrutura básica da sociedade, no prolongamento 

da conquista da idéia de tolerância e da condenação à escravidão
192

”. Está estampada a ética 

kantiana de uma razão metafísica do sujeito, vista por Ricoeur numa citação de Kant sobre o 

sentido de consciência, quando expôs que “se a consciência deve ser possível, „é necessário 

primeiramente percorrer a diversidade e depois reuni-la‟
193

”. O flanco estava aberto para 

Sandel reivindicar os limites da justiça no liberalismo:  

Podemos começar recuperando os pontos principais de intercomunicação entre, por 

um lado, a teoria moral de Rawls e, por outro, a sua teoria do sujeito. Enquanto que 

a moralidade do justo se reporta aos limites do eu, dirigindo-se àquilo que nos 

distingue, a moralidade do bom reporta-se à unidade da pessoa e dirige-se àquilo que 

nos une. Numa ética deontológica, em que o justo antecede o bom, isto significa que 

aquilo que nos separa é, num sentido importante, anterior àquilo que nos une – tanto 
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num sentido epistemológico como num sentido moral. Primeiro somos indivíduos 

distintos e depois é que estabelecemos relações entre nós e desenvolvemos acordos 

de cooperação uns com os outros. Daí a prioridade da pluralidade sobre a unidade
194

. 

A questão da unidade é referente à identidade. De acordo com Taylor: “Falar de 

„identidade‟ no sentido moderno teria sido incompreensível para nossos precursores de alguns 

séculos atrás
195

”. O conceito de self, atrelado à noção de identidade pessoal, decorreu de uma 

modificação no sentido moderno acerca do sujeito. Nas teses de Taylor e Ricoeur, este sentido 

envolve as noções de respeito, de dignidade humana e de direitos relacionados a estas duas 

características estruturantes do sujeito da modernidade. Nesta hipótese, estes bens estruturam 

o conceito de sujeito de direitos, por meio de uma narrativa do self. Na estrutura dialógica que 

incorpora a ação e a história do sujeito de direitos, em seqüência às capacidades do “poder 

falar” e do “poder fazer”, Ricoeur coloca no terceiro nível do texto a problemática relacionada 

ao “poder narrar e narrar-se”: “Sob a forma reflexiva do „narrar-se‟, a identidade pessoal se 

projeta como identidade narrativa
196

”. 

A identidade narrativa só tem como ser desenvolvida a partir de um self situado 

num determinado pano de fundo histórico e cultural. Taylor conceitua: “O pano de fundo é 

aquilo que torna inteligíveis para nós certas experiências. Ele nos capacita a apreendê-las, 

torna-as compreensíveis
197

”. O “pano de fundo” constitui um “texto”, no qual são narradas as 

“ações” dos sujeitos que desenvolvem uma “história” de vida. Ricoeur concebe, no interior de 

uma teoria do texto, da ação e da história, a formação dos sujeitos que se auto-interpretam 

numa linguagem. A evolução do conceito de self, então, está relacionada à nova compreensão 

na filosofia da linguagem, no tocante à virada lingüístico-pragmática desta concepção de usos 

da linguagem pelos sujeitos, que funcionam a partir da estruturação de certo pano de fundo. 

O novo sentido de sujeito, assim, está implicado na mudança do conceito de self, 

que também desencadeou a evolução da pragmática lingüístico-filosófica, nas contribuições 

de Humboldt, Herder, Heidegger, Wittgenstein, Austin e G. H. Mead. Desta forma, não é 

possível conceber o sujeito de direitos fora deste contexto lingüístico-pragmático que forma o 

“texto”, a “ação” e a “história” dos indivíduos identificados numa comunidade da linguagem. 

Como afirmou Taylor: “Uma linguagem só existe e é mantida no âmbito de uma comunidade 

lingüística. E isso indica outra característica crucial de um self. Só se é um self no meio de 
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outros. Um self nunca pode ser descrito sem referência aos que o cercam
198

”. As significações 

do self não podem, em razão disto, ser compreendidas apenas em termos de “regras básicas” 

sobre a justiça, uma vez que existe uma identidade dos sujeitos em relação às regras definidas 

pela linguagem, num sentido amplo. De acordo com Taylor: 

Na base de nossa idéia moderna de identidade está a noção de que não se podem 

resolver todas as questões de orientação moral em termos simplesmente universais. 

E isso está ligado à nossa compreensão pós-romântica das diferenças individuais, 

bem como à importância que atribuímos à expressão na descoberta que cada pessoa 

faz de seu horizonte moral
199

. 

Dois outros conceitos de Taylor complementam o sentido de pano de fundo; são 

eles: as “redes de interlocução” e as “orientações definitórias”. Taylor define desta forma: “Só 

existe um self no âmbito do que denomino „redes de interlocução‟. É essa a situação original 

que confere sentido a nosso conceito de „identidade‟, dando uma resposta à questão de quem 

sou ao definir a partir de onde falo e a quem falo
200

”. Neste sentido, Ricoeur considera a teoria 

dos atos de fala, de Austin, “incompleta caso não relacione o caráter ilocutório desses atos 

com seus caracteres de interlocução
201

”. 

A auto-designação do sujeito, segundo Ricoeur, tem “muito mais que um aumento 

de força ilocutória, recebe também um papel de fundação
202

” da capacidade deste sujeito; isto 

é, a estruturação de um sujeito de direitos. Taylor exemplifica este aspecto: “Claro que posso 

fazer a pergunta „Quem?‟ apontando para alguém que jaz num leito em coma irreversível. 

Mas trata-se evidentemente de um caso derivativo: seres de quem se pode fazer essa pergunta 

costumam ser efetiva ou potencialmente capazes de responder por si próprios
203

”. A crítica de 

Taylor quanto ao individualismo consiste nesta desconsideração das redes de interlocução: 

A cultura moderna desenvolveu concepções de individualismo que retratam a pessoa 

humana como, ao menos potencialmente, um ser que encontra suas coordenadas 

dentro de si mesmo, que declara independência das redes de interlocução que o 

formaram originalmente ou, ao menos, as neutraliza
204

. 

Podemos entender as “orientações definitórias” como “respostas contestáveis a 

perguntas inevitáveis
205

”. Taylor considera que “para nós a pergunta tem de ser não só onde 

estamos como também para onde vamos; e, embora a primeira possa ser uma questão de mais 
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ou menos, a segunda é uma questão de sim ou não. Eis por que uma indagação absoluta 

sempre molda nossas indagações relativas
206

”. A crítica de Taylor quanto ao desprendimento 

do sujeito deriva desta não-vinculação do sujeito de direitos com as “redes de interlocução” e 

as “orientações definitórias” do “pano de fundo”. As “distinções qualitativas”, resultantes das 

“avaliações fortes” que se referem aos “bens sociais densos”, compõem o desfecho da tese de 

Taylor sobre o sentido holístico do self, baseado na concepção tayloriana de “engajamento do 

agente moral”. Para traduzir esta mesma idéia, Joseph Raz utiliza a expressão “engajamento 

racional”, de onde podemos retirar o sentido positivo de “relativismo social”. Raz define dois 

modelos de interpretação: (1°) “the morality (the moral doctrines and principles) which is 

binding or valid for a person is a function of the moral practices of his or her society
207

”; e 

(2°) a “forma simplista”, onde “each person is morally subject to (and only to) the morality 

practiced in his or her society
208

”. 

Na hipótese de Taylor, é constitutivo do agente moral estar orientado para o bem. 

Os “bens constitutivos do sujeito de direitos” são definidos num “pano de fundo”, em que há 

“distinções qualitativas” que estabelecem uma hierarquia sobre estes respectivos bens sociais. 

Os bens de categoria superior correspondem às “avaliações fortes”, sobre as quais podem ser 

articuladas as “descrições densas”, tal como foi conceituada por Clifford Geertz. No capítulo 

anterior, através da análise de Ricoeur, verificamos os motivos que separam a concepção de 

Geertz das noções habermasianas. Neste capítulo, trazemos a análise que Ricoeur efetua sobre 

a relação entre Michael Walzer e Geertz, no seguinte sentido:  

Walzer fala em nome de uma antropologia cultural para a qual as avaliações de bens 

apresentam relativa coerência de estabilidade a longo prazo. O filósofo procede aí 

como Clifford Geertz em sua “Compreensão das culturas”; limita-se a engrossar os 

contornos, para desenhar perfis relativamente estáveis e duradouros de avaliação; o 

que ele pressupõe é que os shared understandings possibilitam esse procedimento 

que, afinal, já era o de Max Weber na elaboração de seus ideais-tipo
209

. 

A relação das teorias de Taylor e Walzer, espraiadas numa antropologia filosófica 

defendida por Ricoeur, fomentam o diálogo político a respeito dos bens sociais hierarquizados 

nas sociedades modernas liberais. Para Walzer, existem dois tipos de liberalismo. O primeiro 

“is committed in the strongest possible way to individual rights and, almost as a deduction 

from this, to a rigorously neutral indeed, any sort of collective goals beyond the personal 

                                                 
206

 Idem, 1997, p. 70. 
207

RAZ, Joseph. Engaging Reason: On the Theory of Value and Action. Oxford: University Press, 1999, p. 163. 
208

Idem, 1999, p. 163. 
209

RICOEUR, Paul. A Pluralidade das Instâncias de Justiça / Idem, 2008, p. 120. 



 

 

 

70 

freedom and the physical security, welfare, and safety of its citizens
210

”. O segundo tipo de 

concepção liberal, de acordo com Walzer, está relacionado ao pensamento de Charles Taylor 

e está caracterizado como “a particular nation, culture, or religion, or of a (limited) ser of 

nations, cultures, and religions – so long as the basic rights of citizens who have different 

commitments or no such commitments at all are protected”
211

. As definições de Walzer estão 

orientadas em distintas concepções sobre o sujeito de direitos. 

Neste sentido, podem-se definir as concepções de Walzer, Taylor e Ricoeur numa 

dupla perspectiva: comunitária e liberal. Por isto mesmo, Taylor considerou que, entre liberais 

e comunitaristas, existem propósitos entrelaçados. Porém, segundo Taylor: “O grande debate 

nessa área, que a essa altura já vem se travando há mais de três séculos, separa „atomistas‟ de 

„holistas‟. Costuma-se chamar os atomistas de individualistas metodológicos
212

”. Enquanto o 

holismo analisa os bens sociais, o atomismo confunde esta questão com os bens públicos, de 

forma a materializar, do ponto de vista econômico, aspectos constitutivos do conjunto de uma 

sociedade. Em função deste reducionismo economicista, curiosamente próximo do marxismo, 

as concepções atomistas têm como principal oponente o utilitarismo, sobre o qual é atribuída 

a mesma prevalência do indivíduo perante as questões da comunidade. Conforme Taylor: 

(...) a cultura como um bem, ou, mais cautelosamente, como o locus de alguns bens 

(porque pode haver também muitos bens que são repreensíveis), não é um bem 

individual. Muito bem, pode-se então dizer, é um bem público da categoria 

reconhecida, tal como a defesa nacional ou uma represa construída rio acima para 

proteger nossas casas. Tal como estes últimos, ela é “pública” no sentido de que não 

pode ser obtida por uma pessoa sem que seja garantida a todo um grupo. (...) A idéia 

de que a cultura só tem valor instrumental nesse tipo de caso advém de uma 

confusão. Mas esta é essencial para a compreensão ordinária, no âmbito do bem-

estarismo, de que os bens públicos são decomponíveis
213

. 

O atomismo do self decompõe as partes que, num sentido também associado às 

teorias do poder, fragmentam a identidade do sujeito de direitos, individualizando os conflitos 

no não-reconhecimento do “texto”, da “ação” e da “história” que é narrada no pano de fundo 

de uma comunidade de linguagem. O reconhecimento dos conflitos pelo sujeito de direitos 

promove a crítica sobre os bens sociais que podem, devido a uma crise do self, transformar a 

linguagem da comunidade para mudar uma história, por meio da substituição de valores que 

permanecem inseridos na experiência dos atores do texto. Como expressa Taylor: “A pergunta 
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sobre nossa condição nunca pode ser esgotada para nós por aquilo que somos, porque estamos 

também mudando e nos tornando todo o tempo
214

”. De acordo com Ricoeur:  

Aprender a “narrar-se” poderia ser o benefício dessa apropriação crítica. Aprender a 

narrar-se é também aprender a narrar a si mesmo de outro modo. Com essa 

expressão, “de outro modo”, uma problemática inteira é colocada em movimento, a 

da identidade pessoal associada ao poder narrar e narrar-se. Propus o termo 

identidade narrativa para caracterizar ao mesmo tempo o problema e a solução
215

. 

A idéia de uma identidade narrativa está situada numa busca de sentido do sujeito. 

Na definição de MacIntyre: “O que o conceito narrativo da identidade requer é duplo. Em 

primeiro lugar, sou o que outras pessoas possam, justificadamente, pensar que sou no decorrer 

da vivência de uma história que vai do meu nascimento à minha morte; sou o sujeito de uma 

história que é minha e de ninguém mais, que tem seu próprio significado peculiar
216

”. Junto à 

justificação do sujeito perante a comunidade, MacIntyre complementa: “O outro aspecto da 

identidade narrativa é correlativo: não sou apenas responsável, sou alguém que pode sempre 

pedir uma explicação aos outros, que pode questionar os outros
217

”. A busca por um sentido 

narrativo foi o que estruturou as investigações feitas no decorrer deste capítulo. Com relação 

ao significado desta busca, ainda cabe citar MacIntyre: 

A unidade de uma vida humana é a unidade de uma busca narrativa. Buscas às vezes 

fracassam, são frustradas, abandonadas ou dissipadas por desvios; e vidas humanas 

podem fracassar também, de todas essas maneiras. Mas os únicos critérios de êxito 

ou fracasso em uma vida humana como um todo são os critérios de êxito ou fracasso 

numa busca narrada ou a ser narrada. Uma busca pelo quê?
218

 

 

3.2.1 A Gênese Nominalista dos Direitos Individuais 

 

Charles Taylor acentua a relevância do nominalismo de Guilherme de Ockham na 

formação posterior do conceito de self, mas não desenvolve o histórico específico da filosofia 

nominalista nos campos da política e do direito. Neste caso, o pesquisador Michel Villey 

discorreu, em excelente análise sobre o pensamento jurídico moderno, um esboço preliminar 

                                                 
214

 Idem, 1997, pp. 69-70. 
215

 Idem, 2006, p. 115. 
216

 MacINTYRE, Alasdair. Depois da Virtude: um estudo em teoria moral; tradução de Jussara Simões. Bauro, 

SP: Edusc, 2001, p. 365. 
217

 Idem, 2001, p. 366. 
218

 Idem, 2001, pp. 367-368. 



 

 

 

72 

do conceito de sujeito de direitos a partir da doutrina jurídica e filosófica de Ockham
219

. Esta 

investigação de Villey deve servir como referência ao estudo acerca da estrutura conceitual do 

sujeito de direitos, onde aparece Ockham, já no século XIV, mais conhecido como político e 

filósofo, na estruturação do positivismo jurídico e das noções sobre o sujeito de direitos. 

Com a formação jurídica em Oxford, como estudante e professor, Ockham sequer 

alçou o título de mestre, tendo sido só graduado e, na época, nomeado venerabilis inceptor. 

Na área da filosofia, Ockham é lembrado por inaugurar a chamada “via moderna”, que levou 

à elaboração do “nominalismo” contraposto ao “realismo” de Tomás de Aquino. Discípulo de 

Aristóteles, a lógica de Tomás concebia “universais” relacionados aos gêneros e às espécies, 

como aspectos “reais” da natureza, existentes de forma independente dos indivíduos situados 

na condição de “substâncias primeiras”. Este realismo escolástico trouxe a doutrina do direito 

natural, na qual as coisas estariam dispostas na natureza e caberia aos juristas descobri-las. 

Acontece que Ockham também estava tomado pela lógica aristotélica e seria esta 

que o faria radicalizar o movimento contra o platonismo, de modo a considerar a existência 

apenas dos indivíduos. Desta forma, o nominalismo rivaliza contra o realismo nesta negação 

do geral e na atribuição do particular, onde as palavras funcionariam como meros signos para 

indicar as coisas singulares. Estes signos, enquanto termos da linguagem, serviriam para os 

indivíduos “notarem juntos”, isto é, “conotarem” os fenômenos singulares. Nesta hipótese, se 

disserem o nome Sócrates, o mesmo será visto como “homem”, cujo “fundamento” no mundo 

“real” (fundamentum in re) diz respeito ao “homem” Sócrates
220

. 

O nominalismo consistiu neste atributo da linguagem, cujos termos podiam ter o 

“uso” que o indivíduo lhes conferisse; capacidade esta que Ockham desenvolveu a partir da 

dialética aristotélica. A gênese nominalista dos “usos da linguagem” na filosofia ockhamista 

ofereceu a base de uma concepção de sujeito de direitos, até então ignorada, a partir do debate 

lingüístico nos campos político e jurídico. Este debate ocorreu entre João XII e Guilherme de 

Ockham, cuja obra Opus nonaginta dierum se destinou a combater a Bula Quia vir reprobus, 

do dito Papa de Avignon. Esta Bula alterou a posição anterior da Bula Exiit qui seminat, de 

1279, do Papa Nicolau III, onde se admitiu que os franciscanos não fossem proprietários dos 

bens do clero, atendendo ao movimento dos “espirituais”. 
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Os “espirituais” do final do século XIII transpuseram a filosofia escolástica para o 

evangelismo franciscano, de maneira a ser promovido um culto intransigente à pobreza, que 

renegava a propriedade para só admitir o “uso” das coisas. Miguel de Cesena e Guilherme de 

Ockham faziam parte deste movimento teológico. No lado oposto da controvérsia, estava João 

XII, jurista de formação e tomista, tendo saído dele, inclusive, a canonização de São Tomás. 

Ockham contrapôs a filosofia tomista na arte da dialética aristotélica que lhe era própria. Há 

uma ironia nos resultados jurídicos desta discussão. Refere-se ao fato de que João XII, ainda 

que não fosse grande pensador, tivesse sólida formação de jurista; por outro lado, Ockham 

não passava de um inceptor no campo do direito, mesmo com o domínio da dialética. Villey 

considera que esta tenha sido a vantagem de Ockham na inovação da doutrina jurídica, pois 

“nada prepara mais para elaborar uma obra nova, para abalar a rotina dos profissionais, do que 

não tê-las apreendido
221

”. 

A linguagem jurídica técnica de João XII foi um entrave para a vitória de Ockham 

no campo da interpretação do direito, quanto aos sentidos do “uso” (uti) e da “propriedade” 

(dominium) sobre a “coisa” (res). Este novo sentido jurídico sobre a diferença entre o uso e a 

propriedade fez Ockham também modificar o conceito românico de jus, referente à própria 

noção do direito. Ao contrário de João XII e dos glosadores exegetas, Ockham não assimilava 

o conceito de jus como quinhão a ser partilhado. Na doutrina tomista do direito natural, esta 

era a concepção de direito, baseada numa ordem natural a ser interpretada pelos juristas para 

que houvesse a distribuição dos bens, de forma a dar a cada qual o que é seu por direito dentro 

desta ordem natural. Para os tomistas, a interpretação do direito estaria na natureza e não no 

indivíduo. O nominalismo ockhamiano inverte esta lógica jurídica de maneira que o conteúdo 

do direito estivesse na vontade individual, bem como na linguagem deste indivíduo. 

No direito romano antigo, não havia a noção de direitos individuais e nem mesmo 

qualquer elaboração neste sentido
222

. Ainda que todo “direito” (jus) resultasse num “poder” 

(potestas), o jus não era potestas. A filosofia nominalista dá o corte neste modelo românico, 

na medida em que altera o sentido do jus, que antes era tido como uma partilha do que seria o 

justo. Em Ockham, o direito não está na disposição do que é justo para o indivíduo, mas na 

disposição que este indivíduo pode dar para este direito. Introduz-se a concepção do direito 

enquanto potestas, que se diferencia da clássica concepção romana do jus. Nesta concepção 

de Ockham, o direito está no “poder” que o indivíduo tem para dispor do que lhe cabe em 
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conformidade com as leis positivas. Estas leis positivas provinham do Digesto Justiniano, 

sobre a qual os críticos fizeram nascer, desde o século XI, a ciência do direito medieval, por 

meio da “Vulgata do Digesto
223

”. 

Enquanto em Sorbonne e Oxford, esta última na qual Ockham foi feito inceptor, 

os juristas recebiam a formação prática da gramática, da dialética e da retórica, os studium 

civile de Bolonha introduziram as artes liberales, de modo a atrair artistas na formação dos 

juristas
224

. Esta dessacralização da ciência do direito significou a abertura à linguagem não 

tecnicista, que pode ter contribuído com a mudança operada por Ockham. Na obra Opus 

nonaginta dierum, Ockham defendeu que todo “direito, no sentido técnico da palavra, é um 

poder
225

”. Este conceito de direito era acompanhado de uma sanção, que também consistia 

num poder da justiça. Nesta noção, o sujeito teria direitos especificados, referentes ao poder 

individual, ou seja, ao direito de cada indivíduo. Assim, delineia-se “uma classificação formal 

dos direitos subjetivos
226

”. Embora Ockham seja lembrado mais na filosofia, houve a inserção 

de conceitos nominalistas no campo jurídico. Como colocou Villey: 

Cada um contribui com o que pode para a história do direito, e o papel dele foi 

construir definições: não reproduzir por rotina as definições antigas, à maneira dos 

glosadores, mas ousar definições pessoais e apropriadas a uma nova problemática. 

Ockham é um mestre nessa arte, porque levou ao auge a dialética, a ciência de 

distinguir os sentidos das palavras e de definir. O nominalismo levara essa arte ao 

seu grau supremo, devido à liberdade que adota em relação à linguagem, persuadido 

que está de que as palavras são apenas signos, de que seu uso é convencional, de que 

os sentidos das palavras são relativos, que eles “conotam” realidades diversas, 

segundo o ponto de vista do usuário
227

. 

Por detrás desta interpretação da linguagem, o fator político impulsionou esta 

mudança do direito, visto que os exageros perpetrados pelo papado de Avignon trouxeram o 

monarca Luís da Baviera à defesa de Ockham. Em apoio à soberania de Luís da Baviera, 

Ockham formulou o Breviloquium de principatu tyrannico, obra jurídica “mais importante do 

direito público medieval: o da partilha dos poderes entre as duas autoridades soberanas (...) o 

imperador e o papa
228

”. Anterior a Jean Bodin e Hobbes, instala-se este ensaio sobre o Estado 

laico. No Breviloquium, de acordo com Villey, verifica-se a técnica do positivismo jurídico, 

uma vez que os direitos do imperador seriam originários das leis romanas, através da 

interpretação dos “jurisperiti, ou seja, desses romanistas que dominam a ciência das leis. Leis 
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romanas, não mais direito romano
229

”. O direito positivo estaria no “poder” de um legislador 

humano e a interpretação viria do “poder” humano dos que possuíam o domínio das leis. 

Nesta passagem do direito natural tomista para o direito centrado no indivíduo da 

doutrina okhamista, reconhecem-se quatro noções importantes. Por meio desta: (1°) supera-se 

a concepção que associa o direito à moral, visto que o direito já não é mais aquilo que pode 

ser “justo”, o que diferencia os campos do direito e da “justiça”; mais tarde, esta separação 

aparece na linha divisória entre as noções de “ética” e de “moral”; (2°) o direito já não está 

mais no jus, uma vez que ele está na potestas de quem pode atribuí-lo ao indivíduo; a potestas 

está na autoridade do direito; esta é a autoridade da juris dictio, a qual “dirá o direito”, o que 

formará as noções modernas de soberania, de Hobbes à Montesquieu; (3°) o direito passou a 

ser o poder individual, limitado pela autoridade (potestas), da qual emana o jus; há a primeira 

noção de sujeito de direitos; na teologia, derivam-se as interpretações de Lutero a Calvino; e 

(4°) surgem os princípios positivistas do direito. De acordo com Villey: 

O nominalismo, ao contrário, habitua a pensar todas as coisas a partir do indivíduo: 

o indivíduo (não mais a relação entre vários indivíduos) torna-se o centro de 

interesse da ciência do direito; o esforço da ciência jurídica tenderá doravante a 

descrever as qualidades jurídicas do indivíduo, a extensão de suas faculdades, de 

seus direitos individuais. E, quanto às normas jurídicas, não podendo mais extraí-las 

da própria ordem que antes se acreditava ler na Natureza, será preciso buscar sua 

origem exclusivamente nas vontades positivas dos indivíduos: o positivismo jurídico 

é filho do nominalismo
230

. 

Assim, a “via moderna” alterou a teoria do direito neste novo conceito de direitos 

individuais. Porém, o ockhamismo não teria chegado a esta modificação no campo do direito 

sem uma doutrina filosófica que a embasasse, tendo sido, além disso, formada em virtude das 

circunstâncias políticas que a repercutiram: “O nominalismo espalha-se por toda a Europa. 

Será o legado da Idade Média para a filosofia moderna, passando, na Alemanha, de Gabriel 

Biel a Lutero, ou, na Inglaterra, a Bacon, Hobbes, Locke e Hume
231

”. Todavia, a mudança do 

nominalismo não suprimira o conceito românico de jus. Este não foi abandonado nem mesmo 

pelo nominalismo ockhamiano, que apenas o manteve afastado da nova noção de direito, onde 

foi dado lugar ao indivíduo. Ocorre que houve uma mudança de sentido do termo jus pelo 

direito nominalista. Esta modificação semântica foi orientada pela tenacidade de Ockham em 

seguir a concepção aristotélica. Na “Ética à Nicômaco”, de Aristóteles, há a distinção do justo 
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no sentido absoluto e do justo no sentido político
232

. No sentido absoluto, o justo está ligado à 

moral e ao direito natural. No sentido político, o justo remete ao direito positivo. Em Ockham, 

a noção aristotélica de justo político toma a alcunha de “poder”. 

Afora o termo “poder” no direito nominalista, nada difere do sentido dado ao justo 

político aristotélico. O justo absoluto se tornou uma espécie de tipo-ideal do nominalismo, de 

modo que os indivíduos devessem buscá-lo. Todavia, o sentido aristotélico do justo absoluto é 

“um modelo de proporção geométrica: trata-se de definir uma igualdade de relação. O justo é, 

pois, o igual
233

”. É possível reconhecer a concepção tomista do direito, no tocante ao quinhão, 

à partilha do jus. Contudo, há também a nova noção nominalista de que, mesmo que diferente 

da moral, o direito positivo persegue o cálculo da igualdade. O “dever” do direito positivo se 

volta para o “ser” do direito natural. Neste sentido, o “dever ser” do direito positivo reputa à 

idéia de igualdade entre os homens, o que não é diferente do princípio da igualdade do direito 

positivo moderno. Segundo a descrição de Billier e Maryioli: 

Se há por certo uma distinção fundamental, ela conduz ao não-instituído e ao 

instituído: o direito natural (to physikón díkaion) é por definição não-instituído, ao 

contrário do direito positivo (to nomikón díkaion). Se aceitarmos a análise 

aristotélica de um direito natural concebido como lugar de conversibilidade dos 

direitos positivos, parece que esse direito deva ser pensado como o “horizonte” dos 

direitos positivos, ou ainda, para parafrasear Husserl, que os direitos positivos 

devam ser pensados “sobre o horizonte” do direito natural
234

. 

 

3.2.2 O Período Histórico do Conceito de Self 

 

Assistimos de longe o cerne das teorias modernas do consenso racional, pois não 

pode haver consenso sem paridade; não pode haver razão sem proporção. As teorias 

contratualistas descendem desta linhagem. Contudo, no contratualismo jusnaturalista há uma 

diferença. A doutrina do direito natural, permeada pelas noções aristotélicas, pelo platonismo 

e estoicismo, ainda trazia a concepção ontológica de que o mundo funciona conforme uma 

ordem cósmica que harmoniza os seres na natureza. O jusnaturalismo já não contempla este 

cosmos natural, mas a razão do sujeito como capaz de agir na natureza, a ponto de transcender 

os sentidos humanos. Nesta compreensão histórica do direito, devem-se distinguir o idealismo 
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platônico da ontologia hegeliana e também esta da ontologia husserliana; universos filosóficos 

distintos que, quando interpretados, devem ser considerados a partir do momento histórico e 

cultural que envolveu cada um destes teóricos. 

A doutrina do direito natural sofreu uma derrocada a partir do nominalismo, mas, 

no século seguinte, vieram as doutrinas jusnaturalistas. Os romanos e os juristas medievais 

desconheciam o jusnaturalismo. No campo jurídico, este movimento filosófico consistiu numa 

cisão com o direito natural, através da tese de que os homens viviam num estado de natureza 

do qual se era necessário romper, por meio de um trato comum; por isso, “contrato”. O trato 

comum, ou contrato social, tinha por princípio a delegação dos “poderes” individuais a um 

poder constituído com o fim de assegurar o direito de todos. Percebe-se o toque ockhamiano 

na noção do direito como poder individual, mas há também o retorno à noção não-singular do 

direito, que faz prevalecer o geral sobre o particular. 

Nesta análise histórica, cabe superar o personagem do conto Deutsches Réquiem, 

de Jorge Luís Borges, no sentido de “que no hay debate de carácter abstracto que no sea un 

momento de la polémica de Aristóteles y Platón
235

”. Contudo, sabe-se que o mundo medieval 

europeu conheceu a filosofia grega através de Tomás de Aquino e de Santo Agostinho e que, 

por Tomás, foi trazida a concepção aristotélica; por Agostinho, o platonismo. A partir deste, é 

possível entender os teóricos jusnaturalistas. Agostinho prevaleceu sobre os modernos, após o 

colapso tomista do direito natural, surgindo o platonismo na forma cristianizada, transposta ao 

discurso cartesiano. Estes movimentos mantiveram a filosofia centrada no sujeito, bem como 

deram continuidade ao privilégio platônico da razão. Foi semeado o terreno para implantar a 

filosofia do sujeito, de Descartes, assim como para a fase posterior da filosofia da consciência, 

de Locke, de onde advém o conceito de self. Esta é a interpretação de Taylor e Ricoeur para a 

compreensão do self e da evolução do sujeito de direitos. 

Taylor considera que o platonismo na forma cristianizada chegou à modernidade 

por via das filosofias do sujeito e da consciência, mas que esta transposição não foi direta nem 

linear, tendo contribuído o sentido de “interioridade” humana. O sentido de “interioridade”, a 

partir de Agostinho, evoluiu para a construção da identidade moderna, pensada como um self. 

A noção de interioridade tem uma estreita relação com o sentido de singularidade aludido por 

Hegel, ainda que a crítica hegeliana atinja as doutrinas do jusnaturalismo contratualista, o que 

exige a compreensão deste sujeito contratual, relativo ao período histórico do conceito de self. 
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Na interpretação de Taylor, que é seguida por Ricoeur, a doutrina jusnaturalista 

foi estruturada na noção da comunhão racional entre homens que, em tese, saíram do estado 

da natureza. Houve uma combinação entre as concepções jurídicas do sujeito ockhamiano e 

da razão agostiniana. Um grande jurista considerou contraditório que a doutrina jusnaturalista 

afirme a soberania junto à “teoria do direito subjetivo, aflorada durante a geração de Grotius e 

seguida pela teoria dos direitos naturais, que surge ao tempo de Locke
236

”. No entanto, como 

foi observado, houve uma harmonia entre estas noções, visto que o nominalismo consistiu na 

negação ao realismo tomista, também negado pela doutrina agostiniana. Assim, no período de 

Locke, aparecem as noções de soberania e de sujeito de direitos. 

No discurso jusnaturalista de Hobbes, a expressão mecanicista do funcionamento 

“orgânico” do corpo político caracteriza a razão geral na soberania. Reconhece-se a filosofia 

platônico-agostiniana, que baseou o racionalismo cartesiano. A diferença evolutiva da razão 

platônico-agostiniana do jusnaturalismo está na interpretação do direito positivo; e não mais 

na ordem natural, que havia sido o método do direito natural. Porém, nas condições impostas 

a Locke na antiga Bretanha, dificilmente haveria a possibilidade de superação epistemológica 

da filosofia do sujeito. A formação teórica de Locke estava imbuída destes mesmos caracteres 

mecanicistas também referidos a Hobbes. Ao tentar romper com a filosofia do sujeito, Locke 

utilizou os mesmos instrumentos de elaboração teórica. Assim, o conceito de Self surgiu de 

uma explicação sócio-biológica e sócio-física sobre as partículas atômicas de uma massa. 

Anterior à questão conceitual, deve-se entender a exigência do período histórico 

na formação de teorias relacionadas à organização dos Estados nacionais. O projeto político 

de Estado dependia do respaldo jurídico na estruturação da soberania. A noção de sociedade 

civil não passava de um esboço entre as comunidades ainda dispersas num povo e território 

indefinidos; porém, sociedade civil se aproxima do sentido de nacionalidade. A soberania foi 

derivada da ficção jurídica que demarcou o povo e o território político. A nacionalidade teve 

uma significação diferente, relacionada às noções de Herder. 

Na história do direito, há uma diferença relevante entre os conceitos de soberania 

e de nacionalidade. Na Roma antiga, a soberania era exercida pelos chefes de família nas suas 

propriedades. Este dominium estava associado à soberania de cada família. Esta soberania era 

simbolizada pelo fogo sagrado, mantido aceso nas casas das famílias de modo a representar a 
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religião
237

. Os povos bárbaros eram considerados pagãos e destituídos de soberania. Contudo, 

estes povos bárbaros mantinham certos hábitos e costumes que lhes definiam enquanto “povo 

nacional”, numa perspectiva social distinta do caráter político de “povo” soberano. Assim, do 

ponto de vista jurídico, a soberania e a nacionalidade possuem origens distintas. 

Direitos políticos podem ser diferentes de conceitos políticos e, na linguagem da 

política e do direito, o “nacional” pode ser considerado aquele que possui direitos ligados ao 

exercício de atividades políticas, mas também aquele que tem um sentido cultural e histórico 

relativo à identidade. Compreender a formação e a mudança destes conceitos é relevante para 

oferecer noções mais apropriadas de soberania e nacionalidade, assim como para desfazer 

erros de avaliação política sobre os modernos Estados totalitários, que foram associados a um 

tipo de nacionalismo bem diferente daquele que se refere aos hábitos e costumes de um povo. 

Nestes termos, Taylor e Ricoeur notam o sentido de símbolos culturais definidos no âmbito de 

uma determinada linguagem. Compreendido deste modo, o nacionalismo constitui a defesa de 

bens sociais e a soberania significa o estatuto de um poder político, formalizado pelo direito. 

Com respeito à soberania, vimos que houve um ensaio de divisão de poder entre o 

imperador e o papa no nominalismo. Quanto à questão não-relacional entre a nacionalidade e 

a soberania, Jean Bodin foi quem primeiro afastou as noções de Estado e de sociedade civil, 

cujo conceito Hegel aprofundou. A moderna disjunção entre Estado e sociedade pode ser vista 

na obra de 1576, intitulada “Seis Livros da República
238

”. Neste trabalho, Bodin deslinda a 

unidade do poder social através da potência soberana do Estado. A soberania seria absoluta, 

indivisível e perpétua. Esta lei soberana do Estado estaria acima do direito da sociedade. 

Este aspecto apresenta a diferença entre Estado e Governo, uma vez que o Estado 

diz respeito à potência soberana e o Governo estaria no poder social. “Essa potência que faz 

as leis decide sobre as modalidades do ou dos poderes
239

”. Mesmo na perpetuidade da 

potência soberana do Estado, o poder social seria do povo. Enquanto o nominalismo concebia 

o direito como poder, Bodin distinguiu as noções de poder e potência, a fim de definir os 

direitos da sociedade e do Estado. Nesta evolução das teorias do direito e do Estado, Bodin 

“insiste na importância dos hábitos e dos costumes – ligados à „natureza dos povos‟ – quando 
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se trata dos poderes
240

”. A noção do direito face à soberania do Estado é de potência; e, 

quando se refere aos indivíduos, o direito é concebido como poder social. 

Embora este poder social do indivíduo da teoria de Bodin não seja ainda visto na 

autonomia jurídica kantiana, ele faz valer os hábitos e costumes que deram ao romantismo 

germânico as noções de VolkGeist (espírito do povo) e ZeitGeist (espírito da época). Assim, 

Bodin foi um mestre na arte de combinar duas posições que passaram a ser, aparentemente, 

contrapostas: o iluminismo racionalista; e o idealismo romântico. Todavia, ainda é necessário 

entender a moral deste período anterior, com base no movimento efetuado por Bodin. Dois 

efeitos podem ser tirados disto: (1ª) a formação da soberania estaria apoiada no argumento da 

proteção dos indivíduos, ou seja, havia a necessidade de preservação humana, que pode ser 

vista tanto nas doutrinas jurídicas de Grócio e de Hobbes, como em Locke; e (2ª) a formação 

da nacionalidade, junto com a estruturação da soberania, que são conceitos distintos, deu não 

apenas a base jurídica do moderno Estado-Nacional, como também trouxe a compreensão de 

identidade coletiva, desenvolvida por Rousseau e levada às últimas conseqüências por Hegel. 

No sentido em que é estruturada a teoria contemporânea do direito internacional 

público, Grócio e de Hobbes podem ser considerados os maiores juristas da modernidade. Na 

expressão de Châtelet, Duhamel e Pisier-Kouchner, o jurista Hugo Grócio foi o “Descartes da 

política
241

”. Em 1626, o tratado De Jure bellis ac pacis faz referência à necessidade da 

proteção dos indivíduos, na guerra e na paz, através dos Estados soberanos. Esta formulação 

pressupunha a universalidade do direito inscrita na “natureza” do homem. O termo “natureza” 

é tomado não de forma moral ou genérica, mas numa acepção de homem racional. “O sujeito 

e a substância do direito é o indivíduo natural (...) e que se conserva, quaisquer que sejam os 

costumes locais e os direitos positivos particulares
242

”. 

O indivíduo natural era o indivíduo racional, dotado de vontade. Assim, a vontade 

racional está embutida no conceito de sujeito de direitos do jusnaturalismo. Anterior à ética da 

autonomia kantiana, Grócio elaborou a noção de sujeito de direitos enquanto ato de vontade 

racional. Esta noção de sujeito de direitos constitui o liame entre o direito público e o direito 

privado; este concebido como da “natureza” dos homens. No entanto, o indivíduo racional irá 
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se manifestar a toda prova como “uma máquina natural submetida ao estrito encadeamento de 

causas e efeitos
243

”, a partir da teoria do direito e do Estado de Thomas Hobbes. 

Em 1651, o “Leviatã” de Hobbes apresenta o homem corpóreo e racional como 

“potência”. Esta potência está vinculada à vontade de agir que, de forma paradoxal, baniria os 

desejos naturais dos homens. Limita-se, assim, a liberdade humana, para fins de preservação 

geral. Os homens abdicariam de suas potências individuais em favor da autoridade soberana, 

cujo papel seria no sentido de dar segurança aos indivíduos em conflito. Diferente de Bodin, a 

teoria política e jurídica de Hobbes não distinguiu poder e potência, o que lhe deu a fama de 

ser o arauto do absolutismo
244

. Mas o acordo comum entre os homens previa a submissão da 

minoria pela maioria, o que legitima as decisões políticas em qualquer forma de Estado. Além 

disto, o conflito é caracterizado como algo a ser banido, tanto quanto os desejos humanos.  

 

3.3 O Conceito de Self na Filosofia de John Locke 

 

Este era o cenário político e jurídico em que se encontrava o jurista britânico John 

Locke. No período histórico de Locke, notam-se duas noções estruturantes dos conceitos de 

soberania e nacionalidade, de forma respectiva: (1ª) a noção de preservação dos sujeitos, que 

também está inscrita como proteção ou segurança, relacionada à soberania; e (2ª) a noção de 

identidade pessoal, ou identidade nacional, que veio a estruturar o conceito de self como o 

átomo de uma nação. Portanto, a sua tese política no “Segundo Tratado sobre o Governo 

Civil”, obra que impressiona do ponto de vista da atualidade, está prenhe destas noções. 

Locke prioriza a idéia de que os indivíduos devam ser preservados. O poder executivo poderia 

usar o que o teórico definiu serem as “prerrogativas
245

” inerentes ao exercício da função 

discricionária à aplicação das leis. Estas prerrogativas teriam por objetivo absolver ou 

recompensar o sujeito que teve uma punição ou sanção jurídica muito rígida. A concepção de 

Locke é voltada à “preservação de todos, na medida do possível, ainda que se poupem os 

culpados quando se pode provar que os inocentes não foram prejudicados
246

”. 
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Observa-se o desenvolvimento do self, em Locke, no que Charles Taylor definiu 

como sendo o sentido jurídico de se evitar o sofrimento humano. Em vista desta proteção dos 

indivíduos, Locke também traça considerações ao legislativo. Ao descrever a hierarquia dos 

poderes da comunidade civil, o filósofo alude ao poder supremo do legislativo, mas através do 

povo, que lhe garante o exercício. Assim, considera-se que este poder supremo seja do povo, 

que pode substituir o legislador para ser preservado. A preservação dos sujeitos está registrada 

no discurso de Locke como uma marca liberal inalienável, como vemos no trecho seguinte: 

Nenhum homem, nenhuma sociedade humana, tem o poder de abandonar sua 

preservação, e consequentemente os meios de garanti-la, à vontade absoluta de um 

terceiro e a sua dominação arbitrária; e sempre que algum indivíduo pretender 

reduzi-los a uma condição de escravidão, devem ter o direito de preservar este bem 

inalienável e de se livrarem daquele que invade esta lei fundamental, sagrada e 

inalterável de autopreservação (...)
247

. 

Em Locke, inicia-se a compreensão de que tal auto-preservação consiste na defesa 

da identidade. Esta “identidade mesma” foi conceituada a partir das diferenças que poderiam 

ser aplicadas diante da lei. Quando Locke explana sobre a relevância das prerrogativas do 

poder executivo em contrariar a lei, quando for o caso de se preservar o indivíduo, argumenta 

que “um homem pode tombar sob o golpe da lei, que não faz distinção das pessoas
248

”. O 

discurso é dirigido à noção de diferença, dentro do paradigma jurídico da igualdade formal. 

Desta maneira, relacionam-se três sentidos jurídicos no conceito de self: a identidade, que tem 

expressão jurídica na nacionalidade e cidadania; o direito à igualdade; e o direito à diferença. 

No entanto, no período histórico de Locke, havia o código de conduta baseado nas 

préférences, que significavam justamente a possibilidade de distinguir as pessoas conforme o 

grau hierárquico de nobreza ocupado na sociedade. Este caráter das sociedades aristocráticas 

definia o sujeito de direitos previamente, desde a origem do nascimento. Esta noção é distinta 

da concepção moderna sobre as desigualdades entre os sujeitos. A interpretação jurídica nas 

sociedades modernas trata a discriminação positiva, isto é, a distinção dos sujeitos, de maneira 

a não haver a discricionariedade sobre os direitos. Neste aspecto, o estudo de Celso Antônio 

Bandeira de Mello é esclarecedor: 

Não se podem interpretar como desigualdades legalmente certas situações, quando a 

lei não haja “assumido” o fator tido como desequiparador. Isto é, circunstâncias 
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ocasionais que proponham fortuitas, acidentais, cerebrinas ou sutis distinções entre 

categorias de pessoas não são de considerar
249

. 

Acontece que, na epistemologia do direito, Locke não distinguia “identidade” e 

“igualdade”. Neste sentido epistemológico, Ricoeur considera que o vocábulo self foi “uma 

invenção de Locke sob o controle do conceito de identidade
250

, onde a identidade está oposta 

à diversidade. Para Locke, esta diversidade tem o sentido de diferença
251

. Dá-se início, então, 

à noção de individualidade na forma da filosofia política iluminista. Mas esta forma ainda 

estava revestida dos caracteres da sociedade aristocrática, o que a tornaria ilegítima numa 

democracia moderna. Foi necessária uma mudança histórica da noção de individualidade para 

que se estruturasse a compreensão acerca do self. Ocorre que a própria noção de pluralismo 

hoje conhecida nas sociedades liberais democráticas deve sua referência moral a este sentido 

lockeano de diversidade. Esta estrutura conceitual inadequada opõe o pluralismo à identidade. 

O conceito de self advém do “Ensaio sobre o Entendimento Humano
252

”, estudo 

mais filosófico do que jurídico, cuja preocupação de Locke foi superar o cogito cartesiano. Há 

duas marcas cruciais neste “Ensaio” de Locke: a contestação à epistemologia tradicional de 

Descartes; e a inovação do conceito de self, que evoluiu até estruturar o conceito de sujeito de 

direitos. Para contrariar o método cartesiano, a epistemologia de Locke renunciou à existência 

de princípios inatos na mente. Desde o início do “Ensaio”, o jurista argumenta que, se a razão 

descobre estes princípios, não significa que eles sejam inatos. De acordo com Locke: 

Sería tanto como pensar que el uso de la razón es tan necesario para que nuestros 

ojos descubran los objetos visibles, como que sea preciso el uso de la razón, o su 

ejercicio, para que nuestro entendimiento vea aquello que está originalmente 

grabado en él, y que no puede estar en el entendimiento antes de que él lo perciba
253

. 

Trata-se de uma provocação ao mentalismo de Descartes, segundo o qual a razão 

seria inata à mente do sujeito. Entretanto, o movimento de mudança percebido a partir das 

concepções de Locke não significou uma ruptura com a epistemologia tradicional. Este traço 

caracteriza os grandes teóricos que, ao mirarem o olhar sobre um determinado alvo, expõem o 

fluxo de compreensões do período em que viveram e demonstram que o “erro” em atingir a 

pretensão indica, de forma implícita, outra mudança. Neste caso de Locke, demonstra-se que a 
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mudança não atingiu a forma subjetivista da epistemologia, mas refletiu na noção de sujeito. 

Na epistemologia de Descartes, a razão estaria arraigada na mente do sujeito. Para Locke, este 

sujeito empírico da ciência possui uma consciência. Foi Locke quem declarou a capacidade de 

reflexão. Portanto, a mudança lockeana mostra uma nova noção sobre o sujeito que reflete, de 

modo a trazer uma compreensão renovada acerca da individualidade. 

Diante disto, o avanço de Locke não pôde significar um rompimento total com a 

filosofia do sujeito. Como na citação que diz, “para que nuestros ojos descubran los objetos 

visibles
254

”, permanece a noção de que a existência dos objetos dependeria do sujeito. Este 

sujeito empírico de Locke “funda” a realidade dos objetos. As reminiscências epistemológicas 

do cartesianismo afetarão o conceito de self e a noção de individualidade. Foi devido a este 

dado que Richard Rorty atribuiu à Locke, e não ao “Discurso” de Descartes, a estruturação da 

epistemologia tradicional, dando conta de que, não obstante Descartes tenha sido o autor das 

noções de representações internas sobre a realidade, foi Locke quem descreveu o mecanismo 

mental e o fundamento do conhecimento humano. De acordo com Rorty: 

Enquanto Aristóteles não tinha de se preocupar com um Olho da Mente, acreditando 

que o conhecimento era a identidade da mente com o objeto conhecido, Locke não 

dispunha dessa alternativa. Uma vez que, para ele, as impressões eram 

representações, necessitava de uma faculdade que estivesse consciente dessas 

representações, uma faculdade que julgasse as representações e não se limitasse a tê-

las – que julgasse se elas existiam (...) a confusa idéia da filosofia moral enquanto 

ciência do homem empírica só se tornou possível devido a este estádio de 

transição
255

. 

Esta análise de Rorty mereceu a atenção de Habermas e Taylor. Num ensaio sobre 

a virada lingüístico-pragmática, Habermas cita o “importante livro de Rorty
256

”. Atribuindo o 

mesmo peso, Taylor afirma que este trabalho de Rorty “ajudou tanto a cristalizar como a 

acelerar uma tendência de repúdio a todo o empreendimento epistemológico
257

”, uma vez que 

o “livro de Rorty parece oferecer uma resposta clara e plausível
258

” para o problema da antiga 

epistemologia, que ainda toma conta das ciências sociais. O motivo que aproxima Habermas e 

Taylor à obra de Rorty mostra como tais teóricos se unem na crítica epistemológica ao projeto 

“fundacional”. A evolução do conceito de self decorre desta virada lingüístico-pragmática que 

Rorty radicaliza com o neo-pragmatismo. No “Ensaio” de Locke, o conceito de self surgiu de 
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forma praticamente acidental ao seu objetivo principal. Verificamos que este objetivo era a 

invalidação do cogito cartesiano. Logo, houve uma continuidade nos projetos de superação da 

epistemologia tradicional, desde a própria estruturação das ciências humanas e sociais. 

O primeiro dado que recebemos da antiga epistemologia é a preocupação com a 

teoria do conhecimento. O segundo ponto desta tradição epistemológica faz o conhecimento 

ser formado pela representação dos objetos. O terceiro ponto nodal é a categoria da evidência 

do sujeito perante a realidade, o que garantiria a certeza quanto à verdade dos juízos. Neste 

último quesito, Locke altera a concepção de Descartes para aprofundar o segundo paradigma, 

quanto ao aspecto representacional. A mudança de uma concepção para a outra pode ser 

demonstrada ao modo de Ricoeur, conforme o termo empregado pelos diferentes teóricos. 

“Para o próprio Descartes, o cogito não é um self, tampouco uma consciência
259

”. Enquanto 

em Descartes há a evidência do sujeito, Locke estrutura o conceito de self e de consciência 

para formar a noção de identidade. Nesta concepção, nada está inato na mente, tudo está por 

ser descoberto pelo sujeito. No movimento destas noções, onde antes havia a evidência do 

sujeito cartesiano que funda a realidade, passou a existir a consciência do sujeito lockeano que 

representa esta mesma realidade. 

No capítulo do “Ensaio” dedicado à identidade e à diversidade, Locke trata do que 

denomina de principium individuationis
260

, onde é formulado um paralelo entre o indivíduo e 

um átomo. Neste princípio, a interação social entre dois indivíduos não altera a substância dos 

mesmos, nem em termos qualitativos, visto que “si dos o más átomos se unen en una misma 

masa, cada uno de esos átomos será el mismo
261

”, nem quantitativos, pois “la variación de 

grandes porciones de materia no altera la identidad
262

”. Nesta estrutura conceitual atomizada 

do self, a abordagem sobre o sujeito é meramente epistemológica, na forma tradicional, que é 

baseada na busca de uma teoria do conhecimento (não na busca de um sentido prático), bem 

como numa narrativa fixa marcada pela obscuridade dos atores sociais. 

Não obstante a concepção atomizada do indivíduo, os conceitos de Locke sobre o 

self e a consciência caminham para a estruturação conceitual do sujeito de direitos. O conceito 

de consciência é atinente à reflexão. Este movimento auto-reflexivo da chamada filosofia da 

consciência estrutura uma nova compreensão sobre o indivíduo, ainda longe da auto-reflexão 

individual na hermenêutica de Dilthey e da psicanálise. Por meio de Locke, houve a descrição 
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mecânica do conhecimento, onde a matéria que forma a substância do ser era considerada 

uma extensão das idéias deste mesmo ser, num processo de identificação. Neste momento, o 

conceito de identidade aparece para materializar o funcionamento da mente que se identifica 

com as idéias do ser. A identidade do ser é a identificação do objeto que está representado na 

consciência do self. Desta forma, o conceito de self correspondia à formação da identidade, 

através da representação dos objetos refletidos na consciência. Este conceito atomístico de self 

era inteiramente epistêmico. Diferentemente de Descartes, o objeto já não está na mente do 

sujeito, nem com ele se identifica, senão pela consciência que o representa na forma reflexiva. 

A formação moral do self fundava a racionalidade humana e a identidade pessoal. Esta nota 

faz parte das seguintes apreciações de Locke sobre os elementos que caracterizam a pessoa: 

(...) debemos ahora considerar qué se significa por persona. Y es, me parece, un ser 

pensante inteligente dotado de razón y de reflexión, y que puede considerarse a sí 

mismo como el mismo, como una misma cosa pensante en diferentes tiempos y 

lugares; lo que tan sólo hace en virtud de su tener conciencia, que es algo 

inseparable del pensamiento y que, me parece, le es essencial, ya que es imposible 

que alguien perciba sin percibir que percibe
263

. 

O mencionado conceito de identidade pessoal estampa a típica racionalidade da 

“era das luzes”. O indivíduo agora está esclarecido de si mesmo; da sua identidade enquanto 

uma pessoa. Uma pessoa que é, nesta concepção de Locke, aquele ser dotado de consciência 

reflexiva; e, em assim sendo, poder considerar-se a si mesmo como indivíduo. A formação da 

individualidade humana, a partir deste pensamento iluminista, prescreve também que a pessoa 

será idêntica a si mesma ainda que esteja em diferentes lugares e tempos. Pode-se dizer que o 

indivíduo deste individualismo liberal de Locke atravessou os mais remotos lugares e tempos 

de modo bastante confuso. A emergência das crises do self, devidas ao mal-estar coletivo nas 

sociedades modernas, significou a transformação desta noção de consciência individual. 

O indivíduo moderno já não pode ser definido da mesma maneira nas sociedades 

liberais. Segundo Charles Taylor, as crises de identidade são uma característica estrutural da 

individualidade moderna. Estas crises podem ser positivas ou negativas e estão interiorizadas 

nos indivíduos, quer queiram ou não. Taylor define este aspecto como crises do self e trata a 

tradução moderna das noções de Locke como uma crise negativa. A crise negativa do self está 

impregnada na análise do indivíduo atomizado. O atomismo do sentido está estruturado no 

isolamento individual em face de uma comunidade de linguagem. Taylor denominou tal crise 

negativa do sujeito de direitos de self pontual
264

. Esta crítica sobre a pontualidade normativa 
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possui cunho epistemológico, político e jurídico. O desprendimento do sujeito diante da moral 

intersubjetiva da prática cotidiana ostenta o cientificismo atomista, que Taylor explica: 

Para Locke, o self apresenta a peculiaridade de se fazer presente essencialmente para 

si mesmo. Seu ser é inseparável da autoconsciência. Em conseqüência, a identidade 

pessoal é uma questão de autoconsciência. Mas isso não é de forma alguma aquilo 

que venho chamando de self, algo que só pode existir num espaço de indagações 

morais. A autopercepção é a característica definitória crucial da pessoa na opinião de 

Locke. (...) Isso é o que desejo chamar de self pontual ou „neutro‟ – „pontual‟ porque 

o self é definido abstraindo-se todas as preocupações constitutivas (...). Sua única 

propriedade constitutiva é a autoconsciência. Trata-se do self que Hume propôs-se a 

procurar e, previsivelmente, não conseguiu encontrar
265

. 

A estrutura conceitual do sujeito de direitos partiu desta evolução do self. O 

cineasta Michelangelo Antonioni, no filme The Passenger, de 1975, apresentou este indivíduo 

indefinido na figura do repórter “Mr. Locke”, que, numa entrevista que faz com um oriental, 

ao indagar: “Has that changed your attitude toward certain tribal customs? Don’t they strike 

you as false now and wrong, perhaps, for the tribe?” Recebeu a resposta: “I don’t think you 

understand how little you can learn from them. Your question are much more revealing about 

yourself than my answer would be about me
266

”. Na narrativa cinematográfica de Antonioni, 

Mr. Locke assume outra identidade. 

 

3.4 A Evolução do Self nos Conceitos de Herder 

 

Como aludiu Wieacker
267

, Savigny recebeu as influências das noções herderianas. 

O conceito de sujeito de direitos, no Recht des Besitzes (Direito da Posse), de 1803, significa 

a “vontade de possuir
268

”. Herder acompanha o movimento de resistência cultural da Filosofia 

Hermenêutica e da Escola Histórica do Direito. Ambos significaram, respectivamente, as 

recuperações da filosofia grega e do direito românico. A este movimento se deve a poièsis que 

caracteriza a linguagem filosófica alemã até Adorno. No direito, esta valoração repercutiu na 

formação do sistema românico-germânico. Taylor estrutura a articulação conceitual do sujeito 

de direitos que, em Savigny, ainda estava em formação, quando descreve que a “noção de um 
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„direito subjetivo‟, tal como desenvolvida na tradição legal do Ocidente, é de um privilégio 

legal visto como uma quase-posse do agente a quem é atribuído
269

”. 

As noções de Herder tiveram lastro no nominalismo de Ockham e no empirismo. 

De acordo com Isaiah Berlin, “Herder é antimecanicista: mas ele é um empirista, descendente 

direto de Ockham e dos naturalistas ingleses
270

”. Berlin ainda verificou que não há vestígios 

de encontro da relação entre Herder e Vico, mas foram as doutrinas de Herder que ocuparam 

aquele período europeu: “Vico poderia ter realizado algo parecido. Mas ele não era (e não é) 

lido; como observou Savigny, ele foi reconhecido demasiadamente tarde para ter exercido 

uma influência decisiva
271

”. Taylor afirma que “Isaiah Berlin ajudou a resgatar Herder de sua 

relativa proscrição por parte dos filósofos
272

”. 

Berlin capturou os conceitos de Herder sobre o que ele definiu como populismo, 

expressionismo e pluralismo
273

. Na interpretação de Berlin, seguida por Taylor, houve muita 

confusão quanto a estes conceitos de Herder, o que explica o caráter pejorativo empregado às 

noções correlatas, respectivamente, sobre nacionalismo, historicismo e universalimo. Herder 

caminha no sentido de respeito aos povos não-europeus, o que já estava presente nos próprios 

teóricos franceses daquele período, numa nova compreensão acerca do processo civilizatório: 

(...) a noção de que a variedade das civilizações é, em grande medida, determinada 

pelas diferenças de fatores físicos e geográficos – referidos pelo nome geral de 

“clima” – tornara-se, desde Montesquieu, um lugar-comum. Ocorre, antes de 

Montesquieu, no pensamento de Bodin (...)
274

. 

A citação à Montesquieu traz a literatura que o mesmo explora em forma de prosa 

e, nesta, a narrativa sobre o olhar Persa na França soa duplamente irônica, visto que há um 

sentido de humildade européia, mas também de superioridade cultural envolvida, como relata 

a carta do personagem: “Em Paris reinam a liberdade e a igualdade. O nascimento, a virtude, 

nem mesmo as mais brilhantes proezas militares, nada disso basta para salvar um homem da 

multidão na qual se confunde
275

”. Nota-se a resistência cultural de Montesquieu, mas também 

o discurso contra a forma que a epistemologia ocidental vinha tomando. 
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Herder sempre demonstrou o “repúdio agudo daquele veio central do racionalismo 

cartesiano que vê apenas o que é universal, eterno, inalterável, governado por relações 

rigorosamente lógicas (...) como conhecimento verdadeiro
276

”. Neste sentido, Wallerstein 

define duas formas de universalismo: o orientalista, de inclinação humanista; e o ocidental, 

que representa “o universalismo científico e a asserção de regras objetivas que governam 

todos os fenômenos a todo instante
277

”. Ressalva-se apenas que a noção de economia-mundo 

de Wallerstein deve considerar as estruturas históricas que preenchem os sentidos simbólicos, 

referidos na antropologia filosófica de Ricoeur, de modo a configurar o que Taylor chama de 

“horizontes inescapáveis” do sujeito. Na apreciação histórica de Braudel sobre o teórico: 

Immanuel Wallerstein conta que chegou à explicação da economia-mundo ao 

procurar a unidade de medida mais extensa e que, por outro lado, se mantenha 

coerente. (...) Mas é necessário também uma unidade temporal de referência. Pois, 

no espaço europeu, sucederam-se várias economias-mundos. Ou melhor, a 

economia-mundo européia mudou várias vezes de forma desde o século XIII, 

deslocou o seu centro, redefiniu as suas periferias
278

. 

Esta versão é bem diferente do historicismo, pois nela os ciclos históricos levam à 

estruturação da mudança. Deste modo, temos o sentido de universalismo epistemológico que 

impregnou o Ocidente, o que não corresponde à noção de universalidade de direitos. Este é o 

sentido da crítica de Herder aos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) como, nas 

suas palavras, “três tipos básicos: „três generalizações desgraçadas! (...) a história de todos os 

tempos e povos, cuja sucessão forma a grande obra viva de Deus, reduzida a ruínas, dividida 

de forma bem organizada em três pilhas... Oh, Montesquieu!‟
279

”. A concepção humanística 

de Herder envolve “a doutrina da invisibilidade da personalidade humana (...); e, segundo, seu 

pluralismo e a doutrina da incompatibilidade dos fins últimos humanos
280

”. Esta foi a base da 

crítica herderiana contra a Metakritik, de 1799, escrita por Kant. Berlin cita que Herder “não 

conhece critérios para distinguir faculdades kantianas como Erkennen, Empfinden, Wollen – 

elas estão indissoluvelmente unidas na personalidade orgânica dos homens vivos
281

”. 

Taylor define a revolução herderiana-humboldtiana de “virada expressivista”, em 

decorrência do valor atribuído à expressão individual. No sentido de Herder, “expressão é 
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comunicação282” e a universalidade expressiva forma duas noções importantes: (1°) Fortgang 

(avanço), onde se reconhece a evolução interna da cultura
283

; e (2°) Einfühlen (empatia), em 

que são exigidas interpretações simpáticas dos observadores externos de uma cultura
284

. “O 

indivíduo, para ele, é inevitavelmente membro de algum grupo; conseqüentemente, tudo o que 

ele faz deve expressar, consciente ou inconscientemente, as aspirações de seu grupo
285

”. Para 

Herder, cada cultura é única em sua singularidade e nesta deve ser tratada como universal.  

Constata-se uma larga diferença entre a universalidade kantiana e a universalidade 

herderiana. Enquanto a primeira formaliza regras genéricas de universalidade; a segunda 

reconhece o quadro moral de cada grupo humano: “A Herder é conferido o crédito de ter 

insuflado nova vida na noção de padrões sociais, (...) de considerar fatores tanto qualitativos 

como quantitativos – o impalpável e o imponderável, que os conceitos de ciência natural 

ignoram ou negam
286

”. O conceito de populismo, de Herder, está nas associações voluntárias, 

“opondo-se amargamente a exércitos, burocracias, sociedades „fechadas‟ de qualquer tipo
287

”. 

Conforme Berlin: “Para Herder, ser membro de um grupo é pensar e agir de certa maneira, à 

luz de determinados objetivos, valores, imagens do mundo: e pensar e agir desse modo é 

pertencer a um grupo
288

”. 

Esta evolução para o sentido holístico do self está registrada num dos primeiros 

debates na filosofia da linguagem. Os debatedores foram Condillac e Herder, que discutiram a 

origem da linguagem. Condillac descreveu, em formato de fábula, o surgimento da linguagem 

de duas crianças que, ao estarem sozinhas no deserto, emitem gritos e gestos denominados de 

“signos naturais”. De acordo com Condillac, a linguagem consistia nos “signos instituídos”, 

provenientes destes primeiros signos naturais. Os signos naturais foram considerados, por 

Condillac, como a expressão natural do medo. A instituição da linguagem, nesta perspectiva, 

seria a resposta da criança com relação à causa deste medo. 

Herder contesta a versão de Condillac no “Ensaio sobre a Origem da Linguagem”, 

de 1772, onde declara que: “Como relato da origem, ela pressupõe precisamente aquilo que 

explica
289

”. Nesta passagem do atomismo do sentido para uma consistência holística de pano 

de fundo, verifica-se a compreensão da ação individual no modelo de Wittgenstein. Taylor 
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defende que Herder antecipou o exemplo do jogo de xadrez de Wittgenstein, no movimento 

do gambito da rainha, para superar a antiga concepção designativa da linguagem: 

A antiga perspectiva, que tem uma venerável tradição, é aquela que Wittgenstein 

ataca na forma de uma afirmação influente de Agostinho. Podemos defini-la em 

termos de sua abordagem “designativa” à questão do significado. As palavras 

adquirem sentido ao ser usadas para designar objetos. Aquilo que designam é seu 

significado. Essa concepção obtém uma revitalização no século XVII com as teorias 

de Hobbes e de Locke, em que se acha entrelaçada com o novo “caminho das 

idéias”
290

. 

Estas questões sobre a noção designativo-instrumental da linguagem estruturam a 

evolução semântico-pragmática do sujeito de direitos num texto ampliado da “razão prática”. 

Segundo Taylor, “está implícito nessa compreensão hederiano-humboldtiana da linguagem o 

reconhecimento de que as formas constitutivas da expressão, aquelas que nos dão acesso a 

uma nova gama de significados, vão além da linguagem descritiva, e mesmo além da fala em 

todas as suas formas, atingindo coisas como o gesto e a atitude
291

”. Ao contrário da crítica de 

Derrida ao fonocentrismo, os atos de fala também compreendem as estruturas simbólicas que 

dão sentido ao self. Taylor sustenta que “a teoria Hobbes-Locke-Condillac (HLC) procura 

compreender a linguagem no âmbito da moderna epistemologia representacional tornada 

dominante por Descartes
292

”. 

Portanto, a evolução do self está apoiada nestas concepções herderianas, vistas por 

Taylor nestes termos: (1ª) “A primeira intuição importante de Herder foi ver que a expressão 

constitui a dimensão lingüística. Isso adveio de sua compreensão do caráter situado (...)
293

”; 

no (2ª) “(...) holismo de significado. Uma palavra só tem significado no âmbito de um léxico e 

de um contexto de práticas lingüísticas, que se acham embutidas em última análise numa 

forma de vida
294

”; e este (3ª) “(...) papel constitutivo da expressão e o holismo do significado, 

levam a uma série de transformações ulteriores em nossa compreensão da linguagem
295

”. 
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4 A ESTRUTURA CONCEITUAL DO SUJEITO DE DIREITOS 

 

4.1 As Estruturas Narrativas do Sujeito de Direitos 

 

Os três tipos de dominação legítima estruturados na narrativa da modernidade de 

Max Weber possuem os seguintes caracteres
296

: (1°) de caráter racional, referente à crença na 

legalidade e no exercício da “autoridade do direito”, onde há a racionalização dos sujeitos; 

(2°) de caráter tradicional, ligado à crença cotidiana nas tradições que definem o exercício da 

“autoridade tradicional”; e (3°) de caráter carismático, cuja obediência é devida à santidade, 

ao heroísmo ou ao exemplo de uma “autoridade carismática”. De acordo com Ricoeur: “A 

virtude dessas tipologias está em criar uma correlação forte entre a estrutura conceitual, no 

plano epistemológico, e o elo entre autoridade ou dominação e legitimação, no plano 

temático
297

”. Assim, a legitimação do sujeito de direitos nas sociedades modernas fez parte do 

conjunto de problemas analisados por Weber, o que já constitui, por si só, um acréscimo na 

compreensão desta questão. 

Nesta narrativa weberiana, destaca-se o ponto dos direitos subjetivos; porém, num 

aspecto economicista, sempre ligado à racionalização. Weber inicia a análise sobre os direitos 

subjetivos desta forma: “La fusión de todas las demás asociaciones que encarnan la 

‘formación del derecho’en un instituto coactivo estatal que pretende ser la fuente ‘legítima’ 

del mismo, manifiéstase de modo característico en el aspecto formal que el derecho asume al 

servicio de los intereses de las partes, incluso desde el punto de vista económico
298

”. Esta 

prevalência da questão econômica sobre as demais, segundo Ricoeur, prejudicou a análise 

weberiana, tanto quanto viciou a noção de “reconhecimento mútuo” na filosofia hegeliana. 

Para superar esta primazia do “econômico” em relação aos outros bens sociais, Ricoeur 

propõe a noção da “troca de dons”, em substituição ao conceito de trocas mercantis. 

A noção de “troca de dons” se antepõe ao “reconhecimento mútuo” hegeliano, do 

qual o próprio Weber, por mais paradoxal que possa parecer, não consegue superar. Neste 
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sentido, as duas narrativas filosóficas sobre os sujeitos da modernidade, dispostas por Hegel e 

Weber, se cruzam quanto ao economicismo de uma análise racional no plano da teoria social. 

O reconhecimento é definido na legitimação weberiana, como explica Ricoeur, no conceito de 

Geltung: “O conceito de Geltung, que progressivamente se tornará central, consiste acima de 

tudo numa exigência de reconhecimento
299

”. Nesta hipótese, cabe substituir a “mutualidade” 

do reconhecimento pelo termo da “reciprocidade”: “Esse contraste entre reciprocidade e 

mutualidade é de agora em diante considerado um pressuposto fundamental da tese centrada 

na idéia de reconhecimento mútuo simbólico
300

”. A partir deste aspecto simbólico, podem ser 

diferenciadas as teorias da interpretação de Taylor e Ricoeur, de um lado, e as narrativas da 

teoria social clássica, como a de Raymond Aron e Habermas, do outro. 

É necessário definir o termo “interpretação” neste sentido simbólico. Conforme 

Ricoeur: “A palavra „interpretação‟ deve, aqui, ser tomada no sentido de Peirce: antes de 

serem para interpretar, os símbolos são interpretantes de conduta. Tomada neste sentido, a 

idéia de regra ou de norma não implica nenhum constrangimento ou repressão
301

”. Esta forma 

de estruturar a narrativa do sujeito de direitos na modernidade apresenta variantes destituídas 

das “regras básicas” neo-kantianas, uma vez que valoriza as estruturas simbólicas do sujeito. 

De todo modo, apenas o fato de ser estruturada uma narrativa, que promova uma espécie de 

busca de sentido prático-objetivo, faz valer a articulação de um sentido simbólico. Nos casos 

de Taylor e Ricoeur, temos que “paradigmas são tipos de organização da intriga (mise-en-

intrigue) oriundos da sedimentação da própria prática narrativa
302

”. A narrativa, que organiza 

a intriga, é referida na Poética de Aristóteles na terminação Sis, de poèsis: 

Pode chamar-se poética – à maneira de Aristóteles – à disciplina que trata das leis de 

composição que se acrescentam à instância de discurso para fazer dele um texto que 

vale como narração, como poema ou como ensaio. (...) É ainda Aristóteles quem eu 

sigo para designar a espécie de composição verbal que converte um texto em 

narração. Aristóteles designa esta composição verbal pelo termo muthos, termo que 

se traduziu por “fábula” ou “intriga”: “aqui, eu chamo muthos ao conjunto 

(sunthésis, ou noutros contextos, sustasis) das ações realizadas
303

”. 

Podemos distinguir estas duas narrativas, então, de forma romântico-secular, na 

qual se baseiam as estruturas narrativas de Tocqueville e Taylor; ou na forma da racionalidade 
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do discurso, no que se refere à narrativa habermasiana. Quanto à análise de Aron
304

, temos 

uma descrição bem feita acerca da evolução da teoria social, onde Tocqueville aparece como 

um dos fundadores e Max Weber na condição de teórico cuja exaustiva obra é classificada em 

quatro categorias: (1°) os estudos de metodologia, onde se concentram as críticas de Taylor e 

Ricoeur nos aspectos epistemológicos da teoria da ação social; (2°) os trabalhos históricos a 

respeito do mundo antigo e da Europa moderna, numa abordagem mais econômica; (3°) os 

estudos de sociologia da religião, que permitiram a evolução do pensamento de Weber em 

termos de análise comparativa; e (4°) o tratado de sociologia geral, “Economia e Sociedade”.  

A admiração de Aron pela “sociologia compreensiva” de Weber valoriza a marca 

histórica e cultural desta análise: “O termo compreensão no sentido de entendimento, é a 

tradução clássica do alemão Verstehen
305

”. Weber toma da psicopatologia de Karl Jaspers a 

distinção entre explicação e compreensão: “Em termos gerais, pode-se dizer que as condutas 

são compreensíveis dentro de certos quadros; fora desses quadros, as relações entre o estado 

de consciência e o estado físico ou psicológico deixam de ser inteligíveis, embora sejam 

explicáveis
306

”. A noção weberiana de que as condutas sociais fornecem um campo vasto de 

compreensão é o ponto de partida da sociologia compreensiva, no sentido de que é possível 

tornar inteligíveis os fenômenos singulares sem a necessidade de proposições gerais, mas sim 

a partir da narrativa histórica que estrutura uma compreensão singular. Conforme Aron: “Nas 

ciências da realidade humana deve-se distinguir duas orientações: uma no sentido da história, 

do relato daquilo que não acontecerá uma segunda vez, a outra no sentido da sociologia, isto 

é, da reconstrução conceitual das instituições sociais e do seu funcionamento
307

”. 

Neste sentido, poderia ser apropriado definir a estrutura conceitual do sujeito de 

direitos nos paradigmas weberianos; porém, a narrativa histórica de Taylor e Ricoeur está 

estruturada numa interpretação distinta da categoria da Verstehen. Na teoria do texto, seguida 

da teoria da ação e teoria da história, Ricoeur explora de forma não-dicotômica a diferença 

weberiana entre os termos “explicar” e “compreender”: “Compreender um texto é seguir o seu 

movimento do sentido para a referência, daquilo que ele diz para aquilo de que fala
308

”. Esta 

análise é estruturante da ação e do desenvolvimento da história: “Se o sujeito é chamado a 
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compreender-se face ao texto, é na medida em que este não está fechado em si mesmo, mas 

aberto ao mundo que ele redescreve e refaz
309

”. De acordo com Ricoeur:  

O que há a compreender numa narrativa não é, em princípio, aquele que fala por 

detrás do texto, mas aquilo de que se falou, a coisa do texto, a saber, a espécie de 

mundo que, de certa forma, a obra revela pelo texto. A este respeito, Aristóteles dá, 

na sua teoria da tragédia, uma chave que me parece válida para toda a narrativa: o 

poeta, ao compor uma fábula, uma intriga, um muthos, oferece uma mimesis, uma 

imitação criadora dos homens que agem. Do mesmo modo, uma lógica dos possíveis 

narrativos, a que pode aspirar uma análise dos códigos narrativos, só se conclui na 

função mimética pela qual a narrativa refaz o mundo humano da ação
310

. 

Neste aspecto, há uma crítica às ideologias que dissimulam a ação e a história 

narradas no texto. Evita-se, assim, a ontologização da hermenêutica, que Habermas aludiu ao 

círculo hermenêutico de Gadamer
311

. Todavia, a perspectiva da hermenêutica crítica de Taylor 

e Ricoeur não se equipara à narrativa da razão crítica de Habermas: a “tônica kantiana é aqui 

evidente: a idéia reguladora é mais deve-ser que ser, mais antecipação que reminiscência
312

”. 

Nesta narrativa de Taylor e Ricoeur, o sentido de razão prática não possui a pretensão de 

neutralidade cultural quanto aos símbolos que estruturam a moral dos sujeitos num quadro de 

crenças; logo, a expressão “racional” traz o sentido ambíguo da epistemologia tradicional. 

Numa crítica à pretensa neutralidade dos valores ocidentais baseados na cultura judaico-cristã 

do livre-arbítrio, traduzido pela escolha racional na tradição epistemológica, Taylor explica 

que: “O próprio termo secular era originalmente parte do vocabulário cristão. Tudo isso para 

dizer que o liberalismo não pode nem deve alegar que tem completa neutralidade cultural. O 

liberalismo também é um credo em luta
313

”. 

É neste contexto que Rorty argumenta: “Se se considera essa versão romântica do 

secularismo a alternativa ao platonismo, então ter-se-á uma narrativa para contar, acerca da 

história da filosofia, bastante diferente da de Habermas
314

”. A narrativa habermasiana sobre 

os direitos “corresponde con el concepto de libertad subjetiva de acción: los derechos 

subjetivos (en inglés rights) fihan los límites dentro de los que un sujeto está legitimado para 

afirmar libremente su voluntad
315

”. Esta posição neo-kantiana quanto à liberdade de ação dos 
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sujeitos se diferencia de Rawls, através da valoração intersubjetiva da prática de direitos, de 

modo a compreender a evolução do self. Habermas percebe o individualismo estruturante da 

noção de sujeito de direitos em Hans Kelsen, como está exposto a seguir:  

Con la desconexión de la persona moral y natural respecto del sistema jurídico se 

abre para la dogmática jurídica el camino hacia una concepción puramente 

funcionalista de los derechos subjetivos. La doctrina de los derechos subjetivos pasa 

el relevo a un funcionalismo sistémico que mediante decisiones metodológicas se 

desprende de todas las consideraciones de tipo normativo
316

. 

No entanto, Habermas compreende o “tipo-ideal” normativo como um consenso 

racional, cujo conteúdo vincula a moral dos sujeitos à correção procedimental que pressupõe a 

neutralização dos conflitos. A noção de consenso racional, em Habermas, possui uma tônica 

expressiva na estruturação de direitos. Esta valoração intersubjetiva dos sujeitos de direitos 

está afirmada quando Habermas tem em conta que “estos derechos subjetivos descansan en el 

reconocimiento recíproco de sujetos jurídicos cooperantes
317

”. A preocupação habermasiana 

quanto à formalização dos direitos, porém, examina a reciprocidade do reconhecimento mútuo 

em generalizações assertóricas “neutras”, relacionadas aos aspectos simbólicos que cercam o 

sujeito. Neste sentido, as “regras de reconhecimento” de Hart, expostas no primeiro capítulo, 

superam este problema da moral dos sujeitos, de acordo com as considerações de Wellmer:  

En contraposición a las normas jurídicas, las morales no están ligadas en un sentido 

esencial a sanciones externas; el comportamiento moralmente bueno, a diferencia 

del comportamiento jurídicamente correcto, no se puede lograr por la fuerza. En el 

caso de la moral, las sanciones básicas son de tipo interno: sentido de culpa, 

remordimiento, reproches y desprecio hacia uno mismo, etc. De ahí que el “tiene 

que” moral no pueda poseer el mismo sentido que el “tiene que” y “debe” 

jurídicos
318

. 

Esta crítica originária do próprio universo acadêmico de Habermas aponta para o 

dilema constante da narrativa neo-weberiana, que Ricoeur pôs nestes termos: “(...) acaso esses 

conceitos têm valor somente descritivo ou não terão também um valor crítico dissimulado? A 

Escola de Frankfurt se engolfará nessa falha, conferindo aos ideais-tipo um valor de denúncia, 

precisamente em torno do par violência-legitimação
319

”. O desalento da civilização estaria, 

então, nesta “luta infinita” de um Ego em torno de um Alter, que busca legitimar a si mesmo 

diante de uma moral desencantada pela razão. Em referência à luta de Nietzsche para evitar o 
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“retorno infinito” da dominação moral, a narrativa de Adorno e Horkheimer está estruturada 

nesta dialética da razão: 

(...) do mesmo modo que os velhos ideais ascéticos a serviço desse eu superior são 

enaltecidos por Nietzsche a título de auto-superação “em vista do desenvolvimento 

da força dominadora”, assim também o eu superior revela-se como uma tentativa 

desesperada de salvar Deus, que morreu (...). O princípio kantiano de “fazer tudo 

com base na máxima de sua vontade enquanto tal, de tal modo que essa vontade 

possa ao mesmo tempo ter por objeto a si mesmo como uma vontade legisladora 

universal” é também o segredo do super-homem. Sua vontade não é menos 

despótica que o imperativo categórico. Ambos os princípios visam a independência 

em face de potências exteriores, a emancipação incondicional determinada como a 

essência do esclarecimento.  

Nesta narrativa, o conflito a ser reconhecido pelo próprio sujeito é primeiro uma 

questão de auto-reconhecimento da razão. Busca-se reconhecer a razão antes mesmo do texto 

que configura os sentidos do sujeito. Nesta história humana, o reconhecimento dos sujeitos de 

direito não passa de uma violência recíproca. 

 

4.1.1 O Reconhecimento Mútuo em Hegel 

 

O primeiro teórico que procurou conceituar a modernidade, segundo Habermas
320

, 

foi Hegel. O princípio da subjetividade invocado por Hegel demonstra que a concepção de 

interioridade havia tomado espaço no pensamento ocidental. Neste sentido, Taylor interpreta 

que: “A racionalidade do Estado hegeliano era algo inteiramente diferente da racionalização 

das estruturas burocráticas
321

”. A racionalização resulta do conceito de modernidade de Max 

Weber, onde a legitimidade é baseada na autoridade de direito e na legalidade. Neste caso, diz 

Ricoeur: “Estaríamos então no terreno de Norbert Elias, para quem o confisco da ameaça da 

força e do uso da violência possibilita estabelecer uma ordem simbólica que ocultaria sua 

violência sob a simbolização. Encontra-se algo semelhante no sociólogo Pierre Bourdieu
322

”. 

Para Elias, temos que: “Pelo menos do século XVI em diante, as injunções e proibições pelas 
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quais é modelado o indivíduo (de conformidade com o padrão observado na sociedade) estão 

em movimento ininterrupto. Este movimento, por certo, não é perfeitamente retilíneo (...)323”. 

Em Bourdieu, mesmo nas sociedades ditas modernas, o direito é concebido como 

uma “crença que é tacitamente concedida à ordem jurídica
324

”, comparada à teoria da magia, 

de Marcel Mauss. A magia “c’est-à-dire un espace de croyance à l’intérieur duquel il y a les 

agents socialisés de manière à penser que le jeu auquel ils jouent vaut la peine d’être 

joué
325

”, o que permite invocar a noção de jogo, de Wittgenstein. Nas sociedades modernas, o 

ceticismo sobre as regras do direito não retira o caráter realista de aplicação das mesmas numa 

acepção simbólica, como foi referido no exemplo de Hart sobre o filho que acompanha o pai 

quando este, mesmo não convicto acerca de sua religião, tira o chapéu ao adentrar a Igreja. O 

exemplo serve para explicar o uso do precedente no direito, visto que a criança reproduz o 

comportamento do pai ao também tirar o chapéu na Igreja. Segundo Hart, “temos de supor 

que o pai se considerava a ele próprio e era considerado pelos outros como aderindo a padrões 

tradicionais de comportamento e não como estando a introduzir novos padrões
326

”. Como 

entendeu Bourdieu: “La fiction juridique n’a rien de fictif; et l’illusion, comme dit Hegel, 

n’est pas illusoire
327

”. Este reconhecimento do direito, que foi notado por Hegel, possui a 

função mimética (mimesis) de pacificação dos conflitos. 

Esta “filosofia real” do primeiro Hegel, dos tempos de Jena, foi encampada para a 

teoria social moderna de forma bastante original por Axel Honneth. Em Hegel, já “no Sistema 

da eticidade, o conflito representa uma espécie de mecanismo de comunitarização social, que 

força os sujeitos a se reconhecerem mutuamente no respectivo outro (...)
328

”. Nas sociedades 

modernas, a inviabilidade teórica de Hegel se deve ao fato deste reconhecimento mútuo levar 

à “consciência universal”. Do ponto de vista prático-objetivo, a abstração de sentido sobre um 

mundo da vida que é partilhado de forma intersubjetiva impossibilita qualquer tipo de Geist 

(espírito) comunitário. Todavia, a “singularidade expressiva” da consciência individual possui 
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ainda um sentido comunitário decorrente da aquisição de estruturas simbólicas que garantem 

o funcionamento das relações sociais. 

A significação holística do self envolve esta comunitarização dos atores sociais 

que se reconhecem numa determinada cultura e história, estruturantes da individualidade. Na 

avaliação de Ricoeur desta perspectiva comunitária: “Nós somos tanto mais tentados a seguir 

Hegel até aí quanto esta ética concreta restitui, com os recursos do pensamento moderno, 

logo, pós-kantiano, uma idéia muito forte de Aristóteles, ou seja, que o „bem do homem‟ e a 

„tarefa‟ (ou a „função‟) (...) só se exercem completamente na comunidade dos cidadãos
329

”. O 

termo “identidade”, então, é compreendido como “reconhecimento”; e os conflitos são “unos” 

nas crises do self das sociedades modernas. As insatisfações individuais nestas sociedades 

equivalem “ao aparecimento da contingência como condição do mundo moderno
330

”. Por isto, 

as releituras da filosofia hegeliana decorrem desta inquietação, referida por Taylor: 

Se o objetivo de um retorno à unidade com a grande corrente da vida não é mais 

plausível, ainda que combinada com a visão espiral da história na qual a unidade 

restaurada incorpora a liberdade subjetiva, se a experiência histórica de objetificar e 

transformar a natureza na teoria e na prática é demasiadamente poderosa para 

sobreviver como um interlocutor, então a corrente expressivista de oposição à 

civilização moderna tem de se concentrar no homem. Aquilo que é 

“compartimentado”, “aninhado”, “confinado” pela sociedade moderna, enclausurado 

pelo conformismo moderno, esmagado pela grande máquina da Utilidade, reprimido 

pelo “sistema”, é a natureza humana, ou, melhor, o potencial criativo, expressivo do 

homem
331

. 

A discussão entre Honneth e Fraser busca, neste sentido, a emancipação pela via 

do reconhecimento. A defesa que Fraser faz sobre uma segunda categoria, da redistribuição, 

descaracteriza uma teoria do reconhecimento, segundo a crítica de Honneth: “It is precisely 

such political objectives for which Fraser reserves her concept of ‘cultural recognition’; 

whereas this concept seems to me to be just as much in need of normative explanation as the 

earlier umbrella concept of ‘distribution’
332

”. Com relação às teorias do reconhecimento, 

Habermas questiona se, diante das conquistas da democracia liberal, estes “fenômenos são 

conciliáveis com uma teoria dos direitos de orientação individualista
333

”. Nesta consideração, 
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Habermas prefere ignorar a problemática da individualização dos conflitos para tratar apenas 

da prática comunicativa numa ética pós-convencional. 

Enquanto Habermas distingue hegelianos de esquerda e de direita, Taylor define o 

conceito de modernidade atomista e instrumental de Weber. Embora Taylor declare e defenda 

a inviabilidade de Hegel nas sociedades modernas, a restauração do pensamento hegeliano 

resulta num interesse pela singularidade do indivíduo no mundo moderno. De acordo com 

Taylor: “(...) a tentativa contemporânea de ir além desse dilema, de situar a subjetividade 

relacionando-a com nossa vida como seres corporificados e sociais, sem reduzi-la a uma 

função objetificada, nos remete constantemente a Hegel
334

”.  

A interpretação de que a filosofia hegeliana baseia sociedades totalitárias explica a 

antipatia dos acadêmicos de Frankfurt e de Taylor sobre as análises de Popper. A diferença 

entre os dois tipos de análise social, na citação que Barreto fez sobre as palavras de Adorno, 

“reside no fato de que, para Popper, „o problema é algo meramente epistemológico‟, enquanto 

para Adorno, „é também algo prático‟. Por isso, Adorno considera que separar os problemas 

reais dos imanentes seria fetichizar a ciência
335

”. Esta distância está marcada, de um lado, pela 

objetividade complexa, que Adorno procura ter para a compreensão da sociedade moderna; e, 

de outro, pela objetificação epistemológica de Popper, que Taylor critica como sendo o 

“intelectualismo
336

” cientificista. 

Bobbio nota que a primazia da concepção pública do direito hegeliano sobre uma 

concepção privatista é o vácuo entre Hegel e os jusnaturalistas
337

. É claro que a concepção do 

Estado como “vontade substancial revelada
338

” não cabe nos padrões modernos. Todavia, em 

Hegel foi estruturada, como diz Bobbio, a “separação entre Estado e sociedade civil, que até 

então constituíam uma coisa só (societatis civilis é, na linguagem dos jusnaturalistas até Kant, 

nem mais nem menos o Estado)
339

”, o que, continua Bobbio, na sistematização hegeliana foi 

“um monstrum (e, como todos os monstrum, desencadeou a fantasia dos intérpretes)
340

”. Em 
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Bobbio, é citada a tendência de “absolver Hegel da tremenda acusação
341

” de Popper quanto 

aos ideais nazistas. Os estudos de Marcuse sobre Hegel não visam, especificamente, atacar tal 

tema, em que pese este ser mencionado no final de seu trabalho desta maneira: 

A teoria política de Hegel idealizara o estado da Restauração, mas Hegel considerara 

que este estado dava corpo às conquistas duradouras da era moderna, isto é, à 

Reforma Alemã, à Revolução Francesa e à cultura idealista. O estado totalitário, ao 

contrário, marca a etapa histórica em que estas mesmas conquistas se tornam 

perigosas para a conservação da sociedade civil
342

. 

O pensamento de Marcuse é acompanhado por Taylor, no sentido da visão crítica 

em face da racionalização weberiana. Podemos entender este traço distintivo de Marcuse pela 

análise de Habermas, ao afirmar que: “Marcuse está convencido de que, naquilo que Max 

Weber chamou „racionalização‟, não se implanta a „racionalidade‟ como tal, mas, em nome da 

racionalidade, uma forma determinada de dominação política oculta
343

”. A crítica às formas 

de dominação tecnocrática exaure a legitimação desta racionalidade, situada como motivação 

ideológica. Conforme Agnes Heller: “Racionalidade é, então, equivalente à homogeneização 

de conjuntos de valores heterogêneos
344

”. 

A crítica à padronização individual nas sociedades modernas ocidentais encontrou 

em Marcuse o marco de emancipação, que Taylor
345

 localiza nos movimentos de contestação 

cultural da década de 1960. Contudo, o historiador Hobsbawn salienta que: “Mesmo quando 

tais desejos eram acompanhados de manifestações, grupos e movimentos públicos; mesmo no 

que parecia, e às vezes tinha, o efeito de rebelião de massa, a essência era de subjetivismo
346

”. 

Diante destes movimentos, o Estado weberiano revelou toda sua força legitimada pela lei e o 

“Reconhecimento Mútuo” hegeliano se mostrou cada vez mais distante da prática normativa. 

A justificação destas rebeliões civis, neste nível subjetivista, podem até fazer sentido dentro 

da concepção hegeliana da “Luta pelo Reconhecimento”. Neste sentido, Ricoeur explora “o 

caminho para um argumento dirigido contra a ênfase exclusiva posta na idéia de luta, para a 

busca de experiência de reconhecimento de caráter pacificado
347

”. 
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É inegável que a posição doutrinária de Ihering traga esta acepção hegeliana numa 

concepção de direitos individuais, quando examina que: “A luta pelo direito subjetivo é um 

dever do titular para consigo mesmo
348

”. Na conclusão deste trabalho polêmico, Ihering alude 

que “a defesa do direito é um dever de autoconservação moral, o abandono total do mesmo, 

hoje impossível, mas que já foi admitido, representa o suicídio moral
349

”. Logo no início de 

seu estudo, Honneth observa este caráter de que: “A filosofia social moderna pisa a arena num 

momento da história das idéias em que a vida social é definida em seu conceito fundamental 

como uma relação de luta por autoconservação; (...)
350

”. De todo modo, uma concepção de 

direito neo-hegeliana, exporia o que Alf Ross comentou, conforme a citação de Reale:  

Diz um mestre dinamarquês, Alf Ross, que todas as formas de culturalismo, dada a 

alegada impossibilidade de explicar como a idéia ou o valor do justo possa ser 

constitutiva de uma ordem normativa positiva, conservando-se os dois termos 

distintos e heterogêneos, tenderiam à solução hegeliana, ou seja, à concepção da 

idéia como imanente na realidade
351

. 

A problemática do “espírito universal” só pode ser resolvida mediante a prática 

intersubjetiva que projeta um self. O sentido holístico do indivíduo, trazido por Hegel, está 

dissociado desta prática na perspectiva do self. Em parte, Durkheim e Talcott Parsons deram o 

sentido sociológico da ação individual orientada pelas expectativas generalizadas dos sujeitos. 

Porém, a concepção holística do self apenas foi depreendida no pragmatismo comportamental 

de George Herbert Mead. 

 

4.1.2 A Mudança do Self em George Herbert Mead 

 

O pragmatismo de G. H. Mead foi precursor da guinada lingüístico-filosófica nos 

padrões de uma sociologia da ação individual. A atenção de Mead estava voltada à psicologia 

social, cuja concepção pragmática tinha por base o behaviorismo. Mead entendeu a linguagem 

como preponderante ao desenvolvimento da individualidade. Desta forma, o teórico abordou 

o sentido do self numa comunidade de linguagem. O pioneirismo desta associação entre o self 

e a evolução na teoria da linguagem levou Mead para o terceiro aspecto, referente à filosofia 

do direito, uma vez que estava implícito o caráter normativo na formação da identidade. Os 
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conceitos de self, de socialização na linguagem e de vínculos normativos se interpenetram na 

concepção de Mead. No caso da evolução do conceito de self, a parte III da obra principal de 

Mead, “Mind, Self, and Society”, traz a distinção entre o “próprio organismo psicológico” e o 

self que se constitui nas interações sociais expressas na linguagem: 

In our statement of the development of intelligence we have already suggested that 

the language process is essential for a development of the self. The self has a 

character which is different from that of the physiological organism proper. The self 

is something which has a development; it is not initially there, at birth, but arises in 

the process of social experience and activity, that is, develops in the given individual 

as a result of his relations to that process as a whole and to other individuals within 

that process
352

. 

Nota-se que, embora as preocupações de Mead tenham sido orientadas para uma 

psicologia social, os seus trabalhos dedicados ao self ultrapassam a barreira do psíquico e 

constituem uma importante fonte de entendimento a respeito do processo de socialização do 

indivíduo. Como acontece com Herder e Humboldt, é necessário compreender historicamente 

o self pragmatista de Mead, pois as teorias psicológicas do comportamentalismo passaram por 

muitas revisões e o próprio pragmatismo evoluiu em tendências distintas de pensamento. No 

entanto, os autores que estudam a formação e o desenvolvimento do self moderno partilham 

da análise histórica do pragmatismo de Mead. A tendência de recuperar o pensamento de 

Mead nas variadas compreensões acerca da identidade moderna possui o foco nos aspectos 

filosófico e sociológico, mas aproveita os efeitos jurídico-normativos do conceito de self após 

a contribuição do pragmatista. 

De acordo com Habermas, a psicologia social de Mead compõe o quadro das 

teorias sociológicas relativas ao processo de individuação. Habermas enumera Durkheim e 

Parsons como progenitores modernos deste campo sociológico, mas percebe Mead como “o 

primeiro a refletir sobre esse modelo intersubjetivo do Eu produzido socialmente
353

”. Está em 

Mead que “o Selbst
354

 da auto-reflexão tem de ser posto antes do Selbst que foi transformado 

em objeto”, mas este ainda não será o self consciente, pois sua posição espontânea de um Eu 

apenas é conscientizada de si no momento em que vier a se reconhecer auto-objetivado. O Eu 

social será, então, refletido em objeto. Habermas captura esta faceta de Mead e cita um trecho 
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de suas “Obras Completas
355

”: “O Selbst, que está conscientemente perante o Selbst de outros, 

torna-se, pois, um objeto, um outro em relação a si mesmo pelo fato de se ouvir falar e de dar 

respostas a si mesmo”. 

Para Habermas, em princípio Mead está imbuído dos pressupostos da psicologia 

funcionalista de John Dewey
356

, mas ele avança quando abdica da relação instrumental de um 

ator isolado. Como vimos nas anotações de Mead, redefine-se o campo do psíquico no Eu 

espontâneo, que está apartado da esfera social. O Eu produzido socialmente consiste no Si. É 

na expressão do Si que o self possui a consciência do Eu social. Trata-se do self consciente. 

Neste sentido, o Si constitui o elemento social do self, onde também está integrado o aspecto 

psíquico do Eu. Na língua original de G. H. Mead, estes termos se traduzem por “I” e “Me”. 

No uso da primeira pessoa, o Eu performativo se lança na expectativa do outro. Este outro 

será o interlocutor que, inicialmente, está do lado de fora, sem que haja a internalização 

constitutiva da relação Eu e Tu. Mas não só o Eu e o Tu formam a interação social. Também 

há a relação entre o Eu espontâneo e o Eu consciente. 

Na metodologia funcionalista de Mead, considera-se que os indivíduos, quando 

confrontados com os parceiros de interação, podem reagir diante de seu próprio gesto vocal, 

pois “seu gesto vocal, a que ele pode reagir da mesma maneira que qualquer outro ouvinte, 

contém para ele o mesmo significado que possui para seu destinatário
357

”. No esforço de 

relacionar Hegel à concepção de Mead, a tese de Honneth constata que “Mead partilha com o 

Hegel do período de Jena mais do que simplesmente a idéia de uma gênese social da 

identidade do Eu; e, em suas abordagens filosófico-políticas, ambos os pensadores estão de 

acordo não só na crítica ao atomismo da tradição contratualista
358

”. Neste sentido, próximo às 

explicações de Taylor e Ricoeur, Habermas descreve esta tradição atomística do self: 

Na linguagem filosófica “indivíduo” é a tradução do vocábulo grego “atomon”, 

significando, do ponto de vista lógico, um objeto do qual se pode asseverar algo e, 

do ponto de vista ontológico, uma coisa singular ou um determinado ente. O 

significado principal da expressão “individualidade” não deve ser buscado no 

elemento atomizado ou indivisível, mas na singularidade ou especialidade de um 

singular numérico. Nesse sentido, nós caracterizamos como “individual” qualquer 

objeto escolhido entre a multidão de todos os objetos possíveis, podendo ser 

reconhecido enquanto tal, isto é, identificado
359
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O monâda numérico de uma “neutralização” da identidade atomizou o sentido da 

individualidade à mera forma epistemológica. O caráter positivo da crise de sentido objetivou 

o discurso crítico com Kant, inicialmente, para depois partir da “alienação de si mesmo”, de 

Hegel, até a Krisis das ciências expostas por Husserl. A passagem da subjetividade hegeliana 

para a intersubjetividade husserliana demonstrou que os sentidos subjetivos são objetivados 

na própria linguagem ordinária de um mundo da vida, sem qualquer interferência epistêmica. 

As ciências sociais não podiam, assim, reivindicar sua legitimidade sem o exame socrático de 

uma superação de limites impostos pelo academicismo. Também este campo pretensamente 

“neutro” está norteado pelos sentidos de uma comunidade de intérpretes, para além da questão 

semiótica verificada por Peirce. Nestas análises semiológicas, porém, o pragmatismo ampliou 

a estrutura do texto num quadro funcional de interações simbólicas mediadas pela linguagem. 

Denomina-se “interacionismo simbólico” o movimento filosófico de compreensão 

da linguagem como uma reprodução de símbolos entre os parceiros de interação. Na hipótese 

pragmatista de Mead, há uma “concepção intersubjetivista da autoconsciência humana: um 

sujeito só pode adquirir uma consciência de si mesmo na medida em que ele aprende a 

perceber sua própria ação da perspectiva, simbolicamente representada, de uma segunda 

pessoa
360

”. Quando o sujeito capta a imagem de si mesmo como um “Me”, que se conhece na 

interação com outros “Me”, ele aprende a se perceber na perspectiva de uma segunda pessoa. 

Neste “interacionismo simbólico”, podemos entender a estrutura conceitual do sujeito de 

direitos a partir da categoria do “outro generalizado”, expressado da seguinte maneira:  

O elo conceitual entre o campo mais estreito e o mais amplo a ser explicado é 

representado para Mead pela categoria do “outro generalizado”: assim como a 

criança, com a passagem para o game, adquire a capacidade de orientar seu próprio 

comportamento por uma regra que ela obteve de sintetização das perspectivas de 

todos os companheiros, o processo de socialização em geral se efetua na forma de 

uma interiorização de normas de ação, provenientes da generalização das 

expectativas de comportamento de todos os membros da sociedade
361

. 

Não obstante Taylor faça referência aos “outros significantes” de Mead, no campo 

de uma antropologia filosófica, Geertz oferece maiores recursos metodológicos nas descrições 

densas dos bens sociais superiores. A posição neo-durkheiminiana de Habermas, por outro 

lado, adere ao pensamento de Mead pela generalização comportamental dos parceiros de 

interação. Enquanto Taylor e Ricoeur compreendem as estruturas simbólicas mediadas pela 

linguagem, os seguidores de Mead, como Habermas, tratam da “correção normativa” da ação 

individual. Esta diferença focal entre as análises lingüístico-pragmáticas consiste em noções 
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dialógicas também distintas, que estruturam o espaço público do sujeito de direitos de duas 

formas. A primeira, do consenso racional habermasiano. A segunda, da discussão pública no 

modelo liberal-comunitário. 

 

4.2 A Estrutura Dialógica na Esfera Pública 

 

A estrutura dialógica do sujeito de direitos numa concepção de esfera pública 

liberal-comunitária está amparada pela formulação das “Esferas da Justiça”, de Michael 

Walzer, com a qual Taylor e Ricoeur comungam. A questão da fala do sujeito de direitos visa 

evitar a violência, em cuja linguagem não há a “articulação” no sentido dado por Taylor. 

Pensar na estrutura dialógica do sujeito de direitos consiste, então, no tratamento dos conflitos 

que são articulados no espaço público, nas perspectivas política e jurídica. Surge, assim, a 

noção de reconhecimento dos conflitos pela via dialogal, que corresponde à evolução do 

conceito de self, estruturada pela mudança lingüístico-pragmática. 

O primeiro conceito das “Esferas da Justiça” de Walzer é a “igualdade complexa”, 

que significa a supressão da noção neo-contratualista de igualdade, segundo a qual os sujeitos 

estariam pré-configurados numa posição original, como foi hipotetizada por Rawls. Para sair 

deste dilema de um “consenso racional” previamente estipulado entre as partes que pactuaram 

uma situação de igualdade, Walzer considera o que as teorias da escolha racional abominam: 

uma teoria dos bens sociais. A igualdade complexa possui, portanto, o elemento da partilha de 

bens sociais; logo, desde a primeira proposição desta teoria, há noções liberais e comunitárias, 

visto que: “Todos os bens de que trata a justiça distributiva são bens sociais
362

”. Com relação 

aos conflitos, esta teoria diz que: “O motivo do conflito social sempre é a distribuição
363

”. 

A partir daí, Walzer desmascara o caráter ideológico das legitimações marxistas e 

weberianas. No caso desta última, a racionalização é legitimada pelo monopólio de dois bens 

sociais que foram privilegiados por Weber, o mercado e a burocracia estatal. Neste sentido, 

Walzer argumenta que: “A pretensão de monopolizar um bem predominante – quando têm 

finalidades públicas – constitui uma ideologia
364

”. A “igualdade simples” está centrada num 

único bem social, do tipo “forças de produção”, verificado em Marx. Na visão da igualdade 
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complexa, “eliminar o monopólio do dinheiro neutraliza seu predomínio. Entram em jogo 

outros bens, e a desigualdade assume novas formas
365

”. Na perspectiva de Walzer, as teorias 

neo-contratualistas estão fundamentadas na igualdade simples, apresentada na “finalidade do 

princípio da diferença de John Rawls, segundo o qual só se justificam as desigualdades se 

forem criadas para trazer, e realmente trouxerem, o maior benefício possível para a classe 

social mais desprivilegiada
366

”. 

Contudo, o consenso racional habermasiano está estruturado na expressividade da 

prática intersubjetiva do sujeito de direitos que ultrapassa uma realidade moral convencional, 

no modelo de Kohlberg. A teoria do discurso de Habermas, ao pretender instalar uma ética 

neo-kantiana no âmbito da moral pós-metafísica das sociedades modernas, argumenta a noção 

do consenso racional numa moral pós-convencional concebida por Kohlberg: “Essa forma 

especial de comunicação – o discurso – permitirá a instalação de um novo consenso que se 

expressará na institucionalização de normas de conduta, sendo o primeiro deles o direito a 

iguais liberdades subjetivas
367

”. Neste caso, o princípio da diferença decorre da articulação do 

discurso da igualdade, da forma como também é argumentada por Taylor e Ricoeur, uma vez 

que os direitos subjetivos passam pelo crivo do reconhecimento dos conflitos. Como aludiu 

Cruz: “Reconhecer o problema é absolutamente indispensável para sua solução, no sentir 

tanto de Habermas quanto de Taylor. Admitir a discriminação, especialmente quando ela se 

faz de modo não consciente, fundada em tradições sócio-culturais, não é coisa simples
368

”. 

Portanto, o referido consenso racional habermasiano não equivale ao pensamento 

neo-contratualista tradicional, de maneira que se distingue, substancialmente, das teorias da 

justiça relacionadas à tradição humeana-kantiana de Rawls. Supera-se, na teoria do discurso, o 

problema da igualdade simples, por meio do exercício intersubjetivo na esfera pública. Esta 

esfera pública estrutura o espaço do diálogo onde os atores sociais envolvidos nos conflitos 

podem discutir, de forma ampla e racional, o consenso quanto às questões individualmente 

consideradas, numa concepção holística do self, dentro do grupo social. A tese habermasiana 

da “Mudança Estrutural da Esfera Pública” historia o desenvolvimento deste espaço aberto de 

interlocução social nas sociedades modernas da democracia liberal. A concepção pluralista de 

Habermas acentua a “liberdade” subjetiva, que leva à “igualdade” formal entre os indivíduos, 
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em moldes neo-kantianos, mais articulados com a prática intersubjetiva do debate público 

sobre os direitos. De acordo com Habermas:  

O público pensante dos “homens” constitui-se em público dos “cidadãos”, no qual 

ficam se entendendo sobre as questões da res publica. Essa esfera pública 

politicamente em funcionamento torna-se, sob a “constituição republicana”, um 

princípio de organização do Estado liberal de Direito.(...) As liberdades civis são 

asseguradas através de leis gerais; à liberdade do “homem” corresponde a igualdade 

dos cidadãos perante a lei (...). A própria legislação se baseia na “vontade do povo 

decorrente da razão”, pois leis têm sua origem empiricamente na “concordância 

pública” do público pensante: por isso é que Kant também as chama de leis públicas, 

diferenciando-as das leis privadas que, como usos e costumes, não têm necessidade 

de serem reconhecidas expressamente
369

. 

A publicidade dos conflitos que, anteriormente, compunham a esfera privada dos 

sujeitos foi transposta para o diálogo público sobre direitos individuais. Todavia, a concepção 

da esfera pública de Habermas é questionada no aspecto dos limites de um liberalismo que, 

como verificamos na crítica de Michael Sandel, prioriza o sujeito num sentido desengajado da 

comunidade de intérpretes. A teoria discursiva habermasiana corre o risco da individualização 

dos conflitos, em face desta autonomia neo-kantiana do sujeito que rompe com os horizontes 

morais inevitáveis, relacionados aos bens sociais comunitários, no sentido tayloriano. Neste 

plano do reconhecimento social, Nancy Fraser também é contrária à concepção habermasiana 

de esfera pública. Fraser argumenta que: “I have shown that the liberal model of the 

bourgeois public sphere, as described by Habermas, is not adequate for the critique of the 

limits of actually existing democracy in late-capitalist societies
370

”. Por outro lado, pode-se 

concordar com Costa em que: “O principal problema da crítica de Fraser parece-me residir na 

compreensão equívoca da importância política conferida por Habermas à esfera pública
371

”. 

No entanto, a concepção habermasiana de legitimação do sujeito na esfera pública 

estabelece uma solução procedimental quanto aos direitos, o que caracteriza uma espécie de 

racionalidade neo-weberiana baseada no procedimento legal. Este conceito habermasiano de 

sujeito de direitos deriva da Democracia Constitucional: “The constitution puts into effect 

precisely those rights that those individuals must grant one another if they want to order their 

life together legitimately by means of positive law. This conception presupposes the notion of 
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individual (subjektive) rights and individual legal persons as the bearers of rights
372

. Neste 

sentido, a teoria discursivo-procedimental de Habermas está afastada da noção liberal pura de 

sujeitos inexpressivos; porém, esta estrutura dialógica da esfera pública é comprometida com 

o aspecto político da instrumentalização jurídica. No plano ideal da comunicação livre de 

constrangimentos entre os sujeitos, a lei é determinante da facticidade normativa. Este “déficit 

sociológico” de Habermas foi apontado por Honneth:  

I see the same ambiguity at work when Habermas uses the concept of “recognition” 

both for granting social status and for supporting language-based validity claims – 

without ever sufficiently distinguishing between the two. However that may be, I 

understood my own proposal as an attempt to dissolve such distinctions in favor of 

the former interpretation by proceeding “social-anthropologically” from a core of 

expectations of recognition that all subjects bring to social interaction
373

. 

Neste aspecto procedimental, não há distinção entre o texto (a estrutura narrativa) 

e a norma (a estrutura dialógica) do sujeito de direitos, que são referidos por Taylor e Ricoeur. 

Desta maneira, a “razão comunicativa de Habermas pressupõe uma forma de linguagem e 

argumentação assépticas, infensas a qualquer indício de emoção, vontade, calor humano, 

empatia ou formas de vida diferentes dos locutores logocêntricos ocidentais
374

”. No quadro 

dos conceitos, a esfera pública liberal (monológica) e a discursiva (procedimental) exigem um 

“consenso racional” sobre a lei e a autoridade de direito, mas ignoram o “desejo racional” que 

promove o discurso, ainda que inconsciente (portanto, “irracional” no sentido clássico), dos 

atores sociais contextualizados numa norma estruturada simbolicamente. Para Ricoeur: “Aqui 

Walzer está muito próximo de Hannah Arendt, para quem o poder procede da conjunção de 

vontades e de nenhuma instância superior
375

”. Contrária aos conceitos do liberalismo puro e 

do discurso procedimental, esta é a concepção republicana de esfera pública. 

Hannah Arendt transfere para a “vida ativa” do sujeito moderno aquelas virtudes 

públicas do zoon politikon aristotélico, para projetá-la à cidadania na forma de Rousseau. A 

via dialogal do sujeito de direitos é estruturada nesta concepção republicana de esfera pública, 

uma vez que, de acordo com Arendt: “A definição aristotélica do homem como zoon politikon 

não era apenas alheia e até mesmo oposta à associação natural da vida no lar; para entendê-la 

inteiramente precisamos acrescentar-lhe a sua segunda e famosa definição do homem como 
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zoon logon ekhon („um ser vivo dotado de fala‟)
376

”. Arendt considerou que a tradução deste 

termo para o latim animal rationale foi inadequada, visto que Aristóteles não pretendia definir 

o homem no logos (razão), mas no nous (capacidade), cujo sentido grego era a capacidade de 

contemplação; na “vida ativa” moderna, trata-se da capacidade de ação do sujeito que fala. A 

descontinuidade da tradição greco-romana na estruturação da esfera pública é levada em conta 

pela concepção republicana: 

A passagem da sociedade – a ascensão da administração caseira, de suas atividades, 

seus problemas e recursos organizacionais – do sombrio interior do lar para a luz da 

esfera pública não apenas diluiu a antiga divisão entre o privado e o político, mas 

também alterou o significado dos dois termos e a sua importância para a vida do 

indivíduo e do cidadão, ao ponto de torná-los quase irreconhecíveis. Hoje, não 

apenas não concordaríamos com os gregos que uma vida vivida na privatividade do 

que é próprio ao indivíduo (idion), à parte do mundo comum, é “idiota” por 

definição, mas tampouco concordaríamos com os romanos, para os quais a 

privatividade oferecia um refúgio apenas temporário contra os negócios da res 

publica
377

. 

O sentido de privatividade dos indivíduos modernos, para Arendt, insinuou-se nas 

inquietações de Rousseau. Este sentido constitui o self na vida íntima, que caracteriza a noção 

da individualidade moderna. O desenvolvimento de um self autêntico acontece nesta esfera 

privada, que é contrária ao individualismo, pois a vida privada do indivíduo “foi descoberta 

não como o oposto da esfera política, mas da esfera social, com a qual, portanto, tem laços 

ainda mais estreitos e mais autênticos
378

”. Taylor identifica certo estoicismo
379

 em Rousseau, 

ao vê-lo desconsiderar o espaço público daquela sociedade ainda aristocrática, que valorizava 

os salões da nobreza e as rodas da pequena burguesia. 

Desta maneira, o sentido de interioridade na evolução do self está permeado, além 

do platonismo agostiniano que influenciou Lutero e Calvino, Descartes e Locke, nesta ética 

neo-estóica de Rousseau. Segundo Arendt: “Para Rousseau, tanto o íntimo quanto o social 

eram, antes, formas subjetivas da existência humana, e em seu caso, era como se Jean-Jacques 

se rebelasse contra um homem chamado Rousseau
380

”. Taylor atribui o sentido de dignidade 

humana à crítica que Rousseau efetuou contra as “preferências” nas sociedades aristocráticas. 

Nesta crítica, o “orgulho” e a “honra” foram substituídos, como bens sociais valorizados, pela 

noção de “estima” pessoal diante de um público que tem pouco interesse na origem familiar 

de um cidadão virtuoso devido às capacidades reconhecidas socialmente. Na tese de Taylor, 
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“Hegel segue Rousseau ao descobrir esse regime numa sociedade em que há um „nós‟ que é 

um „eu‟, e um „eu‟ que é um „nós‟
381

”. Sobre esta virada de Rousseau, Taylor comenta: 

(...) em seu retrato do modelo republicano, a preocupação com a estima é central. O 

que há de errado com o orgulho ou a honra é sua busca de preferências e, portanto, 

da divisão e, portanto, da real dependência do outro e, portanto, a perda da voz da 

natureza. (...) Sob a égide da vontade geral, todos os cidadãos virtuosos devem ser 

igualmente honrados. Nasce a era da dignidade. Essa nova crítica do orgulho, que 

leva, em vez de à mortificação solitária, à política da dignidade igual, é o que Hegel 

tomou e tornou famoso em sua dialética do senhor e do escravo. Contra o antigo 

discurso dos malefícios do orgulho, ele julga fundamental que só possamos florescer 

na medida em que somos reconhecidos
382

. 

Os argumentos de Taylor compõem uma concepção republicana de esfera pública, 

contrária à concepção neo-kantiana, também questionada por Hannah Arendt. Numa citação à 

“Doutrina do Direito” de Kant, Ricoeur opina: “A meu ver, é na Doctrine du Droit, tratada 

com demasiada severidade por Hannah Arendt, que se encontrariam sugestões fecundas sobre 

o elo entre retrospecção e prospecção, uma vez que a Doctrine du Droit se situa na articulação 

entre o ponto de vista da cidadania e o ponto de vista cosmopolítico (...)
383

”. Esta crítica de 

Arendt
384

 se relaciona ao tratamento kantiano como um “espectador” do mundo, ao invés de 

ser um “agente engajado”, segundo a expressão de Taylor. 

Assim, a concepção de esfera pública de Taylor e Arendt é ligada à valoração dos 

três caracteres de Rousseau: “a liberdade (o não-domínio), a ausência de papéis diferenciados 

e um propósito comum dotado de firme coesão
385

”; sobre os quais está baseada a “política da 

diferença”. Taylor antepõe esta “política da diferença” ao princípio da igualdade universal, de 

Kant, cujo sentido epistemológico, na metafísica sobre os indivíduos, pretende “neutralizar” a 

moral dos atores sociais envolvidos numa realidade histórica específica. Na esfera pública do 

reconhecimento social, Ricoeur pondera que: “Um observador menos envolvido que Taylor 

sofreria a tentação de transpor para os conflitos de legitimidade o modelo de compromisso 

proposto anteriormente, favorável a um tipo de conflito no qual as fidelidades não assumem a 

forma de destino coletivo, e ainda menos de direito à sobrevivência
386

”. Numa categoria 

distinta do “consenso” liberal, mas também ciente dos obstáculos da manifestação da vontade 

republicana, a esfera pública de Taylor e Ricoeur está estruturada num diálogo comunitário, 

definido por Taylor nestes termos: 
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O que é uma esfera pública? Desejo descrevê-la como um espaço comum em que os 

membros da sociedade se congregam, por meio de uma variedade de meios 

(impressos eletrônicos), bem como em encontros diretos, para discutir questões de 

interesse comum – para assim poder ser capazes de formar uma idéia comum sobre 

essas questões. Digo “um espaço comum” porque, embora os meios sejam 

múltiplos, o mesmo ocorrendo com os intercâmbios que neles ocorrem, se julga que 

estes estão em princípio intercomunicando-se
387

. 

 

4.3 O Sujeito de Direitos na Hermenêutica de Charles Taylor 

 

Diferente de uma posição original que estatui o princípio da diferença da teoria da 

justiça de Rawls, a política da diferença examinada por Taylor decorre da discussão pública 

acerca do reconhecimento social. O direito à diferença, nesta hipótese, não se refere apenas à 

defesa da igualdade, mas também à identidade daqueles que desejam ser reconhecidos numa 

particularidade cultural. Com relação ao direito à diferença, Taylor expõe: “A questão é, pois, 

saber se essa visão restritiva dos direitos iguais é a única interpretação possível. Se for, 

parece-me que a acusação de homogeneização é bem fundada
388

”. Esta preocupação com o 

automatismo dos indivíduos, conformados com a racionalização do mercado e da burocracia 

estatal, compreende as questões relacionadas ao respeito à individualidade dos sujeitos. Esta 

caracterização do sentido de individualidade humana, portanto, estruturou a noção de respeito 

aos sujeitos de direitos. As realizações e expectativas do “eu posso fazer” correspondem às 

formas “horizontais”, concernentes ao período que Taylor chama de “Era da Autenticidade”, a 

qual “appears that something has happened in the last-century, perhaps even less, which has 

profoundly altered the conditions of belief in our societies
389

”. Este traço “horizontal” filia 

Taylor ao conceito de “outros significantes” de Mead: 

I have spoken elsewhere about the typically modern, “horizontal” forms of social 

imaginary, in which people grasp themselves and great numbers of others as existing 

and acting simultaneously. (…) The space of fashion is one in which we sustain a 

language together of signs and meanings, which is constantly changing, (…). The 

general structure I want to draw from this example of the space of fashion is that of 

a horizontal, simultaneous mutual presence, which is not that of a common action, 

but rather of mutual display. It matters to each one of us as we act that the others are 

there, as witness of what we are doing, and thus as co-determiners of the meaning of 

our action
390

. 
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Esta horizontalidade dos sujeitos de direitos é diferenciada da análise weberiana 

pelo aspecto político da verticalização de regras de conduta aplicadas aos sujeitos, com fins de 

coagir estes sujeitos à obediência da autoridade de direito, mediante a dominação legítima da 

racionalidade legal. Nesta hipótese verticalizada, presume-se uma situação de violência em 

relação ao apaziguamento dos conflitos individuais. Para o sujeito inserido nesta realidade, os 

horizontes morais são definidos na figura de uma “grade de ferro”, em face da inevitabilidade 

do desenvolvimento humano através da crescente racionalização do mercado e da burocracia 

estatal. Na hipótese de Weber, não mencionamos o desenvolvimento humano a partir da uma 

evolução do self. Segundo Taylor: “If it really is the case that modern technological society 

locks us into an ‘iron cage’, then all this is so much wasted breath
391

”. Contrariando esta falta 

de oxigenação da “iron cage” weberiana, Taylor oferece o respiro aos sujeitos que possuem 

direitos relacionados às escolhas do “eu sou”, “eu falo”, “eu narro”, o que desloca a intriga 

(muthos) à representação (mimesis) do “agente engajado” num locus de significações amplas. 

A razão instrumental, numa verticalidade distinta desta, aprisiona os sujeitos num 

modelo desengajado da subjetividade, por meio de uma suplantação do imaginário social que 

dá sentido pleno à vida dos sujeitos. Esta é a definição de Taylor: “Instrumental reason has 

also grown along with a disengaged model of the human subject, which has a great hold on 

our imagination
392

”. Estes não precisam ser atestados pela cientificidade que lhes fala como 

agir; ao invés disto, eles agem como “moral agency” em “orientações definitórias” vinculadas 

às “distinções qualitativas” incontornáveis. O caráter de “escolha”, assim, também não está 

relacionado ao livre-arbítrio cristão, profetizado por Kant e profanado por Nietzsche. Trata-se 

de um “desejo racional” do agente, cuja capacidade de reflexão e confirmação ou reprovação 

da prática individual junto às “redes de interlocução”, responde quem é o sujeito de direitos.  

O conceito de articulação de horizontes morais aos sujeitos consiste, então, num 

esforço de pôr em palavras, na forma de um discurso não-fragmentário, as possibilidades de 

vida que vão além da racionalidade instrumental, redutora de sentidos. Este caráter analítico 

encaminha a questão à busca de uma “vida boa” aos indivíduos, o que se refere ao conjunto 

de valores sociais que são estruturantes da individualidade. No aspecto epistemológico, isto 

significa tratar de uma teoria dos bens sociais, numa visão neo-aristotélica ligada à phrónesis. 

Ocorre que Taylor traduz esta noção neo-aristotélica às formas modernas de “vida boa”, o que 

faz com que o teórico persiga o desenvolvimento do conceito de self, para fins de acompanhar 
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a mudança da semântica da subjetividade, no rastro de Herder, Humboldt, Rousseau e Hegel. 

Neste sentido, Taylor define a racionalidade também na forma discursiva, ligada à hipótese de 

Ricoeur sobre uma teoria pluralista do “texto”: 

A partir disso, podemos gerar cânones de raciocínio, tal como faz Aristóteles. 

Contudo, para além de qualquer enunciação formal desses cânones, há os requisitos 

do rigor argumentativo. A racionalidade deve ser considerada como aplicável 

primordialmente aos discursos, e derivativamente aos textos ou declarações. 

Designo por discursos aqui os intercâmbios que geram textos
393

. 

Na estrutura narrativa do sujeito de direitos, a valorização da igualdade é factível 

com a questão democrática da participação política, na forma em que descreveu Tocqueville: 

“Los pueblos democráticos quierem la igualdad en todas las épocas; pero hay algunas en que 

llevan este deseo hasta el extremo de uma passión violenta. Esto sucede em el momento en 

que la antigua jerarquia social, por largo tiempo amenazada, acaba por destruirse (…)
394

”. 

A transformação societária, da aristocracia baseada nas “preferências” da origem dos sujeitos 

à democracia liberal burguesa, representou esta mudança de valores obtida de forma violenta. 

As narrativas da racionalidade constituem, num outro viés, a justificação destas modificações 

históricas no nível do discurso articulado quanto aos valores. Por este motivo, Taylor assimila 

a concepção de “sociedade civil” de Tocqueville
395

, onde não há uma expressão só de defesa 

das arbitrariedades do Estado, como houve em Locke, mas também de associações políticas 

voluntárias: “En la vida civil cada hombre puede, en rigor, suponer que se halla en estado de 

bastarse a sí mismo; pero en política, no puede jamás imaginárselo
396

”. 

A alusão de Tocqueville à sociedade civil norte-americana se deveu a este acento 

do sentido político da “sociedade civil”, cujas questões estão relacionadas à vida comunitária 

e não somente ao indivíduo que tem os seus direitos civis violados: “Siempre que a la cabeza 

de una nueva empresa se vea, por ejemplo, en Francia al gobierno y en Inglaterra a un gran 

señor, en los Estados Unidos se verá, indudablemente, una asociación
397

”. Os sujeitos 

pensantes e falantes, nesta hipótese tayloriana dos sujeitos de direitos, não são os “Servos” de 

um “Senhor” hegeliano, legitimado num “Mercado” e num “Estado” weberianos, assim como 

também não são os indivíduos atomizados de Locke, pois estão associados numa “identidade 

narrativa” cercada por conflitos morais do agente situado numa comunidade do discurso. 
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Diferente da dialética “senhor e escravo” ou “indivíduo e Estado”, o paradoxo da 

moral democrática está instalado na relação entre a igualdade e a individualidade, como notou 

Tocqueville: “El individualismo es de origen democrático, y amenaza desarrollarse a medida 

que las condiciones se igualan
398

”. Por meio de Tocqueville, enxergamos a doutrina liberal do 

sacrifício humano como remédio ao individualismo. O sentido sacrificial do interesse comum 

era o modelo típico ideal na filosofia política norte-americana para o tratamento do problema 

da individualização dos conflitos: 

La doctrina del interés bien entendido no produce afectos extremados; pero sugiere 

cada día pequeños sacrificios. Por sí sola, no podría hacer a un hombre virtuoso, mas 

sí formar a una gran cantidad de ciudadanos sobrios, arreglados, templados, 

precavidos y dueños de sí mismos; y, si no conduce directamente a la virtud, por 

medio de la voluntad, al menos los acerca insensiblemente a ella, a través de los 

hábitos
399

. 

A articulação destes pontos estrutura, segundo Taylor, uma melhor compreensão 

acerca do nosso quadro moral. Por isto, nega-se a fragmentação do discurso inarticulado sobre 

os direitos individuais. Nesta situação, as decisões jurídicas são insuficientes na resolução dos 

conflitos dos sujeitos de direitos, uma vez que não se pode negociar com o ato terminativo de 

uma decisão jurídica. A narrativa estruturada numa decisão jurídica dirá se o sujeito deve ou 

não deve ter os direitos que deseja, de modo que esta solução não será politicamente acordada 

com o conjunto das forças sociais envolvidas. A concepção atomista do self alimenta o ideal 

de que as decisões jurídicas são o foro único de responder à questão dos direitos do sujeito. O 

problema da crise de legitimidade das funções representativas oficiais estruturou ainda mais a 

judicialização destes conflitos. De acordo com Taylor: 

One might worry about its long-term stability, worry, that is, whether the citizen 

alienation caused by its less and less functional representative system can be 

compensated for by the greater energy of its special-interest politics. The point has 

also been made that this style of politcs makes issues harder to resolve. Judicial 

decisions are usually winner-take-all; either you win or you lose. In particular, 

judicial decisions about rights tend to be conceived as all-or-nothing matters. The 

very concept of a rights seems to call for integral satisfaction, if it‟s a right at all; 

and if not, then nothing
400

. 

Assim, a não-fragmentação do discurso articula uma estrutura moral do sujeito de 

direitos; a única aceitável no plano da legitimação deste sujeito de direitos. A autenticidade do 

self está ligada, para Taylor, à legitimidade do sujeito perante a comunidade de interlocução. 

O discurso autêntico é a representação (mimesis) holística do self, que é narrado pelo sujeito 
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capaz de produzir a si mesmo na fábula criada (poièsis) para sustentar a intriga (muthos). A 

expressividade autêntica do self, oriunda da capacidade do “sujeito que fala” e do “sujeito que 

responde pelo que fala”, consiste na estrutura conceitual do legítimo sujeito de direitos. Esta 

estrutura está amparada numa narrativa desenvolvida pelo diálogo interior de si mesmo e pela 

expressão da individualidade, autenticada dentro do grupo social. Na explicação de Taylor: 

No longer defined mainly by imitation, by mimesis of reality, art is understood now 

more in terms of creation. (…) Self-discovery requires poiesis, making. That will 

play a crucial role in one of the directions this idea of authenticity has evolved in. 

(…) But there is another range of reasons for this close drawing together of art and 

self-definition. (…) Rousseau does, for instance: “le sentiment de l‟existence” would 

make me a perfectly moral creature if I were but in full contact with it. (…) the very 

idea of originality, and the associated notion that the enemy of authenticity can be 

social conformity, forces on us the idea that authenticity will have to struggle against 

some externally imposed rules. We can, of course, believe that it will be in harmony 

with the right rules, but it is at least clear that there is a notional difference between 

these two kinds of demand, that of truth to self and those of intersubjective 

justice
401

. 

Este caráter cultural do pensamento ocidental remonta ao sentido de interioridade 

de Agostinho. Segundo Taylor: “Para as teorias lineares que descendem de Sócrates, assim 

como para os racionalistas modernos, o fenômeno da debilidade da vontade – akrasía – é um 

grande problema intelectual; para Agostinho, não era problema, e sim a crise central da 

experiência moral
402

”. A construção do self dependeu desta virada promovida por Agostinho. 

Como lembra Taylor: “Entre Platão e Descartes, está Agostinho
403

”. Para tanto, deve-se traçar 

este percurso desde Platão e Aristóteles, até a mudança estóica do valor da contemplação para 

a valorização da ação. Em Aristóteles, a “sabedoria prática (phrónesis) é mais uma percepção 

não inteiramente articulável que uma espécie de ciência
404

”. Contudo, “para Aristóteles, essa 

sabedoria prática é uma espécie de consciência da ordem (...)
405

”. A virada estóica rompe com 

esta contemplação da ordem, num sentido muito próximo do pragmatismo moderno, que lhe é 

herdeiro até mesmo na consideração sobre as ciências. Neste sentido, Taylor registra: 

Os estóicos romperam com Platão e Aristóteles ao rejeitar por completo o valor da 

contemplação. O homem deve ser entendido como um animal racional, mas a razão 

que ele é chamado a realizar é puramente prática. A razão nos mostra o que é o bem 

viver. (...) de certa maneira, os estóicos tomam o partido de Platão contra 

Aristóteles, no sentido de que uma visão da ordem cósmica torna-se condição 

essencial da verdadeira virtude e da sabedoria prática. Só que, ao contrário de 

Platão, não há valor algum nesse conhecimento do cosmo por si só, nenhum valor na 
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mera contemplação: todos os esforços da ciência são para tornar os homens 

melhores
406

. 

A “atividade do conhecer”, de Agostinho, deve ser vista nesta perspectiva estóica. 

Desta forma, ainda que tenha incorporado o platonismo, Agostinho passou a compreendê-los 

em bases cristianizadas da melhoria de si mesmo. O sentido de “autonomia” adquiria forma 

até a ética kantiana e as formas existencialistas do pensamento moderno. Esta “atividade de 

conhecer é particularizada; cada um de nós está envolvido com a sua. Voltar-se para essa 

atividade é voltar-se para si mesmo, é adotar uma atitude reflexiva
407

”. Taylor considera que 

uma “famosa frase sintetiza muitas outras: „Noli foras ire, in teipsum redi; in interiori homini 

habitat veritas‟ (não vá para fora, volte para dentro de si mesmo. No homem interior mora a 

verdade)
408

”. A radicalização reflexiva de Agostinho, que é recebida na modernidade através 

de Descartes e Locke, estrutura o self a partir do auto-conhecimento, iniciado pela “memória”: 

Agostinho enfrenta o problema de como podemos ao mesmo tempo conhecer e não 

conhecer, como fez Platão em Ménon, e resolve-o com o recurso semelhante (e 

obviamente derivado) da „memória‟. Mas a „memória‟ de Agostinho é bem diferente 

da de Platão. Agostinho, ao adotar a noção platônica de memória e separá-la de suas 

raízes na teoria da experiência pré-natal (...), desenvolveu a base para o que depois 

se transformaria na doutrina das idéias inatas. No fundo de nós existe uma 

compreensão implícita, que precisa ser muito bem pensada para se transformar em 

uma formulação explícita e consciente. Esta é a nossa „memória‟. E é aqui que 

reside nossa apreensão tácita do que somos, a qual nos guia na passagem de nossa 

ignorância original sobre nós mesmos e da descrição dolorosamente errada de nossa 

pessoa para o verdadeiro autoconhecimento
409

.  

A memória biográfica leva à filosofia hermenêutica e ao talk-cure psicanalítico. A 

noção de uma “identidade narrativa” constitui, em síntese, esta evolução do self até o sentido 

moderno do sujeito de direitos. Para Taylor, este sentido está estruturado no respeito humano, 

cuja significação compreende: (1°) a “redução do sofrimento humano”, que pode ser notada 

na própria aceitação da psicanálise nas sociedades modernas; (2°) a “autonomia do sujeito”, 

que se relaciona à “liberdade subjetiva”, à “igualdade” e à “legalidade”; e (3°) a passagem da 

honra para a “dignidade humana” e do orgulho para a “estima pessoal”. 

A dignidade humana diz respeito à “afirmação da vida cotidiana”, o que significou 

a substituição da ética guerreira da Grécia antiga, combatida por Platão, à vida profissional e 

pessoal, isto é, à ética do trabalho e da família. Neste aspecto, a interpretação de Taylor está 

próxima da associação que Weber realiza entre a ética protestante e o espírito burguês, devido 
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à afirmação da vida cotidiana no trabalho. O caráter cristão da família e o sentido de vocação 

profissional também foram relacionados nesta mudança de orientação do sujeito moderno, de 

modo que a Reforma protestante contribuiu com a inspiração desta moral da ação individual: 

“A „vida‟ era o pano de fundo e apoio necessários ao „bem-viver‟ de contemplação e à ação 

das pessoas como cidadãos. Com a Reforma, encontramos um sentido moderno, de inspiração 

cristã, de que a vida cotidiana era, pelo contrário, o próprio centro do bem viver
410

”. Através 

da secularização da cultura ocidental, Taylor narra esta trajetória estruturante do sentido de 

sujeito de direitos: 

Esse sentido da importância do cotidiano na vida humana, ao lado de seu corolário 

referente à importância do sofrimento, colore toda a nossa compreensão do que é de 

fato respeitar a vida e a integridade humanas. Junto com o lugar central atribuído à 

autonomia, ele define uma versão dessa exigência que é peculiar à nossa civilização, 

o Ocidente moderno. (...) A „moralidade‟, com efeito, pode ser e com freqüência é 

definida tão-somente em termos do respeito aos outros. Considera-se que a categoria 

da moral abrange precisamente nossas obrigações para com as outras pessoas
411

.  

 

4.4 O Sujeito de Direitos na Hermenêutica de Paul Ricoeur 

 

Esta mudança de sentido quanto à forma moderna de compreender o respeito e a 

dignidade fez, segundo Ricoeur, uma mudança no léxico da palavra “reconhecimento
412

”, pois 

o que antes funcionava apenas como um termo ativo, no sentido de “ser reconhecido enquanto 

pessoa conhecida”, hoje funciona como uma expressão que é empregada, acentuadamente, na 

voz passiva, no sentido de “querer ser reconhecido enquanto agente social”. Este “querer ser 

reconhecido” determina a interlocução pública e a entrega individual aos estímulos-resposta 

de uma comunidade específica do discurso. Neste contexto, a auto-estima envolve o respeito 

próprio da pessoa; e a estima social, corresponde ao reconhecimento social. Desta maneira, 

temos que o auto-reconhecimento é o primeiro estágio do sujeito de direitos, que se reconhece 

como sujeito autônomo: capaz de responder pelos próprios atos. 

Ricoeur define a responsabilidade do sujeito de direitos como uma imputação do 

sujeito capaz de responder pelos atos que faz: “O latim imputabilitas é traduzido em alemão 

como Zurechnungsfähigkeit ou mesmo Schuldfähigkeit. Vê-se a idéia de imputabilidade 
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filiada à idéia de responsabilidade: acaso ser responsável não é, em primeiro lugar, responder 

a...
413

”. A mudança do sujeito moderno é, então, perceptível nesta nova forma de narrar uma 

ação e imputá-la ao seu agente, tendo em relevo o poder de assumir as conseqüências dos seus 

atos. Para Ricoeur: “Ultrapassa-se assim um limiar: o do sujeito de direitos. Às capacidades 

suscetíveis de descrição objetiva vincula-se uma maneira específica de designar a si próprio 

como o sujeito que possui essas capacidades
414

”. A responsabilidade/imputabilidade do 

sujeito de direitos é o movimento para o reconhecimento social do respeito perante os outros. 

O reconhecimento político e jurídico faz, portanto, o terceiro estágio estrutural do sujeito de 

direitos. Conforme Ricoeur: 

A finalidade da paz social deixa transparecer nas entrelinhas algo mais profundo, 

referente ao reconhecimento mútuo; não diremos reconciliação; falaremos muito 

menos de amor e perdão, que já não são grandezas jurídicas; preferimos falar de 

reconhecimento. (...) Acredito que o ato de julgar atinge seu objetivo quando aquele 

que – como se diz – ganhou o processo ainda se sente capaz de dizer: meu 

adversário, aquele que perdeu, continua sendo como eu um sujeito de direito; sua 

causa merecia atenção; ele tinha argumentos plausíveis e estes foram ouvidos. Mas o 

reconhecimento só estaria completo se a coisa pudesse ser dita por aquele que 

perdeu, por aquele que foi contrariado, condenado; ele deveria poder declarar que a 

sentença que o contraria não era um ato de violência, mas de reconhecimento
415

. 

Quando a mediação jurídica requer a aplicação da pena-sanção ou da condenação 

civil, o medium do direito diz respeito à imputação. O direito à imputabilidade estabelece, 

para Ricoeur, o reconhecimento jurídico correspondente à possibilidade de imputação; assim 

sendo, a aplicação de uma pena ou de uma sanção civil é uma forma de reconhecimento 

jurídico
416

. Esta forma de reconhecimento jurídico possibilita a estruturação de um direito 

para o agente divergente: o direito à pena-sanção. Este sentido pragmático de reconhecimento 

jurídico justifica a punibilidade do indivíduo tanto para a autoridade do direito (law) como em 

termos de direitos subjetivos (rights), de maneira que o indivíduo apenado ou condenado seja 

também justificado na pena ou condenação. Assim, a imputação configura o reconhecimento 

jurídico do agente divergente ou revolucionário. O jurista Konder Comparato descreve uma 

situação histórica referente à imputação da pena-sanção como direito reconhecido: 

Em 1791, a escritora e artista dramática Olympe de Gouges redigiu e publicou uma 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, calcada sobre a Declaração de 

1789. Fez constar ousadamente do artigo X que “a mulher tem o direito de subir ao 

cadafalso”, assim como o “direito de subir à tribuna”. Efetivamente, havendo 

tomado em público a defesa de Luis XVI, após a sua detenção em Varennes quando 
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tentava fugir da França, Olympe de Gouges pôde exercer o seu direito de subir ao 

cadafalso
417

. 

Isto estrutura o aspecto positivo da imputação ao agente imputado por um crime 

ou um dano civil, ao qual ele poderá responder, tal como respondeu a personagem resgatada 

por Konder Comparato. Em termos ainda positivos, a imputação/responsabilização consiste 

na correção normativa do agente diante da comunidade, em vista da manutenção da paz 

pública. A reciprocidade dos atores sociais no reconhecimento da norma imputada ao agente 

capacita os sujeitos de direitos à interação legítima. A capacidade civil ou penal atribuída ao 

agente vincula o termo “reconhecimento” numa via de mão dupla: o reconhecimento dos 

sujeitos de direitos que sofreram o dano civil ou penal; e o reconhecimento dos sujeitos de 

direitos que praticaram estes atos responsivos. Uma formulação neo-kantiana é problemática 

neste sentido. O problema exposto por MacIntyre sobre a concepção neo-kantiana diz respeito 

à prevalência paradoxal do indivíduo perante a comunidade:  

(...) está claro que, tanto para Nozick quanto para Rawls, uma sociedade é composta 

de indivíduos, cada um com seus próprios interesses, que precisam, então, reunir-se 

e formular normas de vida em comum. No caso de Nozick, há a restrição negativa 

adicional de um conjunto de direitos fundamentais. No caso de Rawls, as únicas 

restrições são as que uma racionalidade prudente poderia impor. Os indivíduos 

estão, assim, em ambas as teorias, em primeiro lugar e a sociedade em segundo 

lugar, e a identificação dos interesses individuais antecede a criação de quaisquer 

laços morais ou sociais entre eles, e também é independente dessa criação
418

. 

A “identidade narrativa”, adotada também por MacIntyre, é estruturada, segundo 

Ricoeur, na “noção aristotélica de arétè – mais bem traduzido pelo termo „excelência‟ do que 

pelo triste termo „virtude‟ (...)
419

”. Mas isto não significa reduzir o campo de aplicação do 

termo virtude, usado por Ricoeur: “A idéia de responsabilidade subtrai a de imputabilidade à 

sua redução puramente jurídica. Sua principal virtude é salientar a alteridade implicada no 

dano ou no prejuízo
420

”. Esta relação identidade/alteridade é o conteúdo do reconhecimento. 

No purismo conceitual neo-kantiano, Ricoeur questiona: “O que eu ponho em dúvida é, em 

princípio, a necessidade de moralizar, de maneira tão total e tão unívoca, o conceito de razão 

prática. Parece-me que Kant hipostaziou um único aspecto da nossa experiência prática, ou 
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seja, o fato da obrigação moral, concebido como constrangimento do imperativo
421

”. Na 

“Crítica da Razão Prática”, Kant expõe este sentido de sujeito de direitos:  

Que, na ordem dos fins, o homem (e com ele todo o ser racional) seja um fim em si 

mesmo, isto é, não possa nunca ser utilizado só como meio por alguém (nem mesmo 

por Deus), sem ao mesmo tempo ser um fim; que, portanto, a humanidade, em nossa 

pessoa, deve ser para nós sagrada, é coisa conseqüente, porquanto o homem é o 

sujeito da lei moral, e, por conseguinte, também do que é em si santo, do que 

permite chamar santo a tudo o que com isso for concordante. É que esta lei moral se 

fundamenta na autonomia de sua vontade como vontade livre, a qual, 

necessariamente, deve poder concordar, ao mesmo tempo, segundo as suas leis 

universais, com tudo aquilo ao qual se deve submeter
422

. 

O ensaio de Nozick, “Anarquia, Estado e Utopia”, provocou Joseph Raz devido a 

este sentido do sujeito “ser um fim em si mesmo”. Segundo Raz, a concepção kantiana de 

Nozick oferece a idéia de que, quando não podemos usar um objeto como ferramenta, ele será 

um fim em si mesmo. Acontece que esta “caracterização de Nozick é excludente: um objeto 

tem a condição de fim na medida em que não é meio para nada
423

”. Para Raz, o problema 

desta filosofia está na equiparação inadequada da condição de “ser um fim em si mesmo” à 

condição de “ser um valor em si mesmo
424

”, o que caracteriza o sentido do respeito humano 

nestas bases. Nozick fundamenta o respeito humano conforme o fim em si mesmo, o que para 

ele significa o mesmo que o valor em si mesmo. Conforme Raz, o “fim” e o “valor” devem 

ser tratados de formas distintas. Logo, o sentido de respeito humano deve consistir apenas no 

valor em si mesmo. Quanto a considerar o que pode ser o valor em si mesmo, Raz defende 

que uma pessoa, tal qual uma obra de arte, possui em si mesma um valor intrínseco. Para uma 

pessoa ou uma obra de arte até pode ser atribuído algum valor instrumental, mas este traço 

não retira o valor intrínseco que a pessoa ou a obra de arte tem em si mesma. 

O aspecto político do problema da individualização dos conflitos, decorrente da 

racionalidade instrumental, está estampado nesta versão neo-kantiana. Nela, o indivíduo vem 

antes da comunidade, como observou MacIntyre. Além disto, nos termos de Kant, sempre é 

dado um caráter de submissão deste indivíduo à lei moral. Estas duas questões remontam ao 

aspecto epistemológico do problema, com relação ao atomismo do sentido, pois o conceito de 

sujeito de direitos é considerado do ponto de vista metafísico de uma “pessoa autônoma”. De 

acordo com Ricoeur, “é esse o sentido da operação sintética realizada por Kant na idéia de 

autonomia que une auto a nómos, „Si-autor‟ a „lei que obriga‟. Kant limitava-se a considerar 
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esse elo como um juízo sintético a priori, não sem acrescentar que a consciência que temos 

dessa ligação é um „fato da razão‟, ou seja, um dado irredutível da experiência moral
425

”. Esta 

concepção, para tentar escapar do individualismo que lhe é inerente, se antepôs ao sentido 

utilitarista da satisfação pessoal. 

Assim, as teorias de Rawls, Nozick e Ronald Dworkin fazem parte de um cenário 

filosófico, no qual se procura fundamentar o liberalismo em bases não-utilitaristas. No artigo 

“American Jurisprudence through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream
426

”, 

Hart descreveu este contexto político norte-americano, definindo a teoria de Dworkin como o 

“nobre sonho”. Na teoria de Dworkin, os princípios que determinam os direitos individuais se 

referem à questão da justiça distributiva e não cabe ao juiz apreciar o interesse geral, ligado a 

assuntos da política pública. Acontece que o modelo de Dworkin visa, além do utilitarismo, 

atingir ao positivismo jurídico. De acordo com Ricoeur, este “recurso à teoria e aos chamados 

argumentos sistemáticos não afasta a hermenêutica, mas a eleva, curiosamente, por seus 

aspectos múltiplos de plurivocidade
427

”. A equivocidade dos textos na interpretação de 

Dworkin remete à discricionariedade do juiz, de modo que uma teoria não-intencional do 

texto literário pode ser verificada, quando se recusa a noção de que seria preciso conhecer o 

sentido da lei. Logo, o papel do juiz toma uma importância chave na decisão jurídica, que é 

citada em “Uma Questão de Princípio”: 

Quando uma lei, Constituição ou outro documento jurídico é parte da história 

doutrinal, a intenção do falante desempenhará um papel. Mas a escolha de qual dos 

vários sentidos, fundamentalmente diferentes, da intenção do falante ou do 

legislador é o sentido adequado, não pode ser remetida à intenção de ninguém, 

devendo ser decidida, por quem quer que tome a decisão, como uma questão de 

teoria política
428

. 

A interpretação de Ricoeur para uma teoria das decisões jurídicas corresponde à 

complementação entre duas modalidades que são apenas supostamente antagônicas. Ricoeur 

investiga a “coerência epistemológica do debate, no sentido judiciário do termo
429

”, entre as 

noções de interpretação e argumentação. A dialética entre interpretação e argumentação está, 

na hipótese que Ricoeur propõe à prática do direito, no mesmo nível epistemológico da teoria 

do texto, da teoria da ação e da teoria da história. O modelo narrativo possui destaque, uma 
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vez que a necessidade de justeza, ajuste e conveniência reconstroem o sentido do texto, numa 

interpretação sobre o conjunto da obra jurídica. Nesta acepção, a objetividade está presente de 

maneira que a interpretação jurídica seja um elemento da decisão jurídica. O “romance em 

cadeia” do texto jurídico, desta forma, é integrado na narrativa do direito. Fala-se em direito 

como integração para definir este sentido narrativo objetivo. De acordo com Dworkin: 

As opiniões sobre a coerência e a integridade textuais, refletindo diferentes valores 

literários formais, estão interligadas a juízos estéticos mais substanciais que, em si 

mesmos, pressupõem objetivos literários de outra natureza. Contudo, esses vários 

tipos de juízos de cada categoria geral permanecem distintos o bastante para se 

anularem mutuamente em uma avaliação global, e é esta possibilidade de disputa, 

particularmente entre opiniões textuais e substantivas, que distingue a tarefa de um 

romancista em cadeia de uma produção literária mais criativa e independente
430

. 

É possível que a “adequação” (fit) de Dworkin tenha o respaldo de uma teoria da 

argumentação que permita formalizar uma estrutura narrativa. Para Ricoeur, Dworkin perdeu 

esta oportunidade de evoluir no discurso narrativo. O termo “discurso” assume um caráter 

formal, referente ao processo argumentativo. Por isto, a importância de Habermas neste tema, 

em que “a correção é a pretensão criada pela inteligibilidade tão logo ela admita o critério da 

comunicabilidade universalizável
431

”. As regras do discurso no campo do direito são o foco 

de uma teoria da argumentação jurídica. O princípio de universalidade é aplicado de modo 

pós-metafísico, uma vez que, em Habermas, este princípio é aplicado numa situação dialogal, 

enquanto que a filosofia do direito de Kant funcionava como um monólogo interior. Todavia, 

o discurso habermasiano mantém a correção normativa em moldes neo-kantianos. 

No vocabulário de Ricoeur, o termo “reconhecimento” aparece de forma incisiva 

na definição do sujeito de direitos. Diferente da “autonomia” neo-kantiana, a “capacidade” faz 

o sujeito ser inferido no plano da imputabilidade: “Esse reconhecimento público é alguma 

coisa: a sociedade declara o queixoso como vítima ao declarar o acusado como culpado. Mas 

o reconhecimento pode seguir um percurso mais íntimo, ligado à auto-estima
432

”. Neste 

aspecto, Ricoeur assume a “transvaloração de valores” que Charles Taylor captura em seu 

“desencantamento sem perda”. Quanto ao reconhecimento, Ricoeur profere: 

Pode-se dizer aqui que alguma coisa é restabelecida, com nomes diferentes, como 

honra, reputação, auto-respeito e – gosto de insistir no termo – auto-estima, ou seja, 

a dignidade vinculada à qualidade moral da pessoa humana. Talvez seja lícito dar 

mais um passo e sugerir que esse reconhecimento íntimo, ligado à auto-estima, é 
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capaz de contribuir para o trabalho de luto com o qual a alma ferida se reconcilia 

consigo mesma, interiorizando a figura do objeto amado que foi perdido
433

. 

Assim, Ricoeur declara: “Num sentido mais próximo de Aristóteles do que Kant, 

adotarei, na esteira de meu amigo Charles Taylor em Sources of the Self, a expressão 

„avaliações fortes‟(...)
434

”. Na seqüência deste exame, Ricoeur vincula a polaridade entre “lei 

e consciência” aos termos “do par avaliações fortes-adesão forte
435

”. Como um contraponto 

ao discurso habermasiano e à teoria da justiça de Rawls, que tomam por base a autonomia 

kantiana do sujeito de direitos, Ricoeur eleva a simples legalidade ao plano da moralidade, 

oriunda da interiorização de um sentimento que caracteriza a sociedade ocidental, segundo a 

tese de Taylor, desde o platonismo agostiniano de Locke. 

A esfera do reconhecimento possui, desta forma, plena significação no âmbito do 

auto-respeito, do respeito pessoal e do respeito jurídico diante de uma comunidade política, 

definida pela linguagem. Como sustenta Ricoeur: “Nesse estágio de nossa meditação, a 

consciência nada mais é que a obediência íntima à lei como lei, por puro respeito a ela, e não 

por simples conformidade ao enunciado da regra. A palavra decisiva aqui é respeito
436

”. No 

âmbito político, o reconhecimento significa a substituição da “violência” pela “palavra”; ou 

seja, o direito resultante da “coação” é substituído pelo “contexto de justificação”, do qual faz 

parte a argumentação. Porém, diferente da visão habermasiana, esta argumentação referente 

ao discurso legitimado diante de uma comunidade de atores substancializa a interpretação dos 

agentes morais da comunidade. Além disto, este valor que Ricoeur atribui à argumentação se 

diferencia de Perelmann, em vista da busca de um sentido prático-objetivo ainda filosófico, 

como um enfrentamento das questões pendentes em Kant e Hegel. Conforme Ricoeur: 

Distingo-me de Habermas porque não procedo por disjunção, por tipologia, mas por 

composição de conceitos. Por outro lado, distingo-me de Perelmann, embora esteja 

plenamente de acordo quanto à distinção entre racional e razoável, na medida em 

que tento apoiar-me na tradição filosófica. (...) uma das tarefas da filosofia é 

proceder sempre a uma recapitulação crítica da sua própria herança (...)
437

. 

Neste sentido, os dois termos da relação interpretação/argumentação, que parecem 

ser antagônicos, em teoria da decisão jurídica, são tratados como complementares. Dentro de 

uma ordem de propósitos, a narrativa estruturada num processo judicial constitui as tramas a 

partir da função exercida por estes dois termos. De acordo com Ricoeur: “Pode-se dizer que 
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argumentação e interpretação são inseparáveis: a argumentação constitui a trama lógica, e a 

interpretação, a trama inventiva do processo que redunda na tomada de decisão
438

”. 

 

4.5 Para uma Dogmática Jurídica Autêntica 

 

Sabe-se que o positivismo kelseniano conjugava vontades política e jurídica no 

ato de decisão jurídica, pois notava uma relativa indeterminação da decisão jurídica dentro do 

que chamou de moldura legal
439

. A preocupação de Kelsen era estabelecer a clássica diferença 

entre interpretações jurídicas autênticas, oriundas da decisão jurídica criadora do direito; e 

interpretações jurídicas inautênticas, provindas da epistemologia do direito. As interpretações 

autênticas e inautênticas recorrem à diferença quanto aos atos de vontade e de conhecimento. 

Esta questão consistiu no afastamento da decisão jurídica de qualquer consideração em termos 

de uma teoria do conhecimento
440

; assim como também distinguiu o direito entre os aspectos 

propriamente cognitivos e normativos, entre a ciência do direito e a decisão jurídica. Todavia, 

o estatuto jurídico do sujeito de direitos, nesta concepção clássica da dogmática jurídica, não 

resolve o aspecto conceitual relacionado à interpretação autêntica do direito, de modo a levar 

o problema do conflito individual para o campo ainda inautêntico da tradição epistemológica. 

Afirma-se que os conflitos individuais não estão reduzidos à dogmática do direito. 

O reconhecimento do conflito depende das interpretações da comunidade do discurso, que é 

ampla na perspectiva das redes de interlocução que resultam nas orientações definitórias dos 

sujeitos de direitos. A concepção realista da decisão jurídica, ao reconhecer os conflitos de 

forma não-individualizada, ou seja, não-atomizada num self pontual, possui este significado 

holístico do sujeito de direitos. A dogmática jurídica clássica, relacionada à dicotomia 

“válido/inválido” ou “lícito/ilícito”, torna o quadro de complexidade atomizado na “moldura 

legal” do direito. Neste sentido, a “moldura legal” do positivismo jurídico de Kelsen se aplica 

da mesma maneira que a imagem da “iron cage” de Weber, questionada por Taylor e Ricoeur 

devido à verticalização normativa. A interpretação realista sobre o sujeito de direitos ocorre 

de forma horizontal, o que significa reconhecer que há a (1) busca de sentido prático-objetivo 

pelos sujeitos que se afirmam na vida cotidiana e, com base nisto, possuem um sentido de 
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respeito e dignidade humana que lhes é próprio e está estruturado (2) numa “identidade 

narrativa” autêntica, formada e transformada (3) no diálogo com as significações amplas do 

texto, da ação e da história. 

Portanto, considera-se que as interpretações jurídicas sejam provenientes do curso 

de produção autêntica do direito, tendo em conta que integram a narrativa jurídica de uma 

comunidade de atores sociais envolvidos na formação da norma. As interpretações jurídicas 

no modelo dogmático clássico, por outro lado, conferem à validade da norma o sentido de 

fazerem parte da ordem jurídica, o que a torna, do ponto de vista da teoria realista, inautêntica 

neste sentido cientificista que o próprio Kelsen tratou de deslocar da produção do direito. 

Na decisão jurídica realista, a resposta sobre “quem é o sujeito de direitos” é 

produto do curso interpretativo, enquanto que, na dogmática jurídica clássica, deve-se inferir 

sobre as regras de validade. Deste modo, a estrutura conceitual do sujeito de direitos decorre 

da interpretação produtora da dogmática jurídica autêntica. Na dogmática jurídica clássica, o 

sujeito de direitos é um conceito puro. Contudo, isto não impede que haja uma interpretação 

realista de Kelsen, devido à “teoria pura do direito” considerar a ambigüidade e a vagueza da 

linguagem dentro da moldura legal do direito. Neste sentido, entende Troper: 

La théorie réaliste de l‟interprétation permet d‟éviter cette difficulté. Si c‟est 

l‟interprète qui détermine la norme signifiée par un énoncé, alors à la question: 

„Porquoi la norme est-elle valide, porquoi appartient-elle à l‟ordre juridique‟, il 

suffit de répondre: Parce qu‟elle a été produite au cours du process 

d‟interprétation
441

. 

O rompimento desta teoria realista com a epistemologia tradicional, que é exposta 

na racionalização weberiana, não poderia ser “neutro” quanto à tomada de posição no debate 

epistemológico. Na prática intersubjetiva, Habermas demonstrara a universalidade moral em 

termos ainda kantianos, como verificou Wellmer. O próprio Hart poderia ser a alternativa 

viável a este dilema, não fosse a sua desconsideração do direito ser constituído na prática 

moral dos agentes engajados numa comunidade do discurso. A formulação do “engajamento 

racional” de Joseph Raz é bastante convincente neste sentido do direito ser estruturado na 

prática moral internalizada pelos agentes da comunidade. 

Nestas regras primárias e secundárias de Hart, Raz examina as funções diretas e 

indiretas do direito. As funções sociais diretas são aquelas que asseguram que o direito seja 

obedecido e aplicado. As funções sociais indiretas se referem a atitudes, sentimentos e modos 
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de comportamento que não são a obediência ou a aplicação do direito, mas que resultam no 

conhecimento da existência do direito ou no seu cumprimento
442

. As referidas funções sociais 

diretas na teoria de Raz ainda são classificadas para fins de
443

: (1) prevenir comportamentos 

indesejáveis e assegurar comportamentos desejáveis (como normas penais); (2) providenciar 

facilidades aos negócios privados (relativo às normas cíveis); (3) provisionar serviços e 

redistribuir bens (próximo às normas administrativas); e (4) proceder à resolução dos conflitos 

(ligado às normas constitucionais). Quanto às funções sociais indiretas ou secundárias, Raz as 

classifica de dois modos, com base na formulação adaptada de Kelsen: 

There are two secondary functions: first, the determination of procedures for 

changing the law, and secondly, the regulation of the operation of law-applying 

organs. To adapt Kelsen‟s formulation: the law regulates its own creation and its 

own application
444

. 

Nesta classificação das funções sociais do direito, Raz entende que, assim como 

Bentham privilegia o primeiro tipo de função direta do direito, Hart dá uma maior atenção ao 

segundo tipo de função direta ou primária. Entretanto, Hart não distingue com clareza os tipos 

normativos e as funções sociais; ao contrário, quando analisa as regras secundárias, confunde 

tipos de norma e funções sociais do direito. Além disto, Hart identifica a distinção entre regras 

primárias e secundárias como uma distinção entre regras de cumprimento impositivo e regras 

de poder conferido, considerando a regra de reconhecimento como poder conferido, quando 

se trata, na perspectiva da função social do direito, de regra de cumprimento impositivo
445

. De 

acordo com Raz
446

, tais confusões demonstram que a classificação hartiana trouxe apenas a 

combinação de duas propostas incompatíveis, que, às vezes, correspondem à distinção entre 

tipos normativos, outras vezes à distinção entre funções sociais. 

Quando Raz trata das funções do direito, apresenta uma análise referente aos usos 

da linguagem, de modo a ampliar o caráter pragmático do discurso jurídico. Esta tendência 

pragmática do direito aparece no resumo de Neves
447

 sobre os modelos da interpretação. O 

primeiro modelo, “sintático-semântico”, é referente à Escola da Exegese, com a interpretação 

sobre a intenção do legislador e da lei; e à Jurisprudência dos Conceitos, com a interpretação 

sobre os conceitos e os fins. Este modelo pressupunha a univocidade semântica das conexões 
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sintáticas entre termos, expressões ou enunciados. A primeira metade do século XX trouxe 

outro modelo, o “semântico-sintático”, referente à moldura da semântica legal de Kelsen, em 

que eram admitidas a ambigüidade e a vagueza na decisão jurídica. Para Ricoeur, este caráter 

sintático da moldura legal de Kelsen e da racionalidade weberiana assume o neo-kantismo, 

ainda, em face da moralização da ação individual, que profere categorias como “autonomia” e 

“anomia” (esta última trazida por Durkheim), ao invés de, respectivamente, “capacidade” do 

sujeito e de “não-reconhecimento” dos direitos. Segundo Ricoeur: 

Essas tentativas têm em comum eliminar o jugo da obrigação que, com Kelsen e 

toda escola neo-kantiana, acaba por moralizar de cabo a rabo a cadeia constituída 

pelo ato, por seus efeitos e pelas diversas modalidades de retribuição relativas aos 

efeitos declarados como contrários à lei. Pode-se falar, em sentido inverso, de 

processo de des-moralização da raiz da imputação, para caracterizar as tentativas de 

restaurar o conceito de “capacidade” de agir, portanto, “imputabilidade”, cuja 

posição vimos entre os jusnaturalistas
448

. 

O modelo “semântico-pragmático” de interpretação jurídica chegou à segunda 

metade do século XX através da teoria da metódica estruturante de Friedrich Müller, da teoria 

da hermenêutica procedimental aberta de Peter Häberle e também pelas propostas teóricas de 

Habermas. A teoria estruturante de Müller diz respeito mais à concretização da norma jurídica 

do que propriamente à interpretação
449

, mas o interessante desta proposição é a diferenciação 

feita entre os sentidos de texto e norma. Para a teoria estruturante de Müller, a “normatividade 

concreta” está na influência da norma jurídica à realidade e a “normatividade materialmente 

determinada” decorre da estruturação dinâmica da norma jurídica a partir desta realidade. 

A pragmática do discurso jurídico tem uma tônica maior na hermenêutica aberta 

de Häberle, sobretudo pelo caráter democrático desta decisão jurídica, que é ampliada às redes 

de interlocução num modelo procedimental-discursivo próximo à teoria habermasiana. Esta 

semelhança está definida pelo caráter procedimental da decisão, que visa garantir a liberdade 

subjetiva, a igualdade formal e a legalidade, assim como na acepção expressiva de “povo”: 

“Povo” não é apenas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição e 

que, enquanto tal, confere legitimidade democrática ao processo de decisão. Povo é 

também um elemento pluralista para a interpretação que se faz presente de forma 

legitimadora no processo constitucional: como partido político, como opinião 

científica, como grupo de interesse, como cidadão
450

. 
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A perspectiva aberta de Häberle incorpora o reconhecimento jurídico do sujeito de 

direitos. O pluralismo da hermenêutica aberta está instalado nas concepções de Häberle de 

que: “Consenso resulta de conflitos e compromissos entre participantes que sustentam 

diferentes opiniões e defendem os próprios interesses. Direito Constitucional é, assim, um 

direito de conflito e compromisso (Konflikt und Kompromissrecht)
451

”. Entretanto, esta forma 

pluralista decorre de uma assimilação direta do “paradigma hermenêutico” de Gadamer, que é 

distinta do pluralismo do texto de Ricoeur. Este último oferece uma interpretação realista, que 

distingue a interpretação e o conhecimento, ainda presente nas ciências humanas e sociais. A 

diferença pode ser colocada nestes termos, por Gustavo Just: 

Il est possible de distinguer (...) deux composantes du virage interprétatif de la 

théorie du droit. La premierè avance une thése épistémologique (le “paradigme 

herméneutique”), la seconde instaure un “interprétativisme” qui se traduit par 

l‟installation de la notion d‟interprétation au centre de la conception du monde 

juridique et par la conséquente définition d‟un agenda de recherche dominé par 

l‟interprétation. (...) Le paradigme herméneutique prétend – c‟est sa thèse 

fondamentale – que l‟interprétation et la connaissance sont inséparables. La théorie 

réaliste affirme, au contraire, qu‟elles s‟excluent
452

.  

A diferença da perspectiva hermenêutica de Häberle e das teorias realistas ainda é 

referente ao fator procedimental. Enquanto Häberle se apóia numa racionalidade que Taylor 

traduz como instrumental, mesmo próxima de Habermas, o teor substantivo da interpretação 

realista é contrário ao procedimentalismo decisório, que enfeixa a decisão jurídica em regras 

científico-universalistas que visam somente o caráter formal. Neste sentido, Taylor defende o 

modelo norte-americano da “revisão judicial” em relação ao sujeito de direitos. Este modelo 

tomou conta da experiência constitucional canadense, assim descrita por Taylor: 

Na realidade, confrontaram-se duas concepções de liberalismo dos direitos, se bem 

que de maneira confusa, ao longo dos demorados e inconclusivos debates 

constitucionais de anos recentes. A questão veio para o primeiro plano por causa da 

adoção, em 1982, da Carta de Direitos Canadense, que alinhou o sistema político do 

Canadá, no tocante a isso, com o sistema americano de uma pauta de direitos 

destinada a servir de base à revisão judicial da legislação em todos os níveis de 

governo. Tinha de surgir a questão de como relacionar essa pauta com as 

reivindicações de distintividade feitas pelos canadenses franceses, particularmente 

os de Québec, de um lado, e os povos aborígines, do outro
453

. 

Esta posição constitucionalista de Taylor elucida uma confusão filosófica quanto 

ao “comunitarismo” e à “Jurisprudência dos Valores”. Pode-se definir a “Jurisprudência dos 

Valores” nas situações em que: “Os tribunais consideram-se de certo modo como „caixas de 

repercussão‟ dessa consciência jurídica geral e, neste sentido, orientam-se predominantemente 
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pelos exemplos de decisões tidas como inquestionáveis ou corroboradas por uma larga 

jurisprudência
454

”. A posição de Taylor, ao contrário, reclama por uma maior dialogicidade no 

campo pragmático das decisões jurídicas, por meio da amplitude das “redes de interlocução” 

(webs of interlocution), em apoio ao modelo norte-americano da “revisão judicial”, que é 

antagônico à presunção de “consciência jurídica geral”. 

Não obstante esta diferença, Cittadino defende a posição habermasiana em relação 

ao comunitarismo-liberal, por conta do caráter da racionalidade comunitária ser voltado aos 

bens sociais constitutivos do sujeito de direitos. De acordo com Cittadino: “Este patriotismo 

republicano, tal como foi concebido por Taylor, pode ser equiparado à idéia de cidadania 

ativa que, em Walzer, define e interpreta, com vontade e consciência, o conteúdo dos direitos 

fundamentais
455

”. Esta leitura habermasiana sucumbe à moral dos atores sociais que, no plano 

neo-kantiano de liberdades subjetivas, teriam prescrições meramente epistêmicas. O traço de 

“afirmação da vida cotidiana”, verificado por Taylor, ultrapassa estas questões epistêmicas na 

busca de um sentido prático-objetivo dos agentes: “Isso evidentemente nos leva bem além da 

perspectiva da moral da ação obrigatória
456

”. Na crítica que Taylor faz à teoria da ação 

comunicativa de Habermas, constata-se que:  

O que foi omitido aqui não são as exigências da realização expressiva, porque 

Habermas as leva realmente em conta – elas têm sua própria esfera diferenciada de 

racionalidade moderna, junto com a esfera moral-prática e a cognitiva-instrumental. 

O que não se encaixa em sua visão é aquilo que ocupou essencialmente os dois 

últimos capítulos deste livro, a busca das fontes morais fora do sujeito por meio de 

linguagens que ressoam dentro dele, a apreensão de uma ordem inseparavelmente 

indexada a uma visão pessoal. Nesse aspecto, a concepção de modernidade de 

Habermas, inspirada parcialmente por Weber, está de acordo com uma perspectiva 

muito difundida
457

. 

A tese da “afirmação da vida cotidiana” de Charles Taylor e a tese da tradução da 

phronèsis como “sabedoria prática” de Ricoeur põem em questão o aspecto epistemológico 

atribuído à ação individual. Taylor expressa admiração ao sentido de ação individual dado por 

Kant, ainda que discorde das versões modernas dela, como declara na análise sobre os bens 

constitutivos: “Na teoria de Kant, a ação racional é o bem constitutivo. Não desejo nem por 

um minuto minimizar a tremenda importância desse movimento de internalização do 
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humanismo moderno, que já não reconhece bens constitutivos exteriores a nós
458

”. Na teoria 

neo-kantiana de R. M. Hare, os bens possuem um valor descritivo e outro prescritivo. Neste 

prescritivismo, segundo Taylor, diante da questão da moralidade, Hare “tenta mostrar que é 

do interesse da pessoa ser criada com os princípios morais corretos
459

”. Na abordagem sobre o 

sujeito de direitos, Hare considera uma acepção não-contingente deste sujeito, o que reduz a 

significação do conflito, como está no método do “Moral Thinking” que se segue: 

The conflict is per accidens and not per se. Our two-level structure of moral thinking 

thus helps to explain in what senses justice is overridable, and in what senses not; 

and also in what senses it is independent of contingent empirical facts about the 

situation, in what senses dependent on them. Formal justice is neither overridable, 

nor dependent on contingent facts; a sound critical thinking will always observe it. 

One the other hand, what prima facie intuitive principles of substancial justice are 

the best for a particular society to adopt will vary according to the circumstances of 

that society
460

. 

A procedimentalização dos conflitos depreende esta expectativa moral reduzida, 

atomizada, do sujeito de direitos, encaixotado num quadro de prescrições do que deve ou não 

ser dito, feito ou narrado. Ricoeur abraça a teoria de Taylor por conta deste viés substantivo, 

que considera de forma ampla o sujeito de direitos, cujos “ritos procedimentais” compõem o 

pano de fundo da linguagem auto-interpretada dos agentes, que são contingentes. Para antepor 

a epistemologia tradicional, uma antropologia filosófica aparece como adequada aos objetivos 

de Taylor e Ricoeur. Esta postura retira o ceticismo filosófico destas teses realistas, como diz 

Ricoeur: “(...) ao contrário do ceticismo de Bernard Williams sobre a sofisticação filosófica 

que cavou um fosso entre os antigos e os modernos, eu continuo, como no primeiro estudo, a 

levar a sério os eventos de pensamento descontínuos, aos quais devemos a problematização 

propriamente filosófica dos conceitos diretores da filosofia da ação (...)
461

”. 

Em face disto, Taylor
462

 também menciona o trabalho de Bernard Williams como 

insuficiente neste sentido da busca de um sentido prático objetivo, que pode ser encontrado na 

narrativa filosófica, de forma descontínua; porém, ininterrupta. Williams indica que a filosofia 

moral gera uma falsa imagem deste sentido prático objetivo: “These various versions of moral 

philosophy share a false image of how reflection is related to practice, an image of theories in 

terms of which they uselessly elaborate their differences from one another
463

”. Ricoeur evita 
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esta inferência com os “critérios de textualidade” relativos à orientação desta ação individual. 

Este engajamento do agente permite considerar o aspecto político da racionalidade prática. 

Neste aspecto político, a racionalidade legal weberiana mostrou ser insuscetível de 

aplicação prática em termos de orientação individual do agente. Boaventura de Sousa Santos 

propôs uma “hermenêutica diatópica”, que atua em termos de incompletudes culturais, onde 

“a fraqueza fundamental da cultura ocidental consiste em estabelecer dicotomias demasiado 

rígidas entre o indivíduo e a sociedade (...)
464

”. Nesta perspectiva política, a legitimação 

horizontal do discurso jurídico é inerente à própria autenticidade da produção do direito. Esta 

estrutura é distinta da concepção weberiana. Numa universalização dos direitos humanos, a 

tese de Taylor sobre a “redução do sofrimento humano” é justificada nos human wrongs:  

(...) o que realmente consagra a universalidade dos direitos humanos (human rights) 

é a universalidade dos chamados human wrongs, que podem ser entendidos como 

aqueles atos que não devem ser praticados contra um outro ser humano. Estes 

ocorrem em toda parte, e são mais facilmente identificáveis e condenáveis por todas 

as sociedades. No caso dos human wrongs, o foco é na vítima, naquele que sofre 

uma violência, e o seu reconhecimento deriva de fatos sociais universais, pois todos 

sabem que sofrer é ruim e ser amado é bom, e que é doloroso passar fome, ser 

torturado, odiado, humilhado
465

. 

A autenticidade da narrativa do sujeito legitima os seus direitos na comunidade de 

intérpretes; e a dialogicidade garante a confirmação ou reprovação da ação individual. Este 

reconhecimento do sujeito de direitos pode ser visto na noção de “acordo” de Wittgenstein. 

Segundo Neves, “o „acordo‟ passível de ser exigido refere-se ao sentido da linguagem em que 

se estruturam as regras do jogo
466

”. Na filosofia hermenêutica, temos que: “Em Wittgenstein, 

as regras de aplicação da norma são, pois, constitutivas do seu significado. A aplicação 

„concordante‟ da norma feita pelos seus aplicadores „determina‟ as regras. As regras 

apresentam-se como guias
467

”. A estrutura conceitual do sujeito de direitos, portanto, está 

limitada pela comunidade de intérpretes da norma que constitui o significado deste sujeito. A 

individualização dos conflitos perde força neste tratamento pós-agostiniano do sujeito de 

direitos: na linguagem tomada no sentido holístico, não-instrumental e autêntico. A evolução 

do self, estruturada por Taylor e Ricoeur, resultou nesta significação do sujeito de direitos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo primeiro, foram formulados os aspectos epistemológicos, políticos e 

jurídicos da problemática da individualização dos conflitos. As hipóteses foram contrárias ao 

cientificismo neo-kantiano de um sujeito de direitos considerado em termos de nomos (leis) 

que regram as condutas individuais. Os horizontes estreitados do agente nesta racionalidade 

legal apresentam os conflitos de modo fragmentário, num atomismo de sentido. 

O capítulo segundo aborda esta esfera epistemológica. A crítica radical às formas 

epistêmicas, paradoxalmente, levou a outra forma de fragmentação. O nascimento do sujeito 

simbolizado pela epistemologia tradicional promoveu, em tentativas de superação, a morte 

simbólica do projeto de esclarecimento humano. A racionalidade instrumental passou a ser o 

problema que ocupou Nietzsche, Foucault, Heidegger, Habermas e Derrida; todos citados na 

tentativa de superação epistemológica. 

O capítulo terceiro procura estabelecer uma narrativa que contraria o atomismo do 

sentido e a instrumentalidade do sujeito de direitos. O reconhecimento do sujeito de direitos é 

a função que a “identidade narrativa” exerce nesta perspectiva. Após expor o comunitarismo, 

persegue-se o sentido que estruturou o conflito numa concepção individualizada do sujeito. A 

filosofia nominalista antecede o jusnaturalismo lockeano, onde o conceito de self aparece para 

questionar a filosofia do sujeito. Os conceitos de Herder foram decisivos nesta mudança do 

self, acompanhada pela filosofia da linguagem. 

O último capítulo integra as questões políticas e jurídicas. Charles Taylor e Paul 

Ricoeur investiram na análise do self para dar um sentido horizontal às expectativas dos atores 

sociais. A estrutura conceitual do sujeito de direitos, examinada neste estudo, decorreu de um 

recorte nesta investida dos filósofos. Por meio do percurso do self, foi possível compreender 

os horizontes que definem o sujeito de direitos, numa dogmática jurídica autêntica. Em 

matéria de conceitos, Wittgenstein expôs que: “Os conceitos nos conduzem às investigações. 

Eles são a expressão de nosso interesse, e conduzem o nosso interesse
468

”. Portanto, esta 

análise conceitual buscou no sentido prático-objetivo da “vida cotidiana”, aludida por Taylor, 

se descurar ao máximo da tradição epistemológica monologal.  

A estrutura narrativa e dialógica do sujeito de direitos é dirigida à própria prática 

intersubjetiva. Nesta linguagem prática, com Warat, sabe-se que: “Todo signo da linguagem 
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contém uma instância ideológica da significação
469

”. O significado da ação individual baseada 

nas regras “puras” do direito consistiu numa herança epistêmica que, em termos ideológicos, 

exerceu certa função social na prática jurídico-normativa. Coube-nos extrapolar a barreira do 

indivíduo atomizado pela racionalidade instrumentalizada da norma. A articulação da gênese 

do conceito de sujeito de direitos foi seguida da crítica à concepção metafísica relacionada à 

“pessoa”. A personificação filosófica do “diverso” anterior ao “uno”, do “autônomo” anterior 

ao “auto-reconhecido”, constituiu uma falsa noção do self. Na expressão de Winnicott
470

, esta 

caracterização molda um “falso self” ou “self submisso”, que Taylor chama de self pontual. 

Ao introduzirmos a noção de “desencantamento sem perda”, derivada de Taylor, 

constatamos que o “desejo racional” do sujeito de direitos envolve a própria racionalização do 

mundo descrito por Weber, como também a própria autonomia pessoal descrita por Kant. A 

incorporação destes bens constitutivos do sujeito de direitos caracteriza o reconhecimento das 

liberdades subjetivas, da igualdade, da diversidade e da dignidade humana. Assim, buscou-se 

estruturar uma narrativa deste sujeito de direitos, a fim de melhor compreendê-lo. Nesta 

análise conceitual, em nenhum momento foi dito “quem é” este sujeito de direitos. A pergunta 

que deu início a esta investigação continuou projetada no tempo, como uma contribuição ao 

que Ricoeur chamou de “mundo da obra”. 

Uma dogmática jurídica autêntica reivindica o melhoramento da legitimidade das 

decisões jurídicas em face do sujeito de direitos, a quem deve ser tratado com respeito. Este 

sentido de respeito está estruturado no “poder falar”, que promove o reconhecimento jurídico 

do sujeito, como forma de manutenção da paz pública. Além disto, afirma-se que os conflitos 

não devam ser resolvidos apenas na esfera judiciária, uma vez que o campo político permite o 

acordo numa estrutura dialógica mais ampla, onde não há a necessidade de julgamento por um 

terceiro desinteressado. O ato de julgar, como observamos através de Ricoeur, é um ato de 

“reconhecimento recíproco” entre sujeitos de direitos. Estas questões implicam na decisão dos 

sujeitos quanto ao reconhecimento dos seus conflitos “compartilhados” por uma comunidade 

de intérpretes. Esta é a resposta para o problema da individualização dos conflitos. 

Esta individualização dos conflitos decorre da abordagem do conceito de sujeito 

de direitos no modelo monológico da epistemologia tradicional. Na prática-objetiva, os efeitos 

disto resultam na justificação da racionalidade jurídica de modo instrumental, o que consiste 
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na mera formalização de procedimentos jurídicos não-internalizados pelos sujeitos de direitos, 

no sentido de uma compreensão individualizada dos conflitos morais, relativos ao conjunto 

amplo de toda a sociedade. Houve tentativas de superação destes conflitos, em que os sujeitos 

foram homogeneizados, por meio da avaliação de um único bem constitutivo. Ao partir em 

defesa da tese de Taylor, Ricoeur argumenta: 

(...) como hierarquizar de maneira unívoca aquilo que é fundamentalmente 

heterogêneo? Pode-se notar de passagem que este espetáculo da competição entre 

bens de nível superior e, mais ainda, entre sistemas de prioridade motivou, de Kant a 

Rawls e Habermas, a substituição da idéia de bem, considerada conflituosa demais, 

pela idéia de válido, justo e obrigatório, considerada mais pacífica, ao preço da 

redução da moralidade a uma regra de procedimento
471

. 

A noção que atribuímos quanto ao “desencantamento sem perda” possibilita que o 

campo de crenças e magias seja considerado como ainda constitutivo da vida moderna, onde a 

transvaloração de valores é mantida de forma conflituosa. O reconhecimento destes conflitos 

por meio da articulação num discurso autêntico leva à reestruturação simbólica da “violência” 

pela “palavra”. Na definição de Ricoeur, temos que “antes de constranger, as normas ordenam 

a ação, no sentido de que a configuram, lhe dão forma e sentido
472

”. 
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