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Introdu£io

As controversias em tomo do tema Direito
versus Etica, nao tern ainda alimentado expectativas muito
promissoras, nem sequer delineado as bases de urn
possivel acordo de cavalheiros entre os filosofos jus-
naturalistas e os pensadores de tendencia juridico-
positivista.

A problematica nao e recente. Ela corresponde a
urn desdobramento da tradicional e mais ampla disputa
filosofica entre Ciencia, Etica e Filosofia. Contudo, nao e
o nosso proposito aqui nos determos nas infuneras
concep~oes filosoficas e teorias cientificas revolucionarias
que transpassaram a historia das ideias no mundo
ocidental, algumas de maneira precursora, e que
constituiriam 0 embriao desta polemica. Limitar-nos-emos
exclusivamente a modemidade e, dentro dela, mais
especificamente, ao seculo XIX na Europa, considerado
como 0 "locus" instaurador da mais sistematica de todas
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as tentativas de, em carater defmitivo, estabelecer urn
divisor de aguas entre 0 conhecimento positivo e a
Filosofia, a Ciencia e os Valores.

Esta nova c0!1cep~ao,ao mesmo tempo em que
fi~a as bases ~o ~Udldo divorcio, estabelece condi~oes
cl~amente deSl~atS ~ntre as partes, na medida em que,
alem de r~duzlf a Filosofia a urna fun~ao subaltema,
descaractenza 0 papel e a fun~ao dos valores, no universo
cientifico.

Esta revolucionaria linha epistemologica
encontra, na classica concep~ao positivista, a sua mais
lid~a expressaoo Ao longo do tempo, ela se vai
ratnlficando, na medida em que se abrem novos horizontes
a disputa entre diversificadas vertentes em tomo da
matriz positivista Estas, por seu turno, se foram tambem
paralelament~ infiltrando no campo da ciencia juridica,
tend~ em VIsta as profundas implica~es de natureza
~Il~~oficade que se reveste 0 Direito. Tais tendencias
1lliCl~ente voltadas, em termos roais gerais, a critica a~
rom~tlsmo e ao idealismo alemao, assumiram diferentes e
es~~cl~cas conota~oes doutrinarias, sob a forma do
~tilltan.smo, do Materialismo, do Biologismo do

aturah~mo, do Sociologismo, do Economicismd do
Pragmatlsmo et No'al ' co urn certo sentldo poder-se-ia ate
as~ar 0 seu horizonte a propria Fenomenologia. Tanto e
F que . Husser! chega mesmo a intitular a
enomenologIade urn Positivismo Superior.

.~ ~as, se abstrairmos esta multiplicidade demant.lesta~oes p
clas °fi _ .ara nos atermos apenas a urna
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identificar tres momentos distintos da evolu~ao do
movimento positivista: 0 Positivismo Chissico que vai,
grosso modo, abranger de Augusto Comte a John Stuart
Mill· 0 Positivismo do fmal do seculo XIX, representado,
por correntes do pensamento como 0 empirismo ingles, 0
neocriticismo e 0 neokantismo e, por Ultimo, 0 que
constitui 0 chamado modemo· positivismo,· cujas
designa~es mais comuns sao Positivismo L6gico,
Neopositivismo ou Empirismo L6gico. Este Ultimo
englobando, basicamente, os cientistas e f116sofosdo
intitulado Circulo de Viena dos Positivistas L6gicos,
formado em 1924 sob a lideran~a de Moritz Schlick, e a
Sociedade Berlinense de Empiricismo Cientifico, tendo a
frente 0 f116sofo Hans Reichenbach. Preocupados,
substancialmente, com as inconsistencias conceituais
decorrentes do impreciso uso da linguagem, estes
pensadores acreditavam que uma real Filosofia, deveria
ter como preocupa~ao basilar uma explana~ao16gicados
conceitos. Como preconizava 0 controverso mas nao
menos famoso pensador Wittgenstein, uma Filosofia
nesses moldes haveria de se constituir numa verdadeira
terapia para a aludida enfermidade conceitual. 0
modemo positivismo passa entao a concentrar-se no
estudo da linguagem e dos significados e, atraves de teses
reducionistas, procura circunscrever a sua analise aos
conceitos tipicos das ciencias factuais, uma vez que, s6
estes seriam susceptiveis de observa~ao e verifica~ao
empiricas.

Destacam-se, dentre os vanos participantes
desses movimentos, f116sofose cientistas como: Bertrand

Russell, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Hilbert, Bohr,
Einstein, Heisenberg, Watson, Wittgenstein e outros.

A intensidade dos debates acerCadessa gama de
altemativas abertas pelo movimento positivista, tem dado
margem a nao poucas e acirradas controversias. Isto
denota que, ao lado da pr6pria vitalidade que caracteriza 0
movimento, uma considenivel distancia parece ainda nos
separar de uma possivel unidade consensual acerca de
alguns dos seus postulados basicos. Ademais, outros
desdobramentos positivistas .ainda se prenunciam
contemporaneamente, em contraponto aos ingentes
esfor~os desenvolvidos por alguns renomados pensadores
de formular sinteses mais compreensivas acerca desse
problema. Esfor~os que tanto tern ocorrido no campo da
Filosofia, como, mais especificamente, no ambito juridico,
dentre os quais, apenas para efeito de ilustra~ao, se
destacariam aqui respectivamente as tentativas de Karl
Popper e de Miguel Reale.

o que ate 0 momento se disse ja e suficiente
para entrever que se afigura igualmente impr6prio, dado
a sua complexidade, pretender, aqui, do mesmo modo,
atraves .do ~o condutor da hist6ria, recapitular, para no
fmal smtetlcamente descrever as vanas 'vertentes do
Positivismo, com vistas a trazer a tona a intrincada teia na
qual, .por urn lado, se opoem e, por outro, se entrela~am,
as dlferentes e por vezes conflitantes doutrinas que
compoem, pano~amicamente, este cenano etico-juridico
que abrange pratlcamente dois seculos. A impossibilidade
de traze . . .,. r, smtetlcamente, a cola~ao nao apenas as
clasS1Cas mas b d '., , so retu 0, as novas e mats fecundas



altemativas abertas pelo modemo positivismo, impoe-se,
por conseguinte, como uma das limita~oes atinentes a esta
exposi\-ao.

Antes, parece mais pertinente e util que, pela via
analitica, se limite a discussao, elegendo, de plano, uma
altemativa doutrinma que sintetiza, no campo etico-
juridico, uma das criticas mais relevantese consistentes as
vertentes positivistas do Direito. Esta concep~ao
ftlosofico-doutrinma, que remonta a uma linhagem
classica, tem sido tambem, reciprocamentente, objeto de
intimeras e virulentas refuta~oes por parte dos adeptos do
cientificismo e do tecnicismo juridicos. Em contrapartida,
tudo indica que ela representa, ate hoje, merce da sua
relevancia, a sua critica mais insigne. Tanto e assim que e
comum identifica-Ia na literatura juridico-ftlosofica com
um polo nuclear, em tomo do qual os mais relevantes
debates tern confluido.

Mais explicitamente, e a concep~ao
jusnaturalista que se pretende aqui mencionar para,
inclusive, no fmal postular. Atraves dela, e com 0 apoio
do conceito de tolerancia, procurar-se-a deixar mais claro
que entre Ciencia do Direito e Etica do Direito nao existe
ruptura, mas continuidade e integra~ao. E mais, que tal
inter-complementa~ao enlarguece a compreensao e
enriquece 0 conteudo do Direito, nao so pela valoriza~ao
da sua objetiva e relevante fun~ao social, mas tambem
pela dignifica~ao do individuo, sujeito desse rnesmo
Direito, ao levar em conta naquele, a sua dimensao
essencialmentehumana.

A escolha do conceito de tolerancia nao e
aleat6ria. A engenharia politico-social deste fmal de seculo
esta atingindo tais caracteristicas de aproxima~ao e
intera~ao das comunidades humanas que e for~oso
reconhecer a necessidade de se repensarem as legislac;oes
positivas tradicionalmente reguladoras do agif social
humano. Tanto e assim que 0 ano de 1995 acaba de ser
eleito pela o.N.D. como "0 Ano Intemacional da
Tolerancia".

Em sintese, 0 proposito deste trabalho e,.
substancialmente, atraves do conceito de tolerancia que
aqui se elegeu, e que servini como uma especie de
referencial a presente analise, demonstrar ftlosoficamente
como 0 seu adequado exercicio corresponder~ na pnitica,.
a uma das formas mais legitimas de articula~ao entre a
Etica e 0 Direito.

Procurar-se-a, assim, atraves de uma abordagem
que faculte percorrer, de maneira summa, os diferentes
estagios da sua evoluc;aoe as suas diferentes formas de
manifesta~ao historico-teologica, socio-filosofica e
politico-juridica, atingir este desiderato.

Embora consciente - comoja declaradamente se
antecipou - da amplitude e complexidade de que se reveste
C? ~ema em que se insere a questao das rela~oes entre a
EtI,C~e 0 Direito- - 0- que elide qualquer pretensao- de
anahses amplas e sistematicas - seria contudo valido
preliminarmente, repassar, ainda que de uma maneir~
b~~te esquematica, alguns aspectos de natureza
clentif~co-filos6fica, concementes a certos dngulos da
evolu~ao do Positivismo e suas possiveis repercussoes no



terreno da etica social. Tal percurso propedeutico alem de
avivar, como uma plataforma geral; 0 "background" em
que 0 tema sera explorado, proporcionara a que, mais
facilmente, se promova uma mais consistente inser~ao da
quesmo especifica da tolerancia, como uma instfulcia
pr6pria e relevante a uma aplica~ao particular que refira
aquele binomio, Dan s6 na perspectiva mais ampla das
pr6prias rela~oes entre Ciencia e Direito, mas, mais
especificamente, e como urn retl~xo e efeito daquela, as
que se processam entre Direito e Etica

Cieocia e Direito

A disputa filosOflCa entre CiCncia e Etica e 0-
"locus" onde se instaura 0 "Leitmotiv" deste problema,
sellS desdobramentos e suas racionaliza~oes. Foi,
principalmente, a partir do seculo XIX que esta disputa se
intensificou. E, na verdade, uma vez que constituiu-se um
dos pontos fulcrais da problematica positivista "in
generis", promete perdurar, como se disse,.sem que haja
possiveis previsoes relativamente ao seu desfecho.

o Direito, como uma das manifesta~oes mais
intimas e pungentes do homem e de sua natureza soc~
nao poderia deixar de ser campo prolifero dessa disputa. E
a Filosofia do Direito que abriga, como uma tribuna
privilegiada, a discllSsao critico-sistematica, dos aspectos
16gicos, axio16gicos e hist6ricos que circunscrevem 0

Direito, preocupando-se tambem em toma-Io urn
instrumento finalistico, com vistas a identificar os valores
atinentes ao bem estar e a dignidade do homem e

propondo-se a inseri-Io,enquanto pessoa, na esfera do bem
comum.

o Positivismo, na concep~ao Comteana do
conhecimento, construiu, como e sabido, 0 seu
arcabou~o I6gico e epistemoI6gico com base em outras
premissas. Partindo de diferentes esferas do saber
cientifico, integradas e hierarquizadas em fun~ao dos seus
graus de generalidade e complexidade, pretendeu, no final
e privilegiadamente, atribuir a Sociologia, como ciencia
mais complexa no que tange as a~oes humanas, um papel
sin6tico e coordenador de todas aquelas atividades e
saberes.

Preconizando 0 usa exclusivo dos metodos das
ciencias fisicas e naturais e da analise hist6rica Comte
pretendia atribuir, assim,.a Sociologia urn carater positivo
abrangente, instancia [mal e compreensiva de todos os
fenomenos sociais. Como ele mesmo declara nos
"Opusculos de Filosofia Social", "os fatos sociais nao
d~v~m ser considerados como objetos de admir~ao e
cntI~a, mas como objetos de observa~ao; ocupa-se eia (a
S~clOlogia) unicamente em estabelecer suas [ela~oes
mutu~ e apreender a intluencia que cada urn exerce sobre
o conJuntodo desenvolvimentohumano. Em snas [ela~oes
~o~ a pnitica, afastando das diversas institui~oesqualquer
ldela absoluta do bem ou do mal, encara-as como
c0n.stantemente relativas ao estado detenninado da
socledade e com I . , ., . e e vanavelS ao mesmo tempo que asconcebe como odend '1 ' . Pose estabelecer espontaneamente
pe ~ umc~ for~a dos antecedentes, independentemente de
qua quer mterven¢o po1itica direta Reduzem-se, pois,.
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suas pesquisas de aplicay3.o a coiocar em evidenci~
segundo as leis naturais da civilizay3.o, combinadas com a
observay3.o imediata,. as diversas tendencias pr6prias de
cada epoca. "

Enquanto Comte, no ilimitado afll de tudo
abranger numa formidavel sintese, se tenha inclinado, na
Ultima etapa da sua vida,. para integrar aos problemas. da
humanidade em geral, soluy5es metafisico-teoI6gicas,
conforme se porle verificar no seu "Systeme de Politique
Positive", preocupay30 que John Stuart Mill,
depreciativamente~ defmiu como "this melancholy
decadence of a great intellect", foi Durkheim que,
especificament~ se concentrou na formulay3.o de diretrizes
praticas para 0 estudo dos fatos sociais, atraves da ciencia
positiva.

Com efeito~ 0 fato de se reconhecer~ como 0 faz
Celestine BougIe, que 0 sociologismo desse pensador deve
ser mitigado por constituir -se~ mais apropriadamente~ urn
esforyo de fundamentayao e justificayao de certas
tendencias espiritualist:as.,. escamoteia,. mas. ape~ numa
certa medida, a critica de que a formulayao durkheimiana
reduziria a sociedade ap~ a uma fowa de press&>.
Entretanto a conexao entre Comte e Durkheim denota, por. ,
outro 3.ngulo,.que 0 metoda proposto por este ultimo foi
fundamental para 0 pensamento sociol6gico e para outras
versOes do modemo positivismo~ na medida em que 0 seu
principal escopo consistiu em estabelecer as necessanas
condiyoes para a construyao de uma ciencia natural da
sociedade. Em assim sendo, 0 seu pensamento passa

efetivame~te a represelltar uma decisiva contribu~y3.o no
sentido de mtegrar 0 positivismo a investigayao do social.

Como uma conseqiiencia desta integray3.o
ocorre, "a fortiori", uma reduyao da propria autonomia do
sujeito, quer no que tange a sua dimens3.o intima de
pessoa, quer no papel que este desempenha na teia das
relayoes sO,ciaisem que se encontra enredado.

. E 0 que, com efeito, ja se pode vislumbrar na
dinami~a da socializayao preconizada pelo proprio
Durkhenn. Neste processo, observa-se 0 descaracterizar-
~e .d? "e~os", via uma diluiyao da personalidade
mdlvldual, a qual, ~or seu turoo, metamorfoseia-se para
eventualmente fund.rr-se DUma especie de moral impessoal,
que passa a representar - poder-se-ia alegoricamente dizer
- uma ~specie de substaneia ectoplasmica,. intitulada por
Durkhelm de "consciencia coletiva".

Nao constituindo urn epifenOmetio das
representayoe~ ~ndividu~~, essa consciencia coletiva,
~en~~, e.m ultnna arullise~ exterior as consciencias
mdlvlduals - embora encontre nelas a sua origem _
transcende-as e sobre elas exerce coeryao irresistiveL

Durkheim deixa transparecer, em alguns dos
se~ textos, essa sua inclinayao para 0 sociologismo
parhcularmente no tan . . ~_. que ge a certas lumtayoes que a suaconcepyao UIlpoe ' ;•..A:.•
art' . a pessoa lllUl.vlduaL Na coletanea de

Igtr°S
,reUllldos sob 0 titulo de "Sociologia e Filosofia"

ao atar do tema "0 Es '
Opiniao" I tado da Sociedade e 0 Estado de, e e afinna:

natureza, ~No reino <:I.a ~?ral, como nos demais reinos da
raz3.o do mdlvlduo nao tern privilegios sO pelo
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fato de ser razao do individuo. A (mica razao pela qual
podereis reivindicar legitimamente aq~i como em qualquer
lugar:>0 direito de intervir e de se elevar acima da
realidade moral historica, com a fmalidade de reforma-Ia,
nao e, nem a minha razao nem a vossa;.e a razao humana.
impessoa4 que nao se realiza verdadeiramente senao na
ciencia."

H~ todavi~ hoje,-uma mais. recente e:>ao meu
ver:>pemiciosa conseqiiencia do Positivismo que tern sido
objeto de pertinentes amilises,-alentadas por uma profunda
preocupa~aopor parte dos filosof~s sociais, ~ e:cemplo,~e
Pierre Fougeyrollas,-no seu conhecldo estudo intitulado A
Filosofia em Questao". Para ele, a multiplicidade, a
complexidade e 0 desenvolvimento das ciencias e d~
tecnicas no mundo contemporaneo, fez com que, as malS
recentes versoes do positivismo:>nao mais.se contentassem,.
simplesmente, com 0 papel teorico-explicativo da ciencia,
preconizado por Augusto Comte,- ~em mesmo .co~ a
analise estrutural-funcional do positivlsmo Durkheumano.
Agora, 0 que prevalece:>sobretudo,-e 0 poder e a eficacia
da cienc~ as suas infmitas possibilidades de gerar, atraves
da tecnolo~ so1u~oespara os proble~ concretos da
vida. Os valores humanos como que se reduzem e
escravizam a esse fascinio. As criticas existencialistas,-
fenomeno16gicas e marxistas tem sido impotentes para
recolocar 0 homem numa posi~ao de dignidade pessoal,
intrinsec~ face an poder da ciencia e da tecnic~.e. suas
dimensoes prometeicas. Para este novo .poslt~vlsmo,
portanto, so. se tornam objeto de interesse e mvestlga~ao,.
aqueles problemas que a ciencia e a tecnica podem

epistemologica e praticamente formular e resolveL Os
demais san pseudo-problemas que, pelo seu carater
filos6fico-metafisico,-nao merecem ser considerados e
nem sequer faz sentido enuncia-Ios.

"Modus in rebus",-muitos juristas,- hoje,-estao,-
tambem,.completamente absorvidos e fascinados com as
novas tecnologias e 0 seu impacto no universo do Direito.
No campo juridico, elas encontram guarida atraves dos
novos siste~~ legais ~ue,- forma1mente,- regllJamentam
~ssas especIahda~es dltas "up-to-date". Apenas, para
llu.strar:>poder-se-~ aqui referir aquelas relativas as areas
~uJas regulamenta~oes estao, hoje, afetando de maneira
Impactante0 Direito Aereo,-0 Ambienia4 0 EconOmico 0
Tributario, etc. :>

Para esses novos especialistas.,- 0 Direito,-
enquanto pensado como objeto ftlos6fico, torna-se,
meramente,- uma espec~ao enfadonha e in6cua sem
qU~lquerfuncionalidade. Esta inclina~aotecnicista tem-se
asSlDl"cons~ido ~ obsUiculoe ao mesmo tempo ~
Jdes~s~ulo a mvesttga~aofilosofica no campo da Cienciaundlca 0 f ,.. .,. . asclIllO pelo novo e as perspectivas
::nIarIas q~e se ab~e~ ao tratamento habilidoso desta

~ragm3tlca do DIretto,-vem,.sem somhra de duvidasencor~and . ,-
JUridicas e0 ~acl~amente especialistas das Ciencias
D'· :>PartIcularmente,-0 alunato das Faculdades derrelto Adetn••~n

preocu~ante ~,- cwnpre. destacar como urn indicia
vem des ~dentro deste umverso, que muitos dos que se
curv~~-n-.tacando como bastante talentosos:>tambem ja se

••.•.ULll a essa obcess:r~ . '.
este com' au~ e assuffilramentuslastlcamente

pr°lIUsso com as ideias do progresso_ Em



conseqfiencia, passaram a canalizar os seus estudos e
esfowos~ basicamente~para os resultados profissionais e
materiais decorrentes do desenvolvimento das novas
tecnologias e suas implica~oes no mundo juridico. Em
assim procedendo~ desprezaIl\. contudo~ um lado
relevante da forma~aojuridica, qual seja, a investiga~ao
da pr6pria natureza da Ciencia do Direito~ esfor~os e
estudos esses que certamente redundariam~tambem, num
outro tipo de recompensa,.embora de natureza intelectual:.
o progresso das ideias.

Entretanto~ se a Historia e a mestra da vi~
como diziam os classicos, atraves dela· deveriamos pdo
menos aprendet que a Filosofia constituiu uma
preocupa~ao perene as epocas, geografias e civiliza~oes,
tanto no que conceme a compreensan das causas mai.s
intimas do ser, como da correta a~ao que the de
seguimento. Isto denota que~ longe de ser apenas. uma
atividade especulativar ela e,. igualmente, uma indeclimive1
vocayao e uma insubstituivel exigencia do espirito humano
para, atraves dessa reflexao, compreender 0 sentido e a
finalidade do proprio comportamentnhumano~

A Filosofia do Direito, por seu turno, como uma
disciplina filosafica, pteocupa:-s.e especificame~te com Q

Diteitor nos. s.eU5 aspectos. 16gicos., epistemo16gicos e
onto16gicos , investigando-os numa perspectiva mais
universal e profunda- ~ como um ramo da Filosofia
praxiologica, esta Filosofia concede especial aten~ao aos
fundamentos Ultimos da ay3.o hurnana, procurando assim"
dar enfase a sua dimensao teleol6gica.

Foi na Grecia que, pela primeira vez, 0 problema
da etica e da moral social tornou-se objeto de amilise
ftlos6fica.. as SOflStas foram os precursores de uma
Filosofia do Direito~na medida em que, a partir deles,
ioram introduzidas as discussoes sobre temas como a
autoridade~a justi~a, 0 be~ 0 Estado, porem, tudo ainda
numa perspectiva relativista e~por conseguinte, fundada
num subjetivismo que pretendia negar qualquer forma de
conhecimento objetivo e universal

A eles, entretanto, se opos S6crates, que, como
Urn autentico ftl6sofo da moral, preconizara, ao lado da
necessidade do auto-conhecimento pelo individuo - mas
num sentido oposto ao dos Sofistas - a participa~ao da
razao~como unidade conceituaL capaz de integrar ciencia
e virtude~ayao e valores.

A Filosof:m do Direito nao pode, por
conseguinte~ ser considerada como uma disciplina
exclusivamente preocupada com 0 juridico, enquanto
elemento regulador da faticidade social, porque ela 0

transcende, namedida em que constitui uma investiga~
~e natureza fuos6fica mesma, na sua dimensao valorativa,
merente a urn conceito integral de Direito.

Ass~ para a Filosofia Juridica, as grandes
doutrinas ftlos6ticas como 0 realismo 0 idealismo, 0. ,
eX1Stencialismo~0 marxismo~a fenomenologia servem de
pano de fundo para as indaga~oes de natureza axiol6gica,
relativas a fmalidade da a~ao humana, tanto no que tange
aos valores individuais quanta na correla~ao e na
compatibilidadedesses valores com os da comunidade.



A Filosofia do Direito, nessas circunstancias- ,.
nao apenas se reflete mas cornplementa0 Direito Positivo
no seu proposito pratico de,. por intermedio de urn
ordenamento juridico,. disciplinar as relacoes sociais.
Contribuindo para sua universaliza~ao e seu continuo
aperfei~amento,. ela traz, no seu bojo, urn perene apelo
para 0 ontologico e 0 axiologico,. apelo que nos leva a
questionar 0 nosso ser e 0 nosso fazer e, tambem, a
dir~ao ou 0 fim para 0 qual este fazer se inclina.
movidos pela nossa inarredavel vocacao para a felicidade,
para 0 bem e para a virtude,. tanto do ponto de vista da
pessoa como do seu transbordamento a coletividade.

AliaS,. esta essencial conexao entre 0 individuo e
o grupo ja fora convenientemente aclarada por Platao,
quando este anaJisa a natnreza da sociedade humana·
Segundo ele, na sociedade e possivel se perceber 0 proprio
homem escrito em letras mait'lSCu1a£.Assim,. nos
delineamentos gerais do Estado, com suas classes, seu
comercio,. sua industria,. seu complexo militar,. suas
instituicoes politicas, nos podemos perceber como os
elementos sutis e secretos. da propria natnreza humana
chegam a superficie, para tomarem uma. forma visiveL
tomando-se legiveis ao observadoL

Esta licao vem sendo transmitida an longo de
vinte e quatro seculos e,. embora tenha assumido
contornos e roupagens adequadas a carla epoca,.
permanece,.na sua essencia irnperecivel.Miguel Reale, por
exemplo,. insiste enfaticamente sobre esta integr~ e
continuidade entre 0 "ego" e 0 "alter", 0 individual e 0
social, como condi~ da liberdade e da dignidade de carla

urn E precisamente nesta rela~ao q~, segundo el~, se
. sa a modelagern, na qual se fOIJame harmornzam,

proces b' . .. C I. ultaneamente, os tra90s su ~etlvose SOC~alS.omo e e
sun lid d . - bmesmo declara: "Na rea a e, Impoe-se preservar 0 em
do individuo como ponto flIla.l como flID a que se deve
tender de maneira do~te; mas, ao mesmo tempo e
correspondentemente,.e IDlStersalv~dar ~ acrescer 0

bem do todo,.naquilo que 0 bem social e condwao de cada
urn. Ha,. portanto,.dois aspectos do problema do bem,.ou,.
por outras palavras,.dois momentos de realizacao do valor
do bem: urn individual,.OlmosociaL"

Direito e Etica

Com efeito,. dentre as diversas formas
reguladoras de conduta humana 0 Direito e a Moral sao os
que mais de petto se relacion.anL Se,. por urn. 1000,. ha
caracteristicas essenciais que lhes san comuns, como, por
exemplo,. a de regular as relayaes sociais do homem e
assegurar maior coesao social,.por outro, existem tambem
entre eles algumas distin~oes. ReIacionada a problematica
da co~ao, destaca-se, por exemplo,. uma d~
caracteristicas distintivas basic as entre Direito e Moral. E
que enquanto a Moral e uma nota social vital que se
manifesta historica e existencialmente como da n.a1UIeza
do proprio processo civilizatorio, 0 Direito,.por seu turoo
tern, basicamente,.a sua origem a partir da organiza~ao da
sociedade sob a forma de Estado.

A Moral, portanto,. diferentemente do Direito,.
prescinde da co~ao estatal,.enquanto este ultimo depende,



estamentos ao Estado. E dai e so um passo para canaIiza-
10 para a autoridade pessoaLEsta, ao empolga-Io,nao mais
permitira esp~os apropriados para que,. dialeticamente,.
se possa superar eventuais conflitos e, assim, perspectivar
formas mais aperfei~oadas. de vida participativa e
convivencia social,.urna vez que tais praticas constituiriam
urna ame~a it sua continuidade,. como vontade· unica
inquestioruivel e imperativa. A presen~a desse controle
unilateral res~ como se pode facilmente inferir.,. na
nega~ao do ja consagrado Estado de Direito, conquista
inaliemiveldas sociedades democraticas.contemporaneas.

Chegamos,.entao, nesta hipotese, aos chamados
governos ditatoriais. Sem que pretendamos aqui
estabelecer uma classifica~ao detalhada dessa forma de·
govemo, nos limitaremos a agrupar,. sob 0 mesmo teto,.
caracteristicas comuns que correspondam a formas
radicais de ditadura Ditos governos,.n.ao decorrendo de
regras constitucionais pelo fato de terem simplesmente
destruido a propria ordem politica preexistente,.
instauram-se no poder, sem limites juridicos de tempo,
concentrando-o na.s.maos de urn individuo,.de urn pequeno.
grupo de pessoas ou mesrno de urn sistema que,
autocraticamente,. se considera a fonte pessoal da
legitimidade e impoe as suas ideias pela for~ae pelo terror.
Inclueul-se nessa categoriza~ao as ditadura" CiVls e
militares.

Uma forma sutil,. aparentemente diversa,. mas
essencialmente identica as acima aduzidas, e que, de
modo mais subrepticio,. pode tambem condicionar 0

Direito ao puro imperio da for~a, e aquela para a qual 0

poder do Estado, emergindo da ascen~aode urn partido ou
de uma revolu~aooriunda das camadas populares, passa a
ser exercido por urn aparato burocnllico,. geralmente
centrado em tomo de uma cultura personalista do poder,
em rel~o ao qual atua como se fora urn interlocutor ou
porta-voz da vontade da propria sociedade rebelada, que 0
dito govemo, formalmente,. rep[esenta.. Este sofisticado
artificio pode acarretar e, efetivamente, em alguns casos
tern acarretado,. conseque.ncias similares as violencias e
usurpa~oesprovocadas pela forma anterior, so que, dessa
vez, pela via reversa..Ao serem investidos das necess8.rias
condi~oes para empolgar 0 poder, em nome do partido
majoritario ou da coletividade que inicialmente lhes d.a.
suporte, os govemantes passaro, em seu nome, a esmagar
tiranicamente os direitos e a dignidade individuais,. alem
de, sob 0 imperio desse mesmo coletivo abstrato, ainda
manipular 0 poder em seu proprio beneficio.

Na primeira hipotese, teriamos urna postura
absolutista it Luiz XIV,. "L'Etat c'est moi",. ou ainda,. os
historicos exemplos de Cromwell ou Napoleao;
mOdernamente,.0 Salazarismo,. 0 Franquismo,.hem como
as ftgUrassinistras de urn Papa Doc no Haiti, de urn
Batista em Cuba, ou de algJIDSrecentes ditatores miJitares
na America Latina,.servem para ilus.traresta tipologia

Na segunda, dois exemplos de urna nefasta
ressonancia para a humanidade e para os ideais de
de~ocracia e de representatividade chegaram
efe?-vamentea se concretizar,.tomando-se como que os
ttUllS ahomi.ruivei~"paradigmas" da ditadura e da tirania a
abalarem dramaticamente a civil~ao ocidental.



contemporanea neste seculo. De urn lado~ 0 nacional-
socialismo hitlerista e~ do outro, 0 estalinismo; ambos
justificando as suas atrocidades~ seja em nome dos
interesses hegemonicos de uma ra~a, seja em nome de uma
suposta vontade coletiva.

Da Tolerancia e sua Contribuitio Etica ao Direito,
Positivo

Do Latim "toUerantia"~ 0 vocabulo significa
aturar~condescender~permitir. Nesta acepcao, tolerancia.
supoe uma re~ bllmana unilateral de dependencia onde
a vontade de urn dos termos prevalece sobre 0 outro.
Prevalecer este que se traduz-em forma de conces£ao~de
liberatidade~ de gratuidade e, como tal, passivel de ser
retirado, ao arbitrio de quem 0 permita-

Para efeito de analise, podemos sintetizar os
fundamentos da tolerancia em tres dimensoes~a dimensao
especificamente ftlos6fica, a etico-retigiosa e a politico-
juridica

Dimeusao Filos6fica

Sera a tolerancia urn "proprium" da natureza
h~ o~ ao reyeS, ela e urn resultado cultural? Mais
precisamente, 0 ser humano e, por nature~ tolerante ou
intolerante?

Uma analise hist6rico-fenomeno16gica do
hornell, no seu processo de evolu~ao s6cio-cultural, mais
parece demonstrar - contrariando,.. embor~ as teses

Rousseauneanas - que este~quanto mais enredado no seu
estado de natureza, mais inclina-se para 0 egoismo, 0
conflito, a agressividade~em sintese~a intolerancia. Assim
o parecem de~onstrar as sociedade~. rnarcadamente
primitivas ou a:n-~ aqueles grup?S SOClalS.que, mesmo
lioje, ainda nao sofreram 0 Impacto do processo
civilizat6rio.

A toleranci~ por couseguinte, vem a tona como
uma nova dimeusao que se vai incorporando ao hornern
"pari passu" a melhoria das condicoes da vida em
coletividade~como uma natural inclinacao sua, que se vai
manifestando ao longo desse processo evolutivo~ para
aperfeicoar sua vivencia e sua convivencia social. 0 auto-
controle~ a inteligenci~ a sabedoria sao atributos que
emergemno individuo para depois incorporar-se a pr6pria
consciencia coletiva e~ atraves da evolu~a.o humana e
social, tornarem-se, eventualmente, instrumentos
mediadores no individuo, entre os sellS impulsos de
animalidadee esta sua vocacao para a hurnanizacao.

Os retrocessos que eventualmente estigmatizam
a marcha do processo civilizatario, exibindo, aqui e ali,
exemplos abomiruiveis de atitudes anti-humanistas que
representam como que tentativas de retorno a barbarie,
apesar de, em muitas instancias~ manifestarem altos
indices de virulencia, nao foram, ate agora,
sUficientemente delererios. para cooter 0 curso do afli
hUInanistanem destruir a crenca e os esforcos do homem
na intransigente defesa da sua dignidade. Muito pelo
Contrano,e1estem ate, sob certa forma, ajudado, ao longo
da hist6ria, como paradigmas. da peversidade que san,..a



fortalecer a chama que ilumina as cidadelas eticas no se
lucansavel ernbate contra 0 obscurantismo,
intransigencia,.a intolerancia..

A Dimensao Etico-Religiosa

Na rel~ao religiosa supoe-se sempre a prese~
de uma dependencia do homem em rela~ao a urn ser qu
the e transcendente e infinitamen1e perfeito. Tal re~
traduz uma convivencia entre desiguais: 0 finito e
infmito; a perfei~ao e a imperfeiyao. Para ser possivel es
convivencia de contrarios, pressupoe-se urna postura d
condescedencia,. de liberalidade e de aceita~ao_ .
estas que so urn espirito absolutarnente tolerante poderi
tomar possiveL

A hist6ria das _ religiOes - respeitadas
varia~oes s6cio-culturais de cada epoca e de cada povo
e, ern Ultima analise,. a hist6ria da propria toleranc'
Restringindo-nos ao rnundo biblico, pleno de exemplo
desse tipo de relayao, poder-se-ia eleger 0 Nov
Testamento, com a sua rnensagem de arnor e perdao, com
o supremo paradigma da tolerancia divina.'

Modernamente, William James, urn pragmatis
com tendencias metaflsicas, na sua conhecida obra "
Varieties of Religious Experiences", reivindica para·
religiao um esp~ privilegiado de aprimoramento etico
elev~ao moral da natureza humana. James chegou
afrrmar que, mesmo que a religiosidade possa s
questionada no que tange a sua dimensao transcenden
assim meSillOseu papel e sua validade se justificariam pe

circunstancia de representar e encarnar urn
comprometirnento do homem, pela fe, com 0 seu destino,
aropliando-lhe0 campo perceptivo e abrindo-lhe novas e
ricas potencialidades intelectuais e morais que extrapolam
a pura racionalidade. Para lames, a ideia de Deus nao deve
representar para 0 hornem, apenas, a de urn ser superior,
perfeito, infinito, criador e conservador do universo, ao
qual 0 culto dos homens se impoe. Trata-se sim, de uma
parte superior mas ativa do universo, participant.ee aberto
ao permanente dialogo e intera~ao com os homens na
tarefa comum do aprimoramento moral, tanto individual
como coletivo. Ou~a-se 0 que ele proprio declara na ja
referida obra: "God is the natural appellation for us
Christians at least, for the supreme reality, so I will calf
this higher part of the universe by the name of God. We
and God have business with each other; and in opening
ourselves to his influence our deepest destiny is fulfilled.
The universe, at those parts of it which our personal being
constitutes, takes a turn genuinely for worse or for the
better in proportion as each one of us fulfills or evades
G~d's demands. As far as this goes I probably have you
with.me, for Ionly translate into schematic language what
Imay call the instinctive belief of mankind: God is real
sincehe produces real effects."

.. E a partir desta perspectiva que 0- feoomeoo
religlOSose desdobra nurna dupla vertente~por urn lado, a
tendencia de nivelamento -do individuo rumo ao ser
superior; por outro, a inser~ao desse mesmo individuo no
:tun~o ~ocial, "loc!lS"no -qual este nivelamento e esta

eranCIase expressam..Contudo, so ha de se expressar



efetivamente e de forma integral e coerente,. na medida em
que se materializar na convivencia social.

Do ponto de vista politico ha uma re~ao entre
forma de govemo e tolerancia. Esta rela9ao,
historicamente,. se manifesta estabelecendo uma certa
conexao entre sistemas de governo autoritarios e ausencia
de tolerancia versus. sistemas. representativos de govemo e
tolerancia.

As primeiras formas. de govemo de que se tern
noticia concentravam-se na figura autocnitica do tirano,
em alguns casos associada a propria divindade. Dispondo
entre as suas. infuneras prerrogativas do poder de tolerar,
exercia-o efetivamente ao estrito sabor de sua
idiossincrasia e do seu arbitrio.

Na Idade Media,. a tolerancia deixa de ser urn.
exclusivo privilegio do tirano arbitrario passando a ser
regulado pelo Direito Canonico e pelo Diretto Civil que,.
em boa parte, derivava daquele. Esta passagern alisenta na
consciencia profunda sobre a dignidade do homem - 0

homem que deixa de ser urn objeto da polis para ser urna
criatura humana-divina Da-se como que uma inversao de
trajeto: 0 depositario da tolerancia sai da pessoalidade para
a impessoalidade,. ao passo que 0 individuo emerge de urn
mundo impessoal para afrrmar-se como pessoa.

A Revoluyao France~ com a consolida¢o da
democracia modema, representa urn novo momenta na
evolu~ das rel~oes de tolerancia,. na medida em que

retira-a. da esfera da religiosidade para desloca-la,. d
d d' 'd" . 0 seu

espa90. e mun iVi.enCla teocentrica, para urn universo
seculanzado. Com iSto a tolerancia parece perder 0 s, . eu
carater .emme~temente transcendente para adquirir uma
generalidade e lmanencia sociais.

. Trazendo esta retlexao para 0 plano estritamente
juridico, e Hcito, desde j~ admitir que parece OCOITer
hoje,,, m:na rela9ao inversamente proporcional entre ~
tolerancla c~mo rela~ao pessoal e a Lei,. como norma de
conduta SOCial,.generica, impessoal. Como se pudessemos
dizer ~~e 0 Direito e,. simultaneaffiente,. 0 minima etico e
urn mmllllO de tolerancia.

Entretanto,. 0 ponto de vista que aqui se pretende
ele-?er quer ~trap.ass~ es~es limites. Nao se pretende,
ass~ como a pnmerra ViSta poderia parecer,. sustentar
que se f~vo~e~a 0 imperio da lei as expensas da extin9ao
da t~lerancia.. Antes,. 0 que se propoe e,. sobretudo,.
~anallZar esfor90s direcionando-os a uma nova otica
Juridica, de carater internaciona4 onde Lei e tolerancia
pos~am co.:cxistir, integrando, para aMrn das
n~lOnali~~ e ~os nacionalismos,. principios gerais e
atitudes mdividualS que permitam ampliar 0 nivel de
entendimento entre individuos e povoS,.com maior respeitor1as suas ~emelhan~as e suas difer~~as. Enfase especial
a, consequentemente, que ser atnbuida aos problemas

concern t ' . . , .en es as mmonas, as vanadas etnias e aos seustesp t' .e ~c iVOS SiStemas de valores, as diferentes ordens
t:~t.t°D1icas, enf~ a toda a ampla e multifacetada
di i~de, na qual se encontram cornpreendidos os

verslficados sistemas socio-culturais existentes.



Sob uma perspectiva mais tecnic~ 0 Direito
Positivo~na sua aparente neutralidade~parece demonstrar-
se jei insuficiente e inadequado par.a atender aquelas
esferas da vida social onde estao em jogo novos valores
individuais~grupais e mesmo nacionais~nao suceptiveis de
urn mero enquadramento legal.

Se san insuficientes~nasce a necessidade de
novo principio regulador dos pov~s - 0 principio
essencialmente etico da tolerancia. E em nome deste
principio que muitas manifes~oes atinentes a vida e nao
penetradas pelas regulamentayOes positivas~ poder-
encontrar uma aceita~ao mais geral por parte dos povos,
sem con:fronta~ com a ordem juridica estabelecida..
Assirn~ manifesta~oes culturais~ religiosas, politico-
ideo16gicas~ou ainda presen~a de certos comportamento
de alguns grupos ou organiza~oes minoritcirias nao
formais, tem neste principia da toleranc~ 0 seu esp~
sobrevivencia.

Os valores que decorrem diretamente
liberdade e da autenticidade dos individuos ou grupos,
exemplo dos acima referenciad.os~po~ a primeir
vis~ aparentar urn contlito ou mesmo uma amea~a
ordem legal vigente~Entretanto~no fu.nd.<\eles precis
em certos casos~ ser assimilados, dentro de urn
compreensao mais aberta e pro~ apoiada peL
principios· da justi~~ da equidade, e da ~lteridade
Necessi~ em sintese~de novos esp~os e atltude
tolerante~em nome da pr6pria natureza etica do Direito.

Rei que deixar bem claro~ no entanto~ par
concluir~que 'tolerancia nAo deve ser confundida com

intitulado Direito Alternativo. A distin~ao e sutil mas
existe e deve ser precisada. No Direito Alternativo
mediante uma pressao soc~ pressuPoe-s~ 0 acatament~
pela autoridade de uma viola~ao legal. 0 julgador decide
aD seu livre arbitrio~que a norma vigente e injusta e faz ~
propriajusti~a ao seu talante. Ao passo que~na tolerancia,
h.3. 0 apelo a uma maior tlexibiliza¢o da le~ sem que isso
constitu~ propriamente~ urna ruptura explicita com a
ordemjuridica. Nao se trata de urn confronto~mas de uma
atitude de sabedoria que transcende 0 tecnicismo para
encontrar na visao espiritual ampla as infmitas
possibilidades de descoberta do ser.

.. Poder-se-ia dizer que a tolerancia encontr~
tradtClOnalmente~suas raizes na exegese, na medida em
que ~sta. representou uma interpre1:a¥OOftlol6gica ou
dout:rinAriade urn texto sagrado oujuridico.

Modernamente~ a Hert:neneutica como uma
teoria aplicavel ao Direito, serve para complementar os
metodos 16gicos~estribados na pura coerencia dedutiv~
que se referem apenas a versao positivista da norma. Ao
extrapolar esta dimensao 16gico-explieativ~ atraves de
~ mais .~la e profunda visao ~mpreensiva do
enomenoJUTldico, ela 0 enriquececom inves~oes de

~eza psico16gic~ socio16gic~ teleo16gica,hist6rica e
11oS6~caAo emprestar este sentido mais amplo e rico ao

~ncelto de Direito~ ampliando as suas possibilidades
:erpre~~as e expandindo os seus prop6sitos~ a
atin1t'tneneutlca guarda, por conseguinte, profundas
G <lades com a no~ao de Toleranc~ Como acentua

erson B. M. Boson, na sua "Filosofia do Direito:



Interpretavao Antropologica"~ 0 Direito abarca todo 0
universo da sociabilidade humana. Reduzido a Ciencia,
ele como que cristalizaria 0 tluir da realidade social,
aprisionando 0 futuro para disciplimi-Io apenas
juridicamente, "como se a inteLequia do universo nao se
flZesse presente tambem no curso da vida social, cujas
transfo~oes ao Direito compete ordenar."

Todavia, 0 objeto e os propositos desta
apresent~, propriamente, nao comportam incursoes
alongadas sobre 0 tema da Hermeneutica e 0 seu papel e
funy3.0 no contexto dos demais metodos, 0 que deveria ser
objeto de estudo proprio. Esta breve referencia deveu-se,
simplesmente, a preocup~ de tomar ainda mais clara
distinyao entre os conceitos de Direito Alternativo e de
Tolerancia..

Para finalizar a presente exposiyao, poder-se-i
sintetizar esta diferenya entre ambos, estabelecendo 0
seguinte paraleto: enquanto no Direito Alternativo
objetividade do ordenamento juridico cede passo '
subjetividade do julgador que, ao transcend.e-la,torna-se
propria fonte do direito e da justiva, na Tolerancia, e
objetividade que, em nome de novos e essenciais valore
do homem, se amplia e tlexibiliza para incorponi-Ios a s
propria, fazendo-se mai.srica e tomando-se mais humana...


