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Apresentação
A presente obra consegue a grande proeza de reunir inúmeros pensadores
e juristas que, com seus trabalhos de mais elevado nível cultural e acadêmico,
discutiram e apresentaram suas visões acerca do pensamento humanista cristão
de Jacques Maritain, notadamente em face dos desafios atuais na América Latina.
O material de estudo, por si só, já é de grandíssimo relevo, qual seja o
pensamento cristão de Maritain. Então, já partindo de uma excelente sustentação
humanista, os autores dessa obra, muitos deles com apresentações no Congresso
homônimo, nos trazem fantásticas leituras.
Não somente o homem e seus direitos foram abordados, mas também
questões relativas à soberania, aos Estados, aos sistemas legais estatais, tudo
isso, obviamente, intrinsecamente ligado e voltado ao ser humano. O ser
humano integral.
Os direitos humanos, claro, sempre discutidos e defendidos por todos.
Igualmente houve espaço para questões outras, de vital importância – dignidade,
justiça social, fraternidade, democracia, política, filosofia e moral.
Embora a presente obra não seja o próprio texto do ilustre Jacques
Maritain, tem sua importância e relevo, na medida que importantes
estudiosos nos brindam com seus ensinamentos e percepções da vasta obra
humanista de Maritain.
Leitura obrigatória para todo aquele interessado em conhecer melhor o
homem e seu lugar no universo.
José Albuccó Henríquez
Antônio Marcio da Cunha Guimarães
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Prefácio
Jacques Maritain foi um dos pensadores mais importantes e influentes
do século XX. Sua vasta obra refletiu e atualizou temas, como, por exemplo,
a metafísica, a ética, o humanismo, a teoria política e a dignidade da pessoa
humana. Além disso, ele contribuiu decisivamente para o aperfeiçoamento dos
debates sobre os direitos humanos e, por conseguinte, para a promulgação, pela
ONU, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Por tudo isto, ao redor do mundo, têm surgido centros e institutos de
pesquisa que se dedicam a investigar a obra de Jacques Maritian. Além disso,
tem-se um interesse crescente pela investigação, análise e compreensão deste
renomado pensador cristão.
Uma prova do renovado interesse pela obra de Jacques Maritian foi a
realização, em São Paulo, Brasil, do III Congresso Latino-Americano Jacques
Maritian. Congresso realizado, de 6 a 8 de outubro de 2016, nas dependências
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e que contou com delegações
vindas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e com uma delegação especial vinda
do International Institute Jacques Maritain, cuja sede é em Roma.
O presente livro é fruto dos debates, das discussões e trocas de
experiências, em torno da obra de Jacques Maritain, que ocorreram durante a
realização deste importante evento científico.
Trata-se de um livro que, de um lado, apresenta as renovadas pesquisas
no campo da interpretação da obra de Jacques Maritain e, do outro lado, traz
debates e discussões sobre as atuais aplicações desta obra aos problemas do
mundo contemporâneo.
É um livro que, de forma muito leve, pode ser lido por livres pesquisadores,
por alunos da graduação, pós-graduação e pelo grande público. Um livro que,
por facetas diferentes, apresenta a atualidade da obra de Jacques Maritain.
Renato Rua de Almeida
Presidente do Instituto Jacques Maritain do Brasil (IJMB)
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PRIMEIRA PARTE
O PENSAMENTO HUMANISTA DE MARITAIN
SOBERANIA E ORDEM ESPIRITUAL NO PENSAMENTO DE JACQUES MARITAIN
Marcelo Sampaio Soares de Azevedo1
1. INTRODUÇÃO
Em O Homem e o Estado, obra de 1951 que condensa a visão mais
acabada do filósofo no campo da Filosofia Política, Jacques Maritain desenvolve
a ideia de que as relações entre a Igreja e o Estado e o corpo político são regidas
por três princípios gerais, qualificados por ele de imutáveis. O cerne do raciocínio
está concentrado no capítulo VI do livro, A Igreja e o Estado, e principia pela
relação entre a pessoa humana e o corpo político, pessoa que, na cosmovisão
católica, é, concomitantemente, membro desse corpo político e superior a ele,
na medida em que está marcada pela dimensão espiritual e voltada a destino
supratemporal. A abordagem acerca da questão das duas ordens, uma espiritual
e outra temporal, da distinção e das articulações entre elas, aparece também em
duas obras anteriores a O Homem e o Estado, a saber, Primazia do Espiritual
(1927) e Humanismo Integral (1936).
Na ótica católica, Igreja e Estado transitam em esferas distintas
e ambos são autônomos e independentes em suas próprias ordens, porém
cooperam necessariamente para o bem da pessoa humana, membro ao mesmo
tempo do corpo político e da Igreja, se a ela aderiu. É nesse contexto das
conexões vitais entre a ordem secular e a ordem espiritual que aparecem as
principais formulações do autor acerca dos fundamentos da liberdade religiosa,
da Igreja e do cristão, mais especialmente, sem descurar, no entanto, do mesmo
direito que deve ser desfrutado por todas as pessoas no seio da comunidade.
Esse tema das relações da Igreja com o Estado na modernidade
foi largamente tratado no Magistério católico, especialmente a partir da
segunda metade do século XIX, e intensificando-se no decorrer do século
XX, paralelamente às reflexões desenvolvidas por Maritain, e será lembrado
neste texto sempre que o tema guardar pertinência com as formulações aqui
desenvolvidas.
Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor
Titular de Introdução ao Estudo do Direito e de História do Direito na Faculdade de Direito de
Sorocaba. Advogado.
E-mail: marcelo.azevedo@fadi.com.br
1
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A compreensão do pensamento de Maritain sobre as relações da
Igreja com o Estado e o corpo político passa necessariamente pelas ideias que
ele desenvolveu acerca da noção de soberania, as quais confrontam aquelas
de alguns dos pensadores clássicos na modernidade. O tema da soberania é
tratado por Maritain no segundo capítulo de O Homem e o Estado e, antes disso,
se aborda no capítulo primeiro certas noções, verdadeiros conceitos incertos,
que têm um uso corrente voltado a necessidades práticas e que podem ser, no
entanto, interligadas, ainda que marcadas por ambiguidades decorrentes de seu
uso no decorrer da história. Estas noções serão abordadas antes de se adentrar
o conceito de soberania.
A leitura do recente Tratado Brasil-Santa Sé possibilita uma
verificação das formulações de Maritain acerca dos princípios que regem as
relações entre a Igreja e o Estado, mais especificamente os que tratam da
liberdade da Igreja e os que afirmam a necessária cooperação entre a ordem
temporal e a espiritual. Esse pacto internacional permite, ainda, verificar a
presença, no direito positivo, do pressuposto apontado pelo autor como
a razão de ser da liberdade religiosa, qual seja, a existência de uma ordem
espiritual soberana, distinta e independente da ordem política.
É importante frisar que este estudo parte da premissa de que não há
uma religião genérica, aconfessional, e assim as abordagens acerca da liberdade
religiosa, e de seus fundamentos, devem necessariamente levar em consideração
uma dada confissão religiosa, neste caso a Igreja Católica; desta forma, alguma
referência ao universo teológico se torna indispensável em um trabalho como
este e, seguindo os passos do autor estudado, tais referências apresentamse como suporte para reflexões que se pretendem de caráter exclusivamente
filosófico. É bom lembrar que esta é uma marca da Filosofia Cristã, e sem esta
característica ela perde muito de sua substância. Registre-se, ainda, que não
é mero acaso o fato de não haver um conceito pacífico de religião, e menos
ainda no universo jurídico, e assim deve-se evitar um tratamento homogêneo
das diversas confissões religiosas, pois a compreensão de uma específica
denominação fica comprometida por uma generalização indevida que não
respeita as peculiaridades presentes em cada uma.
2. NOÇÕES FUNDAMENTAIS
A primeira abordagem envolve as noções de Comunidade e de
Sociedade, frequentemente utilizadas como sinônimas, mas que contemplam
naturezas distintas, cada qual com suas próprias esferas de realização. Ambas
são realidades do plano ético assim como do social, não somente biológicas,
mas realmente humanas, sendo que a primeira é obra da natureza e a segunda
11
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é obra da razão. A noção de comunidade se dá a partir de aspectos biológicos;
sociedade, em contrapartida, traz aspectos intelectuais e espirituais; no
primeiro, o objeto é um fato que precede as determinações da inteligência e,
no segundo, surge em vista de uma necessidade não natural, porém carregado
desta característica, ou seja, surge tendo como objeto uma tarefa ou um fim, o
qual não é, necessariamente, um fim último, pois, na ordem secular, só há fins
intermediários. Afirma Maritain: “A comunidade é um produto do instinto e da
hereditariedade em certas circunstâncias e condições históricas; a sociedade
é um produto da razão e da força moral (aquilo que os antigos chamavam
virtude)” (1966, p.12).
A ideia de Nação está referida à de comunidade, uma vez que não
se trata de uma sociedade. Este conceito está fortemente ligado à noção de
evolução histórica, ou construção histórica, e relacionado ao campo étnico; para
Maritain, a nação surge a partir de uma consciência de si mesmo que se forma
em uma dada comunidade étnica.
Uma nação é uma comunidade de pessoas que se
tornaram conscientes de si mesmas, à medida que
a história as foi formando, que preservam como
um tesouro o seu próprio passado, que se unem a si
mesmas segundo creem ou imaginam ser, com certa
introversão inevitável. Esse despertar progressivo da
consciência nacional é uma característica da história
moderna. (1966, p. 13)
Se frisa, nesse passo, o quanto a noção de nação pode desnaturalizar-se e
descambar, de modo destrutivo, quando se confunde com o conceito de Estado, o
que a modernidade está prenhe de exemplos explosivos, como no caso do nazismo.
A próxima noção tratada é a de Corpo Político, e sua abordagem se
faz em conjunto com a do Estado, ambos pertencentes à ordem da sociedade,
contrariamente à ideia de nação. Aqui é necessário proceder a um esclarecimento,
ainda que sucinto, acerca dos termos empregados por Maritain, pois se distingue
claramente Estado de Corpo Político logo no início da obra. Para ele, ambos
integram uma mesma categoria, “mas diferem entre si como uma parte difere
do todo. O Corpo Político ou a Sociedade Política é o todo. O Estado é uma
parte – a parte principal desse todo” (1966, p.17). A parte representada pelo
Estado está delimitada pelas funções que desempenha e pelos fins que persegue,
sempre em proveito do corpo político: “O Estado é unicamente a parte do corpo
político que se refere especialmente à manutenção da lei, ao fomento do bem
comum e da ordem pública e à administração dos negócios públicos. O Estado é
12
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uma parte que se especializa no interesse do todo” (1966, p.19-20). Nesta visão,
o Estado é o instrumento do corpo político para administrar a justiça e a ordem
pública em vista do bem comum.
A última noção trabalhada por Maritain é o Povo, o conjunto de
pessoas humanas que formam um corpo político; é o conceito mais elevado
dos que se propôs abordar nesse passo, pois o povo é constituído de pessoas
humanas que possuem uma alma imortal e um destino eterno e que, no
sentido mais político do termo, se reúnem para formar um corpo político.
Como corpo político, o povo possui direito natural à plena autonomia, apesar
de não ser soberano, uma vez que só há soberania quando existe um poder
independente, um governo de outrem, que atua separadamente e acima do
todo, o que claramente não se aplica ao povo, que não pode exercer um poder
separado e superior a si mesmo. Este poder é exercido por pessoas escolhidas
pelo próprio povo às quais foi cometido um comando para o exercício de
funções determinadas, poder que deve se sujeitar à fiscalização do povo e que
não se sobrepõe à sua vontade e nem constitui uma natureza independente do
corpo político: “O povo constitui a própria substância – a substância viva e
livre – do corpo político. O povo está acima do Estado, o povo não existe para
o Estado, mas o Estado é que existe para o povo” (1966, p.32).
3. O CONCEITO DE SOBERANIA
Feitos estes esclarecimentos introdutórios, para uma melhor
compreensão do pensamento de Maritain acerca das relações da Igreja com o
Estado, é preciso, primeiro, colocar, ainda que de forma sumária, as ideias que ele
desenvolveu acerca da noção de soberania, as quais se opõem substancialmente
às de alguns luminares do pensamento político na modernidade. De fato, se
partirmos da abordagem derivada especialmente do pensamento de Rousseau,
mas também em certa medida do de Hobbes, não haveria espaço para as
considerações que marcam as relações da Igreja com o corpo político e o Estado,
nos termos propostos por Maritain. Para ele, o núcleo do Contrato Social de
Jean-Jacques Rousseau é um mito, que ele chama de disparate, que configura
um meio de transferir para o povo o poder que pertencia ao rei absoluto, poder
transcendente e separado que, apenas por meio do exercício místico da Volonté
Générale, transforma o povo em soberano. Nas palavras do próprio Rousseau
o pacto social “dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos os seus
membros e é esse mesmo poder que, dirigido por uma vontade geral, tem o
nome de Soberania” (apud MARITAIN, 1966, p.50).
No que tange mais diretamente ao tema que aqui nos interessa,
Rousseau se apresenta como tributário de Hobbes na concepção de uma
13
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única ordem, englobando a dimensão secular e a espiritual e, para ele, “o
filósofo Hobbes foi o único que viu claramente o mal e o seu remédio e que
ousou sugerir a união, em uma única autoridade, das duas cabeças da águia”
(apud MARITAIN, 1966, p.51), fazendo com que Maritain concluísse que
o “Estado de Rousseau era apenas o Leviatã de Hobbes, coroado com a
Vontade Geral” (1966, p.51).
Maritain afirma que o conceito de soberania não é válido na esfera
política, a menos quando entendido nos termos postos por Rousseau e por
Hobbes, e que só se presta a descrever algo com certeza quando corretamente
empregado. É o típico caso de “um conceito que perde o seu veneno quando
transplantado da política para a metafísica” (1966, p.54), na medida em que
significa uma independência e um poder que são supremos de modo separado,
transcendente. Na esfera espiritual, soberania é um conceito pertinente, pois
“Deus, o Todo separado, é o Soberano do mundo criado. De acordo com a Fé
Católica, o Papa, enquanto vigário de Cristo é o soberano da Igreja” (1966,
p. 54, grifo nosso). O mesmo raciocínio, com trajetória inversa, foi desenvolvido
por Carl Schmitt, para quem os conceitos mais relevantes da moderna ciência
política são conceitos teológicos secularizados, operação da qual Rousseau se
serviu para reduzir noções próprias do universo teológico a ideias aplicáveis ao
âmbito político, dentre estas a de soberania (SCHMITT, 2009, p.37)2.
Segundo Maritain, apenas em sentido impróprio, a noção de soberania
tem pertinência e este sentido é o que reconhece:
[...] o direito natural do corpo político à plena
autonomia, ou o direito, que o Estado recebe do
corpo político, à máxima independência e ao máximo
poder em relação às outras partes e aos outros
órgãos de autoridade da sociedade política, ou
então relativamente às relações internacionais entre
Estados. (1966, p. 48-49, grifo nosso).
A Igreja, contudo, não se vê como uma parte, e sim como um todo,
muito embora se mostre visivelmente no corpo político por meio de seus
membros e de suas instituições; ela titulariza uma ordem própria na esfera
espiritual, distinta da ordem política, configurando uma cisão fundamental que
Segundo Carl Schmitt: “Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son
conceptos teológicos secularizados. Lo cual es cierto no sólo por razón de su evolución histórica, en
cuanto fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado, convirtiéndose, por ejemplo, el Dios
omnipotente en el legislador todopoderoso, sino también por razón de su estructura sistemática,
cuyo conocimiento es imprescindible para la consideración sociológica de estos conceptos”.
2
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remonta aos seus primórdios, desde a separação operada pelo próprio Cristo
entre as coisas de Deus e as de César. De fato, é apenas após o advento do
cristianismo que se operou uma separação entre as duas esferas, a secular e a
religiosa, e a partir daí é possível falar em ordens distintas, qualificadas por uma
natureza e por fins próprios.
Na visão católica, contudo, a distinção entre as duas ordens não
significa uma separação total entre dois reinos que nunca se entrelaçam;
embora exista visivelmente no corpo político, e diga-se em qualquer corpo
político, por meio de suas instituições e de seus membros, a Igreja age em
busca de um fim sobrenatural que lhe é próprio e que abarca, inclusive, o bem
que é próprio da comunidade política. O magistério da Igreja, especialmente
a partir da metade do século XIX, e tendo em vista a realidade política
peculiar dos Estados nacionais, reconhece a plena autonomia da autoridade
secular na ordem civil, porém afirma a existência de um fundamento único
sobre o qual estão assentadas ambas as ordens. William T. Cavanaugh
resume este ponto da doutrina cristã:
[...] quando Jesus afirma que se deve render o que
é devido a Deus e o que é devido a Cesar, Ele não
está almejando uma divisão de tarefas entre dois seres
divinos. Não há um reino da vida chamado ‘política’
que está somente indiretamente sob o cuidado
providencial de Deus. Uma vez que se rende a Deus
o que é de Deus – ‘Do Senhor é a terra e tudo o que
nela existe’ (Sl 24,1) – não resta nada que pertença
propriamente a Cesar.3 (2011, p. 4-5).
O próprio Maritain vai desenvolver o tema aqui tratado com este pano
de fundo, notadamente quando abordar o princípio da supremacia do espiritual.
Segundo ele, a ordem natural do corpo político é a vida temporal dos homens e
o seu fim é o que ele chama de bem comum temporal, compondo, desta forma, o
reino das coisas temporais no qual o corpo político é plenamente autônomo. No
entanto, a ordem própria da Igreja é de outra dimensão e, dado que ela penetra
no corpo político através de cidadãos que são seus membros, é sob a perspectiva
destes cidadãos que compõe o corpo político que o Estado deve fixar, apenas nos
limites da esfera temporal e em relação ao bem comum temporal, a sua posição
“When Jesus suggests that God and Caesar each be rendered his due, he does not thereby envision
a division of labor between two divine beings. There is no realm of life called politics that is only
indirectly under God’s providential care. Once one renders to God what is God’s – ‘The earth is the
Lord’s and all that is in it’ (Ps. 24:1) – there is nothing left that belongs properly to Caesar”.
3
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em face da Igreja. Nessas condições, o Estado deve reconhecer a personalidade
jurídica da Igreja e a sua autoridade espiritual sobre seus membros, nos limites
de sua jurisdição espiritual.
Em suma, para Maritain, a soberania do Estado provém do corpo
político e exerce-se apenas em face de quem é parte da sociedade política, o que
não é o caso da Igreja; Igreja e Estado transitam em esferas distintas e ambos
são autônomos e independentes em suas próprias ordens. É nessa perspectiva,
e com esses pressupostos, que Maritain desenvolve seu pensamento acerca das
relações entre a Igreja e o corpo político e o Estado, e fixa os princípios gerais
que regulam essas relações, partindo da liberdade religiosa, designadamente a
da Igreja e dos cristãos.
4. OS PRINCÍPIOS GERAIS IMUTÁVEIS E SUA APLICAÇÃO ANALÓGICA
Previamente à apresentação dos princípios dos quais passa a se ocupar,
atinentes às relações da Igreja com o Estado e o corpo político, Maritain faz
duas observações: a primeira diz respeito à sua fé católica, o que significa que
as formulações ora ensaiadas referem-se diretamente à Igreja Católica, e apenas
de forma restrita e indireta às outras confissões religiosas, inclusive às demais
denominações cristãs; a segunda observação, para frisar que este tema foi por
ele meditado e estudado por um quarto de século até o momento da elaboração
da obra e, portanto, trata-se de uma formulação bastante madura.
Partindo da constatação de que a pessoa humana é parte da
comunidade política e concomitantemente superior a ela, Maritain formula o
primeiro princípio geral que rege as relações entre a Igreja e o Estado, qual seja,
“a liberdade da Igreja de ensinar e pregar e cultuar a liberdade do Evangelho,
a liberdade da palavra de Deus” (1966, p.149). Para o cristão, há uma ordem
sobrenatural que abriga o fim último da pessoa humana e que transcende todo o
universo criado, uma vida eterna que já se inicia aqui na terra e que é construída
sobre verdades reveladas e guardadas por uma sociedade sobrenatural que é a
Igreja. Este princípio será pormenorizado no próximo tópico.
O segundo princípio é o que sustenta “a superioridade da Igreja – isto
é, do espiritual – sobre o corpo político ou o Estado” (1966, p.151). O corpo
político se ocupa da vida terrena e seu fim é o bem comum temporal, bem
dotado de dignidade própria, mas que projeta uma finalidade que o transcende;
na ordem natural o corpo político dispõe de independência e autonomia, e,
desta feita, Maritain sublinha a autonomia do Estado moderno, que não obedece
às autoridades superiores, porém a ordem espiritual tem primazia sobre a
temporal, na medida em que a vida eterna suplanta a que é finita. Ao adentrar
o tema do princípio que estabelece tal superioridade, e que foi usado como
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título de uma de suas obras, Primauté du Spirituel (Primazia do Espiritual), de
1927, Maritain afirma que é determinante para o perfeito entendimento deste
princípio a distinção evangélica das coisas de Deus em face das coisas de César,
distinção estabelecida pelo próprio Cristo. De fato, é apenas após o advento do
cristianismo que se operou uma separação entre as duas esferas, a temporal e
a espiritual, e a partir daí é possível falar em ordens distintas, qualificadas por
uma natureza e por fins próprios.
Seu pensamento político tem esse norte que nunca é olvidado, qual
seja, a existência de duas dimensões distintas, uma temporal e outra espiritual,
distintas, mas não separadas, em permanente conexão, que marca sua obra e
é o suporte para suas reflexões acerca das noções filosóficas de liberdade,
soberania, bem comum, democracia e tolerância, pessoa e indivíduo. Em sua
abordagem da ordem espiritual distinta da ordem secular, Maritain segue
uma longa tradição do pensamento católico, que remonta aos primórdios da
Igreja, e que sustenta basicamente que foi o aparecimento do Cristianismo
que incluiu um novo dado nas relações entre a esfera política e a religiosa,
a separação entre o poder político e a autoridade espiritual, presente desde
então na história ocidental.
Maritain abordou esse tema em diversas oportunidades, tendo a
preocupação de apresentar o cenário histórico que propiciou o surgimento da
distinção entre a dimensão espiritual e a secular. Diz ele que, até o advento
do cristianismo, a religião era parte, elemento constitutivo da cultura de um
povo, sempre de modo particular, arraigada em uma determinada cultura e
adversária das demais, afirmando uma exceção, a de Israel, onde a religião
é nacional, mas o Deus de Israel o é de toda a Terra. Esta distinção entre a
ordem temporal e a espiritual é inconcebível no paganismo, e quanto mais
a religião se torna terrestre e política, mais inconcebível essa distinção
se torna. O Cristianismo instaura, ou ao menos reforça de modo ímpar, a
distinção de ordens, e abandona a religião nacional, mas não a universalidade,
catolicidade, da ordem espiritual na qual há um só Deus, uma criação,
uma redenção. Maritain ressalta, ainda, a distinção do cristianismo com a
universalidade do ateísmo, este restrito à ordem temporal.
Segundo Maritain, conforme já referido, a ordem natural do corpo
político é a vida temporal dos homens e o seu fim é o que ele chama de bem
comum temporal, compondo, desta forma, o reino das coisas temporais, no qual
o corpo político é plenamente autônomo: “o Estado moderno, em sua própria
ordem, não obedece ao comando de nenhuma autoridade superior” (1966, p.150).
Cita, em apoio à Encíclica Immortale Dei, de Leão XIII, “utraque potestas est in
suo genere, máxima” (§19), indicando a visão que o Magistério da Igreja assume,
especialmente a partir do fim do século XIX, frente à nova realidade do Estado
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nacional que se apresenta e que vai firmar a noção da “natureza intrinsecamente
laica ou secular do corpo político” (1966, p.150)
O terceiro princípio geral apontado por Maritain é o que impõe
a necessária cooperação entre a Igreja e o Estado e o corpo político. As
ordens espiritual e temporal são distintas, e perseguem fins diversos conforme
apontado nos princípios anteriores, mas não são absolutamente estanques nem
podem viver em completo isolamento, dada a relação entre o corpo político e a
pessoa humana, concomitantemente membro desse corpo político e superior a
ele, na medida em que está marcada pela dimensão espiritual e voltada a destino
supratemporal. A união com seus semelhantes, seja na esfera doméstica seja
na civil, é a única forma capaz de fornecer ao homem aquilo que é necessário
para levá-lo à perfeição da existência; o homem tem uma natureza gregária
que o faz viver em sociedade, pois, no isolamento, não consegue alcançar o
que é necessário e útil à vida, uma vida plena que o encaminhe à perfeição
do espírito e do coração. A despeito da distinção que existe entre a Igreja e o
Estado e o corpo político, um isolamento absoluto entre eles é impossível, dado
que é a mesma pessoa humana que integra ambas as sociedades, a Igreja e a
comunidade política. Separar absolutamente as duas sociedades é tão contrário
à natureza quanto cindir a pessoa humana em duas metades distintas e, assim, o
terceiro princípio geral é o que sustenta a “necessária cooperação entre a Igreja
e o corpo político ou o Estado” (1966, p.151).
Antes de adentrar a exposição acerca do conteúdo dos princípios,
Maritain afirma que a aplicação prática distingue-se do sentido dos mesmos;
o sentido é imutável e a aplicação prática é analógica. Os princípios não
são aplicados de forma unívoca, pois tal forma de aplicação não leva em
consideração a realidade de momento nem o sentido do tempo; aliás,
essa concepção é contraditória em si mesma, na medida em que qualquer
realização concreta de princípios se dá na dimensão temporal e é referenciada
por determinadas circunstâncias históricas, sempre cambiantes. Em vez da
perspectiva da univocidade, Maritain propõe a noção filosófica da analogia,
especialmente a utilizada na metafísica tomista, como a ferramenta mais
adequada para tratar deste problema. Registre-se que não é o sentido dos
princípios que é analógico, como se estes pudessem assumir novos significados
com o passar dos tempos, mas a aplicação dos princípios é que é analógica
e, assim, a realização concreta assume formas distintas, de acordo com os
diversos climas históricos vivenciados pela humanidade. Diz ele:
[...] os princípios são, assim, absolutos, imutáveis
e supratemporais. E as aplicações particulares
e concretas, pelas quais têm eles de ser analogicamente
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realizados, e que são exigidas pelos vários climas
típicos que se substituem uns aos outros na história
humana – essas aplicações concretas e particulares
mudam de acordo com as estruturas específicas
da civilização, cujos traços inteligíveis devemos
imperativamente reconhecer como peculiares a cada
idade histórica determinada. (1966, p.154)
O clima histórico atual é diferente do medieval especialmente porque
o plano temporal adquiriu certa diferenciação e autonomia; a civilização
moderna, ao contrário da medieval, é leiga e não sacral e o requisito básico para
a cooperação entre a Igreja e o corpo político é a unidade da pessoa humana,
membro da Igreja se a ela aderiu, e ao mesmo tempo membro do corpo político:
“A unidade da religião não é um pré-requisito para a unidade política, e os
adeptos de várias religiões ou de vários credos não religiosos têm de partilhar do
mesmo bem comum político ou temporal e de trabalhar por ele” (1966, p.157).
Nesse novo clima histórico, a atuação da Igreja no espaço político
é marcada mais pela influência moral e pela autoridade do que pela coação
legal e pelo poder, restritos na atualidade à sua ordem própria, sobre seus
membros, mas não sobre o Estado e o corpo político. É desta forma, “menos
em termos de poder social do que em termos de uma inspiração vivificante
da Igreja” (1966, p.159), que os princípios devem ser aplicados. A visão aqui
difere substancialmente daquela esposada em Primazia do Espiritual, quando,
no uso do poder indireto, se sustentava que se a intervenção do Papa dirigida
à autoridade civil não fosse obedecida pelo conselho; deveria ser pela ordem
emanada da autoridade espiritual, ainda que fosse apenas para reprimir o pecado.
5. LIBERDADE RELIGIOSA
O primeiro princípio geral enunciado por Maritain acerca das relações
da Igreja com o Estado e o corpo político é o que sustenta a liberdade da Igreja
de ensinar e pregar e cultuar a liberdade do Evangelho, a liberdade da palavra
de Deus. É deste princípio que se ocupa mais diretamente neste passo.
Antes de entrar propriamente no tema da liberdade, Maritain pretende
uma dupla abordagem acerca do que é a Igreja. A visão inicial é a daquele que não
pertence à Igreja, do não crente. Para estes, a Igreja é uma instituição particular
voltada a alguns dos seus concidadãos, que se ocupa basicamente da propagação
de um credo carregado de valores espirituais e dos quais depende boa parte de
seus critérios morais. Aos não crentes – ao menos os de espírito democrático –
compete reconhecer a Igreja como uma associação formada por alguns membros
19

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

da comunidade que devem desfrutar de um direito à liberdade que inclui não
apenas a liberdade de associação, “mas ainda com o direito de acreditar livremente
na verdade reconhecida pela própria consciência, isto é, com o mais fundamental
e inalienável de todos os direitos humanos” (1966, p.148).
Na sequência, Maritain apresenta sua visão daquilo que entende ser a
Igreja para o crente, a saber, uma sociedade sobrenatural com dupla dimensão,
divina e humana, que é perfeita, independente e acabada em si mesma, que
reúne e leva os homens à vida eterna, que guarda a verdade revelada e que
ensina aos seus filhos o que recebeu do próprio Cristo. A Igreja forma um corpo,
melhor dizendo, é o próprio corpo do Cristo, visível quando cultua e celebra os
sacramentos, invisível quando transmite a graça divina e propaga a caridade.
A liberdade da Igreja se exerce tanto na sua própria esfera espiritual,
sobre seus membros, quanto na esfera política, onde exerce autoridade de caráter
moral, agindo como uma influência vitalizadora, como “o poder moral com o
qual ela atua vitalmente, penetra e estimula, como um fermento espiritual, a
existência temporal e as energias íntimas da natureza, de modo a levá-las a um
nível superior e mais perfeito em sua própria ordem” (1966, p.161).
Nos documentos do Concílio Vaticano II, se encontra o mesmo
ensinamento sobre este duplo exercício da liberdade religiosa, que consiste, de
um lado, em uma atuação dentro da esfera própria da Igreja, agindo sempre de
forma absolutamente imune ao Estado, seja para pregar o Evangelho, administrar
os sacramentos e praticar a caridade e, de outro lado, agindo para fora, na esfera
política, quando emite seus juízos de caráter moral sobre a realidade secular.
É o que diz particularmente a Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre
a Igreja no mundo atual, último documento a ser aprovado e também o mais
volumoso do Concílio Vaticano II, afirmando, em suma, que a liberdade da
Igreja inclui o direito de pregar e ensinar a doutrina católica, bem como emitir
juízos de caráter moral acerca do universo político (Cf. §76)4.
Aqui, mais uma vez, é preciso frisar a autonomia do corpo político
em sua própria ordem, sem descambar para o absolutismo ou o totalitarismo
[...] É certo que as coisas terrenas e as que, na condição humana, transcendem este mundo, se
encontram intimamente ligadas; a própria Igreja usa das coisas temporais, na medida em que a
sua missão o exige. Mas ela não coloca a sua esperança nos privilégios que lhe oferece a autoridade
civil; mais ainda, ela renunciará ao exercício de alguns direitos legitimamente adquiridos, quando
verificar que o seu uso põe em causa a sinceridade do seu testemunho ou que novas condições
de vida exigem outras disposições. Porém, sempre lhe deve ser permitido pregar com verdadeira
liberdade a fé; ensinar a sua doutrina acerca da sociedade; exercer sem entraves a própria missão
entre os homens; e pronunciar o seu juízo moral mesmo acerca das realidades políticas, sempre
que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem e utilizando todos
e só aqueles meios que são conformes com o Evangelho e, segundo a variedade dos tempos e
circunstâncias, são para o bem de todos.
4
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cegos para a dimensão espiritual; a independência do Estado e do corpo político
não é atingida quando reconhece a liberdade de religião e permite a influência
desta na vida terrena, conforme a Lei da Primazia do Espiritual cunhada por
Maritain. Ao tratar das formas específicas de mútua assistência entre a Igreja e o
corpo político, Maritain sustenta que a mais fundamental é o reconhecimento e a
garantia pelo Estado da plena liberdade da Igreja, o que é também uma forma de
cooperação entre ambos, ainda que negativa. É preciso cuidado, contudo, para
não cair em erros históricos, como o sucedido na França pós-revolucionária,
quando a liberdade assumiu um caráter de mútua ignorância e levou o Estado
a imiscuir-se em assuntos espirituais em franca e violenta oposição à Igreja.
Na sequência, Maritain passa a apontar as razões que sustentam
a liberdade religiosa e, mais particularmente, a da Igreja: “A plena liberdade da
Igreja é, ao mesmo tempo, um direito proveniente de Deus e próprio a ela, assim
como uma exigência do bem comum da sociedade política” (1966, p.153).
A soberania da Igreja na sua própria ordem não se assenta simplesmente
na exigência da liberdade de associação, e nem mesmo da concessão por parte
do Estado do livre exercício da crença religiosa, “mas essa liberdade da Igreja
aparece como fundada nos próprios direitos de Deus e idêntica à Sua própria
liberdade em face de qualquer instituição humana. A liberdade da Igreja
exprime a própria independência do Verbo Encarnado” (1966, p.149). Para
ele, portanto, o fundamento da liberdade religiosa é pré-político, encontrase no dado revelado e pode, no entanto, ser lido de forma concomitante pela
razão humana como algo inerente à pessoa humana, dotada daquilo que ele
chama direito primordial: “Garantir à Igreja uma liberdade plena e o exercício
livre de sua missão espiritual é uma exigência fundamental dos direitos por
Deus concedidos à Igreja, tanto quanto a expressão do respeito pelos direitos
primordiais da pessoa humana” (1966, p.149).
Aqui é preciso lembrar, ainda que sucintamente, a visão da Igreja
acerca da pessoa humana e de sua dignidade própria, dado fundamental da
autocompreensão católica. A razão mais profunda apontada por Maritain para
a dignidade da pessoa humana está ligada à relação desta com uma ordem
espiritual, por ele chamada de absoluta, e é desta relação que decorrem seus
direitos. É neste quadro que se insere a doutrina acerca dos direitos humanos, e
dentre eles o de liberdade. Esta doutrina é suportada pela metafísica que defende
sobre a pessoa humana, um sujeito possuidor da liberdade própria dos agentes
espirituais e que tem seu valor fundado justamente nesta noção de pessoa, que
transcende categorias puramente políticas. Ao contrário do que sustentam as
doutrinas chamadas por ele de liberais, não é simplesmente o indivíduo que é
dotado de valor, nem é a comunidade que confere este valor à pessoa humana,
mas tal valor é derivado primariamente da sua personalidade espiritual que
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o projeta para um fim que não cabe apenas na ordem temporal, mas que tem um
termo que ultrapassa esta ordem.
De outro lado, o direito de liberdade religiosa, tal como historicamente
posto no ordenamento estatal, especialmente na conformação do Estado
Constitucional, corresponde a uma dimensão fundamental do bem comum
temporal construído pelos indivíduos e pelas comunidades. É assim que
Maritain coloca a liberdade da Igreja também como “uma exigência do próprio
bem comum do corpo político. É uma condição para a irradiação do fermento
do Evangelho, por todo o corpo social, de que necessita, em sua própria esfera
de ação, o bem comum temporal” (1966, p.175). Neste caso, é o Estado agindo
na sua própria esfera secular, traçando para si mesmo os limites de sua atuação,
tendo em vista o bem comum da sociedade política e garantindo “a plena
liberdade da Igreja em sua missão espiritual, está o Estado atuando em seu
próprio terreno, por estar garantindo o bem comum do corpo político” (1966, p.
175). E o respeito à liberdade da Igreja, nesta era secular, não implica ofensa ao
princípio da igualdade, pois “pode o Estado conceder essa garantia – e é assim
que melhor pode assegurá-la em nossa era histórica – sem atribuir nenhum
privilégio especial aos cidadãos que sejam membros da Igreja” (1966, p. 175).
A liberdade da Igreja, no entanto, não significa indiferença ou absoluta
impotência por parte do Estado nas questões de moral e de religião. É certo que,
no âmbito da consciência, todos os caminhos estão vedados à atuação estatal,
contudo, deve o Estado atuar no campo da moralidade, particularmente no
exercício da justiça e do respeito à lei. O mesmo se diga no que tange à religião,
com certas ressalvas, pois aqui “o Estado tem de tratar delas em certo plano, que
é o plano da paz civil e do bem-estar, e considerando-as do seu ponto de vista, que
é o ponto de vista do bem comum temporal” (1966, p.172). Maritain exemplifica,
neste passo, com o reconhecimento institucional de certas confissões religiosas,
enraizadas historicamente na vida da nação, e, de outro lado, com a rejeição
da mesma institucionalidade quando as entidades professarem algo que possa
ofender ou mesmo destruir as bases da sociabilidade, e.g., suicídio coletivo
ou aniquilamento racial. O fundamento aqui está alicerçado na igualdade de
direitos, independentemente da confissão professada, e implica a distribuição
da justiça que está na esfera de competência do Estado.
6. O TRATADO BRASIL-SANTA SÉ E A ORDEM PRÓPRIA DA IGREJA
Quando aborda as formas específicas de mútua cooperação entre a
Igreja e o Estado, Maritain principia por distinguir a pessoa da Igreja de seu
pessoal, afirmando que nem um nem outro devem gozar de privilégios em
face do princípio da igualdade, sob pena de comprometer sua própria missão
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espiritual. Lembra, ainda, que, nas modernas sociedades democráticas, este
princípio fundamental aplica-se não a entidades abstratas como a verdade ou o
erro, mas a sujeitos de direito que são pessoas humanas consideradas de forma
individual ou coletivamente. A consequência disso transparece na aplicação
do aludido princípio a cidadãos que são membros do corpo político, mas que
professam distintos credos. Isto vale para todas as confissões religiosas com um
mínimo de repercussão social e institucionalidade, inclusive para os católicos,
lembra Maritain, pois a Igreja penetra no corpo político por meio de cidadãos
que são seus membros e, sob a perspectiva destes cidadãos que compõem o
corpo político, é que o Estado fixará a sua posição, tendo sempre em conta o
bem comum temporal. No que tange mais diretamente à Igreja como tal, tomada
na sua essência, diz ele que deve o Estado atentar:
[...] que a própria Igreja não participa da sociedade
política, mas está acima dela. E nessas condições
reconheceria a personalidade jurídica da Igreja, tanto
quanto a sua autoridade espiritual no governo dos
seus membros dentro dos limites de sua jurisdição
espiritual, e com ela se entenderia como uma sociedade
perfeita e perfeitamente independente, com a qual a
sociedade política estabeleceria convênios e com cuja
autoridade suprema manteria relações diplomáticas.
(1966, p.173)
O Estado brasileiro, assim como muitos outros, reconhece a
personalidade da Igreja e sua autoridade na esfera espiritual; com ela se entende
como uma sociedade perfeitamente independente e soberana e mantém relações
inclusive de caráter diplomático com a Santa Sé, suprema autoridade da Igreja.
O tema que se pretende desenvolver neste tópico é a positivação das relações
entre o Estado e as confissões religiosas, mais especificamente a Igreja Católica,
e como esta relação é abordada designadamente no recente Tratado Brasil-Santa
Sé, no preâmbulo do qual está consignado que Estado e Igreja são soberanos de
ordens distintas, dotados de autonomia e independência, e colaboram tendo em
vista o bem comum da comunidade. Com isso, se pretende uma verificação das
formulações de Maritain acerca dos princípios que regem as relações entre a
Igreja e o Estado, mais especificamente os que tratam da liberdade da Igreja e os
que afirmam a necessária cooperação entre a ordem temporal e a espiritual, bem
como averiguar a presença do pressuposto apontado pelo autor como a razão
de ser da liberdade religiosa, qual seja, a existência de uma ordem espiritual
soberana, distinta e independente da ordem política.
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Ao colocar frente a frente e em pé de igualdade, como partes
contratantes, o Estado brasileiro e a Igreja Católica, o Tratado Brasil-Santa Sé
levanta e renova questões relevantes ligadas à laicidade estatal e à posição da
religião no espaço público, particularmente em face das diversas confissões
religiosas presentes em um mundo plural. Os questionamentos intensificamse quando as partes contratantes são nomeadas não apenas como autoridades
de Estados soberanos, mas como titulares de ordens distintas, uma secular e
outra espiritual, essa própria da Igreja. É o que está dito logo no preâmbulo
da concordata: “Afirmando que as Altas Partes Contratantes são, cada uma
na própria ordem, autônomas, independentes e soberanas e cooperam para a
construção de uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna;” (grifo nosso).
Em uma era secular e pluralista, a Igreja se entende e se apresenta
frente ao Estado como titular de uma ordem distinta da ordem secular, e por esse
é reconhecida como titular de uma ordem espiritual que não se confunde com a
dimensão secular. A despeito de atuarem em ordens distintas, Igreja e Estado se
relacionam, e o Tratado é uma amostra disso, ao menos em campos onde há uma
necessária cooperação, tema que é recorrente no Cristianismo desde seus primórdios,
e que foi retomado nos últimos cento e cinquenta anos com novos enfoques pelo
magistério católico. Os laços que amarram os titulares destas ordens distintas são
normatizados no que tange aos limites da ordem temporal, sem adentrar aquilo
que é próprio da ordem espiritual. Pelo próprio fato de ser celebrado por partes
que se reconhecem reciprocamente como soberanas, o Tratado deixa claro que a
dimensão religiosa não se subsume à ordem estatal, sendo, por isso mesmo, útil que
se definam os contornos essenciais das esferas jurídicas de cada parte.
Uma lógica bem elementar apontaria como requisito básico para
elaboração de um pacto internacional a existência de dois entes que detêm
personalidade jurídica para tanto. Assim, o Tratado Brasil-Santa Sé somente
foi firmado porque a Igreja Católica configura-se, por meio da Santa Sé, como
sujeito de direito internacional e, nesta qualidade, pode pactuar com outros
Estados regras específicas a reger suas relações na comunidade das nações. O
caso versaria simplesmente sobre a adaptação de uma determinada confissão
religiosa à sistemática jurídica, e também política, do Estado, uma coexistência
que submeteria a Igreja à lógica da organização estatal moderna em um mundo
globalizado. A premissa tem algo de verdadeira, porém incompleta. De fato, são
necessários, no mínimo, dois sujeitos de direito internacional para a celebração
de um tratado, mas este raciocínio explica pouco e não dá conta de uma realidade
bem mais complexa oriunda de pressupostos que precisam vir à tona.
É preciso frisar que o Tratado não é um pacto entre dois Estados
soberanos, no caso a República Federativa do Brasil e o Estado da Cidade do
Vaticano, mas um acordo entre um Estado soberano e uma confissão religiosa,
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a Igreja Católica, representada pela Santa Sé, suprema autoridade da Igreja,
na qual se encontra uma dupla soberania concentrada na pessoa do Papa, que
é o pastor da Igreja Universal e o Chefe do Estado da Cidade do Vaticano.
O modelo canônico não se amolda a nenhum parâmetro da legislação civil, o
que pode trazer certa dificuldade de compreensão, mas o Código de Direito
Canônico é expresso na distinção entre a Igreja Católica e a Sé Apostólica5, e
é sempre esta que aparece nos pactos internacionais atuando como governo da
Igreja. Nas palavras de Lorenzo Baldisseri, então Núncio Apostólico no Brasil
e hoje Cardeal da Igreja:
[...] a Santa Sé é, portanto, o governo da Igreja, cuja
cabeça é o Papa, Bispo de Roma e Pastor supremo
da Igreja Católica, o qual goza simultaneamente dos
atributos e prerrogativas de um Chefe de Estado
como Soberano do Estado da Cidade do Vaticano.
(BALDISSERI, 2011, p. 28)
A premissa fundamental do Acordo, manifestada no Preâmbulo e
refletida em toda sua extensão, é a existência de duas ordens distintas, uma
temporal e outra espiritual, distintas mas não absolutamente separadas, pois
ambas correspondem a dimensões da pessoa humana, membro da sociedade
política e concomitantemente da Igreja, se a ela aderiu. O texto deixa claro,
logo no preâmbulo do Acordo, que as autoridades signatárias do pacto se
reconhecem como soberanas cada uma na própria ordem e que atuam de forma
independente e autônoma; assim como também está expressamente consignado
que ambas devem buscar a cooperação na construção de uma ordem social justa,
pacífica e fraterna. Desta premissa decorrem consequências, sendo a primeira
delas manifestada pelo Tratado em toda sua amplitude, qual seja a existência de
uma autoridade, a Igreja, que tem jurisdição própria sobre a esfera espiritual,
um campo que ultrapassa as fronteiras reguladas pelo Estado e que corresponde
a uma dimensão da pessoa humana que não pode ser negligenciada. A soberania
desfrutada pela Igreja na sua própria ordem recebe o reconhecimento, e a devida
imunização, por parte do Tratado, devendo o Estado abster-se de interferir,
dificultar, proibir ou, de qualquer forma, tolher a atuação da comunidade
religiosa no campo da dimensão espiritual.
Exemplo significativo do reconhecimento desta soberania encontra-se
no disposto no art. 13 do Acordo: “É garantido o segredo do ofício sacerdotal,
Cânone 113, parágrafo primeiro: «A Igreja Católica e a Sé Apostólica são pessoas morais pela
própria ordenação divina”.
5
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especialmente o da confissão”. Tratando-se de um ato praticado na administração
de um dos sacramentos da Igreja, é esta que normatiza as obrigações decorrentes,
e não o Estado. Deve-se observar que há uma distinção semântica entre sigilo
e segredo na doutrina católica; o primeiro decorre do sacramento da confissão
e reveste-se de um caráter absoluto, enquanto que o segundo – direção espiritual,
atendimento a famílias, etc. – pode ser relativizado:
[...] o sigilo sacramental se entende como a obrigação
de guardar segredo absoluto das revelações do
penitente na confissão sacramental. Este sigilo
não pode revelar-se jamais, sob nenhum pretexto,
qualquer que seja o dano privado ou público que com
ele se pudesse evitar. Não há nenhuma exceção, nem
a própria vida, nem a alheia, nem o bem comum de
todo o povo ou da nação, nem a possibilidade de evitar
uma catástrofe. Há obrigação inclusive de suportar o
martírio antes de quebrá-lo. Este segredo é perpétuo.
(CALIOLLI, 2012, p.188. O grifo nosso é do autor).
É possível, ainda, apontar outra consequência desta premissa que seria
o reconhecimento de que a religião, com supedâneo em uma razão teológica
própria, pode fundamentar uma visão de mundo e habilitar seus adeptos a
participarem da busca do bem comum no âmbito político, no mínimo em pé
de igualdade com outras visões de mundo e seus distintos fundamentos. Aqui
revela-se o único conteúdo possível para a expressão Estado laico em que a
ordem própria estatal é a secular, reservando-se à Igreja, e demais confissões
religiosas, a jurisdição e a ordenação exclusiva no campo espiritual, esse
absolutamente imune à interferência estatal. O Estado laico que se sustenta no
Ocidente cristão inclui, assim, uma permeabilidade no campo político para os
valores religiosos na formação das razões públicas que orientam o ordenamento
estatal. Resumidamente, o Estado não pode ter religião, nem pode impedir a
religião de se manifestar publicamente.
7. CONCLUSÃO
Ao concluir o estudo do tema em O Homem e o Estado, Maritain
insiste na perenidade dos princípios que regem as relações da Igreja com o
Estado e o corpo político, ao mesmo tempo em que reforça que sua aplicação só
pode ser feita de forma analógica. Os parâmetros fixados na noção de liberdade
religiosa, a ideia de supremacia do espiritual e a necessária cooperação entre
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as duas ordens têm aplicação em qualquer contexto – que ele chama de climas
históricos – inclusive na nossa civilização secularizada, e o que muda é apenas
o modo de aplicação destes princípios. Ontem, como hoje, a pessoa humana
está vocacionada a perseguir não apenas bens que se esgotam na dimensão
material, dimensão regida pelo Estado, mas busca também e, sobretudo, bens
de natureza espiritual que transcendem esta ordem temporal, bens que possam
levá-la à perfeição da existência.
A visão de Maritain, assim, é incompatível com as formulações
de Hobbes e de Rousseau acerca do poder absoluto que o corpo político
teria sobre todos os seus membros, e a concepção daí decorrente de uma
única ordem, englobando a dimensão secular e a espiritual, ambas regidas
por uma mesma autoridade. O pensamento do filósofo, ao contrário, está
edificado sobre o pressuposto da existência de duas ordens distintas, as quais
correspondem à dupla dimensão da natureza humana, material e espiritual,
e ele não hesita em apontar dados revelados como o fundamento último da
existência de uma ordem própria da Igreja, e da correspondente liberdade
da mesma; com efeito, se na esfera secular a liberdade da Igreja corresponde
a uma exigência do próprio bem comum do corpo político, como corolário da
liberdade de associação e do livre exercício da crença religiosa, na ótica cristã
a liberdade da Igreja exprime a própria independência do Verbo Encarnado
em face de qualquer instituição humana.
O Tratado Brasil-Santa Sé confirma as formulações de Maritain e
estampa a premissa fundamental que deve reger as relações entre a República
Federativa do Brasil e a Igreja católica, qual seja a existência de duas ordens,
uma temporal e outra espiritual, ambas autônomas, independentes e soberanas
nas suas próprias esferas. As ordens são distintas, mas não absolutamente
separadas, pois ambas correspondem a dimensões da pessoa humana, ao mesmo
tempo membro da sociedade política e da Igreja, se a ela aderiu. A liberdade
religiosa, da Igreja bem como dos cristãos, está fundada nesta premissa, devendo
o Estado abster-se de interferir, dificultar, proibir ou, de qualquer forma, tolher a
atuação da comunidade religiosa no campo da dimensão espiritual. A soberania
desfrutada pela Igreja na sua própria ordem recebe o reconhecimento e a devida
imunização por parte do Tratado ao atestar a existência de uma autoridade,
a Igreja, que tem jurisdição própria sobre a esfera espiritual, um campo que
ultrapassa as fronteiras reguladas pelo Estado. A liberdade da Igreja se expressa,
ainda, na sua atuação na dimensão secular com o reconhecimento de que a
religião, com supedâneo em uma razão própria teológica, pode fundamentar
uma visão de mundo e habilitar seus adeptos a participarem da formação da
vontade comum no âmbito político, no mínimo em pé de igualdade com outras
visões de mundo e seus distintos fundamentos.
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Dado que as diversas confissões religiosas são distintas entre si,
dotadas de especificidades que lhes conferem identidade própria, é preciso
concluir que as relações com o Estado serão moldadas segundo os caracteres
que conformam cada denominação, e assim a Concordata do Estado brasileiro
com a Igreja Católica reflete a identidade própria do catolicismo. Tal pacto
não ofende o princípio da igualdade, ao contrário, o preserva, pois não confere
qualquer privilégio ao catolicismo, nem tolhe a liberdade das demais confissões
religiosas presentes no Brasil. Demais disso, propicia um arcabouço jurídico
capaz de moldar não apenas as relações do Estado com a Igreja Católica, mas
ainda as relações de outras religiões aqui estabelecidas, na medida das suas
próprias especificidades.
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HUMANISMO INTEGRAL E A ANTROPOFILIA
Ricardo Hasson Sayeg6
Wagner Balera7
1. INTRODUÇÃO
O homem tem valor, isto é, dignidade; e, por isso, somos humanistas.
Humanistas, porém não partidários de um humanismo antropocêntrico,
que colocou o homem no centro do universo, a ponto dele se considerar
equiparado a Deus e decretar a morte Dele. Este humanismo permite tudo ao
homem e, inclusive, chega ao ponto de autorizar, visto em última ratio, a própria
aniquilação do homem pelo homem. Atribuindo-se máximo valor ao homem,
equivalente a um deus, a ele se permite tudo e, até mesmo, destituir de valor
o próprio homem, até o ponto do extermínio, tudo tendo como pressuposto a
força, que decorre de qualquer situação de superioridade, notadamente material,
que é comum entre os homens em um regime capitalista.
Muito menos, somos partidários de um humanismo teocêntrico, no
qual o homem necessita considerar a existência de Deus para lhe atribuir valor
perante os próprios homens, notadamente, aqueles que se encontram em uma
posição de superioridade material, como dito, é próprio do sistema capitalista
no qual estamos inseridos. Não se pode dar mérito ao homem pelo fato dele
acreditar em Deus. Isto é neutro para fins materiais, pois é de outra dimensão.
Também não se pode retirar valor do homem pelo fato dele não crer em Deus
ou ter crença diversa. Enfim, não há hierarquia entre os homens por conta de
crença. O homem tem valor porque é livre e a teologia não serve a escravizá-lo.
É bom lembrar que, seja em nome do homem, seja em nome de Deus,
a história da humanidade traz infelizes exemplos de atrocidades que foram
cometidas sob o pretexto de um antropocentrismo ou de um teocentrismo
radical e manifestamente indesejável.
Nos filiamos ao humanismo integral, não em nome de Deus, mas, em
termos antropofilíacos, sob a perspectiva culturalista antropológica de Jesus
Cristo, que desloca o homem do centro do universo, para o meio difuso de
todas as coisas, que sustenta o ideal de fraternidade, que é a categoria jurídica
impositiva da efetividade dos direitos humanos e a consequente concretização
da dignidade geral da pessoa humana.
Assim, sob este ponto de vista, é que suportamos filosoficamente o
capitalismo humanista, teoria que está a sustentar um capitalismo inclusivo
e emancipador.
6
7
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2. DEFINIÇÃO DE HUMANISMO INTEGRAL
“Certamente, os primórdios do humanismo devem ser situados
na civilização helênica”8, representados pelo mito de Antígona, em face
da “atribuição de direitos universais engendrados por uma lei natural cósmica” 9,
noticia Wolkmer.
A máxima antropocêntrica de que “o homem é a medida de todas
as coisas” é atribuída a Protágoras10; porém, “na Antiguidade os homens são
valorizados por suas posses, qualidades e por seus feitos heroicos, não se
incluindo nessa concepção os pobres, as mulheres e os escravos”11. Esse modo de
ver, com traços humanistas, referia-se ao homem “contanto que seja cidadão”12,
como ressalvou Aristóteles, dissociando-o da integralidade do gênero humano,
em especial dos menos favorecidos materialmente.
Jesus Cristo vai além e, com sua mensagem de fraternidade universal,
instaura o humanismo antropofilíaco em face de todo o gênero humano, que é
decifrado para o direito em sua concepção de direito natural com os ensinamentos
aristotélicos de Tomás de Aquino. “Essa nova cosmovisão apresentada pelo
cristianismo proclama que a dignidade humana abrange a igualdade de relações
entre os homens, pois esses não são apenas iguais, mas são irmãos entre si e
todos filhos do mesmo Deus celestial, por isso a fraternidade é considerada como
valor absoluto, elemento essencial do humanismo cristão”, destaca Wolkmer.13
Reale acentua que “com o advento do Cristianismo, operou-se uma
distinção fundamental e definitiva entre Política e Religião, entre a esfera do
Estado e a órbita de ação própria do homem, o qual deixa de valer apenas
como cidadão para passar a valer como homem”14. E prossegue afirmando que
“é sabido que a ideia de um Direito Natural, já poderosamente afirmada na
corrente socrático-aristotélica e na estoica, assim como na obra de Cícero e de
jurisconsultos romanos, adquire um sentido diverso nas coordenadas da cultura
cristã, não somente por tornar-se uma lei da consciência, uma lei interior, mas
também por ser considerada inscrita no coração do homem por Deus”15.
Entretanto, a partir da Idade Média, esse pensamento do humanismo
cristão, em seu caráter teocêntrico — Deus é o criador do homem e do universo
8
9
10
11
12
13
14
15

Fundamentos do humanismo jurídico no ocidente, SP, 2005, p. 12.
Idem, p. 13.
Lalande. Vocabulário técnico e crítico da filosofia, SP, 1999, p. 479.
Wolkmer, op. cit., p. 16.
Política, SP, 1995, p. 201.
Wolkmer, op. cit., p. 16.
Filosofia do direito, SP, 2008, p. 636.
Idem, p. 637.
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e, assim, o centro de todos e de tudo16 —, propiciou lamentáveis interpretações
fundamentalistas, sectárias e excludentes dos não-cristãos, como demonstra o
exemplo histórico de três séculos de Inquisição17, avançando até nossos dias
por meio de nazistas cristãos que, como Carl Schmitt, infelizmente distorceram
a doutrina cristã do amor, claramente afirmada na Encíclica Deus Caritas Est
de Bento XVI.
Tal como o nazismo, conforme registra o historiador Francisco
Bethencourt, também “as Inquisições participaram ativamente dos processos
de exclusão de grupos sociais, contribuindo fortemente para a consolidação dos
preconceitos de limpeza de sangue”18.
Como reação ao fundamentalismo, o iluminismo, tanto na sua
linhagem radical — como a de Spinoza — quanto na moderada — de Locke,
Newton e Voltaire —, construiu outra visão de humanismo individualistaburguês, antropocêntrico e secular, que colocou o homem no centro das coisas,
em posição autônoma em face da Igreja e frente ao Estado, garantindo, por
conseguinte, a liberdade religiosa, política e econômica por meio da propriedade
privada, bem como a igualdade formal entre os homens, propiciando, por via de
consequência, o amplo florescer do liberalismo econômico.
Prova disso são as Cartas sobre a tolerância, de Locke, que sustentavam
o direito natural de liberdade religiosa e da propriedade privada, como também
o de oposição ao Estado tirânico, por ser opressor de tais liberdades, como
apontado adiante.
Dando conta das várias expressões do humanismo, Lalande adverte
a respeito “da ambiguidade do termo, mesmo reduzido aos seus sentidos
principais”19. Situado na linha antropocêntrica, Lalande define o humanismo
como “um antropocentrismo refletido que, partindo da consciência do homem,
tem por objeto a valorização do homem; exclusão feita daquilo que o aliena de
si próprio, seja ao submetê-lo às verdades e aos poderes supra-humanos, seja ao
desfigurá-lo por qualquer utilização infra-humana”20.
Outros pensadores tampouco aceitam o humanismo fundado em
questões teológicas, embora não reneguem as fontes cristãs do humanismo
ocidental. Foi, porém, o pensamento cristão de fraternidade universal que
pioneiramente garantiu a cada pessoa o valor da vida e a dignidade, abrangendo
todo o gênero humano.
A expressão “tudo”, neste contexto, refere-se a “todas as coisas”, tendo em vista que “tudo” é
obra de Deus criador do Universo.
17
Bethencourt. História das inquisições, SP, 2000, p. 405.
18
Idem, p. 407.
19
Idem, p. 482.
20
Idem, p. 481.
16
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Maritain contesta explicitamente tais definições de humanismo
individualista-burguês, antropocêntrico e secular, quando afirma que
“devemos ser advertidos em qualquer caso em não definir o humanismo pela
exclusão de toda a ordenação ao super-humano e pela abjuração de toda a
transcendência”.21 Na mesma linha e citando Maritain, Paulo VI exige que seja
assegurado o humanismo integral, capaz de situar o “homem todo e todos os
homens”22, o que significa que é abrangente e alcança tanto a existência humana
quanto sua essência — a dignidade, que, no Estado laico, é a secularização
jurídica da alma humana —, em prol de toda a humanidade e do planeta. Tal
visão contrapõe-se ao existencialismo pessimista, egoísta e individualista de
Sartre, Nietzsche e Schopenhauer.
“Esse novo humanismo sem medida comum com o humanismo
burguês e tanto mais humano quanto menos adora o homem, mais respeita
realmente e efetivamente a dignidade humana e dá direito às exigências
integrais da pessoa, nós o concebemos como que orientado para uma realização
social-temporal desta atenção evangélica ao humano, a qual não deve existir
somente na ordem espiritual, mas encarnar-se também para o ideal de uma
comunidade fraterna”, define Maritain o humanismo integral, sem retornar à
era medieval23. Vale lembrar, a propósito, que o valor supremo da sociedade
fraterna está inserido como síntese da missão lançada no preâmbulo da
Constituição Federal brasileira de 1988.
Esse humanismo concretizador da dignidade da pessoa humana
traz a ideia de fraternidade como centro de gravidade, elemento quântico
de consubstancialidade jurídica entre ela própria, a liberdade e a igualdade.
Conforme registra o dicionário Houaiss, fraternidade é “o laço de parentesco
entre irmãos, irmandade”, a “união, afeto de irmão para irmão” ou “o amor ao
próximo”; em razão desse significado corrente, é o valor central do cristianismo,
que situa a todos como irmãos unidos pelo amor.
Jesus Cristo ensinou que, mais do que iguais, somos irmãos. Inspirado
Nele, Bento XVI afirma que “a união com Cristo é, ao mesmo tempo, união
com todos os outros”24. Assim, há um “nexo indivisível entre o amor a Deus e o
amor ao próximo”25, porque tal amor “vem de Deus e nos une a Deus, e, através
deste processo unificador, transforma-nos em um Nós, que supera as nossas
divisões e nos faz ser um só”26.
21
22
23
24
25
26

Humanismo integral, SP, 1941, p. 2.
Populorum Progressio, ponto 42.
Idem, p. 6.
Bento XVI. Carta encíclica Deus Caritas Est, ponto 14.
Idem, ponto 16.
Ibidem, ponto 18.
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Segundo Kant, as ações humanas, “como todo outro acontecimento
natural, são determinadas por leis naturais universais”27. Estamos todos,
portanto, em estado fraternal, destinatários e simultaneamente promotores da Lei
Universal da Fraternidade consagrada pelo humanismo integral e culturalmente
aplicável a todos e a tudo.
Não há quem, em sã consciência, negue o valor universal da fraternidade.
Não à toa a fraternidade está consagrada na história com uma gloriosa divisa
da Revolução Francesa, precursora do Estado de Direito, bem como no Artigo
1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, amplamente afirmada pelos
povos do planeta.
Conforme Canotilho, direitos e liberdades são “direitos fundacionalmente
vinculados à garantia da própria liberdade política e à prossecução dos ideais
de solidariedade e fraternidade”28. Em tal âmbito, o humanismo integral, como
expressão da Lei Universal da Fraternidade, é o mapa que decifra o direito
natural da fraternidade em favor do homem todo e de todos os homens, bem
como do planeta.
Como categoria constitucional, estampada no Artigo 3º, inciso I, da
Constituição Federal, a fraternidade no Brasil é indiscutivelmente positivada no
preceito que fixa o objetivo de uma sociedade solidária, sendo ainda qualificada
pelo inciso III do mesmo Artigo ao fixar também o objetivo de erradicação da
pobreza e da marginalização, bem como das desigualdades sociais e regionais.
Os precedentes do STF, da ADI 2.649 e no ROMS 26.071, proclamam
a sociedade fraterna como valor supremo de categoria jurídica constitucional,
tal como consta do preâmbulo da Constituição: “Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil”.
A consciência do humanismo enquanto categoria jurídica permeia o
labor do STF. Prova disso é a monografia específica do ministro Carlos Ayres
Britto a propósito do humanismo como categoria constitucional. Afinal, como
pensa Dworkin, tudo é uma questão de princípios e é possível alçar a resposta
Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, SP, 2007, p. 4.
O círculo e a linha – da liberdade dos antigos à liberdade dos modernos na teoria republicana dos
direitos fundamentais, SP, 2008, p. 190.
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correta29. Nas presentes reflexões, ver-se-á que tal resposta está na busca
permanente da concretização dos direitos humanos, em singularidade quântica,
mercê da consubstancialidade entre todas as suas múltiplas dimensões, dando
satisfação à dignidade da pessoa alicerçada pelo humanismo antropofilíaco,
pois, segundo Maritain, “se é porém absurdo esperar da cidade que torne todos
os homens, tomados individualmente, bons e irmãos uns dos outros, pode-se
e deve-se exigir-lhe, o que é coisa muito diferente, que ela tenha estruturas
sociais, instituições e leis boas e inspiradas no espírito de amizade fraterna”30.
Tal exigência de Maritain acerca do espírito de amizade fraterna — ou
seja, de uma sociedade fraterna — se cumpre quando o homem ama os outros
como a si mesmo, o que juridicamente se realiza com a ampla concretização dos
direitos humanos. Id est, sociedade fraterna é aquela que, sem reservas, atribui
tangibilidade e exequibilidade aos direitos humanos, dando satisfação universal
à dignidade da pessoa humana.
A fraternidade desloca o homem do centro das coisas para o meio
difuso delas. É necessário, de uma vez por todas, aplicar ao direito a assertiva
enunciada por Nicolau Copérnico, em 1520, segundo a qual não é a Terra
tampouco o homem o centro do universo. Por estar o homem no meio difuso
das coisas, o humanismo antropofilíaco aceita que tudo vem da “partícula de
Deus” — elemento comum da formação do universo como creem os físicos na
Teoria do Big Bang, independentemente de uma visão teocêntrica.
A respeito do Big Bang, o Prêmio Nobel de Física Steven Weinberg
explica que “no início houve uma explosão. Não uma explosão como aquelas
com que nos familiarizamos cá na Terra, partindo de um centro definido e
espalhando-se de maneira a englobar cada vez mais ar circundante, mas uma
explosão que ocorreu simultaneamente em toda a parte, enchendo o espaço
inteiro desde o início, cada partícula de matéria fugindo de todas as outras”31.
Tais partículas, no dizer de Weinberg, são as “partículas elementares”32,
objeto da “teoria das partículas elementares”33 associada à referida teoria do
começo do universo, um fenômeno que “deve ter começado entre 10.000 e
20.000 milhões de anos atrás”34.
Dessas partículas elementares formou-se o planeta Terra e tudo o que
nele existe, como se confirmando a conexão universal entre todos e tudo pregada
por Jesus Cristo, ao professar que, mais do que iguais, somos irmãos.
29
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Uma questão de princípio, SP, 2005, p. 175 e ss.
Idem, p. 196.
Os três primeiros minutos – uma análise moderna da origem do universo, Lisboa, 2002, p. 18.
Idem, p. 19.
Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 59.
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Ademais, em sua Teoria da Evolução, confirmada pelas recentes pesquisas
do DNA e da biologia evolutiva, Darwin demonstrou que existe a árvore da vida35
com um único tronco, logo, uma semente comum a toda e qualquer espécie,
como se reafirmasse a conexão universal da vida e a condição de irmãos entre
os homens. Por isso, como adverte Watson, a humanidade “não pode continuar
acreditando que o homem resulte de um ato isolado de criação”36.
O Nobel de Medicina James Watson, que implantou o Projeto Genoma
Humano nos Estados Unidos da América, ressalta que “todos os seres humanos
que hoje vivem, até mesmo os menos aparentados entre si, tiveram um ancestral
comum”37. Essa conexão entre todos e tudo, abrangendo o universo, o planeta, a
vida e o homem, demonstra que o humanismo antropofilíaco confere propósito
e sentido à natureza humana e a do planeta, para que o homem racionalmente
ame a todos e tudo como a si mesmo.
Diz Watson, referindo-se ao apóstolo Paulo, que este “revelou com
clareza a essência de nossa humanidade. O amor, esse impulso que nos faz
ter cuidado com o outro, foi o que permitiu nossa sobrevivência e sucesso no
planeta”. E conclui que “tão fundamental é o amor à natureza humana que estou
certo de que a capacidade de amar está inscrita em nosso DNA”38.
De acordo com tal concepção, presente também no Artigo 1º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a fraternidade de toda a família
humana exige que o homem respeite e seja respeitado quanto aos direitos
humanos em todas as suas dimensões; todos devem agir, uns com os outros,
com espírito de fraternidade.
Além disso, Maritain, numa evidente referência ao elemento central da
prática do amor em Jesus Cristo39 e, por via de consequência, do humanismo
integral, se refere às “boas” estruturas, instituições e leis. Logo, entra em
cena a compaixão como o estado de espírito que implementa a fraternidade,
principalmente diante do pedido de ajuda, auxílio ou socorro. Jesus Cristo, que
era absoluto, marcou Sua passagem terrena com a compaixão.
Assinala Hannah Arendt que “a bondade num estilo absoluto, em
contraposição à utilidade ou excelência na antiguidade greco-romana, tornou-

Futuyma. Biologia evolutiva, SP, 2003, p. 301. Confirma cientificamente na modernidade a
existência e ilustra com clareza a árvore da vida.
36
A origem do Homem, BH, 2004, p. 536.
37
DNA – O segredo da vida, SP, 2005, p. 260 e ss.
38
Idem, p. 433-434.
39
Santo Afonso Maria de Liguori afirma que “isto quase nos obriga e nos força a amá-lo”.
E recorda o ensino do apóstolo Paulo: “O amor do Cristo nos constrange...” (II Cor. 5,14). Cf.
A prática do amor a Jesus Cristo, p. 18.
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se conhecida em nossa civilização somente com o advento do cristianismo”40. E
complementa: “A única atividade que Jesus ensinou, por palavras e atos, foi a
atividade da bondade”41.
O significado atual de compaixão é registrado por Houaiss: “Acepções:
substantivo feminino, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia
pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la; participação
espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura
para com o sofredor; Etimologia: lat. compassìo, ónis ‘sofrimento comum,
comunidade de sentimentos, opiniões comuns, simpatia’; [...] Sinônimos:
beneficência e comiseração; Antônimos: ver sinonímia de malevolência”. A
linguagem é seguramente a maior expressão da cultura de um país. Ao registrar
o significado da palavra compaixão como envolvimento espiritual, sinônimo de
beneficência e antônimo de malevolência, Houaiss demonstra que a mensagem
do cristianismo reflete-se na cultura e no entendimento corrente a respeito do
termo, que, para o direito, é o sentido subjetivo da misericórdia.
3. CONTEÚDO SIGNIFICANTE DO HUMANISMO INTEGRAL
O positivismo puro, porque destituído de qualquer amarra de fraternidade
e, mais ainda, de compaixão, tende à lei draconiana. Ripert pondera que há uma
perversa mentalidade de que o “positivismo puro não é o mais perigoso, pois
deixa apenas ao legislador as suas próprias forças e não evita que se ergam
contra o Estado poderes rivais bastante fortes para contrabalançar o daquele.
A nitidez duma tal concepção assusta a maior parte dos juristas. Repugna-lhes
afirmar que o legislador é o senhor de construir o direito a seu talante”42. Esse
inaceitável perigo deriva do pensamento dos que, querendo se abstrair das
ponderações axiológicas do direito, colocam todos e tudo à mercê do legislador.
O direito pode ser instrumento de opressão e violência. O “radicalismo
formalista-positivista do kelsenianismo jurídico”43, como diria Vera Cruz Pinto,
é abominável, como bem o demonstra a cronologia dos horrores do Holocausto
no terceiro reich de Hitler. Em 13 de setembro de 1935, Adolf Hitler promulga as
chamadas Leis de Nuremberg para a proteção da honra e do sangue alemães; em
14 de novembro, é publicado o primeiro decreto da Lei Nacional de Cidadania,
determinando a definição do termo “judeu” e a condição de Mischling, isto é,
de sangue impuro: por essa norma, a origem ariana converte-se em condição
indispensável para nomeações oficiais e proíbe-se o matrimônio entre judeus
40
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A condição humana, SP, RJ, 2008, p. 84.
Idem.
O regime democrático e o direito civil moderno, SP, 1937, p. 61.
Os tribunais militares e o estado democrático de direito, SP, 2008, p. 65.
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e os Mischlinge. Na primavera de 1937, os empresários judeus perdem suas
empresas sem qualquer justificação legal; a 12 de julho, Reinhard Heydrich,
conhecido como “o carrasco”, dá ordem secreta de custódia aos profanadores
da raça ariana, mesmo após estes terem cumprido pena criminal, levando-os
para manicômios e instituições do gênero; em 26 de março de 1938, é publicado
o decreto referente à declaração obrigatória de todos os bens de propriedade
de judeus com valor superior a 5 mil marcos; a 14 de julho, é publicado o
terceiro decreto da Lei de Cidadania do reich, que determina a inscrição em
registro público de todas as empresas de propriedade de judeus; em 17 de
agosto, é publicado o segundo decreto da Lei de Troca de Nomes de Família
e Apelidos, determinando aos judeus a adição obrigatória dos prenomes Sara e
Israel; no último bimestre de 1938, com a imposição de uma multa solidária e
coletiva de 125 milhões de marcos contra os judeus, foram publicados decretos
referentes à eliminação destes últimos da economia alemã, bem como a ordem
de arianização das empresas judias e o confisco de todos os bens de propriedade
de judeus; nos dias 9 e 10 de novembro, são encarcerados mais de 20 mil judeus,
e, no dia 15, as crianças judias são expulsas das escolas; em 1940, os judeus
passam a ser deportados; em 7 de março de 1941, é dada a ordem de trabalhos
forçados aos judeus alemães; em 31 de julho, Hermann Göring, fundador da
Gestapo e fomentador dos campos de concentração, encarrega Heydrich da
evacuação de todos os judeus europeus nos territórios ocupados pela Alemanha;
a 1º de setembro, são determinadas novas limitações à liberdade de locomoção
e a todos os judeus a obrigação de usar costurada na roupa uma estrela de Davi
amarela; em 17 de setembro, começa a deportação geral dos judeus alemães; a
24 de abril de 1942, os judeus são proibidos de usar transportes públicos; em
junho, inicia-se o extermínio maciço de judeus em Auschwitz, por meio de
gases; em 18 de setembro, ocorre uma drástica redução nas rações de comida
para os judeus; em 30 de setembro, Hitler declara publicamente que a Segunda
Guerra Mundial terá como resultado a aniquilação de todos os judeus europeus44.
Essa exaustiva cronologia revela o aparato normativo pelo qual o
Holocausto se estruturou. Os liderados de Hitler não saíram simplesmente
matando as pessoas: houve intensa atividade jurídico-normativa direcionada à
desumanização de um grupo e à apropriação de suas riquezas, que sustentaram
o que os nazistas chamavam de seu “milagre econômico”.
Naqueles dias, mediante o radical e odioso desprezo dos mais
comezinhos direitos humanos de milhões de pessoas por meio da pilhagem
de suas propriedades, os alemães enfrentaram as consequências desastrosas
da crise econômica mundial de 1929 e do tratado de Versalhes, que encerrou
44
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a Primeira Guerra Mundial e obrigou a Alemanha derrotada a pagar aos
vencedores pesadas indenizações.
Claro está que a Alemanha nazista, pelo direito positivo, desconsiderou
a essência humana ao normatizar as raças ariana e judia e sua miscigenação,
proibida a título de corrupção racial; alteraram o nome civil das pessoas e as
marcaram com a estrela amarela; cadastraram as propriedades e empresas e
as confiscaram; aplicaram uma gigantesca multa pecuniária coletiva aos
judeus; impediram a liberdade de locomoção e o acesso aos serviços públicos;
encarceraram e praticaram o genocídio, etc.
Pois, mesmo com tanta barbárie, o país contava com juízes e tribunais.
Como dá conta Grunberger, o Ministério da Justiça do terceiro reich reconheceu
ao porta-voz das SS — organização paramilitar ligada ao partido nazista — a
função de administração da justiça; juízes, como Herr Bumcke, presidente do
Supremo Tribunal de Justiça de Leipzig, vestiam o uniforme da SS; os tribunais
condenavam sem provas; as penas eram draconianas, e as decisões previamente
acertadas entre oficiais do governo e os magistrados45.
Numa Alemanha onde, segundo Ian Kershaw, nove entre dez alemães
apoiavam Hitler no auge de sua popularidade46, nem mesmo a democracia
política, consubstanciada na expressão popular majoritária, conseguiu conter
os horrores nazistas — um exemplo histórico de um sistema de direito positivo
com o consentimento da maioria da população, estruturado em bases jurídiconormativas e, ainda assim, marcado pela odiosa intolerância ao outro, suportado
economicamente pela pilhagem legalizada.
O abuso alemão com base jurídica, normativa e popular, aliás, não
se limitou a apenas determinado grupo em razão da religião: incluiu outras
minorias e povos, como os homossexuais, os ciganos, etc. Nesse espectro,
Grunberger aponta, dentre outros exemplos, a reformulação da Lei contra o
Homossexualismo, tornando-a mais severa; a condenação sem provas de
comunistas acusados de homicídio à pena de 133 anos de prisão; e a concessão
do divórcio, a pedido do marido, fundamentada no fato de que a esposa
procedia de uma família de má reputação (irmã com antecedentes criminais).47
Oliver Thomson ressalta que “em 1939 os alemães mataram 20 mil poloneses
em Bydgoszcz e mais tarde 9 mil sérvios iugoslavos em Ravna Cora, apenas dois
exemplos de atos de minigenocídio contra não-judeus”48.
Daí não causar estranheza que, em 1945, no tribunal de Nuremberg
— instalado para o julgamento dos nazistas por crimes contra a humanidade —,
45
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Idem, pp. 130-141.
El mito de Hitler, Barcelona, 2008, p. 15.
Ibidem.
A assustadora história da maldade, SP, 2002, p. 508.
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a defesa tenha alegado que os réus apenas obedeciam a seus superiores, no
que seria o estrito cumprimento do dever legal, mecanismo institucionalmente
estabelecido pelo regime jurídico nazista.
É de reconhecer-se, diante desses tristes exemplos, a correção das
palavras de Tomás de Aquino no sentido de que “direito e justiça não são o
mesmo”. Quanto ao direito, “chama-se positivo o que procede da vontade
humana. Mas nada é justo por proceder da vontade humana; pois doutra
maneira, a vontade humana nunca seria injusta”49.
Para evitar absurdos de tal naipe, a inteligência humana há que aplicar
a norma não-escrita no núcleo da essência elementar daquela que dispõe a lei
positiva, a fim de garantir que se faça o bem e se evite o mal. Tal máxima,
inscrita desde sempre no coração humano, é a suprema Lei Universal da
Fraternidade e implica, pragmaticamente, a concretização universal dos
direitos humanos em todas as suas dimensões, com vistas à satisfação da
dignidade da pessoa humana. Sua lógica impositiva é a de que o planeta
será tanto melhor quanto maior e mais abrangente for a real concretização
multidimensional daqueles direitos e o respeito a esta dignidade, o que não
significa paternalismo ou demagogia.
Inoculados dessa inspiração cristã, portanto, os direitos humanos
correspondem modernamente ao direito natural admitido pelos povos do planeta,
integrando a consciência universal que os afirma e não tem mais dúvidas sobre
sua existência e legitimidade. Sob essa perspectiva, a lei desumana não tem força
obrigatória. Afirma Tomás de Aquino: “A vontade humana, por uma convenção
comum, pode tornar justa uma coisa entre aquelas que em nada se oponham à
justiça natural”. Daí que o Filósofo diga, em Ética V, que “justo legal é aquilo
que, em princípio, nada exige que seja de um modo ou outro; mas, uma vez
estabelecido, deve sim ser de um modo. Mas, se algo, por si mesmo, se opõe
ao direito natural, não pode tornar-se justo por disposição da vontade humana.
Se, por exemplo, se decretasse que é lícito roubar ou cometer adultério. Por isso
exclama Isaías, 10,1: ‘Ai daqueles que redigem leis iníquas’”50.
Como disse Dante Alighieri, leis positivas que contrariam o direito
natural — sob essa perspectiva, os direitos humanos — “são leis só de nome,
não o são de fato”51.
Assim sendo, aplicável universalmente, inspirada no tomismo
e expressando o humanismo integral, a vida do direito compreende
transversalmente os direitos humanos e não se restringe aos aspectos positivistas.
49
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Justifica-se, destarte, a concretização dos direitos humanos pelo humanismo
antropofilíaco, que deve permear a consciência universal e, então, o espírito
objetivo do mundo. Conforme sublinha Maritain, “bem compreendo que, para
alguns, um humanismo autêntico só deve ser por definição um humanismo
antirreligioso. Pensamos de modo absolutamente contrário”52.
Em verdade, como para Maritain, é de rigor aceitar-se que “tal
humanismo é capaz de engrandecer o homem na comunhão”53. Pela conduta
cristã, ainda que alguém não seja cristão, estará agindo em prol da fraternidade,
categoria jurídica central expressa tanto na missão aclarada no preâmbulo
quanto nos objetivos da Constituição Federal do Brasil e que melhor atende,
ainda, ao déficit humanitário e de sustentabilidade planetária no tempo presente.
Pela fraternidade que preenche o conteúdo desse humanismo
antropofilíaco, Jesus Cristo, em sua compaixão, promoveu de maneira inédita
e absoluta na humanidade a valorização da vida humana. Jesus insufla este
humanismo abrangente nos direitos humanos, um humanismo que compreende
e resolve a dialética entre liberdade e igualdade.
Abordando com precisão científica o inconsciente coletivo, Jung54
afirma que “com certeza, o cristianismo abriu-nos o caminho”55 para evitar o mal,
caminho que se percorre objetivamente em sociedade pela via do humanismo
integral. A proposta fraterna de Jesus Cristo promoveu uma verdadeira revolução
humanista em favor do homem todo e de todos os homens, revelando, para
o direito, pelo amor, a concepção integral e universal do que atualmente se
entende por direitos humanos.
É o que afirma Nalini, ao sublinhar que “o cristianismo exerceu função
preponderante para a concepção ínsita ao ser racional. Queira-se ou não aceitar
esse fato, a contribuição da doutrina da Igreja para o pensamento universal passa
pelo reconhecimento da igualdade entre os homens”56. O mesmo pensador anota
que essa igualdade entre irmãos significava “loucura e escândalo para o sofisticado
pensamento helenístico, para o qual a escravidão era uma instituição calcada na
desigualdade intrínseca à espécie. O amais-vos uns aos outros do Evangelho é a
consubstanciação desta nova ordem”57, sem esquecer de incluir a si mesmo.
Op. cit., p. 4.
Idem, p. 7.
54
A propósito das citações de Jung nas presentes reflexões, existe um Grupo de Pesquisa da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná — o Núcleo de Direito e Psicanálise,
liderado por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho — devidamente registrado no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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Idem.
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Há que reconhecer-se essa nova ordem — a fraternidade — na qual, como
também confirma Adeodato, “a ideia inicial, revolucionária, é cristã, a partir dos
evangelistas, que se referem a Jesus, e de Paulo de Tarso. A noção de direito
humano como direito subjetivo inerente à condição humana é a novidade que eles
trazem. Os precursores gregos, como Sófocles e Aristóteles, viram a existência de
direitos naturais acima dos direitos positivos, é certo, mas a extensão a todos os
seres humanos (a igualdade radical) parece ser novidade cristã”58.
Percebe-se, de fato, uma nítida diferença quando confrontamos a
proposta fraterna de Jesus Cristo, que dá conteúdo ao humanismo integral, com
o pensamento filosófico de Aristóteles, para quem, por exemplo, “há na espécie
humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma,
ou a fera ao homem; são os homens nos quais o emprego da força física é
o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos
são destinados, por natureza, à escravidão; porque, para eles, nada é mais fácil
que obedecer”59. Enquanto Jesus disse que “eu sou o caminho, a verdade e a
vida”, Aristóteles, por sua vez, afirmou que “a felicidade aparece como um bem
perfeito e bastante por si, sendo o fim de todas as ações”60.
A lógica do universo, a propósito, parece confirmar o ensinamento
de Jesus Cristo, pois, segundo o físico Stephen Hawking, “o universo está se
expandindo”61. Ao expandir-se, percorre um caminho e, se caminha, é de rigor
concluir que segue para a evolução. Hawking explica, ainda, que “a situação é
bem parecida com a de um balão”62; em decorrência, o universo se expande no
seu todo, não deixando partes para trás, de sorte que realiza esta evolução em
tom abrangente e includente. O universo não tem por finalidade a felicidade e,
sim, a evolução. Ao pregar ao homem o caminho para o Pai, Jesus Cristo, como
não poderia deixar de ser, está em linha com o universo.
Esta é a missão do homem e do universo: trilhar o caminho. Para tanto,
Jesus prega a atitude do homem propondo um mandamento novo, segundo
o qual todos devem ser tratados como irmãos. Tal fraternidade abrange a
totalidade das pessoas e das coisas, convergindo para a explicação física da
conexão universal em eterna expansão.
Logo, o humanismo integral presente nestas reflexões não é teocêntrico,
nem muito menos um retrocesso ao fundamentalismo cristão medieval.
Tampouco representa a aceitação do humanismo antropocêntrico individualburguês: é, sim, um humanismo antropofilíaco com uma nítida proposta
58
59
60
61
62

42

A retórica constitucional, SP, 2009, p. 125.
Op. cit, p. 19.
A ética – textos selecionados, SP, 2003, p. 36.
Uma nova história do tempo, RJ, 2005, p. 66.
Idem, p. 70.

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

de relacionamento universal, abrangente e includente entre os homens, entre
tudo e todos, que se concretiza pelo amor fraterno.
Hannah Arendt afirma que o amor ao próximo parte da premissa de que
“este amor ama aos outros como a si próprio”63, materializando a dita conexão. E,
se assim é, por conta desta conexão universal, é natural na humanidade o vínculo
afetivo — amar aos outros como a si próprio — do qual emana a fraternidade
entre todos e tudo. Segundo Bento XVI, “qualquer um que necessite de mim e
eu possa ajudá-lo, é o meu próximo. O conceito de próximo fica universalizado,
sem deixar de ser concreto”64.
Mais do que iguais, nas palavras de Jesus Cristo, todos são irmãos. Ou, no
dizer de Voltaire, “é preciso considerar todos os homens como nossos irmãos”65, e,
simultaneamente, olhar por nós mesmos: eis a chave do humanismo antropofilíaco,
legitimador do direito adequado, que faz o bem em oposição ao mal.
Francis Bacon disse que “nunca há excesso na caridade”66, e a caridade
pode e deve evoluir ao infinito. Essa crença elevará o homem e todos os homens,
pois, conforme Montaigne, “a crença na bondade alheia é uma prova não
desprezível da própria bondade”67. Que cada um coloque-se no lugar do próximo
(do irmão) e cuide de tratá-lo com fraternidade, assim como espera ser tratado.
E que o próximo também aja com reciprocidade nesse tratamento fraterno,
de modo que, entre todos e tudo, haja verdadeira e racional solidariedade e
proporcionalidade, com vistas à dignidade da família humana.
Bento XVI afirma esta necessária reciprocidade em amar e ser amado
ao proclamar que “o homem também não pode viver exclusivamente de amor
oblativo, descendente. Não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber.
Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo”68.
A mesma ratio é explanada por Dworkin ao asseverar que “somos
eticamente responsáveis pelas consequências das escolhas que fazemos tomando
por base essas convicções, preferências e personalidade”69, de modo a sopesar
o “princípio da igual importância”70 — que significa, no tocante às pessoas, que
“é importante que as vidas humanas sejam bem-sucedidas, e não desperdiçadas,
e isso é igualmente importante para cada vida humana”71. Segue a mesma linha
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o “princípio da responsabilidade especial”72 pelo qual, “embora devamos todos
reconhecer a igual importância objetiva do sucesso da pessoa humana, há uma
pessoa que tem responsabilidade especial e final por esse sucesso, ou seja, a
pessoa a quem pertence tal vida”73. Pelo princípio da igual importância, deve-se
considerar o próximo com a fraternidade com que ele gostaria de ser tratado,
enquanto pelo princípio da responsabilidade especial cada qual deve ter amor
por si mesmo e exigir também do próximo essa fraternidade.
A um só tempo, Dworkin acentua que cada qual deve assumir a
responsabilidade por seu próprio bem, assim como a responsabilidade pelo
bem do próximo e — em última ratio — pelo bem do planeta. Não se trata de
individualismo nem de coletivismo, mas da dignidade humana e planetária, de
quem e para quem dirigir a fraternidade. Não se deve abrir mão da responsabilidade
pelo próprio bem em prol da responsabilidade pelo bem dos demais, mas
também não se pode abrir mão da responsabilidade pelos outros e por tudo em
prol da responsabilidade para com o próprio bem. Isto se faz pela percepção da
consubstancialidade implicadora de uma integralidade jurídica quântica.
Em suma, como explana Lugon, “uma primeira abordagem da ética
faz sempre emergir a noção do bem e do mal, na sua primeira concepção
jusnaturalista. Mesmo se desprezando por superada a ótica maniqueísta que
divide os homens em bons e maus, mesmo abandonadas quaisquer incursões
metafísicas, restrito o estudo exclusivamente ao campo da filosofia, ainda
assim, tem-se o homem, com seu livre arbítrio, a procurar a bússola que o
oriente no sentido de realização pessoal”74. E continua: “independentemente
de tal constatação, a leitura do ‘De lege’ faz exsurgir uma ideia de bem
no sentido de elevação espiritual. Quer com fundamento na fé, quer com
espeque filosófico ou sociológico, impõe-se um direcionamento positivo,
contendo um tanto de solidariedade e de misericórdia, uma inspiração sadia
que habita o nexo relacional entre o homem individualmente considerado e
a sociedade em que ele se situa”75.
Dessa perspectiva quântica de singularidade por consubstancialidade
emerge a necessária aplicação da Lei Universal da Fraternidade, por meio da
qual o bem, em sua incidência, afasta o mal sem que ninguém seja aviltado nos
respectivos direitos e interesses — o que juridicamente ocorre quando os direitos
humanos são efetivados. Tal fato, por óbvio, há de acontecer objetivamente
naquela sociedade fraterna, assim entendida pelo nível satisfatório de
concretização multidimensional, vertical e horizontal, dos direitos humanos.
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Quanto mais evoluídos forem o homem e todos os homens, e assim
civilizados, amando ao próximo como a si mesmos, mais concretos serão os
direitos humanos em todas as suas dimensões e mais fraterna a humanidade
considerada em seu todo, como também o planeta.
Como se vê, não há relativismo nas presentes reflexões entre bem e
mal, pois aqui tais conceitos possuem conteúdos significáveis, tendo em vista
estarem atrelados, na régua da evolução que mede o marco civilizatório do
planeta por meio do nível de concretização dos direitos humanos — medido hoje
em dia pelo Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas mediante a
apuração anual do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada país —,
ao sistema de referência da fraternidade.
Por conseguinte, em cada situação concreta, serão juridicamente
determináveis o bem, por meio de seu reconhecimento e respectiva
concretização, e o mal, por meio da sua supressão, tudo em face nível dos
direitos humanos do homem todo e de todos os homens, em suas múltiplas
dimensões, para a satisfação da dignidade humana. Não há que se falar, pois,
em maniqueísmo ou relativismo.
4. HUMANISMO INTEGRAL E A ANTROPOFILIA
O humanismo integral não pretende impor às pessoas a fraternidade pela
via da convicção religiosa porque, como afirma Maritain, “não tem por ofício
a sociedade política conduzir a pessoa humana à sua perfeição espiritual”76.
Centrado na proposta de Jesus Cristo, no poder da fraternidade e da compaixão,
é um humanismo cristão que permeia o direito e atua, ao final das contas,
como categoria jurídica sustentadora dos direitos humanos em todas as suas
dimensões, cuja melhor ótica é a do direito quântico.
Ainda na trilha de Maritain, o humanismo integral reconhece que a
fraternidade e seu desdobramento na compaixão não são virtudes exclusivas
do cristão, considerando, como objetivamente expunha o filósofo francês, que
“ser um homem pura e simplesmente bom e virtuoso, constituído firmemente
em um estado de retidão moral, supõe de fato os dons da graça e da caridade,
estas virtudes infusas que merecem propriamente, porque vêm pelo Cristo e
conduzem a Ele, o nome de virtudes cristãs, mesmo quando, em consequência
de algum obstáculo de que não é responsável, o indivíduo em que residem
ignora ou desconhece a religião cristã”77.
Em seu humanismo integral de visão teocêntrica, em que “Deus é o
centro do homem”78, Maritain aceita o Estado laico, embora reconhecendo
a tolerância a outros credos. Todavia, há que fazer avançar a concepção do
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referido pensador, pois não é suficiente essa tolerância — que poderia traduzir
liberdade eclesiástica e caracterizar hierarquia entre as religiões. Tem razão
Porto Oliveira ao afirmar que “o Estado-capitalista-democrático não deve
obediência à fé ou encontra-se vinculado a qualquer religião”79.
A liberdade eclesiástica é de ordem metafísica e teológica; indevidamente
levada à seara política e jurídica, consiste na tolerância institucional aos outros
credos com base em um deles, que, potencialmente, propicia fundamentalismo
quanto ao credo dominante, tendendo ao seríssimo perigo da intolerância.
Adverte o sociólogo Lepenies que “a ideologia nazista é o exemplo mais
flagrante de que a obsessão pela pureza leva à intolerância”80.
A convivência harmônica e livre de hierarquia entre os credos consagra
o direito à plena liberdade religiosa. Segundo Mendes Machado, “neste
sentido, existe uma clara contradição entre o discurso exclusivista da liberdade
eclesiástica e o discurso inclusivo do direito constitucional”81.
Em que pese nossa condição de cristãos — e a crença pessoal e
incondicional em Jesus Cristo —, entendemos que, quanto ao pensar jurídico,
Mendes Machado está correto ao ponderar que “é possível descortinar a
existência de uma diferença fundamental entre a concepção de uma comunidade
política como comunidade moral de matriz confessional edificada a partir
de uma particular concepção de verdade objetiva, ou como comunidade
constitucional inclusiva, constituída a partir da garantia de direitos subjetivos
de igual liberdade a todos os cidadãos e do respeito pelo princípio da separação
das confissões religiosas do Estado”82.
O Estado de Direito deve ser laico e democrático, sendo a liberdade
de crença uma garantia fundamental — como é, por exemplo, garantida
explicitamente na Constituição brasileira. Assim sendo, é inadmissível
qualquer retrocesso em tal seara, pois nos remeteria de volta à Idade Média. A
secularização que caracteriza o direito é um reclamo que ecoa com consistência
e firmeza desde a Baixa Idade Média, tendo como marco o pensamento de
Marsílio de Pádua, externado no século XIV na obra Defensor pacis. Ali já
propugnava o pensador italiano a separação entre a Igreja e o Estado, com o
que — conforme anota Mezzaroba — “a paz civil seria assegurada”83.
Logo, o Estado de Direito, sustentando-se na liberdade eclesiástica,
não contempla uma doutrina teocêntrica. A liberdade eclesiástica não é de
ordem jurídica-institucional, o que Paulo VI, bem a propósito, esclarece ao
afirmar que, “fundada para estabelecer já nesse mundo o reino do céu e não
para conquistar um poder terrestre, a Igreja afirma claramente que os dois
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domínios são distintos, como são soberanos os dois poderes, eclesiástico e
civil, cada um na sua ordem”84.
Não é crível no Estado civil qualquer redução da plena liberdade
religiosa para a condição de liberdade eclesiástica, o que configuraria impensável
discriminação entre os credos. Mesmo considerando que a maioria da população
seja cristã, o resultado seria o que Benjamim Constant, que tanto defendeu a
liberdade religiosa, chamou de “abuso das massas”85. De outro lado, tampouco
parece aceitável sem reservas o humanismo antropocêntrico, pois colocar o
homem no centro de todas as coisas é próprio do iluminismo individualista que
leva à banalidade, traduzida no hedonismo e no egoísmo.
Por conta deste elemento iluminista, “erros monumentais oneram,
segundo M. Villey, a concepção do direito: o individualismo repousa no postulado
da prioridade do elementar que elimina qualquer ideia de sociabilidade natural
dos homens; é acompanhado da fé racionalista, que ignora o direito, a ars boni
et aequi e, na realidade do mundo vivido, busca soluções justas”86.
De fato, o antropocentrismo desconsidera as relações de fraternidade
entre os homens enquanto realça o individualismo e o hedonismo — que exigem
o dogmatismo para a convivência humana sob a premissa de que o direito
positivado é justo por ser a lei a vontade geral do povo: tudo para tornar o direito
imune a outras reflexões axiológicas, salvo a do cumprimento cabal da lei.
Como enfatiza Maritain, “a infelicidade do humanismo clássico foi
a de ter sido antropocêntrico e não de ter sido humanismo”87. Realmente, o
antropocentrismo leva o homem, egoísta e hedonista, a se imaginar parte
de um grupo de deuses tais como os cruéis, impiedosos e narcisistas deuses
da mitologia greco-romana.
Paulo VI ensina: “O homem, longe de ser a norma última dos valores, só
se pode realizar a si mesmo, ultrapassando-se”88 .Há, então, outro humanismo,
uma via mais adequada, um humanismo fraterno, inclusivo, evolucionista
e emancipador que proclama a concretização multidimensional dos direitos
humanos e que não é teocêntrico, embora tenha, em razão de sua proposta,
Jesus Cristo como a grande referência — por isso, obviamente, não sendo
antropocêntrico: é o humanismo antropofilíaco, que não é teocêntrico e muito
menos antropocêntrico. Antropofilíaco porque, sob a perspectiva cultural cristã,
os homens, mais do que iguais, são irmãos, habitando e nutrindo-se do planeta.
O dicionário Houaiss define o verbete antropofilia como substantivo
feminino: 1. qualidade ou virtude de antropófilo; 2. afeto e interesse pelos
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seres humanos; sociabilidade. É esse o humanismo da fraternidade entre todos
e tudo: embora a religião seja de um grupo, a cultura é de todos, e o Cristo,
antropologicamente, é universal, concreto e irrefutável; de modo que não está
sujeito ao relativismo da fé e alcança o direito.
Pautada pela antropologia jurídica, a visão antropofilíaca reconhece
que a proposta de Jesus insuflou na consciência histórica o espírito objetivo da
fraternidade universal, já referido por Hegel89. Ao garantir e valorizar o homem,
assegurando-lhe a autodeterminação por meio do livre-arbítrio e deslocando-o
do centro das coisas para o meio difuso delas, esse movimento humanista deixa
de considerá-lo absoluto no seu individualismo (humanismo antropocêntrico)
e, pela sociabilidade, passa a relacioná-lo com todos e tudo em nome da
fraternidade cristã (humanismo antropofilíaco).
Ao invés de conjecturar a respeito de um juramento coletivo da
humanidade, manifestamente fictício, é melhor encontrar apoio na consciência
histórica que, sob influência cristã, construiu o espírito objetivo da fraternidade
universal. Consoante Savagnone, o ideal da fraternidade vai evoluindo “de la
philia griega a la fraternidad cristiana”90.
5. CONCLUSÃO
Em conclusão: o humanismo integral que as presentes reflexões
acolhem — embora tenha em Jesus Cristo o seu Mestre e Filósofo por conta
da infusão cultural de sua proposta, sintetizada para o direito na Lei Universal
da Fraternidade — é posto a serviço de todos e de tudo com independência de
credos, um humanismo, enfim, com fundamento antropofilíaco, legitimador do
direito natural da fraternidade constitutivo do jus-humanismo normativo.
É disso que se trata a transposição ao direito do humanismo integral
pelo tomismo, que ora expomos. Posto que, conforme Nicolas, “os tomismos
diversificam-se de acordo com os problemas que parecerem mais atuais, mais
centrais e de acordo com as correntes modernas de que se procura compreender
a substância num pensamento original”91.
Portanto, por esse humanismo, o homem tem valor, ou seja,
dignidade, independentemente de Deus, mas, não é equiparado a um deus,
logo, não é superior, muito menos, nega valor a todos os outros homens, daí
porque, a partir desse humanismo, é possível se sustentar um capitalismo que
é obra humana, inclusivo e emancipador, para todos os homens, qual seja,
o capitalismo humanista.
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ESTADO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E O HOMEM SOB O ENFOQUE DO
HUMANISMO INTEGRAL DE JACQUES MARITAIN
Diogo Malgueiro Espindola92
1. INTRODUÇÃO
Atualmente, à luz do cenário político-jurídico brasileiro, situado num
sistema social agitado por uma consciência política e democrática mais ativa em
decorrência das discussões que suscitam os problemas de governo, os problemas
referentes ao poder judiciário e a postura que os cidadãos devem assumir, em
sua simplicidade, como sujeitos de direito, parece paradoxal a constatação, de
fato, dos problemas pelos quais passam os direitos humanos no que toca à sua
efetividade e possibilidade de acesso por parte destes mesmos cidadãos.
Nesse sentido, é importante problematizar que o pensamento cristãopolítico de Jacques Maritain tem importantes contribuições a dar no sentido de
uma reformulação dos problemas à luz do cristianismo humanista, diferente do
humanismo-renascentista surgido no século XV.
Será possível uma contribuição no sentido de aumentar as
potencialidades humanas? Com base nisso, será possível dizer que o Ideal
Histórico, porém concreto, de uma nova cristandade, como processo, pode
potencializar e mesmo aperfeiçoar os princípios fundamentais do país e mesmo
os direitos fundamentais?
Acreditando em uma resposta positiva às indagações, procurar-se-á
demonstrar, por meio da análise da teoria proposta pelo professor Maritain
e da síntese de seu raciocínio com dispositivos constitucionais básicos, mas
significativos, que o humanismo integral dará bons frutos em direção a um
aperfeiçoamento do homem, proposta de todo humanismo que se pretenda válido.
Será demonstrado que, reabilitando os conceitos secularizados de
homem, pessoa humana, dignidade; que, ressignificando, à luz de um humanismo
integral e do ideal histórico concreto de uma nova era cristã, as relações entre os
homens e entre estes e as instituições iluminados por uma consciência evangélica,
o acadêmico, o militante, o operador do direito, seja em que nível for, têm uma
responsabilidade que se confunde com um dever de lutar heroicamente para,
todos os dias, melhorar o acesso à Justiça, a Efetividade do Direito e caminhar a
uma perfeita alegria na terra, mas com os olhos postos na beatitude eterna.
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2. AS TRAGÉDIAS DO HUMANISMO – DO PROBLEMA DO ANTROPOCENTRISMO
AO ATEÍSMO SOVIÉTICO
O Humanismo, como conceito referente a um período determinado da
história do pensamento, é de importância indelével para a construção de uma
nova cristandade. Porém, a proposta que é apresentada pelo Professor Jacques
Maritain difere da clássica definição de humanismo. Desse modo, importa
esclarecer, num primeiro momento, qual a diferença entre o Humanismo
Clássico e o que o professor Maritain entende por Humanismo Integral.
Historicamente93, o termo Humanismo é de uso relativamente recente.
O filósofo e teólogo protestante alemão Friedrich Immanuel Niethammer (1766 –
1848) usa-o, pela primeira vez, em sua obra The Dispute between Philanthropinism
and Humanism in the Educational Theory of our Time (1808). Nessa obra de
180894, o humanismo será caracterizado como o sistema educacional reformado
por inspiração do helenismo romântico de Winckelmann e Goethe.
Apesar de o termo humanismo ter sido usado pela primeira vez nessa
época, deve ser derivado do latim humanitas, já usado por Cícero e por Aulo
Gélio, trazendo em si o mesmo significado de paideia para os gregos. Quer-se
dizer com isso que humanitas significa um conjunto de esforços de educação no
sentido de formar integralmente o homem.
De fato, o Humanismo, como sistema educacional, é marcado pela
redescoberta das obras clássicas de autores gregos e latinos em nova interpretação
e trabalhos de tradução nos séculos XV e XVI e pelo renascimento, ou seja,
retorno aos textos autênticos, livres de leituras condicionadas pelos comentadores
tradicionais dos filósofos. Inclusive, a língua grega tornouse símbolo de cultura e
erudição: com a realização dos Concílios de Ferrara e Florença (respectivamente
em 1438 e em 1439) e com a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos
em 1453, houve grande estabelecimento de doutores e intelectuais na península
itálica, de modo que se incrementou o ensino da língua.
Nesse espírito de revivescência, é importante ressaltar que o
Humanismo é Humanismo Renascentista. Como categoria historiográfica,
pode-se fazer referência à obra A Cultura do Renascimento na Itália, de
Jacob Burckhardt95. Esse eminente historiador do século XIX caracterizou
o Renascimento pelo individualismo teórico e prático, exaltação da vida
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BRUNI, Lugino e ZAMAGI, Stefano. Handbook on the Economics of Philantropy, Reciprocity
and Social Enterprise, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. 2013. p. 191.
95
BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália – Um Ensaio. Companhia das
Letras, São Paulo, 2009.
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mundana, sensualismo, paganismo, secularização das religiões, libertação das
autoridades constituídas, naturalismo filosófico e acentuado gosto artístico,
em contraposição à Idade Média, tida como período de grandes provações e
obscurecimento da razão humana.
Mencione-se que existe divergência acerca do significado filosófico
que o humanismo possa ter representado. Porém, deve-se entender, conforme
Eugênio Garin96, que a filosofia pode ser encontrada também na especulação
não-sistemática, ou seja, sem a construção de grandes sistemas filosóficos, mas
na reflexão pragmática e aberta.
O Humanismo, apesar das divergências que podem ser opostas à
sua importância e dos limites de influência na história do pensamento, quer
nada mais que transformar o homem cada vez mais humano, mais cônscio
da própria dignidade e da dimensão de sua capacidade, fazendo uso de suas
potencialidades e forças - da razão, mas também do corpo - para modificar
a natureza, transformando o mundo em benefício de si próprio com vistas a
aumentar sua liberdade.
Tal projeto, notoriamente benéfico, é questionado por Jacques
Maritain. Segundo o professor, o humanismo-renascentista clássico poderá ser
classificado como antropocêntrico97.
Para que se torne claro o motivo de tal predicação, deve-se ter em mente
que o professor Maritain procura, do ponto de vista de uma filosofia da história
moderna, caracterizar o homem ante Deus e ante seu próprio destino. Para isso,
submete essa caracterização prática a um duplo questionamento especulativo que
a antecede, respectivamente antropológico e teológico: O que é o homem? Qual a
relação que se estabelece entre o homem, a graça divina e a liberdade?
O humanismo-renascentista apresentado responde aos problemas
antropológico e teológico com base em duas teologias humanistas distintas,
uma mitigada e uma absoluta.
A Teologia Humanista Mitigada corresponde ao molinismo ou ao
calvinismo: aqui a criatura reclama para si, em iniciativa primeira e absoluta, a
possibilidade de praticar o bem (e os atos meritórios) e da salvação da própria
alma. O papel de Deus continua a dar o ser ao homem e possibilitar a salvação
pela graça, mas a orientação que o homem seguirá é totalmente independente.
A graça divina é uma necessidade da natureza. O homem honrado, que pratica
atos racionalmente perfeitos, seria naturalmente coberto pela graça e, portanto,
salvo. Para isso, deve ter um fim último de prosperidade cá abaixo, na terra, e
um fim último de beatitude perfeita no céu.
REALE, Giovani. Op.cit. p.8.
MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral – Problemas Temporales y Espirituales de una
Nueva Cristiandad. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1966. p.28
96
97

51

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

A Teologia Humanista Absoluta, por sua vez, corresponde a uma
teologia do racionalismo: ao homem, e a ele só, cabe a reivindicação e
conquista da liberdade, independentemente da graça divina. Corresponde a esta
resposta uma teologia de bondade natural, como em Jean-Jacques Rousseau,
Comte e Hegel. O homem é um ser puramente natural e pode ser livre, vive
independentemente de uma conexão com uma ordem sobrenatural que se refira
ao pecado original e à graça divina. Assim, exige todos os méritos para si.
Seja ferido pelo orgulho protestante, seja ferido pelo orgulho
racionalista, o humanismo deixa de sê-lo. Torna-se puramente antropocentrismo
porque o pessimismo protestante inerente à concepção da criatura humana faz
com que o homem se volte para si próprio, esquecendo da dignidade que possui
como filho de Deus, concebido à Sua imagem e semelhança. Desse modo,
tem lugar uma diabólica inversão: os dons de ser, da alegria e do amor do
conhecimento, da liberdade, da criatividade, naturalmente cristãos, causados
por Deus, são tidos do próprio homem como causa primeira.
Assim sendo, o professor Maritain conclui que o HumanismoRenascentista, por meio de seu orgulho antropocêntrico, representa uma
tragédia do humanismo e deve ser chamado de humanismo inumano. Isso
é confirmado pelo giro fatal a que se dirigiu a humanidade, principalmente
levando em consideração os regimes totalitaristas e imperialistas, em que
o quadro inicialmente pintado pelo humanismo-renascentista, aperfeiçoado
pelo projeto do racionalismo moderno, manchou-se com o próprio sangue do
homem que o pintava. O humanismo nada mais foi que um projeto dirigido
para a destruição de si.
Um racionalismo cientificista orgulhoso surge e se aperfeiçoa no
correr dos séculos, correspondendo não só à tragédia do humanismo, mas,
segundo Maritain, às tragédias do homem, da cultura e de Deus, culminando em
um ateísmo soviético que guardaria um profundo ressentimento com relação ao
cristianismo e ao mundo cristão.
À tragédia do homem corresponde a já aduzida perda da dignidade
de filho de Deus. Ao que o Maritain chama de golpes da graça98, Freud
chama feridas narcísicas99, e foram responsáveis pela perda do orgulho na
Ib.id. p.31.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 14ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2010. Citando Freud,
a filósofa brasileira mostra que a raça humana sofreu três feridas narcísicas. A primeira delas teria
sido produzida por Nicolau Copérnico, ao demonstrar que o homem não era mais o centro do
mundo e que a Terra não era mais o centro do universo, ao redor do que girava todas as coisas.
A segunda ferida narcísica foi obra de Charles Darwin que, na Evolução Natural, concebeu o
homem como produto final da seleção evolucionista cega da natureza. A terceira ferida narcísica
seria a produzida pelo próprio Freud, com a psicanálise, demonstrando que se é muito mais
98
99
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personalidade antropocêntrica desenvolvida.
À tragédia da Cultura correspondem três momentos distintos, mas
inter-relacionados. Primeiramente, o orgulho antropocentrista, esquecendo
de suas origens cristãs, planeja uma ordem humana instaurada por meio da
razão, mas ainda com ares de cristianismo – momento denominado naturalismo
cristão100; num segundo momento, separada da religião, uma cultura deve
necessariamente tomar partido contra elas, não podendo permanecer indiferente
– confiante na riqueza obtida pela exploração dos recursos, esse momento de
otimismo racionalista e refutação das superstições religiosas é do liberalismo
burguês; o terceiro momento é aquele referente ao ateísmo radical, caracterizada
pela inversão materialista de todos os valores humanos.
Para Deus, resta a compreensão humana da transcendência. Torna-se,
nas palavras de Maritain101, uma razão geométrica incapaz de elevar-se a uma
intelecção analógica. As razões de Deus são imperscrutáveis pelo homem, de
modo que jamais podemos conhecer suas causas, inclusive as finais. Aqui vê-se
Deus como expõe Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, enfim, dos metafísicos
idealistas. Nietzsche anuncia a morte de Deus e, como o fim de um ciclo,
coroado com o ateísmo soviético, somente são possíveis duas posições para
Maritain: ou a cristã pura ou a ateia pura.
3. O CRISTÃO, O MUNDO CRISTÃO E O HUMANISMO INTEGRAL
Para Jacques Maritain, na raiz do ateísmo comunista, única
possibilidade de ateísmo puro decorrente da perversão do humanismo, está um
ressentimento contra o mundo cristão e contra o cristianismo.
Os conceitos de mundo cristão e cristianismo são distintos no
raciocínio de Maritain. Para ele, mundo cristão, do ponto de vista da filosofia
da cultura, corresponde a um conjunto de responsabilidades dos cristãos com
referência a um conjunto de formações culturais, políticas e econômicas,
animada pelos elementos sociais com papel social relevante102.
Qual seria, portanto, a tarefa do mundo cristão? Qual a responsabilidade
terrena e por qual razão seria ela cristã e não de outra natureza? Maritain
responde que a sociedade ocidental é, por hipótese de trabalho, cristã porque
recebeu inspiração evangélica ao longo de seu desenvolvimento. Desse modo,
é responsabilidade de cada um trabalhar na terra por uma realização sócio
do que a consciência de si próprio, pois o consciente é apenas uma parte pequena da estrutura
da personalidade, que determina o homem de forma muito menos intensa do que os demais
componentes inconscientes.
100
MARITAIN. Jacques. Op.cit. p.33.
101
Ib.id. p. 34.
102
Ib.id. p. 42.
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temporal das verdades evangélicas. Nessa tarefa, afirma o professor, o mundo
cristão moderno teria falhado.
A falha consiste em ter deixado o mundo econômico, político
e social às leis puramente humanas, sem qualquer tipo de relação com as
determinações evangélicas. Abandonado à anomia da sociedade capitalista, o
comunismo no geral e Karl Marx no particular, ressentir-se-iam contra aqueles
que, portadores de uma verdade e, portanto, responsáveis pela sua realização
temporal, não souberam fazê-lo, foram negligentes. Esse ressentimento
volta-se, no caso, contra a verdade em si103, materializando-se nas doutrinas
comunistas e socialistas.
Para que se construa com êxito um humanismo moderno, Maritain
ensina que é necessária a constituição de uma posição cristã pura, a fim
de fazer frente ao ateísmo. A posição que assume é a posição fundada em
Santo Tomás de Aquino, que chama Integralista ou Progressiva104. Ao cristão
corresponde a tarefa de salvar as verdades humanistas desfiguradas por quatro
séculos de humanismo antropocêntrico, de modo a reestruturar a civilização
cristã em uma nova era.
À nova era da civilização cristã corresponderia um novo tipo de
humanismo, portanto. Desse modo, as questões fundamentais propostas ao
humanismo devem ser respondidas com os olhos nessa nova era para que haja
um Humanismo Integral contraposto à corrupção instaurada. Essa construção
deve ser acompanhada com cuidado.
Com relação ao homem frente ao seu destino, este seria reabilitado
em Deus, de modo a respeitar sempre o enlace da criatura com o Criador.
O humanismo perde seu vício antropocêntrico em lugar de um Humanismo
Teocêntrico, enraizado em Deus, portanto, Integral, pois é Nele mesmo que o
homem tem suas raízes; Humanismo da Encarnação, pois salva da morte eterna
pelo sacrifício de Cristo.
Contraposta à consciência pessimista de si mesmo, portanto,
naturalista, o homem deve ter uma consciência evangélica de si. Consciência
evangélica de si mesmo105 terá, para Maritain, dois caracteres principais: é
conhecimento de si sem busca e os juízos de valor que realiza são livres de
Jacques Maritain ensina, nesse sentido, que o comunismo assume contornos religiosos,
embora ateus. A profissão de fé comunista aparece, sobretudo em Marx, com a revolução do
proletariado redentor.
104
Ib.id. p.62. Em contraposição a uma posição de renascimento do calvinismo primitivo
proposta pelo teólogo protestante Karl Barth que, por aniquilar novamente o homem perante
Deus, pois não creem que a graça divina vivifique o homem, não seria uma solução válida frente
ao ateísmo puro, representado pelo comunismo ou socialismo.
105
Ib.id. p.65.
103
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preocupações sociológicas. Desse modo, apenas seria possível olhar para o
outro como criado à imagem e semelhança de Deus, possível de ser salvo (quer
dizer: não irremediavelmente corrompido pelo pecado original) e que anseia
pela plenitude que a Graça de Deus pode dar.
Munido dessa consciência evangélica de si, o homem pode
conhecer melhor todos os cantos obscuros da própria alma e ser capaz de
superar os preconceitos morais da sociedade, de modo a ter uma consciência
cristã do mal em si mesmo, de modo a aproximar-se do perdão de Deus,
que é misericórdia infinita, e receber o perdão. Independentemente disso,
a consciência evangélica, importa ressaltar, volta-se para os problemas do
mundo cristão e da relação dos homens entre si.
A relação entre graça e liberdade assume também novo significado,
principalmente à luz da teologia de Santo Tomás de Aquino. A Liberdade da
criatura está completamente trespassada pela causalidade criadora, porém
a causa primeira da falta de graça, de acordo com o Doutor Angélico, é
própria: no que toca ao mal, a criatura é causa primeira, mas nunca longe
do perdão divino.
Como se pode perceber, o Humanismo Integral é um humanismo
cristão. Para que seja possível em sede de filosofia política e social, o próprio
Maritain admite que deve superar a sociedade capitalista e buscar transformações
sociais substanciais em nível estrutural106, sob pena de falhar novamente. São
necessários esforços de fé, inteligência e amor que brotam da alma e desejam
conhecer o mundo e a realidade espiritual. Caso contrário, novamente haveriam
mutilações e desfigurações da natureza humana.
O Humanismo Integral, único humanismo verdadeiro, não é
maniqueísta – ou seja, não há uma escuridão religiosa que deve ser esquecida
em favor de uma cessação da alienação espiritual. Tudo é irresistivelmente
atraído pelo governo divino das coisas e nada é esquecido: as forças históricas,
apesar de eventuais erros, servem a Deus107.
Convém observar, de modo explícito, que a ontologia de São Tomás
se desenvolve por meio dos conceitos de ente (ens) e essência (essentia). Ente
é tudo o que é (dá-se a ser, mas permite que o que se criou seja, como ato de
ser), podendo ser lógico (puramente conceitual, como a Justiça e o Direito)
ou extramental (corpóreo, real). A essência, relativamente aos seres criados,
quer dizer potência de ser e não-ser (contingente) e relaciona-se diretamente
com o Transcendental, ou seja, a identificação do ente que é (propriedades
de Ser, portanto) com o uno (simples e não contraditório), o verdadeiro
106
107

Ib.id. p.74.
Ib.id. p.76.
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(cognoscível e racional) e o bom (porque querido por Deus, pode-ser, e
sendo, aspira a perfeição), numa relação de semelhança e dessemelhança
com Deus, pois aquilo que se dá em predicado às criaturas pode-se predicar
a Deus, mas não na mesma intensidade. Desse modo, a Natureza, em Santo
Tomás, será a Criação ordenada racionalmente por Deus, governada pela
Divina Providência, por um ato puramente volitivo de graça e, por isso
mesmo, inteligível segundo as leis naturais e eternas. Excepcionasse a
dignidade do homem, ente criado à semelhança de Deus, dotado de razão
contemplativa e prática e de livre-arbítrio para seguir por meio das virtudes,
ou não seguir, a finalidade da beatitude eterna, por meio da lei divina que,
restituindo-o ao Todo, o fará completamente feliz, e dotado, também, de
ascendência sobre todos os demais entes criados, a ele subordinados108.
O homem burguês, produto de uma sociedade capitalista materialista
ou de uma sociedade socialista orgulhosa nos moldes do ateísmo, é um tipo
condenado. Este deve dar lugar a um novo homem que, consciente da missão
que tem de realizar de forma sócio-temporal o Evangelho, é em si mesmo
prática cristã em ação, consciente de sua dignidade como pessoa humana e de
sua vocação para a santidade.
A missão temporal do cristão é, desse modo, a transformação do
regime social. Tal transformação deve ser obra de santidade ou não existirá109.
Mas é uma santidade diferenciada com relação ao conceito tradicional de
santidade110, porque visa a santificar o profano. Nas palavras do próprio Maritain,
em tradução livre109:
[...] agreguemos que, esse estilo [de
santidade], por afetar à espiritualidade
mesma haverá de ter, sem dúvida,
caracteres particulares propriamente
espirituais – por exemplo, uma
insistência sobre a simplicidade, sobre o
valor das vias ordinárias, sobre aquela
REALE, Giovani. História da Filosofia – volume II: Patrística e Escolástica. 4ª ed. São Paulo:
Paulus, 2011. p.216 e ss. A título de informação, o professor Giovani Reale ensina, na obra citada,
na p.216, reportando-se ao texto original de São Tomás, que Deus é ente, mas é ser em essência,
enquanto o mundo tem ser. Por isso, Deus é ser subsistente e dá-a-ser às criaturas, que apresentam
no tempo, de modo real e não mais puramente lógico.
109
MARITAIN, Jacques. Op.cit. p.97.
110
AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer – O Poder Soberano e a Vida Nua I. 2ª ed. Belo Horizonte:
Editora UFMG. p. 80. Sacrum é definido por Macróbio (Saturnais, III, 7, 3-8) como aquilo que é
destinado aos deuses. 19 Op.cit. p.97.
108
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característica específica da perfeição
cristã, de ser a perfeição não de um
atletismo estoico da virtude, senão de
um amor entre duas pessoas, a pessoa
criada e a pessoa Divina; e finalmente,
sobre a lei que decorre do Amor nãocriado às profundidades do humano,
sem aniquilá-lo[...]
O homem, por viver no mundo profano, sempre deficiente porque
deformado pelo pecado, deve tender à santidade, esforçando-se em fazer com
que a justiça Evangélica penetre todos os cantos do mundo, fazendo sua própria
parte e sempre com esperança de uma realização definitiva, sócio-temporal, do
Evangelho de Cristo.
4. O IDEAL HISTÓRICO DE UM NOVA CRISTANDADE
Em linhas gerais, essa realização definitiva do Evangelho traduz-se na
concreção de um ideal histórico. A noção de ideal histórico concreto é bastante
específica nas tratativas do humanismo integral, porque a ação do cristão na
realização de um novo tipo de humanismo deve ter como fim a instituição de
uma nova cristandade.
Poder-se-ia pensar que o ideal histórico concreto é, ao exemplo
das grandes utopias, algo irrealizável. Nada mais distante do pensamento de
Maritain. O que o professor propõe é, nas suas próprias palavras111 (em tradução
livre), que o ideal histórico concreto:
[...] não é um ente de razão, mas uma
essência ideal realizável (mais ou
menos dificilmente, mais ou menos
imperfeitamente, é outra questão; e
não como obra feita, mas como obra
que se está fazendo); essência capaz de
existência e reclamando existência para
um clima histórico dado, respondendo
em consequência a um máximo relativo
(relativo ao clima histórico) de perfeição
social e política [...]
111

Ib.id. p.102.
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Portanto, o ideal histórico concreto de uma nova cristandade é um
processo sempre em aperfeiçoamento de acordo com o clima político em que
o cristão está inserido, aproximando-se, mais ou menos, de uma perfeição
desejada, mas desde já realizada112.
Apesar de chamar-se ideal, objeta Maritain que o termo ideal,
compreendido de forma sadia, não é carregado de idealismo ou materialismo.
Corresponderá a uma filosofia realista, em que o homem conhece, apodera-se
e trabalha com as coisas não de modo a alienar-se113 no trabalho e no consumo,
mas de modo a potencializar o humano em si e nos outros, transcendendo os
objetos materiais em direção às essências inteligíveis.
Por cristandade deve-se entender certo regime comum temporal,
cujas estruturas, ainda que em graus e modos variados, levem a uma concepção
cristã de vida. Entenda-se que o credo não é modificado: existe somente uma
verdade religiosa integral assim como há somente uma Igreja, mas nesse meio
há civilizações cristãs diversas.
Assim sendo, esse regime temporal, essa cidade temporal, tem por
finalidade desenvolver condições de vida adequadas, que levem seus componentes
a um grau tal de vida material, intelectual e moral conveniente para o bem e a paz
de todos, de tal sorte que cada pessoa se encontre positivamente engajada na
conquista plena de sua vida como pessoa e de sua liberdade espiritual.
Aqui percebe-se a maior influência possível de São Tomás,
notadamente de sua Teoria das Leis, discutida nas Quaestios XC, em diante,
tratando na Lex Naturalis também no particular, que interessa sobremaneira ao
texto, porque o ideal do qual aqui se ocupa é fundado nos mesmos princípios
que a cristandade medieval114. Diz o Doutor Angélico115 que o princípio eterno,
que move os seres humanos para o bem, é Deus, que instrui pela lei (per legem)
e ajuda pela graça, passando a analisar, primeiro, uma e, depois, a outra. Por
legem, em sentido geral, entende Santo Tomás que se trata de uma regra e
medida dos atos pelos quais se é conduzido a agir ou impedido de fazê-lo,
sendo a regra e a medida a razão, que ordena para o fim (thelos), que é o mesmo
princípio primeiro do agir (que é Deus).
Utopias são, para o professor Maritain, entes de razão, isolados de toda existência real e
histórica e expressões de um máximo de perfeição social e política.
113
MARX, Karl. A Ideologia Alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus
representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes
profetas. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011. pp. 29-53. A ideologia, como Marx a apresenta,
é uma consciência falsa da realidade, não por deliberação, mas porque o homem precisa pensar
a realidade sob o enfoque da classe dominante. Nesse lugar da consciência, ele está sujeito ao
propagandismo e à manipulação, meios de levar a ideologia dessa mesma classe dominante às
inferiores, o que gera aceitação passiva.
114
MARITAIN, Jacques. Op.cit. p.125.
115
S.T., Iª IIᴭ, q. XC, prólogo, art. I e II.
112
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Assim, abre-se a questão para saber se a Lei, no geral, é ordenável
para o bem comum, pois se discute que ordenando e proibindo bens e atos
humanos, no mais das vezes particulares, ordena-se também, no mais das vezes,
para o bem particular. São Tomás resolve essa argumentação ensinando que
a Lei pertence da razão, como princípio dos atos humanos, e ao fim último
da vida humana, como sendo a felicidade ou beatitude. Desse modo, sendo
cada homem, em particular, parte de uma comunidade humana perfeita, a
lei, necessária e propriamente, há que se ordenar para a felicidade comum.
Fazendo isso, atenderá aos fins particulares, podendo ordená-los. Ou seja: o
bem particular, sempre e necessariamente, deve alinhar-se ao bem comum para
que seja bom, do mesmo modo que o imperfeito alinha-se ao perfeito, a parte
ao todo e o bem de uma casa ao bem da cidade.
Tratada a Lei em geral, cumpre mencionar a diversidade particular de
cada uma delas116, porque são as leis ditames da razão prática, e a razão de Deus,
como foi dito, governa o mundo por meio da Providência. Desse modo, todo
cosmos é governado pela razão divina, que concebe no tempo, mas é eterna,
portanto, pré-conhecendo as coisas e dando-as ao tempo e o ser117. Chama-se a
lei segundo a qual ordena-se a criação lex aeterna. Observe-se que a lex aeterna
jamais será uma razão de direito, porque por, impossibilidade, não se pode dar
a Deus o que é justo, a paga equivalente, a igualdade, mas basta que se cumpra
a lei divina, da qual se falará.
A segunda diversidade da lei em geral diz respeito à lex naturalis
27, ou Lei Natural. Três objeções são levantadas para dizer que não existe, no
homem, uma lex naturalis: a suficiência do governo da lex aeterna, a razão e
a vontade que permitem ao homem governar-se pelo que estabelece a si e não
pelo instinto natural, e o livre-arbítrio. A solução está no fato de que, estando
o homem de modo mais excelente sujeito ao governo da Divina Providência,
participaria da razão eterna de modo a receber dela suas inclinações naturais para
o movimento (kínesis) de transformar potência em ato, em direção à causa final.
Essa participação na lex aeterna é o que Santo Tomás chamará de Lex Naturalis,
dignidade especial do homem em diferença aos outros seres, pois este, por meio
da providência, prove a si mesmo e aos demais na comunidade perfeita.
S.T., Iª IIᴭ, q. XCI, art. I.
Importante observar que Santo Tomás reconhece, no artigo III da Questão XC, o conceito de
promulgação da lei, como ato necessário para que ela venha a ter legítima força de regular. Sabendo
isso, é de se raciocinar que a lex aeterna é eternamente promulgada numa relação imanente da
Trindade Divina, porém, em relação às coisas criadas, que ontologicamente apresentam-se no
tempo, não pode senão ser temporal. 27 S.T., Iª IIᴭ, q. XCI, art. II. 28 Ib.id. art. III.
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Cabe observar que diferentemente de todos os demais artigos que
tratam da diversidade da lei, o que trata da Lex Naturalis diz, de forma negativa,
mas o diz, na sua proposta, que tal lei está no homem. É exatamente isso que se
quer dizer com o original “Videtur quod non sit in nobis aliqua lex naturalis”,
em que o sit in nobis é traduzido como em nós. Isso se explica pelo fato de
a inclinação aos fins determinados pela participação na lex aeterna se dar de
modo ôntico em cada ser humano na excelência da participação da Divina
Providência, pois a dignidade estabelecida no Gênesis assim o justifica.
Em seguida, discute-se a existência de uma Lex Humana 28. Estas
são disposições particulares da razão prática humana, ordenadoras no tempo
de particularidades. Santo Tomás é expresso: somente serão lex humama as
que observarem as disposições pertencentes à essência da lei, como foi dito,
ou seja, ordenarem-se de modo a atender o bem comum na comunidade118. Ora,
é necessário que os homens, por meio da Lex Humana, regulem disposições
particulares, pois, por meio da Lex Naturalis, só conhecem certos princípios
comuns, qualitativamente inferiores ao pleno conhecimento beatífico da lex
aeterna, muito embora estas contenham as particularidades. O modo que
as conteria, pode-se afirmar, seria na medida em que tudo se ordena ao bem
comum da felicidade e beatitude.
A última diversidade possível é a Lex Divinam, superior à lei natural
e à lei humana. Esta categoria de Lei se faz necessária porque, ordenando o
homem seus atos para um fim último, superior às suas faculdades racionais,
qual seja, a beatitude eterna; porque, em vista dos atos humanos diversos
que gerarão leis e juízos diversos (coisas contingentes e particulares);
porque o homem não pode julgar senão atos externos que aparecem, e não
os atos ocultos, que se desenvolvem no pensamento119; e porque a lei humana
não pode punir ou proibir todas as malfeitorias sob risco de anular o bem
comum120; desse modo, uma Lex Divinam se prestaria a ordenar o homem
ao seu fim sobrenatural da beatitude divina, sinônimo de felicidade para o
Cristão, indicar ao homem o que deve fazer ou evitar, sem erro, pois, por
ser Divina, é perfeita, além de exigir a perfeição da conduta interna e proibir
todos os males por meio da instituição do pecado.
Por meio desse expediente que alegra o espírito pela beleza que expõe,
Santo Tomás compatibiliza o que Aristóteles ensinava sobre ordem natural (em
última análise, compatibiliza a lógica aristotélica reunida no órganon), com a
Santo Tomás o faz estribado na Retórica de Cícero, que, citando, afirma: “a origem do direito
está na natureza” (inituim iuris est a natura profectum). As demais disposições de costume que se
sancionam o são por eficiência da utilidade.
119
Tome-se como exemplo o iter criminis.
120
Tome-se como exemplo a práxis comercial.
118
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lex aeterna de Santo Agostinho e a Gênese Bíblica da criação do cosmos e do
homem. O ente, portanto, tem movimentos próprios, justamente como o ser
aristotélico, passando da potência ao ato, sucessivamente, buscando seu fim
último, sua enteléquia. No caso do Direito, a Justiça.
À Lei, pertence, portanto, ordenar os homens para o bem comum,
qual seja a beatitude eterna121, como foi dito; dirigir os atos humanos “conforme
à ordem da justiça (secundum ordinem iustitiae)122” e levar os homens à
observância dos mandamentos por amor de Cristo, infundido por meio da
Graça. E a quem cabe essa função? Ao Príncipe Cristão e ao Legislador cabe
a digna função de elaborar leis que sejam de tal modo a conduzir as relações
humanas de forma justa e tornar os homens bons123.
Ora, se Deus, como causa primeira de todo o cosmos, dá a cada ente
sua lei natural, teria, portanto, nos seus movimentos, na sua kínesis, o homem,
sua lei natural também, como foi dito. A dignidade humana se evidencia aqui
com a liberdade, decorrente do livre-arbítrio, de obedecer a essa lei natural
ou desviar-se dela. Mas obedecer a lei natural é um bem e é bom, portanto,
constituir-se-á uma moralidade. O conteúdo dessa moralidade natural, que
decorre da teologia católica124, em especial a de Santo Tomás, que se fará tão
conhecida, mais até do que a doutrina católica em si, será por esta determinada
numa lista de virtudes morais e teologais.
Inclui-se aqui o conteúdo determinável da Justiça, que é substância
do Direito.
5. REALIZAÇÃO POLÍTICO-JURÍDICA DA NOVA CRISTANDADE
Quer-se aqui afirmar que o ideal histórico concreto de uma nova
cristandade, fundamentado de forma análoga em Santo Tomás, pode contribuir
e muito para uma nova tomada de consciência dos problemas jurídicos gerais
que afligem a sociedade.
Santo Tomás distingue aqui entre a Lei Antiga (antigo testamento e as promessas temporais ao
povo eleito cumpridas na terra dos cananeus), obedecida por temor a Deus, e a Lei Nova pregada
por Cristo (no Novo Testamento) que trata da promessa da vida eterna e a felicidade completa que
seria estar em comunhão com a Trindade.
122
S.T., Iª IIᴭ, q. XCI, art. V.
123
AMARAL, Diogo Freitas do. História do Pensamento Político Ocidental. Coimbra:
Almedina, 2011. p. 93 e ss. O autor ensinará que, para São Tomás, o homem, não podendo ser
rei de si próprio, naturalmente deverá estar num princípio de governo. O melhor será o princípio
misto, em que a monocracia garantirá um poder exercido de forma una e eficaz, a aristocracia, a
melhor administração dos bens e distribuição das honrarias conforme o mérito; e a democracia
assegurará ao povo a escolha dos príncipes e a aprovação das leis.
124
Aqui se diz Católica por uma questão de princípio. A despeito das heresias da época, é certo
que a Reforma Protestante ocorreu séculos mais tarde. 36 MARITAIN, Jacques. Op.cit. p.126.
121
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Algumas diferenças, entretanto, são importantes de se levar em
consideração entre o que Santo Tomás propunha para a Idade Média e do que
o professor Maritain propõe para os tempos modernos. Podem ser divididas
em cinco notas diferenciadoras e, portanto, caracterizadoras de uma nova
cristandade em relação aos fundamentos análogos ao projeto medieval.
Em primeiro lugar, a nova estrutura política exige um pluralismo
muito mais acentuado em comparação ao que se propunha ao medievo.
Deve-se agrupar ao máximo no Estado estrutura heterogênea da sociedade
civil, que se traduz em diversas posições políticas, econômicas e jurídicas,
de grupos maiores ou minorias. Tanta diversidade não era a realidade dos
anos de São Tomás.
Em segundo lugar, deve-se afirmar uma autonomia do Temporal, como
fim infravalente125. Diz o professor Maritain que, em virtude de um processo de
diferenciação normal em relação à ordem sagrada, a ordem profana torna-se
autônoma. Todavia, ainda assim, é meio intermediário para uma vida eterna,
como se fosse um agente principal menos importante.
E é assim que o cristão pode reconhecer a expressão Estado Laico:
como cidade laica vitalmente cristã ou como Estado Laico constituído de forma
cristã, em que o fim infravalente, embora agente principal, ainda se subordina
de forma real e efetiva ao fim último de beatitude eterna.
A terceira nota diferenciadora de uma nova cristandade seria a
insistência numa extraterritorialidade da pessoa com relação aos meios
temporais e políticos. Aqui é vista sob outro prisma a questão da liberdade. A
liberdade das pessoas é uma liberdade de autonomia que se confunde com a
perfeição espiritual de cada um. Ao mesmo tempo em que se rebaixa a ordem
temporal e política, emerge com força renovada a dignidade humana e a
liberdade espiritual da pessoa.
Assim, há uma renovação da organização temporal decorrente dessa
nova perspectiva da importância que o indivíduo assume em relação ao Estado.
Este tem deveres com a Igreja e deve ajudá-la a cumprir livremente sua missão.
Por meio da lei, que reencontra seu ofício moral de pedagoga da liberdade, os
verdadeiros valores pelas quais ela regularia seriam aqueles verdadeiramente
sagrados da vocação da pessoa humana para realizar, de forma plena, sua
liberdade com as reservas de integridade moral que essa realização requer.
Ainda com relação a essa terceira nota, é interessante observar que a
propriedade, embora como em São Tomás deva ser privada e mantida assim,
deve ter uma função social que é servir ao bem comum de todos (aspecto
oportunamente esquecido quando se trata de um regime político liberal).
125
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A quarta diferença importante, segundo Jacques Maritain126,
é a paridade de essência entre dirigente e dirigido, entre administrador
e administrado, porque ambos são homens consagrados ao trabalho. Há uma
flexibilização dos conceitos de hierarquia e autoridade em relação à proposta
medieval, como visto, mais rígida.
Ainda assim, o cidadão cristão reconhece que os órgãos administrativos
recebem sua autoridade de Deus, embora não se revistam por isso de atributos
sagrados. A ordem econômica resolver-se-ia na economia doméstica e não na
luta de classes estranhas entre si e a hierarquia não mais responderia ao sangue
ou ao dinheiro, mas, sim, terminada a divisão de classes, a uma aristocracia do
trabalho que respeita a pessoa humana seja no indivíduo, seja na massa.
Mesmo com relação à democracia, vê-se uma renovação do conceito
com o resgate que permite ser feito da dignidade cívica que o povo que
detém, conceitualmente ao menos, o poder possui. Essa dignidade cívica não
é reconhecida individualmente senão como dignidade humana, valor ético e
afetivo da democracia.
A quinta e última nota que diferencia a nova era cristã127 é aquela
qualidade de processo, sempre em aperfeiçoamento, que ela assume em relação
aos projetos utópicos. Consentâneo a todo exposto, Maritain ensina que
esse processo não é apenas obra dos homens, mas aqui será completamente
trespassado pela graça divina, que será amálgama do amor, do esforço dos
homens e do trabalho.
Não se quer estabelecer um império teocrático, muito pelo contrário:
[...] seria a ideia – não estoica, nem
kantiana, mas evangélica – da dignidade
da pessoa humana e de sua vocação
espiritual e do amor fraternal que se a
ela. A obra da cidade seria realizar uma
vida comum aqui na terra, um regime
temporal verdadeiramente conforme
a essa dignidade, essa vocação e esse
amor. Estamos [da realização dessa
obra] bastante longe para saber que
não custará pouco trabalho. É uma
obra árdua, paradoxal e heroica; não
há humanismo na tibieza.
126
127

Ib.id. p.150.
Ib.id. p.153.
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Portanto, como processo, a realização da nova era cristã pressupõe
um heroísmo sadio, que, retomando as virtudes como a coragem e a amizade,
permitirão a realização imanente da comunidade cristã fraterna.
6. DE QUE MODO É POSSÍVEL UMA CONTRIBUIÇÃO DO HUMANISMO
INTEGRAL PARA UM NOVO OLHAR DOS PROBLEMAS JURÍDICO-POLÍTICOS?
Pode-se notar que diversos valores cristãos estão secularizados hoje,
notadamente no texto constitucional brasileiro. A Constituição da República
Federativa do Brasil tem diversos artigos que demonstram a validade de tal
afirmação.
Para citar alguns, observem-se os Princípios Fundamentais que, por
exemplo, em seu artigo 1°, inciso III, defendem a dignidade da pessoa humana.
Lembrando que o próprio conceito de pessoa humana é de raiz medievalcristã128, como ensina Jacques Maritain:
[...] sendo a pessoa um universo de
natureza
espiritual, dotado de livra arbítrio e
constituindo por ela mesma um todo
independente frente ao mundo, nem a
Natureza e nem o Estado podem penderam
sem sua permissão este universo. E
Deus mesmo, que está e que obra dentro
dela, atua de modo especial e com uma
delicadeza particularmente requintada,
que demonstra a importância que lhe
concede: respeita sua liberdade, em cujo
centro, sem embargo, reside; solicita [essa
liberdade] mas jamais a força.
Defende, no mesmo artigo 1°, inciso IV, e em tantos outros, os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa e, no inciso V, o pluralismo político, correspondendo
à primeira nota diferenciadora de Maritain, ao caracterizar a nova era da cristandade.
Ainda se vê o regime democrático descrito no parágrafo único do mesmo artigo.
Com relação aos Objetivos Fundamentais que estão normatizados no
artigo 3°, temos a positivação do dever de construir uma sociedade solidária,
que procure erradicar a pobreza e reduza as desigualdades sociais.
128
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Defende, no artigo 5°, caput e incisos I, VIII, XXII, XXIII, o direito
à vida (pressuposto fático de todos os valores), à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, inclusive reforçando a ideia da função social no
inciso XXIII.
Parece paradoxal que, diante de tais fundamentos, olvide-se que saltam
de fontes cristãs, no geral, e católicas, no particular. São valores secularizados,
propositadamente retirados de seu contexto original e que o professor Maritain
procura reabilitar com a proposição de um novo tipo de humanismo e com a
proposição de um novo ideal concreto de cristandade.
Mais paradoxal ainda é a constatação de que, mesmo diante de tais
fundamentos, ainda se observe tanto desrespeito aos valores que a Constituição
defende, no particular, e que o cristão deveria, no geral, posicionar-se de forma
crítica e reconstrutora.
Quer-se dizer, como constatação de fatos notórios: presos em
situação indigna, estabelecimentos prisionais, escolas, hospitais e até mesmo
cidades inteiras com infraestrutura debilitada e que não garantem o mínimo de
salubridade, higiene e/ou condições de permanência humana; grande corrupção
política e judiciária; recrudescimento da violência policial, principalmente nas
periferias e com relação a jovens e negros; a morosidade do poder judiciário;
entre outros tantos exemplos que superariam o espectro deste texto.
É muito similar tal formulação a um problema de teodiceia129. Como,
com uma formulação constitucional perfeita, com fontes tão bem determinadas
e, nesse sentido, humanas e virtuosas, é possível tal constatação de violência e
degradação? Autores como Giorgio Agambem dirão que se vive, hodiernamente,
num estado de exceção, que referencia-se paradigmaticamente no Campo de
Concentração. A legalidade seria apenas a máscara que cobre o arbítrio e o
manto que esconde os arcanos do poder que, na prática, trespassaria toda a vida
humana sem qualquer limite.
Nesse sentido, a principal contribuição do professor Jacques
Maritain é no sentido de uma ressignificação do homem para si. A partir do
momento em que, por meio de uma educação corajosa e virtuosa, o cristão
Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica, ponto 310: “Mas por que Deus não criou
um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo seu poder infinito,
Deus sempre poderia criar algo melhor, Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus
quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para sua perfeição última. Este devir
permite, no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também
o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito,
juntamente com as construções da natureza, também destruições. Juntamente com o bem
físico existe, portanto, o mal físico, enquanto a criação não houver atingido a sua perfeição”.
AGAMBEM, Giorgio. Op. cit.
129
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retome contato com as verdades integrais do catolicismo e, a partir daí,
trabalhe heroicamente para potencializar o humano, que hoje é tratado como
mercadoria ou estatística burocrática.
A consciência e a atenção evangélicas materializar-se-iam na regra
de ouro do evangelho (Mateus 7, 12-14): “Tudo quanto quereis que os outros
vos façam fazei também a eles”. Uma formulação positiva e corajosa que
permite ao cristão de uma nova era incluir o profano e o diferente sob o signo
do pluralismo e agir de forma heroica.
Agir de forma heroica, também, significaria a atenção evangélica
dispensada na qualidade das decisões judiciais com o fito de potencializar o
acesso à justiça e a efetividade do direito. Vê-se que o Conselho Nacional de
Justiça, por meio do Relatório Justiça em Números130, publicou, apenas com
relação à Justiça Estadual, a existência de um estoque de 57,2 milhões de
processos, com a taxa de congestionamento de 74,2%, no ano-base de 2014.
Ora, se a Constituição ainda defende, em seu artigo 5°, inciso
LXXVIII, a duração razoável do processo e os meios que lhe garantem
celeridade na tramitação, qual atenção evangélica está sendo dispensada àqueles
que necessitam do socorro da Justiça e do Direito?
Não parece que apenas o estabelecimento de metas e a criação de
comissões, como a Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão
de Pessoas, solucionam o problema de forma a dispensar o digno tratamento
que aqueles necessitados de socorro judiciário procuram. Outra grande crítica é
que modelos de simplificação e celeridade geralmente abrem mão da qualidade
para gerar melhores estatísticas de eficiência.
Inclusive, motivando por incentivos de carreira; aqueles que têm
o poder-dever de decidir, em virtude do desumano acúmulo de trabalho e da
vontade natural de galgar novas e melhores posições, podem esquecer que o
titular de um direito ofendido é, no geral, outro ser humano igualmente digno
e criado à imagem e semelhança de Deus, capaz da mesma salvação, graça e
perdão divinos, que faz jus à mesma atenção que se quer ver dispensada a si.
7. CONCLUSÃO
É afirmativa a resposta à problemática inicial proposta em que se
questionou se haveria, ainda hoje, utilidade para o humanismo integral na formação
de um ser humano diferente em face ao Estado e às necessidades jurídicas.
Justiça em Números 2015: Ano-base 2014 / Conselho Nacional de Justiça – Brasília: CNJ,
2015. p. 75. A competente comissão que visa adotar medidas tendentes à racionalização judicial,
simplificação recursal, otimização de rotinas, melhor alocação de pessoas, tecnologias de automação
e gerenciamento, melhorar a gestão de recursos e custos operacionais, padronizar estruturas, entre
outros, foi instituída pela Portaria Nº 604 de 07/08/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
130
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Foi necessário acompanhar a formulação inicial do humanismo
para, justamente, contrapô-lo em suas ideias básicas ao humanismo integral,
compreendendo o vício do qual padece e em que o protestantismo, com uma
visão pessimista da natureza decaída do homem e da relação distorcida entre
graça e liberdade, ora beneficiando uma, ora prejudicando outra, conduziu
o homem a uma posição de orgulho que, face os descobrimentos científicos,
lançou-o numa melancolia existencial, expressada, em última instância,
pelo ateísmo comunista.
Com o humanismo integral, o homem pôde novamente reabilitar
os conceitos apropriados pelo ateísmo ou por posições cristãs indiferentes,
novamente trazendo o homem à dignidade de Filho de Deus e, desse modo, capaz
de superar as injustiças de uma sociedade capitalista ou, mesmo, socialista em
direção a uma nova era cristã, em que realize em si uma consciência evangélica
e dispense igual atenção aos outros, numa realização social e temporal da
mesma Boa Nova em graus cada vez maiores de perfeição.
Disso beneficia-se especialmente o Direito e o Estado, uma vez
ressignificados os valores nos quais se baseiam e que se difundem na sociedade
que regulam. Pluralismo, Democracia, Cidadania, Decisão e Justiça, todos
objetivando a maior felicidade cá na terra como objetivo infravalente, mas
com o fim último de salvação e beatitude eterna, uma vez que, num mundo
profano sempre assaltado pelo pecado, não pode haver felicidade plena como
se encontrará em Deus. Assim, essa maior felicidade, orientada pelo Evangelho,
culminará num novo tratamento dispensado às pessoas, tratamento este
condigno com sua condição de Filhos de Deus, de Homens e, desse modo, com
maior efetividade do direito, acesso à justiça e beleza de santidade.
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JACQUES MARITAIN E A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS: A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA MARITAINIANA NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988 E O SALÁRIO-FAMÍLIA
Jefferson Alexandre da Costa131
1. INTRODUÇÃO
Por volta dos anos 60, a política econômica brasileira não apresentava
estratégias eficientes para garantir a subsistência digna dos trabalhadores.
Diversas tentativas para solucionar a questão foram elaboradas, contudo, o
contexto histórico, decorrente da Segunda Guerra Mundial, e as complexas
tensões sociais não permitiam que fosse alcançado um padrão de vida digno
sem que fosse considerado o indivíduo como pessoa humana, sujeito de direitos
e garantias.
O panorama internacional não se apresentava diferente, pois o período
entre as duas grandes guerras e o pós-guerra degradou exacerbadamente a
condição da pessoa, mobilizando diversas nações para a celebração de um
pacto de paz, visando a impedir que as atrocidades até então ocorridas não se
repetissem. Nesse momento histórico da humanidade, um grupo de pensadores
foi reunido para propor uma declaração que garantisse os direitos humanos,
ocasião em que se destacaram os pensamentos humanistas de Jacques Maritain,
quanto à dignidade da pessoa humana, sendo estabelecido esse ideal como
essência da Declaração Internacional dos Direitos do Homem.
Sensível às questões sociais, André Franco Montoro, fiel à filosofia
humanista e cristã, sobretudo, identificado no pensamento do filósofo francês
Jacques Maritain, considerou como essência do seu projeto político a promoção
da dignidade da pessoa humana, resultando nas intervenções realizadas a
respeito do salário mínimo e do salário-família.
Como exposto, busca-se evidenciar a importância da filosofia política
de Jacques Maritain, sua participação nos estudos voltados ao estabelecimento
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como a influência da
filosofia Maritainiana na Constituição Federal Brasileira de 1988.
Para que o objetivo seja alcançado, será utilizado de pesquisas
bibliográficas e outros materiais históricos que revelem a trajetória e a influência
dos ideais humanistas por meio de Jacques Maritain, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, a Constituição Federal Brasileira de 1988, a política
Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Especialista em Direito Civil e Direito do Trabalho
pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus; Mestrando em Direito do Trabalho pela PUC/SP.
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de Franco Montoro em defesa do salário mínimo justo e do salário-família aos
trabalhadores, elementos que serão observados no decorrer deste trabalho.
2. JACQUES MARITAIN - HISTÓRICO E FILOSOFIA
Nascido em 18 de novembro de 1882, em Paris, Jacques Maritain foi
um filósofo de características muitos especiais, destacadamente por conceitos
da Democracia Cristã. Influenciado por Tomás de Aquino, tornou-se um
grande questionador dos limites autoimpostos do pensamento filosófico no
interior da igreja, em um momento histórico marcado pelo dualismo entre o
reacionarismo ideológico de direita e pelo liberalismo exacerbado e, por outro,
pela solidificação das idéias de humanismo socialistas no comunismo de estado.
Em sua juventude, sob a influência religiosa do escritor e poeta Léon
Bloy, ingressou, em 1906, na Igreja Católica. Orientado pelo padre dominicano
Humbert Clerissac, Maritain concentrou-se nos trabalhos de Santo Tomás de
Aquino. Anos depois, tornou-se professor assistente de filosofia moderna no
Institut Catholique de Paris.
Após a Primeira Guerra Mundial, Maritain escreveu seu livro,
“Primauté du spirituel”, publicado em 1927, obra pela qual realizou a famosa
distinção entre o temporal e o espiritual, com fundamento na frase bíblica,
“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. Prosseguiu com
seus estudos sobre a relação entre política e cristianismo dentro da herança
tomista como meio para superar a crise gerada pelo pensamento totalitário que
se alargava pela Europa.
Em 1934, na Universidade de Santander, na Espanha, Maritain
realizou seis palestras, cujos materiais, unidos à coleção de seus principais
artigos publicados no jornal “L’Espirit de Emmanuel Mounier”, foi publicado,
em 1936, com o título de “Humanismo integral: uma visão nova da ordem
cristã”. Por meio desta obra, Maritain ofereceu um “Estado leigo cristãmente
constituído em que o profano e o temporal possuem plenamente seu papel e sua
dignidade de fim e de agente principal”.
Maritain entendeu que um Estado cristão não seria mais possível. Sua
“visão nova da ordem cristã” seria paradoxalmente leiga, pluralista e tolerante,
na qual os cristãos seriam os agentes criadores de uma ordem temporal
influenciada pelo humanismo cristão, motivo pelo qual foi alvo de duras críticas.
Em 1938, em meio a uma crise ideológica pós-guerra, Maritain não
havia aderido ao tema dos direitos humanos, visto que o individualismo, no
aspecto de direitos individuais, havia deixado de ser seu objetivo principal.
No entanto, os ideais de Roosevelt (Estado da Nação de 1938 e 1939) e de
Pio XI (correspondência alusiva ao cinquentenário da Universidade Católica
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de América em Washington, D. C., em 1938) atraíram Maritain, tendo em vista
o emprego do termo “direitos humanos” como uma idéia bem sedimentada e
que exaltava a dignidade da personalidade humana.
Com a incorporação desses ideais, Maritain construiu uma ligação
entre direitos humanos e os termos de pessoa e de lei natural, fazendo a distinção
entre o indivíduo e a pessoa.
Jacques Maritain entendia que as pessoas deveriam poder crescer e
apreciar sua própria dignidade, bem como exercer seus direitos, fazendo-os
alcançar seu próprio fim, Deus. Nesse sentido, Maritain fortaleceu a importância
da pessoa, conferindo-lhe uma posição muito significante no seu pensamento,
concebendo a pessoa como um ser que se revela por meio do exercício de seus
direitos humanos.
Em sua obra “Direito natural e direitos humanos”132, publicada em 1942,
durante a Segunda Guerra Mundial, Maritain, com fundamento na Declaração
de Independência Americana, defendeu que a lei natural implicava a existência
do conjunto de “direitos humanos pré-políticos”, ou seja, a fonte dos direitos
humanos e da democracia é a lei natural. Com esse entendimento, Maritain
enfrentou uma tradição intelectual católica que rejeitava os direitos humanos
desde a Revolução Francesa, motivo pelo qual seus ideais impressionavam.
O primeiro capítulo do livro se apresenta como um ensaio de filosofia
política sobre as relações da pessoa e da sociedade, bem como sobre os direitos
da pessoa humana. Sua motivação encontra-se na própria conturbação que
então se vivia, conforme se pode abstrair do excerto a seguir:
[...] este livrinho é um ensaio de filosofia
política. Em uma guerra em que se
joga a sorte da civilização, e na paz a
ser ganha também após haver sido
ganha a guerra, importa sobremodo
ter uma filosofia política justa e bem
fundamentada. As reflexões que aqui
proponho tem por objetivo incitar os que
lerem estas páginas a porem em dia suas
idéias sobre uma questão fundamental
da filosofia política: a que diz respeito às
relações entre a pessoa e a sociedade, e
aos direitos da pessoa humana133.
132
133

MARITAIN, Jacques. Les Droits de l’Homme et la Loi Naturelle. New York: 1942.
MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem. 1967. p. 15.
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No exame dos direitos da pessoa humana, Maritain cuida,
particularmente, do que chama direitos da pessoa cívica, isto é, direitos políticos
que resultam da lei positiva e da constituição da comunidade política. Esses
direitos políticos dependem indiretamente do direito natural, não só porque as
regulamentações da lei humana devem ser uma manifestação da lei natural,
mas também porque a lei humana, nessa hipótese dos direitos políticos, deve
corresponder a uma inspiração inscrita na natureza do homem.
Maritain chama a atenção à questão da justiça, bem como ao fato de que
uma filosofia política que não considera relevante a intimidade da constituição
da sociedade humana torna-se inútil e sem fundamento. Conclui, então, que os
direitos da pessoa cívica garantem ao homem a condição de cidadão e o seu
pleno exercício está na raiz de uma verdadeira democracia política.
Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu na Europa, Maritain
encontrava-se no Canadá; impedido de retornar para a França, mudou-se
para os Estados Unidos, onde foi bem recebido entre os intelectuais e passou
a desenvolver seus trabalhos na Universidade de Princeton. Lecionou, ainda,
na Universidade de Columbia, Universidade de Chicago e na Universidade de
Notre Dame, onde foi estabelecido o Instituto Jacques Maritain.
A Segunda Guerra Mundial modificou o pensamento de muitas
autoridades eclesiásticas. Nesse contexto histórico, Maritain criou, na tradição
católica, uma posição para os direitos humanos nunca vista antes, a qual
permanece até os atuais dias.
Maritain faleceu na França, em 1973, 25 anos depois da proclamação
da DUDH.
3. INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO DE JACQUES MARITAIN NA
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
O Humanismo defendido por Jacques Maritain apresenta quatro
conceitos basilares: o homem como pessoa, a lei natural, os direitos humanos
e o bem comum.
O primeiro conceito indica que o ser humano é concebido com uma
dignidade humana, afastando qualquer entendimento contrário, visto que o
ser humano é pessoa por não ser objeto ou animal, antes, por ser dotado de
vontade e racionalidade. O ser humano é pessoa humana porque é dotado de
individualidade, valores humanos e um espírito que merece respeito e liberdade.
A respeito deste princípio fundamental, Maritain traz a seguinte
explicação:
[...] ao afirmar que um homem é uma
pessoa, queremos significar que ele não
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é somente uma porção de matéria […] O
homem é um indivíduo que se sustenta
e se conduz pela inteligência e pela
vontade […] Não existe apenas uma
existência física, há nele uma existência
mais rica e mais elevada, que o faz
superexistir em conhecimento e amor134.
O ser humano é um todo em si, mas é
um todo aberto, que precisa viver em
sociedade, pelas próprias necessidades
naturais, pois, segundo afirma Maritain,
[...] valor da pessoa, sua liberdade, seus
direitos, pertencem à ordem das coisas
naturalmente sagradas135.
Partindo-se do princípio de que os seres humanos possuem uma
natureza comum, decorre então a idéia de que há uma lei natural que indica os
propósitos à ação dos humanos, ideia que converge com o segundo conceito
fundamental do Humanismo de Maritain. Este direito natural relaciona-se ao
direito à vida, à saúde, ao trabalho digno, à educação, dentre vários outros
que antecedem até mesmo a formação social. São os princípios da natureza
humana que, quando observados, fazem com que a sociedade tenha uma vida
pacífica, com amizade e fraternidade.
O direito natural, além de ser o princípio formador de qualquer
lei, também é a base dos direitos humanos, o que nos conduz ao terceiro
conceito fundamental. Por fim, o Humanismo é o respeito aos direitos do
ser humano, os quais traduzem-se na tentativa de interpretação da lei natural
por meio das leis humanas.
O quarto conceito diz respeito ao bem comum, que, segundo a ótica
humanista, é expressão do próprio objetivo de uma sociedade orientada para
os princípios humanos, ou seja, o resultado prático da aplicação dos direitos
naturais. O bem comum pressupõe respeito mútuo entre os seres humanos,
cabendo ao Estado seu fomento e proteção.
Importa lembrar que o Estado é uma criação humana, um
instrumento que visa, por meio do bem comum, permitir ao homem atingir
seu fim como pessoa humana; portanto, a razão de ser do Estado é a satisfação
das necessidades do ser humano.
134
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MARITAIN, op. cit., p. 16
IDEM, ibidem, p. 17
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A propósito do tema da pessoa e dos seus direitos, a dimensão unitária
do pensamento de Maritain se evidencia no fato da pessoa como sujeito de
direitos. Neste sentido, conclui-se que a pessoa humana possui direitos pelo
próprio fato de ser pessoa e é justamente neste aspecto que encontramos a
conexão com a lei natural.
Seguindo este trilho, Maritain individualiza e a distingue três
categorias de direitos humanos: os direitos da pessoa humana, os direitos da
pessoa cívica e os direitos da pessoa operária.
Para Maritain, os direitos da pessoa humana representam um primeiro
nível de direitos humanos, os quais ele designa por direitos da pessoa humana.
A este nível pertencem todos direitos essenciais necessários para a realização
integral da pessoa humana e ao pleno respeito da sua dignidade, tais quais: o
direito à existência e à vida; o direito à liberdade pessoal; o direito à procura da
perfeição na vida humana, moral e social; o direito a conseguir o bem eterno;
o direito à integridade corporal; o direito à propriedade dos bens materiais; o
direito de constituir família e o direito à livre associação.
Os chamados direitos da pessoa cívica referem-se aos direitos políticos;
são dependentes da lei positiva e da constituição fundamental da comunidade
política, embora dependam, em mesma medida, ainda que indiretamente, da lei
natural, haja vista inerentes à própria natureza do homem. A célebre afirmação
de Aristóteles de que “o homem é um animal político” significa que ele foi criado
para viver em sociedade; em outras palavras, a pessoa humana exige participar
na vida da comunidade política. Segundo Maritain, é sobre estes pressupostos
e sobre o conceito de natureza humana que se assentam as liberdades
e os direitos políticos.
Por fim, os direitos da pessoa operária, que abrangem os direitos
das pessoas que exercem funções sociais, econômicas e culturais. Maritain
acredita que os operários desempenham um papel relevante no crescimento
cultural e social, de modo a conceber como possível um sistema alternativo de
propriedade e de organização do trabalho em que ocorra a copropriedade e de
cogestão operária na vida da empresa.
De modo geral, enquadram-se como direitos da pessoa operária: o
direito ao trabalho; o direito a escolher livremente o próprio trabalho; o direito
a agrupar-se livremente em sindicatos; o direito a um salário justo; o direito
à assistência em caso de desemprego, doença ou velhice; o direito ao acesso
gratuito aos bens elementares, tanto materiais como espirituais.
Segundo esta correlação estabelecida por Maritain, os direitos como a
liberdade religiosa ou o direito à existência referem-se a uma exigência absoluta
da lei natural; outros, como o direito à propriedade e o direito ao trabalho
devem ser classificados como direito das gentes; e outros, ainda, colocam-se ao
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nível do direito positivo, tais como a liberdade de expressão e de imprensa, a
liberdade de ensino e de associação. Não são, contudo, direitos absolutos, mas
constituem verdadeiros direitos a que toda a sociedade que tenha alcançado o
estado de justiça deve reconhecer.
Os direitos citados anteriormente, obviamente, não constituem uma
lista exaustiva de direitos do homem. Aliás, cabe destacar que, na lógica do
pensamento de Maritain, “uma declaração dos direitos do homem nunca será
exaustiva e conclusiva. Dependerá sempre do estado da consciência moral e de
civilização num determinado momento histórico”.
Tendo em conta que a lei natural é a fonte, seja dos direitos humanos,
seja dos deveres, ao considerar o dinamismo social e a capacidade de evolução
das relações humanas, Maritain faz importante apontamento no sentido de que:
[...] uma declaração dos direitos deveria
ser completada por uma declaração
dos deveres e das responsabilidades do
homem para com a comunidade a que
pertence, e particularmente para com a
família, a sociedade civil e a comunidade
internacional.
O pensamento humanista possui compromisso com a reflexão e com
a crítica da experiência histórica voltada à condição humana e a valorização da
dignidade, da liberdade e da igualdade de todos os seres humanos136.
Em ocasião anterior à realização da II Conferência Geral da Unesco,
Jacques Maritain participou, juntamente de outras personalidades, de uma
pesquisa solicitada pela Unesco em que se buscavam soluções alternativas
aos problemas teóricos advindos da preparação da futura redação de uma
carta de direitos internacionais. Em sua participação, Maritain reiterou os
fundamentos explicitados num texto denominado “Sobre a filosofia dos
direitos humanos”, cujo conteúdo se alicerçava em sua geniosa obra “Os
direitos do homem e a lei natural”.
Jacques Maritain, fiel à sua condição de filósofo cristão, procurou
atribuir aos direitos humanos uma autêntica e coerente fundamentação
filosófica, conferindo uma verdadeira e efetiva doutrina baseada na condição de
que a justificativa racional dos direitos humanos somente é possível por meio da
revelação da lei natural, ou seja, com fundamento na natureza e na experiência,
exaltando ainda o princípio do “fazer o bem e evitar o mal”.
136
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Em princípio, os membros da divisão encarregada de preparar a
elaboração da Declaração ficaram surpresos com as respostas do questionário sobre
as indicações dos direitos humanos enviado aos intelectuais e diplomatas dos países
membros da ONU, pois foram muito semelhantes. A dificuldade encontrada pelos
membros, no entanto, seria a forma de justificar a escolha dos direitos humanos que
iriam compor a Declaração, visto que evitavam a escolha baseada segundo questões
filosóficas, religiosas ou culturais adotadas por suas próprias convicções, a fim de
evitar as divergências culturais a respeito de um mesmo direito humano, visto a
existência de argumentos justificadores assimétricos entre si.
Neste contexto, Maritain sugere uma solução pautada no valor
fundamental sobre o qual os direitos dependem, assim como nos termos pelos
quais são integrados por limitações mútuas. Deste modo, a escolha do valor
fundamental foi o termo, “pessoa”, conforme o entendimento já concebido
no pensamento de Maraitain. Esse termo comportaria a pessoa nos contextos
sociais mais variados, tais como na família, no trabalho, na comunidade, nas
associações, nos grupos religiosos, nas sociedades e nas nações.
Importa destacar que, na sessão inaugural da II Conferência
Internacional da UNESCO, realizada na cidade do México, em 6 de Novembro
de 1947, onde estavam presentes representantes de quarenta e oito países,
Jacques Maritain, na qualidade de chefe da delegação francesa, pronunciou
o discurso de abertura defendendo a cooperação universal e a busca do
bem comum entre as nações, abordando a questão dos conflitos decorrentes
das divergências ideológicas entre os diversos grupos culturais, e ainda a
possibilidade de colaboração cultural e intelectual entre homens e povos
divididos, pois acreditava que, na prática, esse objetivo somente seria alcançado
por meio de uma experiência moral comum e não por meio da convergência
teórica entre os diversos sistemas filosóficos.
Sob o entusiasmo das palavras de Maritain, foi dado o primeiro passo
para a elaboração e afirmação de uma carta universal da vida civil.
Em 1947, dois anos depois da criação da ONU, o primeiro Secretário
Geral, Trygve Lie, deu início ao processo de preparação dos estudos voltados
à redação da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O canadense
John Peters Humphrey, diretor da Divisão sobre Direitos Humanos, foi quem
assumiu a tarefa. Sua Divisão contava com dezoito membros, dentre os quais
o libanês, Charles Malik, cujas habilidades linguísticas e diplomáticas foram
imprescindíveis para a aprovação da Declaração.
Em 1948, uniram-se aos trabalhos preparatórios da Divisão o chinês
Peng-Chun Chang e os franceses René Cassin e Jacques Maritain, este por conta
da respeitabilidade adquirida com sua defesa aos direitos humanos.
René Cassin, perito em direito constitucional, formulou o preâmbulo
e organizou o texto. Por sua vez, a principal contribuição de Jacques Maritain se
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deu pela constituição dos guias interpretativos incorporados no preâmbulo, na
proclamação, nos primeiros dois e os últimos três dos trinta artigos da DUDH.
Esses intelectuais tinham que levar em consideração as sensibilidades
e diversidades culturais das cinquenta e seis nações que constituíram a ONU, de
maneira que todos fossem abrangidos e respeitados.
Nesse tom cooperativo, em 10 de Dezembro de 1948, a Organização
das Nações Unidas aprova a redação da Declaração Universal dos Direitos
do Homem, instrumento que foi marcado por uma forte esperança de que tais
direitos abarcassem muitos Estados, rompendo à diversidade de sistemas de
governo adotados por cada ente e conduzindo à sedimentação jurídica e política
relacionada à promoção dos direitos humanos.
Apesar de não ter integrado a comissão da ONU responsável pela
redação da Declaração, Jacques Maritain figurou entre os filósofos e pensadores
do mundo que se empenharam no estudo dos problemas teóricos e filosóficos
relacionados aos direitos humanos. Portanto, podemos afirmar que a Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948 foi pontualmente influenciada pelo
pensamento de Maritain, com destaque ao conteúdo de sua própria obra “Os
direitos humanos e a lei natural”.
Por derradeiro, a respeito dessa importante participação de Jacques Maritain,
vale trazer à baila os apontamentos realizados por Hervé Barreau apud Machado:
[...] a originalidade de Maritain, no
domínio do ‘direito dos homens’, não
consiste apenas no modo como ele os
ligou a uma concepção histórica do
conhecimento do direito natural nem
na lista classificada que deu deles,
mas igualmente no papel que ele
desempenhou, no curso dos anos 19471948, para a UNESCO, neste domínio,
como se dele se tornasse em alguma
espécie de filósofo quase especial. Sabese que a UNESCO se encarregara de
preparar, com os meios de que pudesse
dispor, uma redação da nova Declaração
internacional dos Direitos do Homem.
Com esse objetivo, procedeu ela a uma
tomada de opinião sobre os problemas
teóricos que suscitava a redação.
Entre os franceses consultados, cinco
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deram uma resposta, que figura entre
os textos publicados pela UNESCO.
Foram eles Jacques Maritain, Pierre
Teilhard Chardin, René Maheu, Pierre
Auger, George Friedman. Somente
Jacques Maritain teve a honra de se ver
solicitado a uma segunda contribuição,
a qual figura como Introdução à
coletânea desses textos. Essa honra
deveu-se à acolhida muito favorável
que havia recebido, quando da Segunda
Conferência Internacional da UNESCO,
o discurso inaugural que nela Maritain
havia pronunciado. A introdução
retoma passagens desse discurso e lhe
acrescenta considerações, das quais o
alcance filosófico, que não podia nele ser
explicitado, é considerável. O que havia
conquistado o auditório da Segunda
Conferência Internacional da UNESCO
era a ideia, então exposta por Maritain,
de que é impossível pedir a homens
vindos de horizontes de pensamento
diferentes que se ponham de acordo
sobre ‘um pensamento especulativo
comum’, mas que, por outro lado, é
possível fazê-lo sobre ‘um pensamento
prático comum’, ou, dito de outro modo,
‘não sobre a afirmação de uma mesma
concepção do mundo, do homem e do
conhecimento, mas sobre a afirmação
de um mesmo conjunto de convicções
concernentes à ação. Esta posição de
bom senso não pode ser facilmente
aceita a não ser que a exposição que
dela seja feita evite a platitude, à qual
Maritain não sucumbiu jamais.” (livre
tradução do autor; DHDN, in JMFM,
pp 128/129).137
137
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4. INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA MARITAINISTA NO BRASIL
Jacques Maritain defendia que o homem é uma pessoa, não apenas
um indivíduo isolado ou o servo de qualquer transcendência puramente terrena,
mas, pelo fato de que o homem está vinculado à Deus e guiado por Ele, é
possível a expansão de todas as suas possibilidades. Por conta desse ideal,
temos por incontestável a influência do pensamento de Maritain nos círculos
católicos latino-americanos, uma vez que renovou a teologia e a filosofia por
sua interpretação do tomismo138.
Em 1936, Maritain visitou a Argentina e o Brasil, onde teve a oportunidade
de apresentar sua filosofia. Destacou-se como expoente do movimento Neotomismo,
de maneira que seus ideais tornaram-se referência para os autores católicos da
América Latina e, em especial, do Brasil, onde Alceu Amoroso Lima, conhecido
como Tristão de Ataíde, e o padre Leonel Franca, os quais vieram a constituir os
nomes mais representativos do Neotomismo no Brasil.
Na obra Humanismo Integral, publicada, pela primeira vez, no
ano de 1936 - publicada, no Brasil, pela Companhia Editora Nacional, em
1945 – Jacques Maritain propõe incrementar ao termo Humanismo um novo
significado, refletindo os pensamentos de Aristóteles e Tomás de Aquino.
Neste diapasão, importa trazer a definição de humanismo utilizada
por Maritain:
[...] o humanismo tende essencialmente
a tornar o homem mais verdadeiramente
humano, e a manifestar sua grandeza
original, fazendo-o participar de tudo
o que, na natureza e na história […]
o possa enriquecer; suas exigências
são exaustivas, levando o homem
a desenvolver suas virtualidades
intrínsecas, suas forças criativas e a
vida da razão, se esforçando também
a transformar as forças do mundo físico
em instrumentos de sua liberdade.139

J. Maritain. 2012. p. 75.
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MONTEIRO, Lorena Madruga. A democracia na obra de Jacques Maritain e sua recepção
pelos círculos católicos brasileiros. 2011, p.1.
139
MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral 1945, p. 298.
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A maneira como Jacques Maritain concebeu o homem levou Alceu a
reconhecê-lo como o primeiro pensador católico com a iniciativa de promover
os direitos do homem em compatibilidade com os princípios do evangelho.
Desta maneira, em 1974, motivado por esse pensamento inovador de que o
homem é livre enquanto pessoa, Alceu Amoroso publica a obra “Os Direitos do
Homem e o Homem sem Direitos”, no qual faz comentários sobre o conteúdo
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comentando os artigos, um a
um, buscando realçar a importância dos valores humanísticos fundamentais a
serem proclamados e que efetivamente deveriam ser assumidos. Alceu temia
que os ideais contidos na Declaração pudessem cair no vazio, visto a ameaça da
prevalência dos fatos sobre as ideias140.
A influência de Maritain foi marcante no pensamento de Alceu Amoroso
Lima, o qual, convicto desse ideal, alcançou destacado amadurecimento na
filosofia política Maritainiana.
O sistema filosófico Maritainista exerceu profunda influência no
pensamento ocidental durante o século XX, com especial ênfase no Brasil, onde
foi disseminado amplamente pelos neotomistas.
Neste prisma, merece destaque a participação do Padre Teófanes
Augusto de Araújo Barros, filósofo, teólogo e pedagogo alagoano. Teófanes
foi um dos maiores divulgadores do Maritainismo aos brasileiros, responsável
também pela fundação do Centro de Estudos Superiores de Maceió (CESMAC),
em 1971, mesma época em que criou o Centro de Estudos Jacques Maritain,
com o objetivo de difundir e aprofundar as idéias do filósofo católico francês141.
Teófanes adotou integralmente a filosofia de Maritain, com quem
se correspondeu por algum tempo por meio de cartas. Durante sua trajetória
idealista, chamou a atenção de vários intelectuais para as teses Maritainistas,
de tal maneira que muitos deles acabaram tornando-se seguidores, aumentando,
deste modo, o número de adeptos no Brasil.
5. OS IDEIAIS DE JACQUES MARITAIN NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
As brutais violações dos direitos humanos ocorridas durante a Segunda
Guerra Mundial conduziram à conclusão de que a proteção de tais direitos não
poderia ficar restrita à esfera interna de cada Estado. Por este motivo, a ONU,
em 1948, descreveu o significado de direitos humanos, por meio da Declaração
Universal de Direitos Humanos, carta de direitos que tem sido adotada pela
ANDRADE, Djalma Rodrigues de. O paradoxo cristão: História e transcendência em Alceu
Amoroso Lima. 1994, p. 69-70.
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jurisprudência interna de alguns Estados ocidentais, em especial o Brasil, cuja
Constituição, promulgada em 1988, possui por fundamento de seus direitos e
garantias fundamentais a dignidade da pessoa humana.
O artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos
declara expressamente que “todos os homens nascem livres e iguais em
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em
relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. A liberdade referida no
artigo decorre do direito natural, o qual confere fundamentação aos direitos
fundamentais como base de um princípio básico para a vida harmônica de
todos os seres humanos, tal qual a dignidade da pessoa que está relacionada
ao direito de toda pessoa humana em ser respeitada, tanto a sua essência
quanto os seus direitos.
Compreendido o pensamento de Jacques Maritain a respeito dos
direitos humanos e a sua relação destes com o texto da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, cabe-nos salientar alguns traços do pensamento do
filósofo francês que influenciou a Carta Democrática Brasileira de 1988.
No preâmbulo da Constituição Federal de 1988, encontramos
a afirmação de que os representantes do povo brasileiro se reuniram “em
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático,
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias” (destaque nosso).
Nota-se, de modo cristalino, que o legislador constituinte consagrou
como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito a dignidade da
pessoa humana; destaca-se pessoa humana como elemento que transcende os
limites da irradiação jurídica da soberania estatal.
No Título I, denominado “Dos Princípios Fundamentais”, encontramos
quatro artigos nos quais se encontram plasmados os seguintes preceitos:
Art. 1º A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
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III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana
do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art.
3º
Constituem
objetivos
fundamentais da República Federativa
do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa
e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização
e reduzir as desigualdades sociais e
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil
rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao
racismo;
IX - cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade;
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X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa
do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina, visando
à formação de uma comunidade latinoamericana de nações.
Da leitura do preâmbulo da Constituição e de seus quatro artigos
seguintes, evidencia-se a inequívoca opção da sociedade política brasileira em
adotar a democracia, fato que implica claramente o acolhimento dos direitos
humanos fundamentais.
Nos capítulos seguintes do texto constitucional, encontramos
consolidados os Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), os quais são
capitulados em Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (Capítulo I), Direitos
Sociais (Capítulo II), Nacionalidade (Capítulo III); e, por fim, Direitos Políticos
(Capítulo IV).
Neste contexto de direitos fundamentais, merece destaque o contido
no parágrafo segundo do artigo quinto, o qual traz a importante disposição:
Art. 5.º, § 2º, CF/88 - Os direitos e
garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
Imperioso memorar que as Constituições anteriores não fizeram
nenhuma referência aos direitos humanos. Embora a dignidade da pessoa
humana seja encontrada nos textos anteriores, suas menções foram tímidas e
deslocadas, tal qual podemos verificar no plano da Ordem Econômica e no
campo específico do trabalho (CF/34 – art. 115; CF/67 – art. 157, II; EC. Nº
01/69 – art. 160, II, expressando a valorização do trabalho como condição da
dignidade humana). Outra sutil referência à solidariedade humana foi feita
como elemento de inspiração para a Educação (CF/34 – art. 149; CF/46 – art.
166; CF/67 – art. 168 e EC nº 01/69 – art. 176)142.
Desta maneira, a Constituição de 1988 representa uma quebra de
paradigmas sem precedentes na história jurídico-constitucional brasileira,
142
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consubstanciando-se também como um marco civilizatório na história
jurídica nacional.
Nesse contexto, nota-se que a atual conformação jurídica do Estado
brasileiro, a partir do texto constitucional, com inequívoca inspiração cristã,
resgatou os direitos humanos, correspondentes ao direito natural admitido
pelos povos do planeta. Assim, os direitos humanos, como direitos subjetivos
naturais, consagrados e explicitados na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e em outros diplomas internacionais que possuem como núcleo a
dignidade da pessoa humana, encontraram terreno fértil de positivação na
Constituição de 1988143.
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, ideais da Revolução Francesa
que foram, então, homenageados na medida em que a garantia da dignidade
humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
conforme visto no artigo 1º, III, da CF/88.
A atual ordem jurídica brasileira se apresenta em perfeita sintonia
com o mandamento inaugural da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, expressando que “[...] todas as pessoas nascem livres e iguais em
dignidade e direitos”.
Portanto, nesse sentido, vale salientar o compromisso da atual
Constituição Federal com a proteção e promoção dos direitos humanos,
a qual é, em sua essência, o legado da filosofia de Jacques Maritain à
Constituição Brasileira.
6. JACQUES MARITAIN NA HISTÓRIA DOS TRABALHADORES BRASILEIROS
É incontestável que o avanço dos tratados internacionais de
direitos humanos e a consagração de seus princípios nas constituições
nacionais trouxeram profundas transformações no tratamento entre homem
e Estado, bem como na relação entre particulares. Temos que é dever do
Estado promover e proteger os direitos fundamentais, mas é dever de todos
o respeito a tais direitos.
Envolvido pela proteção constitucional, os direitos afetos ao
trabalhador-cidadão, assim denominado porque o trabalhador enquanto
empregado não se abstém de seus direitos fundamentais, antes, recebe
especial atenção por parte do Estado por conta de sua reconhecida situação
de inferioridade decorrente da situação jurídica estabelecida no contrato de
trabalho, bem como um tratamento diferenciado que propicia ao trabalhador o
exercício de seus direitos de cidadão no âmbito da empresa.
143
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Maritain foi pontual em sua abordagem filosófica ao fazer particular
abordagem aos direitos dos trabalhadores, aos quais se referia como pessoa
operária, titulares de uma categoria de direitos da pessoa social, ou seja, os
direitos do ser humano em suas funções sociais, econômicas e culturais144.
Como visto anteriormente, os ideais defendidos por Jacques
Maritain, no que tange à promoção dos direitos humanos, foram
instrumentalizados e reconhecidos internacionalmente por sua relevante
participação nos trabalhos voltados ao desenvolvimento da Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, de modo que sua filosofia
restou indelével no texto declaratório que influenciou e tem influenciado os
povos das nações ainda nos dias atuais. Não se pode olvidar, também, que a
passagem de Maritain pela América Latina, incluindo o Brasil, foi um fator
relevante para a contribuição da difusão de sua filosofia política.
Na história política brasileira, podemos citar como expoente e
grande cultivador dos ideais defendidos por Jacques Maritain André Franco
Montoro, a quem podemos asseverar como um dos mais importantes homens
públicos brasileiros, por sua brilhante atuação como parlamentar, administrador
e compromisso com a democracia, deixando um legado copioso de valiosos
exemplos, sobretudo, voltado às causas sociais145; fiel aos valores cristãos e
humanistas, realizou uma gestão pautada pela descentralização e participação
da sociedade, características pelas quais se fazem notórias as influências da
filosofia Maritainista, com peculiar destaque à exaltação dos direitos humanos
e a defesa de uma postura antiburocrática do Estado146.
Alguns aspectos revelam íntima identidade de Franco Montoro com a
filosofia humanista, as quais se pretende evidenciar a partir do excerto da obra
Os direitos do Homem, de Jacques Maritain, ocasião em que trata especificamente
dos direitos dos trabalhadores:
[...] mas é a respeito dos direitos do ser
humano entregue à função do trabalho
que surgem os problemas mais urgentes.
[...] os direitos do trabalho penetram
na consciência comum e continuam a
tomar forma. É a princípio o direito ao
justo salário, pois o trabalho do homem
MARITAIN. op. cit., p.82.
POZZOLI & SOUZA. Ensaios em homenagem a Franco Montoro: Humanismo e Política.
2001, p. 127.
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não é uma mercadoria sujeita à lei da
oferta e da procura, e o salário que lhe
corresponde deve bastar para que o
operário e sua família vivam com um
padrão de vida suficientemente humano
[...] Outros direitos serão sem dúvida
reconhecidos ao trabalho pela lei humana
à medida que o regime econômico se for
transformando.147
Nesse diapasão, imperioso trazer à baila o salário mínimo, fruto da
influência da filosofia humanista e da doutrina social cristã, instituto criado
no ordenamento jurídico brasileiro que representa um clássico anseio social,
voltado ao combate da pobreza, à garantia do desenvolvimento da nação e,
principalmente, à inclusão social, sob à luz da fraternidade e da dignidade da
pessoa humana do trabalhador.
Com pensamento fundado nos ideais humanistas, Montoro defendia
que o salário mínimo deveria ser justo, ou seja, o suficiente para suprir
as necessidades imediatas de sobrevivência dos trabalhadores, bem como
as relacionadas à cultura, recreação e vida espiritual. Sua ideia estava
fundamentada no parágrafo primeiro do artigo 147 da Constituição Federal de
1946, contudo, padecia por ausência de regulamentação infraconstitucional.
Esta, então, tornou-se uma de suas bandeiras na luta política.
Neste contexto, cabe salientar a especial atenção despendida por
Franco Montoro quanto à tributação do salário mínimo, conforme brilhantemente
citam Pozzoli e Souza:
[...] das muitas causas valorosas que
defendeu com vigor vitorioso, consagrase o exemplar princípio de que salário
não é renda, aprovado, em 1961, por
lei de sua autoria que, beneficiando
milhões de brasileiros, isentou do
pagamento desse tributo o empregado
chefe de família assalariado com até
cinco vezes o salário mínimo. Conquista
valiosa para a época, que nos fornece
rico subsídio jurídico, no caso de uma
147
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possível e pertinente retomada dessa
discussão conceitual, nos dias de hoje.148
(destaque no original)
O texto acima citado refere-se ao Projeto de autoria de Franco
Montoro que ficou conhecido como “Salário não é renda” e que resultou na
Lei Nº 3.898, de 19 de Maio de 1961, que isentou de pagamento do imposto de
renda os vencimentos e salários de qualquer natureza até o limite igual a cinco
vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
Outro importante ato de Franco Montoro foi a criação de uma
comissão destinada ao estudo de uma base salarial adequada ao contexto
econômico do país, resultando no Decreto nº 51.336, de 13 de outubro de 1961,
estabelecendo um novo salário mínimo, que tinha por objetivo a restituição
do poder aquisitivo e a dignidade do trabalhador. Por conta da urgência e
relevância social, assim que promulgada, a Lei entrou em vigor praticamente
de maneira imediata e em âmbito nacional.
Por fim, ainda no âmbito salarial, merece especial destaque a relevante
conquista, na história dos trabalhadores brasileiros, que refletiu de modo
cristalino os propósitos arraigados na doutrina humanista e, consequentemente,
influenciada pela filosofia de Jacques Maritain, o salário-família, um projeto
controvertido que superou as barreiras e beneficiou milhares de famílias
brasileiras. É o que veremos adiante.
7. A FILOSOFIA DE JACQUES MARITAIN E A LEI FRANCO MONTORO: SALÁRIOFAMÍLIA
Inspirado pela doutrina social cristã e as encíclicas papais Rerum
novarum, de Leão XIII, e Quadragesimo ano, de Pio XI, um dos pontos
áureos dos programas políticos da democracia cristã foi o empenho de Franco
Montoro, enquanto Ministro do Trabalho e Previdência Social, na elaboração
do Projeto de Lei nº 2.624, de 1961, a qual foi convertida na Lei 4.266, de
3 de Outubro de 1963, que instituiu o salário-família do trabalhador com a
finalidade de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos chefes de milhares
de famílias brasileiras.
Não foram poucos os argumentos apresentados contra à proposta de
Montoro. O desembolso pelas empresas do recurso destinado ao salário-família
foi colocado como obstáculo ao desenvolvimento econômico do país; aliado,
ainda, ao argumento de que o volume da despesa não poderia ser suportado pela
148
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Previdência Social, logo, por esta perspectiva, o projeto restaria inócuo. Estes
foram alguns dos vários argumentos apresentados contra o projeto de Franco
Montoro, o qual, sem desanimar, defendeu ferrenhamente que a instituição do
salário-família tratava-se de um estímulo à economia brasileira.
Com profundos fundamentos baseados em critérios sociais,
econômicos, psicológicos, financeiros e históricos, Montoro exauriu os
argumentos contrários ao seu propósito, vez que o próprio conteúdo do seu
projeto apresentava soluções aos problemas apontados.
Anteriormente ao projeto, havia um complemento salarial denominado
abono familiar, instituído por meio do Decreto-Lei nº 32.000, de 19 de abril
de 1941, dispondo sobre a organização e proteção da família. O Decreto-Lei
foi resultado do imperativo constante no artigo 124 da Constituição Federal
de 1937, o qual determinou ao Estado a obrigatoriedade de compensações
proporcionais aos encargos das famílias numerosas, in verbis:
Art 124 - A família, constituída pelo
casamento indissolúvel, está sob
a proteção especial do Estado. Às
famílias numerosas serão atribuídas
compensações na proporção dos seus
encargos.
Assim estabelecia o artigo 28 do referido Decreto-Lei:
Art. 28. A todo funcionário público,
federal, estadual ou municipal, em
comissão, em efetivo exercício, interino,
em disponibilidade ou aposentado, ao
extranumerário de qualquer modalidade,
em o qualquer esfera do serviço público,
ou ao militar da ativa, da reserva ou
reformado, mesmo, em qualquer dos
casos, quando licenciado com o total
de sua retribuição ou parte dela, sendo
chefe de família numerosa e percebendo,
por mês, menos de um conto de réis de
vencimento; remuneração, gratificação,
conceder-se-á, mensalmente, o abono
familiar de vinte mil réis por filho, se
a retribuição mensal, que tenha, for de
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quinhentos mil réis ou menos, ou de dez
mil réis por filho, se essa retribuição
mensal for de mais de quinhentos mil
réis, observada a disposição da alínea a
do art. 37 deste decreto-lei.
Por sua vez, a alínea “a” do art. 37, da mesma norma, estabelecia
sua abrangência somente às famílias numerosas, compreendendo oito ou mais
filhos, e que percebessem importância mensal insuficiente para a satisfação das
necessidades essenciais mínimas da subsistência de sua prole.
Em 22 de abril de 1943, Decreto nº 12.299 regulamentou o artigo 29
do Decreto-Lei n.º 3.200/41, limitando o benefício aos assalariados de famílias
numerosas, excluindo de sua área de aplicação os servidores públicos civis e
militares, tendo em vista que, para estes, tramitavam estudos voltados à criação
do salário-família do funcionário, o que se materializou mais adiante por meio
do Decreto-lei nº 5.976, de 10 de novembro de 1943, tratando o benefício pela
primeira vez como salário-família.
Posteriormente o Decreto-lei nº 5.976 foi regulamentado pelo
Decreto-lei nº 6.022, de 23 de novembro de 1943, passando a ser considerado,
esta, a lei básica do salário-família do servidor público.
No entanto, com o passar dos anos, uma lacuna foi observada,
pois não era previsto em favor da família dos trabalhadores das demais
classes um benefício dessa natureza, assemelhado ao que fora propiciado
aos servidores públicos.
Com foco na necessidade do preenchimento dessa lacuna até então
existente, emerge a iniciativa do ex-Ministro do Trabalho, André Franco
Montoro, que já se empenhava no sentido da criação do salário-família do
trabalhador. Nesse contexto, nasce, pelas mãos de Montoro, o Projeto de Lei
nº 3.628, de 1961, mais tarde convertido na Lei nº 4.266, de 1963, que instituiu
definitivamente o salário-família dos empregados regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho.
Neste momento histórico, passam a coexistir três abonos familiares,
sendo o primeiro, o abono às famílias numerosas, instituído pelo Decreto-Lei
n.º 3.200, de 1941, abrangendo apenas os trabalhadores rurais, como se tratando
de um anseio para satisfazer uma política de justiça social, visto que não havia
um instituto próprio destinado para essa classe.
O segundo salário-família, instituído pelo Decreto-Lei nº 5.976, de
1943, e regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 6.022, de 23 de novembro de 1943,
foi destinado às famílias dos funcionários públicos. Essa norma se destaca por
poder ser considerada o primeiro salário-família, propriamente dito, instituído
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no País, destinado a assegurar aos servidores públicos recursos à educação
e manutenção de sua família, bem como por modificar a visão do servidor,
considerando-o não mais como indivíduo isolado, mas como membro da
comunidade principal: a família.
Por fim, o terceiro salário-família, que foi instituído pela Lei n.º 4.266,
de 3 de outubro de 1963, abrangeu os trabalhadores vinculados à Previdência
Social, ou seja, norma que apresentou maior alcance social.
Contudo, apenas a promulgação da lei não se fazia suficiente para
resolver o problema, era preciso operacionalizá-la, de modo que o auxílio
chegasse às mãos de quem precisava. Neste sentido, evidencia-se outra
característica marcante na gestão de Franco Montoro, a desburocratização do
procedimento de recebimento do benefício, conforme bem aponta BUSETTO:
[...] com o objetivo de evitar a
burocracia e perda de tempo, o projeto
de Franco Montoro estabelecia que
as empresas fariam mensalmente o
pagamento das cotas do salário-família
a seus empregados, conjuntamente com
o respectivo salário, posteriormente elas
fariam a compensação ou acerto de contas
com o Fundo Comum, por intermédio
do respectivo Instituto de Aposentadoria
e Pensões. Para o empregado receber
o benefício, estipulava que bastaria ele
apresentar à empresa as certidões de
nascimento dos filhos.149
Insta salientar que o salário-família adotou um critério flexível para
a remuneração, proporcional ao salário mínimo, de modo a possibilitar uma
atualização permanente e a correção dos problemas gerados pela rigidez do
valor fixo estipulado outrora.
Em todos os seus projetos, André Franco Montoro tinha em mente
que a proteção e valorização da pessoa possuíam um alcance social muito
mais amplo do que o comumente enxergado pelos demais políticos. Assim, a
pessoa do trabalhador, segundo sua perspectiva, não era tida como um elemento
isolado na sociedade, mas sim um integrante vinculado a várias outras pessoas,
familiares ou não, sobre os quais desempenha algum tipo de influência, fato,
149
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portanto, relevante e que impacta diretamente na função social desempenhada
pelo trabalhador, motivo pelo qual Franco Montoro se empenhou para que
fossem garantidos os direitos relacionados à dignidade da pessoa humana do
trabalhador, sendo o salário-família um grande exemplo de instrumento voltado
à promoção dessa dignidade.
Devido à importância social do salário mínimo e do salário-família,
ambos muito defendidos por Franco Montoro, os institutos foram consagrados
na Constituição Federal de 1988, sendo acrescentadas várias proteções aos
aspectos de sua abrangência, conforme pode ser verificado no artigo 7.º, incisos
IV, V, VI, VII e X, da CF/88:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
IV - salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de
atender a suas necessidades vitais
básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão
e à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo
o disposto em convenção ou acordo
coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior
ao mínimo, para os que percebem
remuneração variável;
[...]
X - proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa;
[...]
XII - salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa
renda nos termos da lei.
91

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

Os exemplos acima demonstram que as ações de André Franco
Montoro, sempre pautadas nos ideais humanistas, foram decisivas para a
promoção dos direitos humanos e a redemocratização brasileira.
Deve-se salientar que tais ideais, evidenciados pela filosofia
Maritainiana, foram contundentes na trajetória de Franco Montoro, de tal sorte
que, embora não fosse sempre mencionado, a fundamentação das propostas de
gestão e dos projetos de leis refletem os pensamentos de Jacques Maritain, de
maneira que se torna inevitável a percepção da influência do filósofo francês na
história contemporânea dos trabalhadores brasileiros.
Por conta dessa rica e profunda filosofia, com o objetivo de incentivar
a leitura dos livros e disseminar o pensamento de doutrinadores humanistas,
Franco Montoro criou o Instituto Jacques Maritain no Brasil.
André Franco Montoro faleceu em 1999, contudo, deixou um sólido
legado em cada função que exerceu na política, iniciando como Vereador (1947)
e passando pelas funções de Deputado Estadual (1950), Deputado Federal
(1958, 1962 e 1966), Ministro do Trabalho e Previdência Social (1961-1962),
Senador (1970 1977), Governador do Estado de São Paulo (1982), Prefeito de
São Paulo (1985) e Deputado Federal (1994-1998).
8. CONCLUSÃO
Jacques Maritain encontrou na filosofia política um modo de expressar
sua fé cristã e, com inspiração na obra filosófica e teológica de Tomás de Aquino,
enfrentou áridas questões surgidas no século XX.
Durante sua vida, testemunhou a revolução comunista na Rússia, a
guerra civil espanhola, a ascensão do fascismo e do nazismo, o surgimento do
Estado ditatorial português, comandado por António Salazar, o movimento de
emancipação feminina, as duas guerras mundiais e o holocausto, as inquietações
sociais resultantes de conflitos entre patrões e operários e inúmeros outros
problemas de um século conturbado.
Nesse caminho, imerso no Humanismo, buscou fundamentar
filosoficamente os direitos fundamentais da pessoa humana, relacionando-os
à lei natural e à crença cristã, tendo seu trabalho reconhecido ao participar dos
estudos voltados à elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
instrumento em que restou consagrado o seu pensamento.
No Brasil, mesmo sendo breve sua passagem, Jacques Maritain fez
discípulos, tendo constituído, dentre outros, Alceu Amoroso Lima como um dos
principais representantes da filosofia Maritainiana. Em sua obra “Os Direitos do
Homem e o Homem sem Direitos”, Lima soma-se à luta pelos direitos fundamentais
ao comentar o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos do Homem com o
propósito de promover e garantir os ideais que nela foram expressos.
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Nesse mesmo caminho, destaca-se Franco Montoro, que durante
sua carreira política desempenhou relevante papel no desenvolvimento da
democracia. Fiel aos ideais humanistas e cristãos, foi claramente influenciado
pela filosofia de Jacques Maritain. Baseado na dignidade da pessoa humana
e pelo ideal do salário digno, Montoro laborou pela melhoria da condição
econômica dos trabalhadores, com destaque aos projetos voltados à manutenção
e proteção do salário mínimo e à criação do salário-família, beneficiando
milhares de famílias de trabalhadores.
Anos depois, vimos os ideais plasmados na Declaração Universal dos
Direitos do Homem influenciar, de maneira marcante, o constituinte brasileiro,
de modo que a fundamentação dos direitos e garantias previstos na Constituição
Federal de 1988 foram estabelecidos por meio da consagração do princípio
da dignidade da pessoa humana. Nesta mesma Carta, foram consagrados os
institutos relacionados ao salário mínimo e o salário-família.
Por fim, concluímos este estudo apontando a importância da
consideração da dignidade da pessoa humana em toda relação jurídica, seja
entre o cidadão e o Estado, entre particulares ou ainda, especificamente, entre
o trabalhador e seu empregado. Com base na filosofia humanista e no direito
natural, Jacques Maritain nos ensinou que a paz social só é possível quando
respeitados, mutuamente, os direitos fundamentais da pessoa humana. Este é o
seu maior legado e também a mensagem que deve ser levada a todas as nações
que resistem a este fundamental e natural direito.
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OS DIREITOS HUMANOS E A FRATERNIDADE: UM CAMINHO
PARA JUSTIÇA SOCIAL
1. INTRODUÇÃO

Ricardo Gaiotti Silva150

A fraternidade é um tema que está presente em diversas constituições
modernas, sua fonte mais recente está nos ideais da Revolução Francesa,
muitas vezes a fraternidade é confundida com a solidariedade, contudo, foi
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que ela foi de certa forma
reconhecida pela comunidade internacional como um objetivo de fundamental
importância para o desenvolvimento dos povos.
Quando se diz de fraternidade, encontramos na Declaração Universal
dos Direitos Humanos uma afirmação norteadora de qualquer estudo, qual seja:
todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com
espírito de fraternidade151.
Também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
exemplifica o objetivo da busca pela fraternidade (solidariedade):
[...] os povos da Europa, estabelecendo
entre si uma união cada vez mais
estreita, decidiram partilhar um futuro
de paz, assente em valores comuns.
Consciente do seu património espiritual
e moral, a União baseia-se nos valores
indivisíveis e universais da dignidade do
ser humano, da liberdade, da igualdade e
da solidariedade; assenta nos princípios
da democracia e do Estado de direito.
Ao instituir a cidadania da União e ao
criar um espaço de liberdade, segurança
e justiça, coloca o ser humano no cerne
da sua ação.152
Advogado, Colaborador no Tribunal Eclesiástico de Aparecida, mestre em direito pela
PUC-SP, mestrando em direito canônico pela Universidade de Salamanca na Espanha. E-mail:
rigaiotti@gmail.com.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos. Art. 1. Disponível em: http://www.onu.org.br/
img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em 05/11/2015.
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Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Disponível em: http://goo.gl/5IdUv2.
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Da mesma forma, a própria Constituição da República Federativa do
Brasil também traz em seu Preâmbulo o desejo pela sociedade fraterna153.
Nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar
o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada
na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com
a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus.154
Todos estes documentos indicam que a fraternidade é um objetivo
comum dos povos, necessário para o desenvolvimento dos mesmos. Porém, o
primeiro impulso que surge ao refletir a temática da fraternidade é associá-la aos
valores da liberdade e igualdade presentes nos ideias da Revolução Francesa,
mas de uma maneira quase poética, abstrata, distante de uma prática.
Mas, a ideia da igualdade, liberdade e fraternidade não surgiu da
Revolução Francesa, esses temas encontram em suas raízes fundamentos tanto
na filosofia, na teologia e na própria evolução histórica dos direitos humanos.
Além disso, a concepção de fraternidade especificamente da Revolução
Francesa não é de toda igual às temáticas desenvolvidas e solidificadas pelos
direitos humanos.
Interessante observar que nem sempre a ideia de fraternidade
esteve associada à liberdade e igualdade, tendo como cerne a dignidade do
Acesso em 12/09/2016.
153
“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus.” Cf. Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988. Disponível em: http://goo.gl/k8p32S. Acesso em 30/10/2015.
154
FRANCISCO, Papa. Mensagem para o dia mundial da paz de 2014. Disponível em: http://
goo.gl/Y3VsM8. Acesso em 12/09/2016.
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homem e seus direitos fundamentais. Hannah Arendt, em sua obra Origem do
Totalitarismo, apresenta alguns elementos que indicam que o simples termo
fraternidade não significa uma real valorização do outro, afirma autora:
[...] os franceses [...] Queriam
incorporar à estrutura nacional as
possessões ultramarinas, tratando os
povos conquistados como “irmãos e
súditos — irmãos na fraternidade da
civilização francesa comum, e súditos
no sentido de serem discípulos da luz
francesa e seguidores da liderança
francesa”. Em parte, isso foi realizado
quando representantes de populações
africanas sentaram-se no Parlamento
francês e quando a Argélia foi declarada
departamento da França. Mas o
resultado desse empreendimento foi
uma exploração particularmente brutal
das possessões de ultramar em benefício
da nação. A despeito de todas as teorias
em contrário, o Império Francês era
realmente avaliado do ponto de vista
da defesa nacional, e as colônias
eram consideradas terras de soldados,
capazes de produzir uma force noire que
protegesse os habitantes da França contra
os seus inimigos naturais. A famosa frase
de Poincaré de 1923 — “a França não é
um país de 40 milhões; é um país de 100
milhões” — indicava simplesmente a
descoberta de uma ‘’forma econômica de
dispor de carne para canhão’’.155
O fato é que a fraternidade não é uma ideia abstrata, poética, mas ela
é de fato como uma expressão que traz em si um objetivo claro, qual seja, de
direitos ao desenvolvimento, ao progresso, ao meio ambiente ecologicamente
ARENDT, Hannah. Origem do Totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. 2. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012, p. 158.
155
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equilibrado, à autodeterminação dos povos, à propriedade sobre o patrimônio
comum da humanidade, à qualidade de vida, aos direitos do consumidor e da
infância e juventude, dentro outros, por isso sua solidificação é um grande desafio.
Por outro lado, o homem tem uma vocação à fraternidade, como nos
ensinou ainda o Papa Francisco:
[...] para compreender melhor esta
vocação do homem à fraternidade e para
reconhecer de forma mais adequada
os obstáculos que se interpõem à sua
realização e identificar as vias para a
superação dos mesmos, é fundamental
deixar-se guiar pelo conhecimento do
desígnio de Deus, tal como se apresenta
de forma egrégia na Sagrada Escritura.
Segundo a narração das origens, todos
os homens provêm dos mesmos pais,
de Adão e Eva, casal criado por Deus
à sua imagem e semelhança (cf. Gn 1,
26), do qual nascem Caim e Abel. Na
história desta família primigénia, lemos
a origem da sociedade, a evolução das
relações entre as pessoas e os povos. (...)
A narração de Caim e Abel ensina que a
humanidade traz inscrita em si mesma
uma vocação à fraternidade, mas também
a possibilidade dramática da sua traição.
Disso mesmo dá testemunho o egoísmo
diário, que está na base de muitas guerras
e injustiças: na realidade, muitos homens
e mulheres morrem pela mão de irmãos
e irmãs que não sabem reconhecer-se
como tais, isto é, como seres feitos para
a reciprocidade, a comunhão e a doação.
Porém, o homem se encontra diariamente com o egoísmo e esse, além
de privar esse chamado, acaba por se tornar uma afronta aos direitos da pessoa
humana, ocorrendo que a fraternidade perdeu-se no caminho nos últimos anos
da modernidade156.
BARRENECHE, Osvaldo. Los estudios sobre fraternidad en America Latina – Introducción. In:
BARRENECHE, Oswaldo (comp). Estudios recientes sobre fraternidad: de la enunciación como
156
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Recuperar a vocação à fraternidade é o grande desafio. Para isso,
diversos são os caminhos que podem levar à valorização da fraternidade, um
deles é o estudo da evolução dos direitos humanos, uma vez que esses constituemse na base de sustentação para o desenvolvimento prático de políticas visando à
proteção dos direitos dos homens na construção da fraternidade157.
2. A FRATERNIDADE NA CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
A ideia da fraternidade decorre do conceito de dignidade – do
conjunto de homens iguais em dignidade –, contudo, a dignidade humana como
conhecemos – principalmente a partir da Declaração Universal dos Direitos
Humanos – também foi fruto de um longo desenvolvimento.
Na antiguidade clássica, por exemplo, ela possuía uma intepretação
restrita, que estava relacionada com a posição social ocupada pelo indivíduo
e o seu grau de reconhecimento pelos demais membros da comunidade.
Neste sentido que se pode falar em uma quantificação e modulação da
dignidade, admitindo a existência de pessoas mais ou menos dignas158, por
esta razão tornava-se difícil a construção de ambientes comuns, fraternos na
antiguidade clássica.
Com o advento das religiões, principalmente o cristianismo, mudouse a concepção da dignidade. O primeiro passo foi a afirmativa que Deus criou
o homem à sua imagem; criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher
(Gên. 1, 26-27)159. A partir dessa afirmação, surge a perspectiva a respeito da
sacralidade do homem, tendo em vista que nesta perspectiva a ciência teológica
afirma que o homem foi criado mediante uma ação de amor de Deus, sendo que
principio a la consolidación como perspectiva. Buenos Aires: Editorial Ciudad Nueva, 2010, p. 10.
157
Ensina-nos o Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica: “Os direitos do homem
hão de ser tutelados não só cada um singularmente, mas no seu conjunto: uma proteção parcial
traduzir-se-ia em uma espécie de não reconhecimento. Eles correspondem às exigências da
dignidade humana e comportam, em primeiro lugar, a satisfação das necessidades essenciais
da pessoa, em campo espiritual e material: «tais direitos tocam todas as fases da vida e todo
o contexto político, social, econômico ou cultural. Formam um conjunto unitário, visando
resolutamente a promoção do bem, em todos os seus aspectos, da pessoa e da sociedade...
A promoção integral de todas as categorias dos direitos humanos é a verdadeira garantia do
pleno respeito de cada um deles». Universalidade e indivisibilidade são os traços distintivos
dos direitos humanos: «são dois princípios orientadores que postulam a exigência de radicar
os direitos humanos nas diversas culturas e aprofundar a sua delineação jurídica para lhes
assegurar o pleno respeito». Cf. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, n. 154. Disponível
em: http://goo.gl/88YKLE. Acesso em 12/09/2016.
158
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade Humana e Direitos Fundamentais na Constituição
Federal de 1988. Porto Alegre: Revista do Advogado, 2008, p. 21.
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Bíblia Sagrada, livro de Gêneses, capítulo 1, versículos 26 e 27.
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o mistério transcendente de Deus se reflete no mistério da pessoa humana como
imagem de Deus.
Coube ao cristianismo potencializar a noção de dignidade ao conferir
um senso de liberdade, igualdade e fraternidade a todos os homens, esse fato
é visto de maneira clara na Carta de São Paulo aos Gálatas, quando o apóstolo
afirma que todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, não havendo mais
distinção entre judeu e grego, escravo e livre, nem mesmo entre homem e
mulher, pois todos são um em Cristo Jesus160. Ele consolidou a ideia de pessoa
com sua dignidade e direitos, atribuindo o valor de cada pessoa, sustentando
que a própria vida é sagrada, ou seja, o homem é o ser supremo sobre a terra,
distinto das demais criaturas161.
Assim, com o cristianismo, o conceito de dignidade se afasta da ideia
de qualidade ou função social, passando a se fundamentar na própria natureza
do homem, simplesmente pelo fato dele ter-se homem e, na concepção cristã, a
pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus.
Hoje em dia, o reconhecimento desses direitos não se fundamenta
somente em questões de cunho religioso-teológico, pois, principalmente após a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram ampliados os conceitos dos
direitos humanos e seus fundamentos se expandiram para temáticas além dos
credos religiosos como bem nos ensinou Jónatas Machado:
[...] a ideia de dignidade da pessoa
humana apresenta-se hoje imbuída de
um conteúdo político-moral que, embora
escorado na concepção judaico-cristã do
homem criado à imagem e semelhança
de Deus – isto é, portador de uma Imago
Dei e enriquecido com os contributos
da teológica católica e protestante,
prescinde atualmente de qualquer
vínculo confessional específico, sendo
inadmissível a sua colocação ao serviço
de uma promoção de uma particular
concepção teológica da verdade objetiva
ou de bem comum. Também ela sofreu,
a partir do iluminismo, um processo
Bíblia Sagrada, Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28.
LAFER, Celso. A reconstrução histórica dos direitos humanos. São Paulo: Cia das Letras,
1998, p. 119.
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de racionalização e secularização que a
coloca presente num nível de generalidade
suficientemente elevado para abarcar as
ideias de livre desenvolvimento pessoal e
social do ser humano, nas suas dimensões
físicas, intelectuais e espirituais, e de
garantia de recursos materiais que
possibilitem o acesso a um nível mínimo
de existência humanamente digna a
todos os indivíduos. Assim entendida, a
dignidade humana não é propriedade da
religião em geral ou de uma confissão
religiosa em particular.162
Com isso, pode-se afirmar que a noção e respectivamente a proteção dos
direitos dos homens bem como sua dignidade foram sendo formados de maneira
progressiva, tendo suas raízes na teologia, na filosofia e na história, sendo que o
ápice deste caminho se encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Dentre os inúmeros pensadores que colaboraram na solidificação
de tais temáticas, destacamos a contribuição de Jacques Maritain. Maritain
considerava que a dignidade humana nasce da capacidade do homem em pensar
e amar, fato este que o diferenciava das outras criaturas, o homem é um indivíduo
que se sustenta e se conduz pela inteligência e pela vontade; não existe apenas
de maneira física, há nele uma existência mais rica e mais elevada, que o faz
superexistir espiritualmente em conhecimento e amor163.
Neste sentido, a proposta de Maritain, em vista da garantia dos
direitos dos homens, passa pela fraternidade, essa que se torna um instrumento
para a busca do bem comum e da justiça social, uma vez que ele considera
que a finalidade da sociedade humana não pode ser confundida com a proteção
egoísta do bem individual, pois o bem comum deve ser o resultado do equilíbrio
garantido pela fraternidade. Ensina-nos Maritain:
[...] não asseveremos que o fim da
sociedade é o bem individual ou a
simples coleção dos bens individuais de
cada uma das pessoas que a constituem.
Tal fórmula dissolveria a sociedade
MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. Liberdade religiosa numa comunidade
constitucional inclusiva: dos direitos da verdade aos direitos dos cidadãos. Coimbra: Coimbra
Editora, 1996, p. 193.
163
MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. 3ª edição. Rio de Janeiro:
Livraria José Olympio Editora, 1967, p. 16.
162
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em benefício de suas partes e levaria à
“anarquia dos átomos”: ela volveria,
ou a uma concepção francamente
anarquista, ou à velha concepção
anarquista-mascarada do materialismo
burguês, segundo a qual toda função
da cidade é velar pelo respeito da
liberdade de cada qual, o que redunda
em os fortes oprimirem livremente os
fracos. O fim da sociedade é o seu bem
comum, o bem comum do corpo social.
Sem se compreender, porém, que este
bem do corpo social é um bem comum
de pessoas humanas, do mesmo como
o próprio corpo social é um todo de
pessoas humanas, esta fórmula, por sua
vez, conduziria a outros erros, de tipo
estatista ou coletivista.164
O pensamento de Maritain contribuiu no documento oficial da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, consagrando assim a ideia
de que esse documento é uma pedra miliária no caminho do progresso moral
da humanidade, tendo em vista que a raiz dos direitos do homem há de ser
buscada na dignidade que pertence a cada ser humano165.
Enfim, o itinerário apresentado lançou os alicerces para a construção de
um caráter universal aos direitos inerentes à pessoa humana, determinando, assim,
uma esfera de proteção inviolável da dignidade da pessoa humana, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948), e essa consagrou o princípio de que todo
o homem tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa.
3. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS166: UM NOVO TEMPO
PARA A FRATERNIDADE
O caminho até a Declaração Universal dos Direitos Humanos
foi longo, tendo em vista que a compreensão dos direitos dos homens e da
MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. 3ª edição. Rio de Janeiro:
Livraria José Olympio Editora, 1967, p. 20.
165
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, n. 152. Disponível em: http://goo.gl/88YKLE.
Acesso em 12/09/2016.
166
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: http://www.onu.org.br/
img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em 05/11/2015.
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dignidade da pessoa humana se deu por meio de um longo processo histórico,
até se formar a ideia de que as instituições devem ser utilizadas para o bem do
homem e não a serviço dos líderes.
Pode se dizer que o marco histórico contra a centralização do poder,
consequentemente contra os abusos cometidos pelas autoridades em relação à
violação dos direitos da pessoa humana, foi a Magna Carta de 1215.
Aos poucos, a partir da Magna Carta, foi sendo construída a ideia do
individualismo e da liberdade do homem frente à autoridade estatal; destaca-se
a força que ganhou a liberdade, quer seja econômica, civil e religiosa, passando
ela a ser um fundamento importante dos direitos neste período167.
Contudo, foi a Declaração de Direitos do povo da Virgínia168, de 16 de
junho de 1776, que constitui o registro de nascimento dos direitos humanos na
história, ou seja, a que expressou claramente o reconhecimento de direitos inatos ao
homem, como liberdade, propriedade, igualdade e, em síntese, reconhece que todos
os homens são igualmente vocacionados à liberdade. Em relação à fraternidade,
podemos dizer que estava de forma precária “escondida” na ideia do bem comum169.
O governo é ou deve ser instituído para o
bem comum, para a proteção e segurança
do povo, da nação ou da comunidade.
Dos métodos ou formas, o melhor será
que se possa garantir, no mais alto grau,
a felicidade e a segurança e o que mais
realmente resguarde contra o perigo de
má administração. Todas as vezes que
um governo seja incapaz de preencher
essa finalidade, ou lhe seja contrário,
a maioria da comunidade tem o direito
FACHIN, Melina Girard. Fundamentos dos Direitos Humanos: Teoria e Práxis na Cultura
da Tolerância. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 41.
168
A época da Declaração de Direitos dos Povos da Virgínia ainda não estava solidificado
conceitos como igualdade de todos os homens, liberdade, etc., muitas vezes esses direitos
fundamentais, embora positivados, eram garantidos para alguma parcela da população, por esta
razão ainda existia afronta ao que consideramos como a universalidade dos direitos humanos.
169
“Por bem comum entende-se o conjunto das condições de vida social que permitem aos grupos
e aos indivíduos atingir a sua perfeição. (....) O bem comum comporta: o respeito e a promoção dos
direitos fundamentais da pessoa; o desenvolvimento dos bens espirituais e temporais das pessoas
e da sociedade; a paz e a segurança de todos. (....) A realização mais completa do bem comum
encontra-se nas comunidades políticas, que defendem e promovem o bem dos cidadãos e dos
corpos intermédios, sem esquecer o bem universal da família humana.” Compêndio da Doutrina
Social da Igreja, n. 406 a 408. Disponível em: http://goo.gl/88YKLE. Acesso em 12/09/2016.
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indubitável, inalienável e imprescritível
de reformar, mudar ou abolir da maneira
que julgar mais própria a proporcionar o
benefício público.170
A influência desse documento pode ser encontrada em outras
declarações de direitos, como na Declaração de Independência dos Estados
Unidos (1776), na Carta dos Direitos dos Estados Unidos (1789) e na Declaração
francesa a respeito dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Também há
de se considerar a influência desses ideais na Revolução Francesa (1789-1799),
em que foram reconhecidos os direitos à igualdade e liberdade de todos os seres
humanos, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão171.
De fato, pode-se dizer que o coração da fundamentação histórica dos
direitos dos homens, dentre eles o conceito da fraternidade, se encontra nas
declarações citadas acima, essas que consagraram a ideia de que a Constituição
é uma garantia pela qual os direitos humanos e a dignidade humana estão
diretamente relacionados com os direitos à liberdade, segurança e propriedade.
Além disso, pode-se dizer que, desde o início, a proteção dos direitos
do homem se direcionava a limitar o poder do Estado, o que significaria
liberdade, fraternidade e igualdade, surgindo o primado da liberdade com a
supremacia dos direitos e a ausência de previsão de qualquer direito, social,
econômico e cultural que dependesse da intervenção do Estado172.
Porém, o processo de solidificação dos direitos humanos teve grande
êxito após a Segunda Guerra Mundial, visto que a humanidade estava arrasada
com os horrores provocados pela guerra, como holocausto, bomba atômica,
etc., havia uma necessidade urgente de uma resposta a essas atrocidades, essa
que deveria ser construída principalmente por meio de políticas internacionais e
instrumentos jurídicos capazes de proteger e promover os direitos dos homens.
Neste processo, a criação do Tribunal de Nuremberg (1945/1946)
significou um momento histórico de internacionalização dos direitos humanos,
pois ele consolidou a ideia da limitação da soberania nacional e reconheceu
que os indivíduos possuem direitos inatos que devem ser protegidos pelo
direito internacional173.
Declaração de Direitos dos Povos da Virginia. Disponível em: http://goo.gl/Qo7QJs. Acesso
em 12/09/2016.
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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 62.
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PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12. ed.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 198.
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PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12. ed.
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Posteriormente, com a criação da Organização das Nações Unidas
(1945), solidificou a ideia de que todas as Nações do globo possuíam
responsabilidade em vista da defesa da dignidade da pessoa humana174 e dos
direitos inerentes aos homens, o que resultou na Declaração Universal dos
Direitos Humanos (1948), essa que representa a manifestação da única prova
por meio do qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente
fundado e, portanto, reconhecido.
A Declaração trouxe a noção de que todos os direitos humanos
constituem um complexo único, integral e indivisível, no qual os diferentes
direitos estão necessariamente inter-relacionados e são interdependentes entre
si175; ela reconheceu a dignidade de todos os seres humanos, proclamando ainda
como direito fundamental a liberdade, quer seja na busca pela verdade, ou na
realização do bem moral e da justiça, bem como o direito a uma vida digna176.
Com efeito, a Declaração Universal representa-se como resultado
de um longo processo ético iniciado com a Declaração de Independência dos
Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da
Revolução Francesa, ou seja, ela solidificou a ideia da igualdade dos homens,
bem como sua dignidade como pessoa humana177, consagrando assim os valores
fundamentais da liberdade, da igualdade e fraternidade e proclamando que
todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Após a Declaração, temos a certeza histórica que a humanidade
partilha alguns valores comuns e, finalmente, crer na universalidade dos
valores178, dentre eles o da liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, ainda
hoje, existem inúmeras afrontas diretas aos direitos humanos que acabam por
macular os ideais de solidariedade, fraternidade, liberdade, igualdade dentre
outros, solidificados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O DESAFIO DA FRATERNIDADE
Após a narrativa da solidificação do conceito da dignidade humana
e dos direitos fundamentais, chegamos à Declaração dos Direitos Humanos,
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 182.
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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 62.
175
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 12. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011, p. 202.
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JOÃO XXIII, Papa. Carta Encíclica Pacem in Terris. Disponível em: http://goo.gl/nkwT1K.
Acesso em 19 de agosto de 2015.
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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 240.
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BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 21. tiragem. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. pgs. 26 e 28.
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essa que apontou um novo cenário para a construção de uma “fraternidade”
em nível internacional. Porém, hoje muitos dos ideais proclamados parecem
esquecidos ou violados; não por acaso, o Papa Francisco, em um discurso em
maio de 2016, exclamou:
[...] que te sucedeu, Europa humanista,
paladina dos direitos humanos, da
democracia e da liberdade? Que te
sucedeu, Europa terra de poetas,
filósofos, artistas, músicos, escritores?
Que te sucedeu, Europa mãe de povos
e nações, mãe de grandes homens e
mulheres que souberam defender e dar
a vida pela dignidade dos seus irmãos?179
Ora, a humanidade parece que vive um retrocesso na proteção dos
direitos humanos, consequentemente da fraternidade, haja vista o aumento de
egoísmo, as inúmeras situações de desigualdade, pobreza e injustiça indicam não
só uma profunda carência de fraternidade, mas também a ausência duma cultura
de solidariedade, como bem nos ensinou o Papa Francisco, afirmando ainda:
[...] as novas ideologias, caracterizadas
por
generalizado
individualismo,
egocentrismo
e
consumismo
materialista, debilitam os laços sociais,
alimentando aquela mentalidade do
«descartável» que induz ao desprezo
e abandono dos mais fracos, daqueles
que são considerados «inúteis». Assim,
a convivência humana assemelhase sempre mais a um mero do ut des
pragmático e egoísta.180
Por esta razão, é necessário emergir a verdadeira fraternidade,
fundamentada nos direitos humanos. Porém, a responsabilidade, além de cada
um dos homens, também é dos Estados que devem ser os grandes promotores e
testemunhas da fraternidade.
FRANCISCO, Papa. Discurso do Papa Francisco. Disponível em: http://goo.gl/LN4tQU.
Acesso em: 12/09/2016.
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FRANCISCO, Papa. Mensagem para o dia mundial da paz de 2014. Disponível em: http://
goo.gl/Y3VsM8. Acesso em 12/09/2016.
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Neste sentido, recorremos novamente ao pensamento de Jacques
Maritain, que, em sua obra O Homem e o Estado, ao investigar a respeito
da natureza do Estado, afirmou que o Estado deve estar a serviço do
homem, consequentemente, destinar-se a realizar os direitos fundamentais
da pessoa humana:
[...] o Estado é apenas uma instituição
autorizada a usar do poder e da coação, e
constituída por técnicos e especialistas
em questões de ordem e bem-estar
público; em sumo, um instrumento ao
serviço do homem. Colocar o homem
a serviço desse instrumento é uma
perversão politica. A pessoa humana
como indivíduo existe para o corpo
político, mas o corpo político existe
para a pessoa humana como pessoa.
Mas o homem, de maneira alguma
existe para o Estado. O Estado que
existe para o homem.181
A ideia central da fraternidade pode ser vista no pensamento de
Jacques Maritain a respeito do Humanismo Integral, pois ele nos ensina
alguns elementos fundamentais para a garantia dos direitos dos homens nos
Estados; para isso, ele afasta-se de uma ideia de humanismo simplesmente
antropocêntrico, inumano, apontando o caminho da fraternidade universal
como destino do homem e da humanidade182.
Nesta perspectiva, afirma o professor Ivanaldo Santos:
[...] o problema do humanismo
renascentista é que o seu centro é a
razão e, por conseguinte, esquece ou
nega outras dimensões da vida humana,
tais como: a arte, a poesia e a vida
MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Trad. Alceu Amoroso Lima. 2. ed. Rio de Janeiro:
Agir, 1956, p. 22.
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MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Garantia Constitucional da Fraternidade:
Constitucionalismo Fraternal. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.
php?codArquivo=17079>. Acesso em: 06 dez. 2015. P. 71.
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religiosa. Em grande medida, trata-se de
um humanismo incompleto e inacabado.
Já o humanismo integral, proposto por
Jacques Maritain, é um novo modelo de
humanismo que se abre para as diversas
dimensões da vida humana, que respeita e
promove a dignidade da pessoa humana.
É um humanismo que se caracteriza por
buscar a integridade da pessoa humana,
criticando a incapacidade do pensamento
moderno de ver o ser humano para
além dos limites de uma racionalidade
cada vez mais.183
Assim, o pensamento de Jacques Maritain valoriza o homem, bem
como seus direitos, ou seja, a relação entre os homens, por meio e nos Estados,
deve transcorrer de maneira fraterna e universal, a partir de um verdadeiro
humanismo; afirma Maritain:
[...] este novo humanismo, sem medida
comum com o humanismo burguês, e
tanto mais humano quanto menos adora
o homem, mas respeita, realmente e
efetivamente a dignidade humana e
dá direito às exigências integrais da
pessoa, nós o concebemos como que
orientado para uma realização socialtemporal desta atenção evangélica
ao humano, a qual não deve existir
somente na ordem espiritual, mas
encarnar-se, e também para o ideal de
uma comunidade fraterna.184
Interessante observar que a proposta de Maritain para a fraternidade é
inversamente aquela praticada pelos franceses em suas colônias, tendo em vista
que o modelo de humanismo, de Jacques Maritain, busca realizar as exigências
SANTOS, Ivanaldo. Jacques Maritain, o humanismo integral e a crise da cidadania. São
Paulo: Faculdade São Bento, Instituto Jacques Maritain, 2014.
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MARITAIN, J. Humanismo integral. São Paulo: Dominus, 1962, p. 8.
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integrais da pessoa humana e, por conseguinte, criar uma comunidade fraterna
que extrapole os simples limites do Estado ou da nação185.
Por outro lado, tanto Maritain como o Papa Francisco apontam
para a vocação a fraternidade, por isso, há de se construir uma proposta
de fraternidade, solidariedade que consiste primariamente em que todos se
sintam responsáveis por todos e, por conseguinte, esta responsabilidade não
pode ser delegada só ao Estado186.
Enfim, trata-se de um grande desafio para os direitos dos homens a
valorização da fraternidade, porém, há diversos espaços no direito para ela,
como bem nos ensina os professores Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano:
[...] depois de preocupações em
torno da liberdade e das necessidades
humanas, surge uma nova convergência
de direitos, volvida à essência do
ser humano, sua razão de existir, ao
destino da humanidade, pensando o
ser humano enquanto gênero e não
adstrito ao indivíduo ou mesmo a
uma coletividade determinada. A
essência desses direitos se encontra em
sentimentos como a solidariedade e a
fraternidade, constituindo mais uma
conquista da humanidade no sentido
de ampliar horizontes de proteção e
emancipação dos cidadãos. Enfoca-se o
ser humano relacional, em conjugação
com o próximo sem fronteiras físicas ou
econômicas. O direito à paz no mundo,
ao desenvolvimento econômico dos
países, à preservação do ambiente, do
patrimônio comum da humanidade e
à comunicação integram o rol desses
novos direitos. Se a tecnologia e as
novas formas de relacionamento social
e econômico criaram outras formas
SANTOS, Ivanaldo. Jacques Maritain, o humanismo integral e a crise da cidadania. São
Paulo: Faculdade São Bento, Instituto Jacques Maritain, 2014.
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BENTO XVI, Papa. Carta Encíclica Caritas in Veritate, n. 38. Disponível em: http://goo.
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de submissão do ser humano, cabe
ao direito constituir meios para sua
alforria.187
Da mesma forma, nos ensina Carlos Ayres Britto:
[...] a Fraternidade é o ponto de unidade
a que se chega pela conciliação possível
entre os extremos da Liberdade, de
um lado, e, de outro, da Igualdade.
A comprovação de que, também nos
domínios do Direito e da Política, a
virtude esta sempre no meio (medius
in virtus). Com a plena compreensão,
todavia, de que não se chega à unidade
sem antes passar pelas dualidades. Este,
o fascínio, o mistério, o milagre da vida.
Com feito, a fraternidade não é apenas um slogan, ou uma utopia, ela
é uma realidade, uma necessidade, pois trata-se de uma categoria jurídica
e está amparada por garantia constitucional. E a garantia constitucional
da fraternidade se constitui no elemento indispensável para o advento do
constitucionalismo fraternal188.
Ora, a fraternidade vence o egoísmo e cria um equilíbrio entre
liberdade e justiça; nos ensina o Papa Francisco:
[...] a fraternidade gera paz social,
porque cria um equilíbrio entre liberdade
e justiça, entre responsabilidade
pessoal e solidariedade, entre bem
dos indivíduos e bem comum. Uma
comunidade política deve, portanto,
agir de forma transparente e responsável
para favorecer tudo isto. Os cidadãos
devem sentir-se representados pelos
ARAÚJO, Luiz Alberto David Araújo e NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito
Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 116-117.
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MACHADO, Carlos Augusto Alcântara Machado. A garantia constitucional da fraternidade:
constitucionalismo fraternal. 2014. 236 f. Tese (Doutorado em Direito). Pontifícia Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2014.
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poderes públicos, no respeito da sua
liberdade. Em vez disso, muitas vezes,
entre cidadão e instituições, interpõemse interesses partidários que deformam
essa relação, favorecendo a criação dum
clima perene de conflito. Um autêntico
espírito de fraternidade vence o egoísmo
individual, que contrasta a possibilidade
das pessoas viverem em liberdade
e harmonia entre si. Tal egoísmo
desenvolve-se, socialmente, quer nas
muitas formas de corrupção que hoje
se difunde de maneira capilar, quer na
formação de organizações criminosas –
desde os pequenos grupos até àqueles
organizados à escala global – que,
minando profundamente a legalidade e
a justiça, ferem no coração a dignidade
da pessoa.189
De fato, a fraternidade é uma necessidade que deve ser buscada por
todos e cada um, visando ao bem comum e à justiça social, afirmava o saudoso
professor Franco Montoro, que, na justiça social, a pluralidade de pessoas se
realiza através de uma relação em que o ‘particular’ é a pessoa obrigada e a
‘sociedade’, a pessoa moral ou entidade beneficiária. Cada particular dá à
sociedade sua cooperação para o bem comum190.
A fraternidade é um meio eficaz para a realização da justiça social
– virtude a qual os membros da sociedade dão a esta, sua contribuição para
o bem comum, observada uma igualdade proporcional191 –, suscitando, assim,
uma responsabilidade social, na qual os membros da sociedade se direcionarão
na construção do ideal do bem comum192.
FRANCISCO, Papa. Mensagem para o dia mundial da paz de 2014. Disponível em: http://
goo.gl/Y3VsM8. Acesso em 12/09/2016.
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Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 262.
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Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 260.
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volume 7. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 264.
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Desta forma, para a garantia dos direitos dos homens, visando ao
bem comum e à justiça, é necessária a fraternidade, ou seja, os direitos
da pessoas serão fielmente assegurados por meio do respeito à dignidade
humana, que tem por exigência a realização da fraternidade, como bem nos
ensina Jacques Maritain:
[...] o progresso contrariado da
humanidade segue o sentido da
emancipação humana, não somente na
ordem política, mas também na ordem
econômica e social, de tal maneira que
as diversas formas de servidão, pelas
quais o homem está a serviço de outro
para o bem particular desde, e como
um órgão seu, sejam pouco a pouco
abolidas à medida que a história humana
se aproxima de seu termo. O que supõe
não somente a passagem a melhores
estados de organização, mas também
a passagem a uma consciência melhor
da dignidade da pessoa humana em
cada um de nós, e da primazia do amor
fraternal entre todos os valores da nossa
vida. Assim avançamos para a conquista
da liberdade193.
Com efeito, a fraternidade deve ser praticada e fomentada pelo Estado,
pois ela é a chance de cada um ser tratado com dignidade pelo simples fato de
ser pessoa humana. Por sua vez, a justiça e a fraternidade caminham juntas,
na perspectiva de conduzir a humanidade à igualdade de oportunidades como
expressão do bem comum ao alcance de todos.194
Neste sentido, é necessário que se promova a fraternidade; ela deve
ser mais “escutada”, estudada e divulgada, pois ela garante às pessoas – iguais
na sua dignidade e nos seus direitos fundamentais – acesso aos capitais, aos
serviços, aos recursos educativos, sanitários e tecnológicos, para que cada uma
delas tenha oportunidade de exprimir e realizar o seu projeto de vida e possa
MARITAIN, Jacques. Os direitos do homem e a lei natural. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria
José Olympio Editora, 1967, p. 95.
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desenvolver-se plenamente como pessoa195, ou seja, ao desenvolvimento, a
justiça social e ao bem comum.
Portanto, urge a valorização da fraternidade a partir do humanismo
integral proposto por Jacques Maritain, pois este é um caminho de justa
valorização do homem e de sua dignidade, neste itinerário os objetivos da
Declaração Universal dos Direitos dos Homens serão de fato alcançados e
todos os seres humanos livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão
e consciência, agirão em relação uns aos outros com espírito de fraternidade196.
Assim, a fraternidade não será apenas uma ideia, mas sim um instrumento
eficaz na promoção do bem comum e da justiça social.

FRANCISCO, Papa. Mensagem para o dia mundial da paz de 2014. Disponível em: http://
goo.gl/Y3VsM8. Acesso em 12/09/2016.
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O CONCEITO DE LEI NATURAL EM MARITAIN, OS DIREITOS DO HOMEM
E SUAS PERVERSÕES IDEOLÓGICAS
Igor Andrade197
Moisés Lima198
Vitor Matias199
1. INTRODUÇÃO
O presente artigo é fruto do trabalho do grupo de estudos Miguel
Kruse, do Movimento Somar Para Vencer, e tem por objetivo discorrer sobre
a temática da Lei Natural e os Direitos Humanos, segundo a ótica do filósofo
francês Jacques Maritain, e expô-la no III Congresso Latino-americano dos
Institutos Jacques Maritain do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.
Partimos do princípio de que, na ordem do conhecimento, vamos do
mais complexo ao mais simples. Assim sendo, os autores do presente artigo
optaram por dispor os pontos mais relevantes do tema escolhido do modo
como o conhecemos na realidade, isto é, primeiro trabalharemos os aspectos
criticados por Maritain em cada subtítulo – as perversões ideológicas, os
modos da lei natural e, por fim, os direitos do homem – e terminaremos com
sua posição do modo como a enxergamos.
Sob a ideologia, encontramos a doutrina que direciona às ações
humanas atividades à edificação de um “mundo melhor”, um homem mais
integrado com a natureza, mais consciente de uma suposta situação do
mundo e, também, participante de uma comunidade humana universalmente
integrada. Nem sempre o homem teve diante dos olhos essa meta nebulosa
que sobreviveu depois da era cristã, que via a realidade humana sob um olhar
teocêntrico sobre o homem, que não pode tomar a si próprio como a regra de
suas ações, mas, sim, a Verdade.
Não poucas vezes, Maritain trata a lei natural (no sentido ontológico
que será apresentado à frente) como sinônimo de lei moral. A maneira de construir
os pensamentos e de pensar a filosofia moral é o ponto de reflexão intelectual. À
sistematização feita, dão-se alguns dados da moral que a precede por meio de
suas aquisições e evoluções no que diz respeito ao conhecimento que temos dela.
Maritain defende uma tese contrária à teoria da participação dos entes
individuais de determinada espécie a uma ideia geral dessa espécie; assim, a lei
197
198
199
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natural (que é “a normalidade do funcionamento”) de cada indivíduo é aquilo
que o aperfeiçoa de modo particular, segundo sua própria natureza específica. O
que se refere ao conhecimento dessa lei diz respeito à consideração do conteúdo
da lei natural, o que abre, devido ao próprio homem, margem para possíveis
erros e acertos observáveis na história da humanidade.
Falar sobre leis em geral volta-nos a questões concernentes a direitos
e deveres, assuntos um tanto polêmicos; especialmente quando o assunto se
volta à lei natural, o corpus de leis supostamente intrínsecos na natureza
humana para legislar-se.
2. O CONCEITO DE LEI NATURAL EM MARITAIN, OS DIREITOS DO HOMEM E
SUAS PERVERSÕES IDEOLÓGICAS
2.1. DISTORÇÕES IDEOLÓGICAS DO HUMANISMO
No mundo moderno, os homens são requisitados constantemente
por complexos sistemas de ideias que buscam angariar a simpatia de
seus anseios mais profundos a métodos que se propõem a direcionar suas
atividades à edificação de um “mundo melhor”. A esses sistemas de ideias
dá-se o nome de Ideologias.
Sob a designação “mundo melhor” se encontra, em linhas gerais,
o mesmo perfil descritivo; um homem mais integrado com a natureza, mais
consciente de sua posição no mundo e, também, participante de uma comunidade
humana universalmente mais coesa. Nem sempre o homem teve diante dos
olhos essa meta nebulosa que sobreviveu depois de uma época (séculos XII e
XIII) de visão sacra cristã, de olhar teocêntrico sobre o homem que não poderia
ser medida de si mesmo.
O período medieval foi capaz de afeiçoar o homem em uma harmonia
que tange o problema antropológico, o problema da graça e da liberdade da
criatura em face do poder do Criador. Essa tríade (homem, graça e liberdade),
uma vez emoldurada, permitiu o desenvolvimento de um olhar do homem
segundo sua dúplice dimensão: a espiritual e a humana. As perguntas salutares
sempre trazidas à baila: que é o homem? Que relação lhe é conveniente com o
mundo? Eram respondidas com fé viva e vivida entre as pessoas, sendo possível
emergir toda uma convicção existencial que fincou raízes em dois mundos; no
humano e no divino, relacionando-os harmonicamente.
As raízes do mundo humano bebendo das fontes divinas engendraram
homens capazes de renúncias e heroísmos fecundos, acima de qualquer miséria
terrena, visando a seu destino superior, transcendente a esse mundo. A natureza
tida como criatura amada, subordinava-se ao homem, mas não se escravizava
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a ele, a natureza é também criatura e deve ser amada e respeitada. Esse amor
torna todas as criaturas mais próximas do humano, dessa forma, as coisas
dignificam-se reciprocamente, algo muito diferente do experimentado pelo
homem contemporâneo que passa pela medida das coisas, disputando muitas
vezes o lugar de qualquer coisa.
É possível entendermos com mais precisão a compreensão que o homem
possuía da sua relação com as coisas, pelo prisma mesmo de Santo Agostinho:
para este, as coisas que existem possuem duas categorias; as que o homem pode e
deve gozar (a serem fruídas) e que asseguram a felicidade e as que deve usar bem
(para serem utilizadas) como instrumentos para atingir a felicidade. Agostinho
diz: “Ao uso ilícito cabe, com maior propriedade, o nome de excesso ou abuso”200.
Com essa frase, Agostinho já direcionava o homem para os bens superiores, ele
tem claramente que, na ordem das coisas, quando Deus é considerado, as coisas
não são signos apenas de si mesmas, mas são signos de Deus. A ausência de Deus,
por sua vez, faz o homem gozar dos bens de maneira inversa, desejando viver
naquilo que é transitório e ignorar o que é perene.
Segundo a análise de Jacques Maritain, o pensamento da idade média,
na sua busca por conhecimento, tinha os olhos voltados aos objetos e não aos
sujeitos, ou seja, na busca pela edificação do saber fruto da relação; sujeito
determinado, imagem e objeto determinante, as primeiras investidas pareceram
ignorar a dimensão do sujeito. A natureza humana era suficientemente entendida
como ferida pelo pecado, após o que a vontade se tornou “cindida” e, por isso,
propensa a duas orientações; a vontade é requisitada (mas não obrigada) ao
bem, também solicitada pelo mal, mas não sem liberdade para assentir ou não
a essas investidas, pois o homem possui livre-arbítrio e se conforma com Deus
em sua vontade, assegura sua salvação que começa aqui mesmo na história e se
dirige ao transcendental na cidade de Deus.
A visão do homem não o tinha como referencial, era Deus o referencial
ao redor do qual toda a dimensão humana orbitava e se ordenava. Aqueles
elementos que engendraram a edificação da sociedade medieva eram construtos
da fé puramente católica e sua força pode ser medida por sua obra. A queda do
Império Romano e, bem depois, o refrear da expansão islâmica, foram marcos
importantes de uma coesão de mundo que se credenciava como cristão, e o
era, embora cada vez mais trazidas as questões filosóficas e teológicas a uma
exploração cada vez mais livre, de onde poderosas concepções contrárias ao
credo principal começaram a ganhar destaque e enfraquecer a unidade cultural
da chamada até então por Civilização Cristã.
Uma gradação do pensamento passou a ocorrer e, na medida em que as
feições uniformes do pensamento comum se tornavam mais fracas, mais densos
200
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se tornavam outros ideais de concepção do homem; o credo basilar se mudou,
o equilíbrio ostentado entre a dicotomia alma e corpo foi sendo explorado com
novas formulações explicativas que conduziam a grandes exageros em momentos
e atrofia em outros com vistas parciais sobre a questão humana. Podemos, por
exemplo, mencionar as visões do puritanismo inglês e o jansenismo.
Não poucas são as concepções que se aprumaram no nomeio de
correntes filosóficas, religiosas e políticas, obrigando os homens de estudo a
debruçarem-se em análises pormenorizadas em busca do “elo” basilar infiltrado
e a partir do qual toda uma edificação passa a consolidar-se em prejuízo da
verdade e da justiça. Mas se algo existe em comum a todas as correntes de
ideias surgidas do poderoso substrato da fé cristã e seus alicerces, é justamente o
próprio substrato do qual uma espécie de áurea continua norteando as intenções
de todos idealizadores.
Foi em prejuízo do humanismo sacral cristão que essas correntes se
solidarizaram. O humanismo cristão que havia permeado o período medieval
teve seu referencial migrando de Deus para a órbita do próprio homem. Mas
essa mudança não ocorreu tão rapidamente, houve uma gradação que teve início
pela maneira de se conceber a salvação cristã agostiniana; unicamente operada
em virtude da graça operante e da graça cooperante, que mantinha uma linha
delineada sobre o papel da liberdade humana. Esse papel (do homem) entrou
em crise quando o livre-arbítrio sofreu com as concepções novas de Lutero,
de Calvino e de Jansenius; segundo essas concepções o homem ferido pelo
pecado original tornou-o essencialmente corrompido e, uma vez não sendo livre
verdadeiramente, surge à ideia da predestinação e toda iniciativa da salvação
passa a um campo fora da capacidade humana de cooperação.
A criatura é transformada em um nada pela ótica protestante, tal criatura
vale apenas para a terra funesta e enegrecida como sua própria essência desde o
pecado, tem apenas a iniciativa de “gritar” pelo socorro de Deus. O homem, que
recebe a graça da salvação e não coopera com ela, tem a permissão de ousar tudo na
terra porque já está consciente de sua salvação, deve agir nessa terra dominando-a,
dobrando-a, submetendo-a vorazmente, não outro pode ser seu caminho.
Se num primeiro momento a teologia mutilou a doutrina da graça e da
liberdade, fazendo uma teologia da graça sem a liberdade, o homem, num segundo
momento, deseja dar a si mesmo a iniciativa da salvação, desenvolvendo, pela
metafisica, uma teologia de liberdade sem a graça. Desse ponto crítico, o homem
desliga-se de Deus e passa a operar como um ser abandonado ao determinismo
geométrico. O homem deixou Deus e a salvação divina para o campo do passado;
deseja desapegar-se dessa dependência, portanto, vai trazer para a esfera de suas
próprias realizações a esperança de salvação, engendrada magistralmente, mas não
sem lacunas, por Hegel, fruto da metástase de Feuerbach, para quem Deus existe
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por causa do homem e não o oposto. Do pessimismo das concepções que anulavam
a graça cooperante, foi facilmente transponível ao homem a iniciativa de salvar-se;
para todo efeito, para o homem tornar-se seu salvador, bastava apenas derrubar
o papel de Deus, ou seja, fomentar um otimismo com relação ao homem e sua
autonomia no processo de salvação, um otimismo ideal. Se no tempo medievo a
salvação começava na história, agora a salvação pode ser feita na história.
O desenvolvimento do pensamento, desvencilhando-se do
protagonismo de Deus, engendrou dois mundos sem ligação simultânea de
alma e corpo, Igreja e estado. A doutrina da graça pode ser absorvida pela
natureza, por meio da ideia do homem natural de Rousseau; nesse ponto, sem
que o homem comum pudesse dar-se conta, não se estava retirando o religioso
do temporal, mas engendrando uma temporalidade mística, certa fé no material;
a santidade se revela pela união do homem com o espírito da natureza. Mas
esse homem, puramente natural e com atribuições salvíficas, não passa de um
simulacro da salvação divina que, para o cristão, depende de Deus.
Nesse novo estado de coisas, é preciso que o homem enxergue a
si mesmo com uma fé na intenção engendrada de ser ele um ente puramente
natural; essa fé, e só ela é que pode destacar o homem de seu estado de
conexão com uma ordem sobrenatural. A renascença é marco de um forçado
desligamento da conexão sobrenatural do homem, mas, ao mesmo tempo,
marco de um desligamento do que se supunha como “obstáculo” para o avanço
do homem rumo à plena vivência dos bens sobrenaturais, a própria fé como
barreira no caminho entre o homem e os bens vividos apenas no paraíso. Uma
gana por engendrar o paraíso na terra fomentou um desprezo pelos mistérios da
religião em um momento, e, depois, por toda a religião, na medida em que o
conhecimento racional não abarcava ou tornava reais aqueles bens prometidos
pela religião, uma espécie de retrocesso ao pecado de Adão; do homem mais
uma vez tentado a uma sabedoria, rebelando-se contra autoridade de Deus,
pretensamente desejando conhecer o que não abarca, dispondo-se a uma
curiosidade fadada ao fracasso, de colocar o infinito no finito, compreender o
universo, rastrear sua ordem, compreendê-la e superá-la.
Jacques Maritain identificou o fato de que, seja pelo grito de revolta
e grandeza otimista do homem renascentista ou pelo grito de dor da reforma, o
homem continua buscando sua reabilitação. Embora tais períodos tenham sido
capazes de perscrutar e trazer a evidência muitas esferas que o homem antes
não havia permeado, e nisso se possa verificar grandes avanços, o estado de
caos atual é uma evidência material palpável aos olhos mais céticos, de que a
soma de tudo isso perdeu seu foco; atribuímos ao “elo quebrado” a culpa que
parece desperdiçar tal esforço intelectual, tal elo está no fato do novo estilo de
se olhar para o mundo de forma antropocêntrica, colocar esse mesmo mundo
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sob o prisma das divisões humanas e mesquinharias; o valor das coisas foi
ressignificado e remarcado partindo do homem como fim em si mesmo, daí,
tudo ganhou um valor superestimado em virtude daquele que possuía quando o
homem era só a mais perfeita das criaturas corpóreas, mas, na ordem das coisas,
a de alma mais débil. Assim o humanismo antropocêntrico diluiu o homem e
fez dele uma coisa qualquer, atirando-o ao fogo justamente como uma coisa
quando necessário.
Jacques Maritain, que a toda essa temática aborda na sua série de
palestras compiladas sob o título de “Humanismo Integral”, dedica-se a
demonstrar o quanto é superior e realmente humano o humanismo que responde
à pergunta “O que é o homem?” com a resposta “um ser corpóreo e espiritual
simultaneamente”. Dessa resposta, é desejo de Maritain demonstrar como
somente o humanismo que considera o aspecto espiritual do homem, e por isso
seu fim em Deus e não na história, pode ser realmente humano, e caracteriza
o humanismo antropocêntrico por “um humanismo inumano”. Na obra em
questão, Maritain expõem com precisão a deformação cristã operada pelo
comunismo, mal esse que assolava o mundo de seu tempo e continua em graus
diversos a ameaçar o nosso.
Ocorre que nós, homens do século XXI, nos deparamos constantemente
com a face odienta de duas deformações, podemos falar de duas faces de uma
mesma moeda, ou duas cabeças ligadas a um mesmo tronco. É sem dúvida
importante desenharmos o mal de duas diferentes correntes que disputam o
anseio do homem por progresso, duas correntes demasiadamente otimistas que
se revezam de forma igualmente perigosa diante dos panoramas mundiais. Na
carta encíclica Divinis Redemptoris do Papa Pio XI, está escrito: O liberalismo
preparou o caminho ao comunismo.
O humanismo real não encontra na
Alemanha inimigo mais perigoso do
que o espiritualismo ou idealismo
especulativo que, no lugar do homem
individual real, coloca a ‘consciência
de si’ ou o ‘espírito’ ensinado como
o Evangelista: “É o espírito que tudo
vivifica; a carne não serve para nada”.
É claro que esse espírito desencarnado
só tem espirito na imaginação.201
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F. Engels, K. Marx, A Sagrada Família, São Paulo, Editora Centauro, 2005, p.13.
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Sob esse prisma, não é possível dizer que nós, que desejamos o
desenvolvimento de um humanismo integral, possamos emprestar combate sem
trégua à visão parcial do comunismo sem prestar também e igualmente combate
à visão parcial do liberalismo. Ambos têm ligação de um mesmo corpo; o
materialismo, a subordinação da espiritualidade humana às forças cegas da
natureza; não se trata de um materialismo como se crê vulgarmente, mas um
materialismo místico em que reside um imanentismo de fé.
O homem natural de Rousseau, do qual anteriormente tratamos, é a
fonte de fé de onde provém o individualismo que engendrou o Liberalismo. O
tal homem natural em seu desenvolvimento não pôde admitir uma economia
que não fosse também natural, não deveria ela (a economia) ser admoestada
por nenhuma força interventora, se nem nos movimentos do indivíduo, menos
ainda naqueles da economia. Tudo deveria ser subordinado às próprias leis da
matéria, numa suposição de que essa matéria é desvinculada de tudo quanto
pertence ao espírito.
Foi segundo esse tipo de materialismo, um materialismo que não pode
ser tomado segundo a concepção do vulgar, que a burguesia se desenvolveu
passivamente e como um mear instrumento nas mãos da finança internacional.
Quando finalmente foi lançada a luta livre no mundo, fechadas às corporações
operárias, tendo o Estado sido proibido de intervir nos meandros da produção,
bem como da circulação e até mesmo da distribuição e do consumo das
mercadorias, começou a verificar-se a face obscura dessa ideologia messiânica,
a inevitável face de que os fortes oprimem os fracos, que gera uma mentalidade
que penetra em todos os campos da sociedade.
Livre é o indivíduo (não a pessoa) na liberdade contratual,
estabelecendo direitos e poderes a cada indivíduo de aceitar e ou propor salários;
a pessoa do operário pequeno foi colocada diante de um patrão imensamente
mais forte. Coagido definitivamente pela concorrência de outros operários,
subordina-se a mão de obra à oscilação de preços. O trabalho fecundo segundo
as necessidades dos empregadores, o mercado pôde sujeitar o trabalho a leis de
oferta e procura como toda outra mercadoria.
Marx engendrará outro método, mas o fez observando a injustiça
do sistema vigente. A livre concorrência, no campo comercial, será apontada
como um sistematizador burguês, pois, sendo a burguesia quem possui os meios
de produção, podem cortar os salários e aumentar as horas trabalhadas. Uma
dicotomia formará a luta de cada produtor com seu adversário assalariado, esse
será iminentemente esmagado pelas forças do mercado contra as quais só pode
opor os próprios punhos cerrados.
A imoralidade do sistema buscou arranjar suas justificativas, o
materialismo, conforme já o esclarecemos anteriormente, se tornou fonte de
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justificação do sistema. O estudo da evolução natural perpetrou novas análises à
origem da vida segundo o autoproclamado cientista natural Ernest Haeckel, das
“moneras” somou-se a concepção de Darwin que justifica o triunfo dos fortes,
mais aptos, sob os fracos. Segundo Haeckel:
[...] sabemos que o próprio gênero
humano não representa mais do que
um dos ramúsculos mais novos do
ramo dos vertebrados202. De princípio
não tínhamos nada mais no espaço
infinito do que o éter elástico móvel,
e inumeráveis partículas discretas,
homogêneas, dispersas no seu seio, os
átomos primitivos.203
O naturalista evolucionista inglês Herbert Spencer, escritor da obra
“Do progresso suas leis e suas causas”, sistematizara as grandes linhas do
Evolucionismo, dando seus “princípios” e acompanhando seu desenvolvimento
que gira em torno da “matéria” e da “energia”, desde a inicial nebulosa até
as formações geológicas como as vemos, desde os primeiros fenômenos até o
engendramento da sociologia, do direito e da moral. Sua forma de pensar abarca
(não colocamos aqui o critério de verdade) todo um amplo olhar sobre o homem
e o mundo no qual ele está inserido; nesse mundo, o homem se torna um ser
sem lastro no universo, desligado de uma força superior amorosa que o solicita
e lhe fornece as raízes, mutilado de sua destinação superior e incorporado a uma
universalidade de fenômenos integrados sem uma lógica anterior causal, fruto
apenas de processos naturais de erro e acerto, que, uma vez tendo o infinito por
destino, encontra desenvolvimento nos pequenos acertos de cadeias de erro. O
homem é um fruto da natureza aparentemente científica e material e a própria
sustância do progresso requer inexoravelmente a dualidade, a luta!
Lutar se tornou a palavra básica e “cabalística” de todas essas
concepções. Se o espírito e a transcendência do homem eram capazes de unilos num destino comum, a matéria tal como foi formulada não pode mais do que
dividir as relações humanas que operam segundo critérios de favorecimentos
aleatórios; sob esses favorecimentos é que residirá o direito. Tanto o
individualismo e o liberalismo (dentre outras) são filhos dessa concepção, não
se poderia esperar outro fim além daquele que observamos, uma luta perpétua
que lança os homens nas mais tremendas disputas sobre a terra. Todos os
202
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Haeckel Hernest, O Monismo, Porto, Livraria Chardon, 1908, p.11.
Ibidem.
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aspectos da vida humana foram permeados pela divisão; se fala de luta de
classes, luta comercial, luta no mercado, na concorrência, na família, entre os
sexos, no econômico financeiro, por fim, fala-se da vitória dos mais fortes no
imperialismo desmensurado, mas agora “justificado”, a luta impera soberana
em todos os campos sociais.
Dizer que a luta existiu sempre não é uma novidade, a novidade é
no fato dela se ter tornando regra. A luta foi aquilo contra o qual a civilização
cristã (hoje apenas ocidental) buscou amenizar quando tinha uma concepção
espiritualista, mas elas foram agravadas com a redução do homem a si mesmo,
e se tornaram mais cruéis na medida em que os homens se viram separados entre
si quanto mais assumiram o referencial e primazia do seu fim. De fato, o homem
tornou-se um ser a esmo que requer idealizar para si um paraíso concebível;
não gozará de um quando sua matéria separar-se para se emoldurar em outras
formas, ele é matéria da matéria de todo o universo, mas não um ser de dupla
cidadania; espiritual e material, ele é apenas matéria, mas isso é o que diz sua
loquaz fé no ateísmo e no homem natural.
Portanto, não é chocante observar que Marx imprime o mesmo caráter
na sua obra. A dialética de Hegel, que é uma das molas propulsoras de sua
doutrina, é uma concepção de sentido dualista de luta, não está em desarmonia
com o timbre de luta de quase todas as outras correntes de seu tempo.
Liberalismo e Comunismo jamais poderão negar serem termos diferentes para
designar brutalidade, violência e o materialismo messiânico.
Parece então que Marx nos propõe uma economia que será
decisiva na desconstrução da economia capitalista, mas precisamos refletir
se verdadeiramente ela pode engendrar uma economia nova, afinal, se os
fundamentos filosóficos se entrecruzam, mostrando que nele não há nada
de novo quanto à mentalidade, precisamos perscrutar também sua “solução
econômica”. Mas se a economia capitalista se baseia no naturalismo, acaso essa
revolta contra o capitalismo não é negar o natural até então concebido? Se negar
então o comunismo, passará ao campo do espiritualismo; se não negar, por sua
vez, não será revolucionário.
Se o comunismo deseja assentar uma moral na economia, nada faz
se não se contradizer, está reconhecendo que a economia não pode submeterse ao materialismo naturalista. Nesse caso, vemos como o marxismo contraria
a si próprio, ou emana aquilo que é: mais uma perversão fetichista do que um
sistema verdadeiro. Desejam estabelecer uma justiça social sob o império das
“leis naturais”, mas qual é a moral das “leis naturais”? Que tipo de interesse
se esconde em “leis naturais” quando Deus e o espírito foram removidos do
necessário empreendimento humano sob a terra. O Marxismo não passa de
um capítulo acrescentado ao que ele próprio chama de “economia burguesa”,
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ele mesmo não nega as leis que se desenvolveram desde os fisiocratas, a elas
acrescenta as “novas que descobriu”, sendo a “mais valia” a cereja do bolo.
A sua Economia é a subordinação aos mesmos princípios da economia
liberal burguesa que deseja combater. O capitalismo quer o triunfo dos mais fortes
na lei da concorrência e Marx sabe que, um a um, serão absorvidos os lutadores
dessa batalha desigual; chegará o tempo em que poucos homens terão tornado o
gênero humano proletário. Marx não quer derrubar isso, mas apressá-lo o máximo
possível, no máximo deseja alterar o protagonismo.
Se os liberais pretendem que os grandes mestres da finança governem
o mundo, submetendo todas as autoridades morais, políticas ou qualquer outra,
o comunismo não deseja outra coisa, sua base tudo subordina a essa economia.
Se as oscilações na bolsa, a usura e outros “jogos” do sistema financeiro atentam
contra a propriedade, o comunismo prega abertamente contra esse princípio.
Marx luta para antecipar o fim para o qual dia após dia o capitalismo destina-se.
O capitalismo age no seu desenvolvimento global, provocando as
crises de produção e consumo; o comunismo aproveita das crises para agitar a
revolta dos lesados pelo sistema vigente. O liberalismo enfraquece a autoridade
e escraviza os governos, o comunismo se aproveita da autoridade enfraquecida
para levantar sua causa sem retaliação apropriada. Nessa angustiosa luta, ora
serão apresentadas as revoluções de caráter liberal-burguês, ora virão as de
caráter “revolucionário” socialista.
O capitalismo engendrará uma dinâmica de consumo fútil, consumo
de bens superficiais, e o comunismo agitará os que não podem acessar esse meio
de vida. O capitalismo fomenta o enfraquecimento da religião, afinal sua forma
de ser é inerentemente contrária aos valores do espírito, a própria vivência das
pessoas as afasta da fé, na medida de sua entrega a essa mentalidade. Se o
capitalismo expulsa Deus em etapas de um egoísmo cada vez mais atroz, o
comunismo declara de uma vez: “Deus não existe”!
A mentalidade engendrada pelo capitalismo penetra todos os lares,
destoa todas as harmonias baseadas no valor superior do homem sob as coisas.
Não é de surpreender que a própria moral entre em crise e que cheguemos a
tempos de tamanho egoísmo e corrupção em que a medida de todas as coisas
parece ser a negociata. Do outro lado, o próprio comunismo toma essa fragilidade
humana, essa corrupção do homem, como um instrumento a ser utilizado para
chegar a seu intento. No fim, identificaremos que tanto o comunismo como o
capitalismo levarão o gênero humano degradado a um fim incerto e destrutivo,
mas não sem que cada um de seus idealizadores tenha acreditado que essas
forças poderiam, de alguma forma, trazer para a terra o paraíso cristão, fazendose uma vitória contra a dependência humana de Deus.
Por fim, a rebelião do homem contra Deus encontrará novos caminhos
e novas correntes, que se intensificarão e colaborarão umas com as outras na
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“desconstrução do ocidente”, que, nas palavras do Papa emérito Bento XVI,
podem ser definidas na tríade formada pela fé judaico-cristã, a filosofia grega e
o direito romano.
Findamos essa análise com os trechos a seguir retirados da obra
“Dialética do Sexo”, donde explicitamente se revela o caráter da “fé naturalista”
em oposição à fé cristã.
O difícil triunfo do homem sobre a
natureza tornou possível restaurar o
verdadeiramente natural: ele poderá
invalidar as maldições de Adão e de
Eva, e restabelecer o Jardim do Éden na
Terra.204
A dupla maldição lançada contra a
humanidade quando ela comeu a Maça
do
Conhecimento
(conhecimento
crescente das leis do meio-ambiente
indo gerar a civilização repressiva), de
que o homem teria que trabalhar com o
suor de seu rosto para viver, e de que a
mulher suportaria dores e o trabalho do
parto, pode ser agora desfeita, mediante
as realizações do homem no trabalho.205
3. ASPECTOS ONTOLÓGICOS E GNOSIOLÓGICOS DA LEI NATURAL
A filosofia verdadeira dos direitos da pessoa humana se funda na ideia
verdadeira de lei natural, que tem dois aspectos fundamentais – dois modos de
considerá-la – que a legitimam como base desses direitos: o aspecto Ontológico
e o aspecto Gnosiológico.
A Lei Não-escrita ou Lei Natural nada mais é que aquilo que existe:
[...] pela própria virtude da natureza
humana, uma ordem ou uma disposição
que a razão humana pode descobrir
e segundo a qual deve agir a vontade
humana para pôr-se em consonância
204
205
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com os fins essenciais e necessários do
ser humano.206
Quanto ao aspecto ontológico, no quarto capítulo de “O homem e
o Estado”, Maritain toma a natureza humana como um dado da realidade e,
por isso, não a discute, apenas considera como admitido que “acreditamos
na existência de uma natureza humana e que essa natureza é a mesma para
todos os homens”207.
Também é considerado como admitido que o homem é dotado de
inteligência e que atua com compreensão do que faz e que, por isso, determina
por si mesmo as finalidades que tem em mira.
Contudo, o homem também possui finalidades que correspondem
necessariamente à sua constituição essencial e que são as mesmas para todos,
isto é, não dependem da consciência pessoal, mas fazem parte do próprio
homem enquanto homem.
Tem-se, portanto, como que duas fontes de fins: uma essencial, que
determina os fins gerais de todos aqueles que são ditos “homem”; outra, pessoal,
que determina os fins particulares deste ou daquele homem.
Assim, o homem particular208, como determinador de seus próprios fins,
deve harmonizar-se com os fins mais gerais exigidos por sua própria natureza,
assim como a matéria deve ser determinada pela forma que lhe é própria.
“Cada ente tem a sua própria lei natural, assim como tem sua própria
essência”209 – Maritain defende uma tese contrária à teoria da participação de
cada ente particular de determinada espécie a uma ideia geral dessa espécie;
assim sendo, a essência humana presente em Pedro não é a mesma presente
em João, embora ambos possam ser reduzidos à unidade da espécie “homem”.
Neste sentido, a lei natural (que é “a normalidade do funcionamento”) de cada
ente individual é aquilo que o aperfeiçoa de modo particular segundo sua
própria natureza de modo geral.
Maritain exemplifica isso usando a imagem do piano: um objeto
com uma determinada disposição produzindo um determinado tipo de som
ao qual chamamos piano. Qualquer ente que fuja a essas regras gerais ou
não pode ser chamado piano ou não são plenamente piano. Assim, o filósofo
francês põe a regra do dever ser embutida na própria lei natural, que apenas
Maritain, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima, 4º Edição, Rio de
Janeiro, Livraria Agir Editora, 1966 p. 88;
207
Idem
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Usaremos essa expressão para diferenciar do homem no sentido mais geral do termo.
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Maritain, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima, 4º Edição, Rio
de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1966 p. 88
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toma um sentido moral quando se pressupõe a liberdade do ente, isto é,
quando ultrapassamos “o limiar do mundo dos agentes livres”210. Portanto, a
lei natural do homem é a lei moral.
Com efeito, primeiro elemento fundamental a ser reconhecido na Lei
Natural é o elemento ontológico, isto é, aquele elemento que diz respeito ao
ente em seu aspecto específico. A normalidade do funcionamento se baseia na
essência do ente, no caso, na essência do homem.
Em seu aspecto ontológico, a lei natural do homem – que é um ente
dotado de liberdade que se manifesta na prática – é uma ordem ideal – específica
e independente da determinação pessoal, como dito acima – relacionada com as
atividades humanas, sendo estas o elo entre a lei natural e a essência humana.
Tal legação, o que não quer dizer que essas atividades estejam
embutidas na essência de cada homem particular (como Leibniz afirmara
que todo acontecimento da vida de César estava presente preliminarmente
na ideia de César).
Embora haja esse vínculo entre as situações particulares e contingentes
e a essência humana, o que aquelas fazem diante desta nada mais é que pô-la
em xeque. Por exemplo, a de Caim ante Abel que implica uma relação com a
essência do homem, e o possível assassinato de um pelo outro é incompatível
com os fins gerais, “com a estrutura mais íntima dessa essência racional”211. O
preceito “Não Matarás” é um preceito da lei natural porque o fim primordial e
mais geral da natureza humana é conservar o ente – o ente desse existente, que
é uma pessoa e um universo em si mesmo e ainda porque o homem, enquanto
homem, tem o direito de viver.
A lei natural é ontológica porque a essência humana, na qual se funda,
é uma realidade ontológica e não-separada de cada ente humano, de modo que
a lei natural existe para todos os homens de modo geral e para cada homem de
modo particular.
Neste sentido, o aspecto ontológico diz respeito à relação desta lei
com a essência mesma do homem, isto é, que ela não é senão nos homens
enquanto homens.
O segundo elemento fundamental a ser reconhecido na lei natural é a
lei natural como conhecida. Tomando a razão humana prática como medida dos
atos humanos, Maritain chega ao fato de o homem seguir essa lei não escrita de
modo natural, tendo como seu primeiro indício o “fazer o bem e evitar o mal”.
Contudo, voltando-se novamente para a realidade, ele conclui que há algo mais
nessa lei que deve ser conhecido.
210
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O fato de a lei natural ser uma lei não escrita faz com que os homens,
nos mais variados tempos e civilizações, a conheçam com maior ou menor
profundidade, correndo, assim, o risco de cometer erros e a possibilidade de evoluir
no conhecimento desta lei, podendo tranquilamente uma civilização ser melhor que
a outra naquilo que diz respeito ao maior grau de assimilação da lei natural.
O único conhecimento prático que todos os homens têm de modo
natural e infalível é que devemos fazer o bem e evitar o mal. Esse é o preâmbulo
da lei natural, mas não é a própria lei natural. Toda espécie de erro é possível
com respeito a isso, o que prova, não que não haja uma lei natural, mas sim que
“nossa vista é fraca quanto ao conteúdo desta lei”212.
Uma sociedade que admite o infanticídio (como algumas tribos
indígenas que habitam o norte do Brasil), o “sexo corretivo forçado”
(como algumas tribos africanas) ou o estupro (como em algumas correntes
muçulmanas) não provam em nada uma falha na lei natural, assim como um
erro numa soma não prova nada contra a aritmética; prova somente um erro
na consideração do objeto da lei.
O conhecimento moral ainda é imperfeito e continuará a desenvolverse à medida em que a humanidade existir. Maritain ainda diz: Só quando o
Evangelho tiver penetrado as próprias profundezas da substância humana é
que a lei natural aparecerá em sua flor e sua perfeição213. Assim, mostram-se
diferentes coisas a lei e o conhecimento da lei.
“O conhecimento humano da lei natural foi progressivamente
moldado pelas inclinações da natureza humana”214, isto é, a razão humana não
conhece a lei natural de maneira abstrata nem pelo exercício do intelecto, mas
sim descobre os ditames da lei natural quando guiada pelas inclinações da
natureza humana – como, por exemplo, “fazer o bem e evita o mal”.
Dessas inclinações, as que foram realmente autênticas são aquelas que
guiaram a razão, lenta e gradualmente, à consciência das normas desta lei pouco
a pouco de maneira mais específica e generalizada e que foi aceita pelas diversas
comunidades humanas. Assim, o conhecimento dos aspectos primordiais da lei
natural se exprimiu em moldes sociais e não tanto em julgamentos pessoais. De
modo que leva Maritain a dizer que tal conhecimento desenvolveu-se dentro do
tecido, duplamente protetor, das inclinações humanas e da sociedade humana.
Tendo isso em vista, convém analisar dois pontos que se seguem. Por
um lado, os esquemas dinâmicos fundamentais da lei natural estão sujeitos a
um conhecimento mais universal, isto é, há certos pontos que como que estão
212
213
214

Op. Cit. p.92
Idem
Op. Cit. p.93
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presentes em todos os grupos humanos universalmente, mesmo que de modo
indeterminado, sem os quais, as sociedades não subsistem. Por exemplo:
suprimir uma vida humana não é como suprimir uma vida animal; o grupo
familiar tem de satisfazer certas normas fixas; ou ainda, as relações sexuais têm
de conter-se dentro de certos limites.
Por outro lado, há a presença de uma relatividade215 e de variação
que se encontram em certas regras e costumes particulares de acordo com os
quais, entre os diferentes povos, a razão humana exprimiu seu conhecimento
dos aspectos fundamentais da lei. Assim, tendo em vista o fato de que o
conhecimento da lei natural não ocorre a priori, de modo conceptual, mas
sim por meio das inclinações naturais do homem, fica claro que os níveis de
conhecimento ou consideração da lei natural ocorrem em graus diferentes, o
que possibilita o erro de uns, acerto de outros e a possibilidade de uma melhora
na consideração desta lei.
Assim, o conhecimento que a razão humana tem da lei natural é um
conhecimento obscuro, não sistemático, sujeito tanto a falhas e erros quanto a
acertos e progressos.
4. OS DIREITOS DO HOMEM EM GERAL E EM PARTICULAR SEGUNDO
A LEI NATURAL
“O Fato é que, em matéria de lei natural, existe imutabilidade”216.
Falar sobre leis em geral volta-nos a questões concernentes a
direitos e deveres, assuntos um tanto polêmicos; especialmente quando o
assunto é a lei natural, o corpus de leis supostamente intrínsecos na natureza
humana para legislar-se.
Foi dita durante as eras, por vários filósofos e de muitos modos, a
sentença de que todos os entes agem segundo suas propriedades intrínsecas;
assim muitas teorias foram explicadas, como o modo do conhecimento
humano em Kant (1724-1804), as cinco vias de São Tomás de Aquino
(1225-1274), a esquematologia de Mário Ferreira dos Santos (19071968) e a monadologia leibniziana. Todos igualmente concordam que tal
princípio ordenador não foi posto ali por ação do sujeito cognoscente, o
que forçosamente implica que foi posto por outro; afinal, a divisão dos
seres sempre se dá in alio ou ab alio; ou é por si, ou por outro; o princípio
ordenador dos entes só pode ter sido posto por outro.
Uma dose de relatividade e não (jamais!) de relativismo. Partimos aqui da noção de Prudência,
que ensina a agir em cada relação particular de modo absoluto referente àquela relação.
216
Ibidem.
215
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Hannah Arendt (1906-1975) simplifica a questão, ao dizer que “todos
os entes que conhecemos levam em si uma inclinação para o seu fim; sendo lei
para eles tender para esse fim”217. O princípio de causalidade eficiente que nos
move direciona-nos a um fim (causalidade final); da teoria das quatro causas,
constata-se que tudo o que pode mover-se move-se em direção a um fim.
Tal condição é análoga ao que chamamos lei; um impulso prescrito
intrinsecamente na natureza do ser. Isso que chamamos lei natural já era bem
conhecida dos antigos, como as leis divinas de Heráclito (535 a.c. – 465 a.c.)
e a “fidelidade a uma lei não escrita”218 de Sófocles. São Tomás de Aquino fez
exposição sistemática de tal lei na Suma Teológica219. Mas a melhor exposição
possível da lei natural foi feita por Cícero (103 a.c. – 43 a.c.).
A razão reta, conforme a natureza,
gravada em todos os corações, imutável,
eterna, cuja voz ensina e prescreve o
bem, afasta do mal que proíbe e, ora com
seus mandatos, ora com suas proibições,
jamais se dirige inutilmente aos bons,
nem fica impotente ante os maus.
Essa lei não pode ser contestada, nem
derrogada em parte, nem anulada; não
podemos ser isentos de seu cumprimento
pelo povo nem pelo senado; não há que
procurar para ela outro comentador
nem intérprete; não é uma lei em
Roma e outra em Atenas, uma antes
e outra depois, mas una, sempiterna
e imutável, entre todos os povos e em
todos os tempos; uno será sempre o seu
imperador e mestre, que é Deus, seu
inventor, sancionador e publicador; não
podendo o homem desconhecê-la sem
renegar-se a si mesmo, sem despojarse do seu caráter humano e sem atrair
sobre si a mais cruel expiação, embora
Arendt, Hannah. Tratado Elemental de Filosofia – Tomo II Filosofia Moral. Barcelona: Luis
Gili – Editor, 1910, p. 284.
218
Sófocles, Antígona. Tradução e prefácio de Fernando Melo, 2º edição. Lisboa: Editorial
Inquérito Limitada. 1984, p.35.
219
Tomás, Sto. Summa Theol, I-II, Q, 90 a 97.
217
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tenha conseguido evitar todos os outros
suplícios.220
Jacques Maritain (1882 – 1973) aceita a lei natural como lei não
escrita, no caso, como a expressão mais perfeita do termo; “esta não deriva
de conceptualização, mas das propriedades essenciais do ser”221. E observa o
ponto interessante de que a mesma lei natural determina os nossos deveres,
“é a mesma lei que nos concede os nossos direitos fundamentais”222; esta,
essencialmente, deve ser uma ordem da razão, pois só nos pode ser revelada
perante princípios racionais, propriamente por ser um conjunto de regras
prescritas a seres racionais (homem), e, como derivada do princípio essencial
daquele que subordina, precisa estar em consonância com este.
Assim, o mesmo Jacques postula
a deficiência dos positivistas e
materialistas ao tentarem criar um corpo
de leis, pois estes não podem estabelecer
a existência de certos direitos essenciais
ao ser humano, “visto que não podem
alcançar a raiz dos mesmos; direitos
estes, anteriores e acima de toda
legislação escrita ou acordos entre
governos, direitos que a sociedade civil
não tem que conceder e sim reconhecer
e sancionar como universalmente
válidos”223. Sendo a lei natural um
princípio intrínseco que busca ordenar
o agir humano (naturalmente violável
pelo livre arbítrio) é inviolavelmente
exigida em virtude daquele que a possui
por essência; a essência do homem é
definida como um “ser existente dotado
de alma espiritual e de livre arbítrio”224.
De Republica, Livro XVII apud Victor Cathrein Filosofia Del Derecho El Derecho Natural
Y El Positivo, 7ª edição, Madrid: Instituto Editorial Reus, 1958, p.169
221
Para uma explicação extensa sobre o tema das propriedades do ser e sua relação com a ética
e a lei natural, ver Anderson Machado Rodrigues Alves - Ser e Dever ser: Tomás de Aquino no
Debate Filosófico Contemporâneo. 1º Edição, São Paulo, Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência
Raimundo Lúlio, 2015.
222
Maritain, Jacques. O Homem e o Estado p. 96.
223
Maritain, Jacques. O Homem e o Estado p. 97.
224
Ibidem, P.98.
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São importantes algumas palavras sobre a questão da liberdade e do
livre-arbítrio, essenciais ao conteúdo deste trabalho.
“Uma doutrina do direito meramente
empírica é (tal como a cabeça de
madeira da fábula de Fedro) uma
cabeça que pode até ser bela, mas
que, lamentavelmente, não tem
cérebro”225. Kant ao redigir tal frase
na introdução à doutrina do direito,
refere-se à impossibilidade de se retirar
fundamentos puramente racionais de
moralidade da ação comum humana,
sob o risco de sofrer ataques como o
comum “tu diz que assim deves ser, mas
não é assim que ocorre”. Tais ações
só poderiam ser forçadas a ocorrer
mediante ação coercitiva da lei, mas
ações feitas sob a mira de uma arma
não possuem valor moral, visto que,
não derivam do uso da liberdade. Só
pode haver valor moral em ações feitas
livremente, e neste sentido que Agostinho
diz que, “o mal é uma consequência
do livre arbítrio; tampouco é má a
vontade livre do homem [...] mas o
mal consiste na aversão da vontade ao
Bem imutável”226. Leibniz (1646-1716)
concorda, ao dizer que “a liberdade
é considerada necessária para que o
homem possa ser considerado culpado
e passível de punição”227. Entendese que, a validade das ações deve seu
fundamento à liberdade de agir, a saber,
o libre arbítrio. “Voluntário é o que
Kant, Immanuel, A Metafísica dos Costumes, 2º Edição. Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2011, p. 42.
226
Agostinho, Sto. O Livre Arbítrio, 1º Edição, São Paulo, Paulus, 1995, p. 141/142.
227
Leibniz, Ensaios de Teodicéia, 1º Edição, São Paulo, Editora Estação Liberdade, 2013 p. 133.
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tem princípio em si mesmo”228, logo a
vontade livre está no homem, esta que
é princípio intrínseco de sua liberdade;
mas, para que a vontade seja exercida,
é preciso que possua um fim em vista,
e neste sentido, “o princípio dos atos
humanos não está no homem”229. Ora,
para que a vontade se dirija ao fim, é
necessário que o mesmo seja dirigido
pela inteligência; se tomarmos deste
modo, a inteligência então é condição
restritiva da ação voluntária e princípio
regulador dos nossos atos. Pode-se dizer
que, pelo menos aqui, encontramos
alguma harmonia entre os escritos de
Kant e São Tomás de Aquino a ação
moral só pode ser operada por entes
dotados de razão e vontade; embora a
strictu sensu, a vontade como apetite
racional, encontra-se apenas na razão.
Assim, os fundamentos que regulem a
vontade devem ser buscados na razão,
e não em fundamentos externos, visto
que, se a moralidade das ações fosse
baseado no simples fazer, toda ação
feita seria moralmente válida, o que nos
tornaria simples animais vestidos.
Liberdade seria algo como o movimento independente da vontade, em
seu grau mais fundamental. Mário Ferreira dos Santos define como “imunidade à
necessidade”230, ativa ou passiva; na ativa, onde o ser livre exerce atos diversos por
si, e, na passiva, exerce atos diversos por outro. Neste sentido, pode-se dizer que o
ato da escolha é uma das formas básicas de liberdade; ora, isto é o que chamamos
livre-arbítrio; “pois o ato livre é aquele que pode ser ou não executado”231, e, no
Aristóteles, Ética a Nicômaco, Livro III, a,22-23.
Tomás, Sto., Suma Teológica I-II, q. 3 a. 1.
230
Dos Santos, M.F. Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais, 1º edição, São Paulo, Matese,
1964, Pág. 893.
231
Dos Santos, M.F. Sociologia Fundamental e Ética Fundamental, 2º edição, São Paulo, Logos,
1959, Pág. 160.
228
229

136

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

sentido de liberdade ativa, que dependeria da vontade para ser exercida, o ser
livre é movido por si mesmo. Kant nos dá uma definição interessante, dizendo
que “a liberdade é a faculdade da razão pura de ser por si mesma prática”232.
Pode-se dizer que liberdade, no sentido de exercício, ou movimento independente
da vontade (não no sentido de extrínseco à vontade, mas como propriedade da
mesma enquanto motor), é uma propriedade da razão, mas que demonstra sua
validade de forma prática, o que pode ser dito de vários modos; ao imaginar um
círculo, ou uma forma geométrica qualquer, movimenta-se a razão, e isto pode ser
extraído como prova da liberdade de uso do intelecto.
“Chamavam os pitagóricos de mimesis (imitação), a cópia que as
coisas procediam dos arithmoi (números) que eram as realidades essenciais e
superiores, copiadas por aquelas”233.
Neste sentido que o senhor Maritain nos diz que “a lei natural só é lei por
uma participação na lei Eterna”234. Os direitos naturais particulares essenciais ao
homem seriam a vida, o trabalho e a liberdade, indissociáveis de sua essência.
Quanto aos direitos do homem em geral, o caso mostra-se mais
complexo, mas Maritain procura sintetizar como se os direitos do homem
garantidos por entidades governamentais num corpo de direito internacional,
mesmo de forma positiva, devam funcionar como derivados da lei natural, esta
essencialmente inalienável. Assim, subordina-se o direito consuetudinário235 ao
direito natural, como pode ser visto no seguinte trecho:
Constituem ambas uma prolongação ou
uma extensão da lei natural, passando a
zonas objetivas, que podem ser, cada vez
menos, suficientemente determinadas
pelas inclinações essenciais da natureza
humana. Porque é o próprio direito
natural que exige seja toda coisa, que
deixa sem determinas, determinada
subsequentemente, trata-se de um
dever existente para todos os homens
e dos quais eles se tornam conscientes,
Kant, Immanuel. Metafísica dos Costumes. Tradução de José Lamego, 2ºedição, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 2011, p. 19.
233
Dos Santos, M.F. Dicionário de Filosofia e Ciências Culturais, 1º edição, São Paulo, Matese,
1964, p. 160.
234
Maritain, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima, 4º Edição, Rio
de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1966. p. 97.
235
Roger Scruton faz belas explicações sobre o tema no livro “The Meaning of Conservatism”.
232

137

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

não por um conhecimento advindo de
inclinação, mas de razão conceitual
– daí o ius gentium - ou de um direito
ou dever existente apenas em certos
homens – e aqui entra o direito positivo
– em virtude das normas humanas e
contingência próprias do grupo social a
que pertencem236.
Embora os direitos naturais sejam inalienáveis, Maritain faz uma
advertência que, se eles não podem ser restritos quanto à sua posse, podem pelo
menos ser em seu exercício. Assim faz-se necessária uma distinção entre posse
e exercício de um direito e, para exemplificar, é dado um trecho no mínimo
interessante:
se um criminoso pode ser condenado,
com justiça, a morrer, é porque, com
seu crime, despojou-se a si mesmo,
não digamos do direito a viver, mas da
possibilidade de afirmar com justiça
esse direito. Ele separou-se moralmente
da comunidade humana, precisamente
quanto ao uso desse direito fundamental
e “inalienável”, que a punição que se lhe
inflige ou priva exatamente de exercer237.
Assim, o criminoso, no caso, foi “privado do exercício” de seu direito
inalienável ao abdicar de tal direito durante sua infração. Aproxima-se do que
Hans Hermann Hoppe afirma, quando diz:
[...] em uma sociedade civilizada,
a punição máxima para o mau
comportamento é a expulsão, e os
indivíduos de mau comportamento ou de
má índole (mesmo que eles não cometam
crimes) se verão rapidamente expulsos
Maritain, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima, 4º Edição, Rio
de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1966. p. 101.
237
Ibidem. P. 103.
236
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de todos os lugares e por todas as pessoas
e se tornarão párias e desterrados, sendo
removidos fisicamente da civilização.
Trata-se de um duro preço a pagar;
portanto, é reduzida a frequência de
tal comportamento. Em contrapartida,
se há a proibição de expulsar outros da
propriedade sempre que a sua presença
for considerada indesejável, o mau
comportamento, a má conduta e a má
índole são incentivados238.
Claro que Hoppe não é o melhor exemplo a se citar aqui, pois possui
muitas opiniões divergentes das de Maritain, mas serve para exemplificar
como alguém pode ser privado do exercício de seus direitos ao infringir a
lei, e também demonstrar a função pedagógica da lei ao desestimular delitos.
Maritain bem explica os motivos de tal privação ser necessária em virtude “do
elemento inumano que permanece na estrutura social de cada período”239, o que
podemos chamar de o elemento animal ou irracional do homem.
Em síntese, Maritain se preocupa em sugerir um pequeno compêndio
de direitos necessários para que se mantenha a ordem familiar à luz da lei natural.
Assim, dão-se os seguintes direitos: ao trabalho e ao de escolher o próprio
trabalho, derivando-se do direito natural ao trabalho e à liberdade, que vem do
livre-arbítrio essencial do homem; daí, se formarem sindicatos ou associações
de trabalho; do mesmo trabalhador ser considerado um adulto e participar da
vida econômica, necessária à sua subsistência, vide o direito à vida; o que se
liga ao direito ao salário justo e ao auxílio financeiro governamental em caso
de necessidade, vide o direito à vida e ao papel do estado de guardar tal direito,
mediante leis positivas. Benefícios em caso de moléstia, vide o mesmo direito à
vida e à participação no corpo social, material e espiritual da civilização; podese chamar isso de direito ao voto e direito ao culto.
Disso, implica-se a dignidade do trabalho, “os sentimentos dos direitos
da pessoa humana no trabalhador, dos direitos em nome dos quais o empregado
se encontra perante o empregador em uma relação de justiça”240.
Hoppe, H.H. Democracia – O deus que falhou. 1º Edição, São Paulo, Instituto Ludwig Von
Mises Brasil, 2014. p. 247.
239
Maritain, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu Amoroso Lima, 4º Edição, Rio
de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1966. p. 103.
240
Ibidem, P. 105-106.
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5. CONCLUSÃO
No presente artigo, apresentamos uma visão um tanto heterodoxa
em comparação com o que se vê comumente em trabalhos afora, de um tema
também pouco discutido fora de círculos específicos. Versar sobre os direitos
do homem é algo muito visto, mas raramente visto com os olhos analíticos
daqueles que procuram pelo ponto arquimédico daquilo que nos torna dignos
de tais direitos, daqueles que procuram por aquele que nos dignificou desses
mesmos, com a consciência de que nossa condição não é apenas um derivado de
argumentação excessiva em torno de conceitos vagos que, no fim, submetem-se
apenas ao jugo dos efeitos do mundo fenomênico.
Vimos que o homem existe fora de suas causas, mas não pode ser
dito independente delas, e que os direitos que possuímos foram imbuídos em
nós especialmente por estas. O homem não é bom por natureza no sentido
rousseauniano, mas é bom na medida em que tende ao bem, e foi causado
pelo bem supremo. O bem também é aquilo ao qual a lei natural tende, pois é
precisamente dele que esta veio; que nossa essência é o fundamento dos direitos
essencias a nós concedidos não por necessidade, mas num ato de amor para
conosco, como um presente.
Vimos que os direitos são indissociáveis de nós precisamente pela
forma com a qual é intrínseco a nós, e que os mesmos, ainda que naturais,
necessitam dos direitos positivos e um aparelho externo para melhor aplicação
e integração total de todos aqueles dignos de recebê-los. O homem não é apenas
um ser econômico, não apenas social, nem apenas político, pois considerar uma
parte do mesmo como o todo é precisamente o que mais causou caos em nossa
sociedade; assim, devemos considerá-lo integralmente.
Assim se dá a mensagem de Jacques Maritain de considerar-nos
totalmente segundo nossa essência como um todo e não segundo aspectos
acidentais, pois só assim poderemos realmente constituir um humanismo
relativo ao homem integral, isto é, ao homem como um todo enquanto homem.
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A PURIFICAÇÃO DA DEMOCRACIA LIBERAL:
A BUSCA DE JACQUES MARITAIN POR UMA CRISTANDADE SECULAR
Gustavo Adolfo P. D. Santos241
1. INTRODUÇÃO
O Liberalismo, entendido como uma tradição de pensamento e ação
política que se expressa por meio de princípios como a liberdade individual
e os direitos humanos, o governo por consentimento, laicidade, etc., sempre
teve uma relação marcada por tensão e ambiguidade com a questão dos seus
próprios fundamentos. De um lado, ele se desenvolveu historicamente, ao longo
dos séculos XVII e XVIII, em contextos de disputas entre diferentes narrativas
ou concepções de autoridade religiosa, científica e filosófica 242. De outro lado,
o seu conceito (ou complexo de conceitos) central de liberdade apresenta uma
resistência particular a afirmações de autoridade, podendo ser desdobrado com
certa facilidade na direção de um relativismo e até de um niilismo. Alexis de
Tocqueville e João Paulo II foram dois autores que alertaram para os perigos e
riscos do abuso da liberdade na democracia moderna243.
Este artigo examina como Jacques Maritain, o filósofo neotomista
francês, lidou com esse dilema permanente do liberalismo, a partir de sua
posição como um pensador católico devoto que, partindo de uma crítica robusta
do capitalismo nos seus primeiros anos, veio a abraçar a democracia liberal, a
tolerância e a liberdade secular, como o modo de ser de uma “nova Cristandade”.
Apoiado por um exame do desenvolvimento do pensamento de Maritain
ao longo de três de suas principais obras de filosofia política (Humanismo Integral,
Cristianismo e Democracia, e O Homem e o Estado) procurarei mostrar que a
resposta de Maritain implica um chamado a uma maior sensibilidade espiritual,
da parte da sociedade como um todo, e uma atitude humilde e discreta, disposta
a prover um “serviço espiritual”, da parte dos fiéis leigos.
PhD em Teoria Política (Catholic University of America), Vice-diretor presidente da Oficina
Municipal (Escola de Cidadania e Gestão Pública), São Paulo.
242
A obra Growth of the Liberal Soul (Columbia e Londres: University of Missouri Press, 1997),
de David Walsh, aponta e analisa vários dos casos em que os pensadores que se encontram na
origem da tradição liberal, como Thomas Hobbes, John Locke e John Stuart Mill, tiveram que
lidar, em seu trabalho, com um contexto em que já não havia mais uma “narrativa” de autoridade
sobre as fontes éticas ou religiosas das normas políticas e sociais.
O caráter precário da liberdade é, além disso, ilustrado por meio de uma brilhante análise da
parábola do Grande Inquisidor, narrada pelo personagem Ivan Karamazov no clássico Os Irmãos
Karamazov, de Fyodor Dostoievsky.
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Ver o conceito de “despotismo suave”, em Democracia na América de Tocqueville, e a análise
do problema das tendências céticas e relativistas na democracia ocidental na Encíclica Centesimus
Annus, n. 42, de João Paulo II.
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2. A CRÍTICA INICIAL DE MARITAIN AO LIBERALISMO
Tendo como referência a construção (e a possível reconstrução) de
uma civilização humana baseada na antropologia filosófica e teológica cristã, em
Humanismo Integral, a obra famosa da década de 1930 244, Maritain caracterizou
a cristandade medieval como tendo incorporado uma concepção sacral do ser
humano, válida e positiva em si e para a época, mas que não atendia mais às
necessidades da consciência espiritual do século XX.
No contexto da busca de alternativas sobre as quais erigir uma “nova
Cristandade”, sua análise da Era Moderna o coloca em oposição tanto a uma
espiritualidade superficial burguesa, que cobria seu materialismo com um
verniz de Cristianismo tradicional, quanto ao pensamento revolucionário ateu,
que abandonava a transcendência em busca de uma realização intramundana.
Maritain percebia nos dois opostos a influência do antropocentrismo da
sociedade moderna, marcado pelo desequilíbrio entre a graça e a liberdade, em
que (numa inversão da visão protestante)245 o homem isolado da graça aspirava
a uma existência separada e autônoma no âmbito temporal. Tratava-se de uma
teologia humanista absoluta, percorrendo um caminho que ia do humanismo de
Rousseau ao materialismo dialético de Marx, passando por Kant e Hegel.
Em meio aos extremos do teocentrismo medieval e do antropocentrismo
moderno, Maritain buscava encontrar um regime político baseado em uma
antropologia adequada, unindo elementos que haviam sido descobertos fora
da ortodoxia católica, como a tolerância civil de Voltaire e o não-conformismo
de Lutero, sem, porém, abdicar do fundo filosófico e teológico do qual esses
elementos haviam surgido246. O resultado dessa tentativa de síntese seria uma
leitura histórica da permanente tensão entre as realidades seculares e pluralistas
e as suas raízes cristãs ocultas, que alguns comentaristas chamaram de uma
“filosofia incarnacional da história” e de “providencialismo histórico247;” a primeira
expressão se refere à consciência histórica de Maritain sobre as concretizações ,
na história, de princípios transcendentais – o que o próprio Maritain chamava
de “raciocínio analógico” – e a segunda, sua crença em que a ação humana na
Em Humanismo Integral, Jacques Maritain anuncia a sua intenção de olhar para “a posição
prática e concreta da criatura humana diante de Deus e de seu destino, da forma que é característica
de uma época ou momento de uma cultura” (na edição norte-americana: Integral Humanism
(New York: Charles Scribner’s Sons, 1968), p. 8).
245
Maritain, Integral Humanism, p. 20.
246
Ibid., p. 92.
247
Vide, por exemplo, Richard F. Crane, “Maritain’s True Humanism,” First Things: A Monthly
Journal of Religion & Public Life, no. 150 (02 2005): 20-1 e Nicholas Capaldi, “Jacques Maritain: La
Vie Intellectuelle,” Review of Metaphysics 58, no. 2 (Dec 2004): 399-421.
244
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história, mesmo que apenas parcialmente fiel ao chamado da Providência, carrega,
ainda assim, em seu interior fragmentos da verdade transcendente.
A democracia liberal seria, assim, vista como um veículo relativamente
frágil para verdades espirituais importantes, ao longo de um percurso histórico
de criação de uma civilização espiritualmente mais madura, o que demandaria
“um progresso na descoberta do mundo das realidades espirituais”248. No que
se segue, procuramos desenvolver esses insights por meio de uma exposição
da evolução histórica da visão de Maritain sobre a democracia, enquanto um
regime político baseado numa antropologia de origem cristã.
3. O “IDEAL HISTÓRICO CONCRETO” CRISTÃO: UMA DEMOCRACIA
ESPIRITUALIZADA
Em contraste com o humanismo antropocêntrico do liberalismo, a
nova Cristandade imaginada por Maritain seria marcada por um “humanismo da
Encarnação”, em cujo centro estaria o homem, mas em virtude de sua participação
em uma realidade mais elevada. Esse era o significado do “Humanismo Integral”:
a criatura encontrava-se “reabilitada em Deus..., respeitada na sua conexão com
Deus e porque tudo recebera d’Ele”249. Os membros desse “regime cristão”
demonstrariam uma “consciência evangélica do eu”, isto é, uma consciência
de participar da preparação das “condições terrenas da vida na qual o amor
soberano pode descer e fazer no homem, e com ele, um trabalho divinamente
humano”; não um “esquecimento sagrado do humano [característico da Idade
Média] mas... atenção evangélica ao humano..., um humanismo teocêntrico”250.
Nesta primeira obra, Maritain parece estar defendendo a necessidade
de uma civilização mais espiritualmente purificada. Em contraste com o
Marxismo, e de certo modo indo além de seus objetivos, a transformação da
cultura moderna pelo humanismo integral não “exigia apenas a instauração de
novas estruturas sociais e de um novo regime da vida social para suceder ao
capitalismo, mas também, e consubstancialmente, uma elevação das forças da
fé, da inteligência e do amor que brotam das profundezas interiores da alma, um
progresso na descoberta do mundo das realidades espirituais”251.
Numa segunda obra publicada em língua inglesa, Cristianismo e
Democracia, escrita num momento histórico em que a Segunda Guerra Mundial
ainda não tinha um resultado garantido para qualquer um dos lados, Maritain
explorou, ainda mais, a relação entre a espiritualidade cristã e uma democracia
248
249
250
251

Maritain, Integral Humanism, p. 89.
Ibid., p. 72.
Ibid., p. 76.
Ibid., p. 89.
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renovada, afirmando que a democracia liberal é uma “manifestação temporal da
inspiração dos Evangelhos”252. Maritain desenvolveu sua “filosofia providencial
da história”, observando que valores centrais da sociedade liberal, como o governo
por consentimento, a liberdade, a dignidade, etc., tinham sido desenvolvidos a
partir de “energias evangélicas” expressas por um modo de ativação secular, ou
temporal, em que os impulsos evangélicos legítimos se mesclavam a proposições
falsas, por vezes marcadas por uma revolta contra o próprio Cristianismo. Como
ilustração disso, Maritain observa que não foi o papel dos filósofos e teólogos
católicos, mas dos racionalistas franceses, puritanos americanos e comunistas
soviéticos, avançar valores cristãos por meio de suas lutas pelos direitos do
homem, contra a escravidão e o “absolutismo do lucro privado”253. Ao longo
desse processo, porém, os princípios falsos poderiam ser exacerbados, levando
a resultados perversos, como no caso do comunismo ateu e da absolutização dos
direitos individuais no capitalismo liberal. Portanto, um trabalho de “iluminação
espiritual” constante seria necessário para evitar as distorções históricas.
A própria democracia, assim purificada, seria o meio de correção das
tendências negativas do homem, sem utilizar coerção violenta, mas por meio da
inspiração dos seus valores subjacentes. Isso poderia ser feito por meio do recurso às “energias do Evangelho” na “existência secular, domando o elemento
irracional na direção da razão, e tornando-se incorporadas no dinamismo vital
das tendências e instintos da natureza, de modo a formar e estabilizar nas profundezas do subconsciente aqueles reflexos, hábitos e virtudes”254.
O mais profundo desses princípios animados pelo Espírito seria, para
Maritain, o espírito da comunhão como um “privilégio sobrenatural” do Reino
de Deus: “[este] deseja expandir-se e refratar essa comunhão para fora de seus
próprios limites, nas formas imperfeitas e no universo de conflitos, malícia e de
amargas penas”255. Nesse consistia o princípio mais profundo do ideal democrático, que Maritain descreveu como “o nome secular do ideal da Cristandade”256 .
Em uma frase notável de Cristianismo, Maritain afirmou que o progresso da democracia estava “ligado à espiritualização da existência secular”257.
Mais tarde, em O Homem e o Estado, ele diria que a democracia é uma forma de
“racionalização moral da política”258, enfatizando o fundamento transcendente
sobre o qual a democracia está fundada.
Jacques Maritain, Christianity and Democracy (San Francisco: Ignatius Press, 1986), p. 20 e 29.
Idem.
254
Ibid., p. 51.
255
Ibid., p. 54.
256
Idem, itálicos meus.
257
Idem.
258
Maritain, Man and the State (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1998),
p. 59.
252

253
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O princípio espiritual não era, portanto, apenas um complemento que
poderia vir a “batizar” a política terrena democrática, mas imprescindível precisamente para tornar possível o trabalho dos democratas no meio dos conflitos e
das ambiguidades da vida temporal. Já em Humanismo Integral, Maritain havia
afirmado a necessidade dos cristãos leigos agirem no mundo secular imbuídos
de um heroísmo e uma santidade que pudessem transformar a ordem social com
o poder do seu impulso espiritual; ali, ele havia clamado por um “novo estilo de
santidade, que se pode caracterizar sobretudo como a santidade e a santificação
da vida secular”259. Em Christianity and Democracy, ele renovou o chamado
pelo “heroísmo e [pelas] energias espirituais” para que as sociedades pudessem
superar “as duras realidades naturais em cujo coração ele precisa trabalhar”260.
4. O CARÁTER PRÁTICO DA “NOVA CRISTANDADE”
Essa “espiritualização”, porém, assumiria para Maritain um caráter
sumamente prático e secular, embora não “secularista”. De fato, Maritain
nunca foi alheio aos problemas práticos envolvidos na criação de uma nova
era democrática, em virtude de participar intimamente dos grandes eventos
internacionais de seu tempo. Como Bernard Doering observou, a partir de seu
envolvimento (mais tarde reconhecido como desordenado) com o movimento
da Action Française, a sua trajetória intelectual foi pontuada pela produção de
manifestos e pela troca de correspondências com as grandes figuras intelectuais
da França e do mundo261.
Nesse contexto, uma experiência marcante foi a participação na
elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem na ONU, como
líder entre os delegados da UNESCO, que lhe revelou como a tarefa prática de
definir os direitos humanos fornecia pistas sobre o modo de estabelecer a nova
Cristandade. A linguagem universalizante dos “direitos humanos” permitiria que
Maritain falasse de modo mais confortável desde o interior da tradição liberal,
enfatizando-lhe particularmente os pontos em comum com a interpretação
cristã do homem, entre outras razões, por consistirem esses pontos em comum
em evoluções da própria antropologia cristã.
No livro publicado como uma compilação de palestras conferidas na
Universidade de Chicago, em 1949, as Walgreen Lectures, Maritain apresentava
uma reflexão amadurecida sobre essa experiência prática de busca da unidade
no pluralismo das culturas mundiais. A linguagem dos direitos humanos
Maritain, Integral Humanism, p. 123.
Maritain, Christianity, p. 56.
261
Bernard E. Doering, Jacques Maritain and the French Catholic Intellectual. (Notre Dame:
University of Notre Dame Press, 1983), p. 78.
259
260
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é apresentada como uma linguagem de princípios práticos para a ação,
alcançados por grupos e culturas diversas num processo que se constitui,
em parte, como “um tipo de desenvolvimento e crescimento vegetativos”262.
Os resultados desse processo histórico, mais do que princípios teóricos
definidos e codificados, constituem “um tipo de direito consuetudinário nãoescrito, no ponto de convergência de ideologias teóricas e tradições espirituais
extremamente diferentes”263.
Essa ênfase no aspecto prático dos princípios não ignorava a sua necessária base filosófica e substantiva. Apenas, esta deveria ser trabalhada de maneira
pluralista, e as justificações religiosas e filosóficas não deveriam surgir e manter-se sob a tutela direta do Estado, mas ser sustentadas pelos diversos componentes
do corpo político, ou a sociedade civil264. Isso poderia envolver o risco de que
os vários grupos e tradições que adotassem a linguagem dos direitos humanos
viessem gradualmente a diluir o forte conteúdo cristão subjacente à democracia.
Mas caberia, nesse caso, uma ação fermentadora dos cristãos para manter essas
práticas linguísticas e políticas conectadas a uma ordem moral objetiva.
A prática, mais do que um recuo estratégico necessitado pelas circunstâncias negativas da era moderna, seria o verdadeiro modo pelo qual a “nova
Cristandade” se poderia estabelecer. Essa ideia já estava presente numa obra inicial, como Humanismo Integral¸ pois, ao falar de “santidade e heroísmo”, conforme visto acima, Maritain já parecia aproximar-se da ideia de práticas, e não
de teorias, que mudam o mundo. Mas, em Homem e o Estado, Maritain elabora
os fundamentos antropológicos dessa visão. Nesse livro, Maritain afirmava que
a Declaração Universal fora tornada possível “por meio de um enfoque que é
mais pragmático que teórico, e por um esforço coletivo de comparar, reformular
e aperfeiçoar os esboços, de modo a torná-los aceitáveis a todos como pontos
de convergência prática”265.
De forma análoga, o papel do Estado na promoção e defesa dos valores democráticos seria confinado a esse nível. A fé e a inspiração que eram
necessárias para unir os diversos grupos de uma sociedade democrática não
Maritain, Man and the State, p. 80.
Ibid., p. 78.
264
A relação entre a sociedade civil, o Estado e a nação são objeto de uma reflexão central de
O Homem e o Estado, na qual Maritain se move no terreno cultivado a partir da apresentação
do princípio da subsidiariedade na encíclica Quadragesimo Anno, de Pio XII. A primazia da
sociedade civil, enquanto “união de pessoas e grupos mobilizados e organizados em um todo
coerente, para o bem comum e para a justiça, através de normas, instituições e procedimentos
baseados no uso da razão”, na construção dos princípios que guiam a ação do Estado, reflete
antecedências de experiências e práticas históricas morais que são posteriormente codificadas sob
a forma da lei ou de conceitos filosóficos.
265
Maritain, Man and the State, p. 79.
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possuíam uma natureza religiosa ou metafísica, mas consistiam em uma “fé
prática e secular” articulada pela linguagem dos direitos humanos. Seus princípios dependeriam basicamente de “apercepções simples, ‘naturais’, das
quais o coração humano se torna capaz com o progresso da consciência moral
e que, de fato, foram despertadas pelo fermento do Evangelho nas as profundezas obscuras da história humana”266.
Não seria correto, porém, descrever essa fé prática e secular concretizada nos direitos humanos simplesmente como “ordenamentos procedimentais”,
como faz Nicholas Capaldi em sua discussão do tratamento de Maritain sobre
as sociedades modernas. Sua leitura das visões expressas em Homem e o Estado
equipara a “ordem secular das coisas” a normas procedimentais, e “questões
teológicas ou justificações filosóficas” a normas substantivas267. Este, porém,
é um mal-entendido do significado de “prática” para Maritain, pois esta incorpora de forma menos articulada as próprias posições substantivas filosóficas e
religiosas de grupos diversos; ou melhor dizendo: as posições filosóficas e religiosas são cristalizações de uma realidade prática e histórica mais abrangente e
multifacetada. Portanto, para Maritain, a unidade ou o acordo que pode ser alcançado entre as diversas comunidades éticas baseia-se na fonte mais profunda
das posições, que transborda nas “apercepções naturais” a partir da experiência
histórica de uma lei da natureza humana. Assim, enquanto a conquista do consenso em termos de princípios morais práticos é um exercício procedimental, os
princípios práticos em si são substantivos.
Uma análise geral do desenvolvimento geral do pensamento de Maritain revela, assim, que, se em Humanismo Integral e em Cristianismo e Democracia a sua defesa robusta da democracia liberal depende de uma liderança
cristã a um nível que poderia não ser realista em um contexto mais plural, o
papel do Cristianismo se apresenta mais nuançado em O Homem e o Estado.
Nesta obra, com suas discussões sobre várias comunidades “sustentadoras de
valores” possíveis, o foco se torna para uma prática histórica na qual os valores
evangélicos são um fermento que possibilita a construção de uma ordem moral
concreta, de cuja realidade mais ampla os direitos humanos são, no conceito de
Michael Oakeshott268, “abreviações”.

Ibid., p. 111.
Capaldi, Maritain, p. 411.
268
Ver Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and Other Essays (Indianapolis: Liberty Fund,
1991), p. 121. Falando da racionalidade inerente a condutas e práticas humanas, Oakeshott
mostra que ela existe, primeiro, na própria conduta – no seu “idioma prático” próprio – e,
somente depois, aparece em regras e princípios explicitamente formulados discursivamente e
abstraídos da prática em si.
266
267
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5. A CONCEPÇÃO DE DIREITO NATURAL POR DETRÁS DOS PRINCÍPIOS
PRÁTICOS DOS DIREITOS HUMANOS
Ainda que os princípios práticos orientadores da democracia não
pudessem ser total ou exclusivamente justificados por uma única tradição
religiosa ou filosófica, para Maritain sua ordem moral e política tinha sua
origem em uma experiência humana fundamental: a do direito natural. Sua
concepção deste último, porém, era oposta às visões legalistas de teóricos
da era moderna, como Samuel Pufendorf e Hugo Grotius. Recuperando
a elaboração tomista da ordem universal em analogia com um sistema de
leis interdependentes, e o entendimento de S. Tomás do direito natural
como “participação”269, Maritain não via o direito natural como uma série
de postulados formais, mas sim como uma série de regulações que surgem
em contextos existenciais; não como um sistema pronto, contido dentro da
essência do ser humano, mas “fazendo perguntas a essa essência”270. Para os
seres humanos, o desenvolvimento do direito natural estaria imbricado em um
processo histórico e social, conectado ao progresso das sensibilidades morais.
Ainda que Maritain defendesse um status “ontológico” e “ideal” para
o direito natural, na medida em que ele “deve-se fundamentar sobre a essência
humana e sua estrutura imutável e as necessidades inteligíveis nela envolvidas”271,
ele admitia que apenas um anjo, capaz de compreender a essência humana em
todas as suas “situações existenciais possíveis”, poderia conhecer todo o direito
natural, de modo imediato e imutável. Destarte, e especialmente no tocante
ao conhecimento do direito natural, Maritain interpretou as formulações de S.
Tomás sobre as “inclinações naturais” dos seres humanos e do direito natural
como um corpo constituído por princípios práticos no sentido de uma implicação
de que o conhecimento do homem sobre o direito natural não é estritamente
intelectual, mas um conhecimento por inclinação. A linguagem poética em que
ele descreveu esse tipo de cognição atesta esse caráter misterioso.
É um conhecimento obscuro, não
sistemático, por conaturalidade ou
congenialidade, no qual o intelecto, para
aplicar seus julgamentos, consulta e
escuta a melodia interior que as cordas
vibratórias das tendências permanentes
tornam presente no sujeito272.
Na fórmula original, na Summa Theologiae, lê-se: “participatio legis aeternae in rationali
creatura.” (ST I-II, Q. 94).
270
Maritain, Man and the State, p. 88.
271
Ibid., p. 89.
272
Ibid., p. 92.
269
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Também como consequência desse caráter prático, desvios e
perversões eram possíveis, no contexto das idas e vindas do desenvolvimento
histórico e, acima de tudo, em virtude das “inclinações tortas, distorcidas ou
pervertidas que podem misturar-se às inclinações básicas”273.
Do ponto de vista de uma justificação filosófica do status normativo
dos direitos humanos e outros princípios de justiça a eles relacionados, a
possibilidade da convergência de grupos sociais diversos na direção desses
padrões práticos de conduta não ficava à mercê do acaso fortuito (como no modelo
liberal ironista de Richard Rorty274), nem seria garantida somente por meio de
construções filosóficas – estas, sim, autodeclaradas como procedimentais – que
tentam resolver as contradições entre as concepções distintas do bem por meio
de argumentos de tipo transcendentais (as teorias neo-Kantianas, como a Teoria
da Justiça de John Rawls275, ou a ética discursiva de Jürgen Habermas276). Os
direitos humanos representam, para Maritain, uma conquista do “progresso da
experiência moral e social, por meio do qual as inclinações da natureza humana
no tocante aos direitos da pessoa humana eram liberadas, e consequentemente,
um conhecimento por inclinação relativo a eles desenvolvido”277.
6. A ESPIRITUALIDADE COMO MOTOR DA DEMOCRACIA
Em última análise, porém, a experiência humana de um nível
existencial mais profundo era necessária para que todo o edifício do direito
natural pudesse permanecer de pé. Maritain fundamenta a validade do direito
natural e a necessidade dos direitos humanos sobre a existência da Justiça e da
Sabedoria absoluta e transcendente, que é a fonte de uma ordem universal da qual
os direitos são consequências: “todo direito possuído pelo homem é possuído
em virtude do direito possuído por Deus... de ver a ordem de Sua sabedoria
nas criaturas respeitada, obedecida e amada por toda e qualquer inteligência....
O direito natural só é direito porque é participação na Lei Eterna”278.
Como corolário, qualquer concepção de direitos humanos que pretendesse bloquear a vista da transcendência ficava privada de uma base sólida
Ibid., p. 93.
Ver Richard Rorty, Contingency,Irony, and Solidarity (New York: Cambridge University Press,
1989).
275
John Rawls, A Theory of Justice. Revised edition (Cambridge, MA: Belknap / Harvard
University Press, 1999).
276
Ver Jurgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action (Cambridge: MIT
Press, 1992).
277
Ibid., p. 94.
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Ibid., p. 96.
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para as suas exigências de reconhecimento e sanção pelo Estado:
[...] não existe direito a não ser que uma
certa ordem… seja implicada inviolavelmente pelo que as coisas são em seu
tipo inteligível, ou sua essência, ou pelo
que é a natureza do homem.... Mas...
o fato de que as coisas participam em
uma ordem ideal, que transcende a sua
existência e exige governá-la, não seria
possível se o fundamento dessa ordem
ideal, como o fundamento das próprias
essências e verdades eternas, não existisse em um Espírito separado, um Absoluto que é superior ao mundo, no que
a filosofia perene chama de Lei Eterna.279
Sem uma forte base spiritual, a democracia liberal ocidental estava fadada a cair novamente, como já haviam testemunhado os campos de concentração e trabalho dos regimes totalitários do século XX. Toda a lógica de Maritain
aponta para o fato de que, sem o espírito, a ordem democrática tenderia a ruir
como uma árvore separada de suas raízes. Mas, para mantê-las bem irrigadas,
seria necessário que os fiéis crentes assumissem um papel de liderança? Para
Maritain, mesmo durante a fase madura de sua carreira, a reposta a essa pergunta parecia ser pelo menos parcialmente positiva. Mas de que maneira isso
poderia acontecer no contexto das democracias laicas, baseadas em preceitos e
princípios alcançados na esfera prática, ao longo do processo histórico?
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que Maritain nunca deixou
de considerar o papel dos fiéis a partir de seu entendimento de que os objetivos
de uma democracia secular possuem sua própria autonomia e dependência, se
não da ordem moral mais abrangente, ao menos da autoridade institucional de
comunidades religiosas. Uma tal autonomia relativa já havia sido defendida em
Humanismo Integral, precisamente em nome do valor central e transcendente
do “ideal histórico de uma nova Cristandade”, qual seja, “a ideia da santa liberdade da criatura que a Graça une a Deus”280.
No entanto, a liberdade poderia ser distorcida, e para evitar o isolamento das estruturas terrestres das realidades espirituais – o erro fatal da era
279
280
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Moderna já apontado em 1930 –, a liderança cristã na sociedade deveria trabalhar no interior dessa trajetória histórica de avanços e retrocessos, utilizando-se
de seus recursos espirituais de modo a respeitar a autonomia da esfera secular.
Em O Homem e o Estado, Maritain detalhou o tipo de ação que se esperava da
Igreja e dos fiéis leigos nesse contexto:
1 – Em função do valor da liberdade de consciência e da busca livre
da verdade, inclusive a verdade religiosa, a ação dos cristãos deveria se basear
na persuasão e na autoridade morais;
2 – O diálogo da Igreja deveria dar-se não com o Estado, mas com o
povo que compõe o corpo político, de onde vem a verdade a que o Estado adere;
3 – A meta dos cristãos seria “ser capazes, como homens livres falando a homens livres, de reviver nas pessoas os sentimentos e estruturas morais
cristãs, frequentemente inconscientes, incorporadas na história das nações nascidas da velha Cristandade, e de persuadir o povo, ou sua maioria, da verdade
da fé cristã, ou ao menos da validade da filosofia social e política cristãs”281.
É nesse sentido que Maritain entendia o surgimento e a manutenção
de uma democracia cristã, consciente de suas fontes históricas, e da qual
o autor encontrou um exemplo, pelo menos em potencial, na Declaração de
Independência (de 1776) e na Constituição norte-americana (de 1789), que ele
definiu como “um excepcional documento leigo cristão tingido pela filosofia de
seu tempo”282. O exemplo ilustra o processo de uma ação providencial em meio
às vicissitudes e imperfeições do desenvolvimento histórico. Na Constituição
Americana, Maritain reconhecia, embora concedendo-lhes um peso menor, as
influências lockeanas e iluministas (no sentido de um racionalismo imanentista), entendidas como “as perdas sofridas na história humana pelo domínio
supremo da integridade e da unidade da fé”, como meramente “o preço pago,
com respeito às fraquezas e dificuldades humanas, pela liberação naquele momento específico das energias cristãs, humildes e temporais, que precisavam a
qualquer custo penetrar a existência histórica da humanidade”283.
7. CONCLUSÕES
Foi Jacques Maritain exageradamente otimista em sua busca de uma
“nova cristandade”? Ainda é possível pensar em termos semelhantes nos dias
de hoje, em que uma concepção ainda mais radical de autonomia individual
parece ter tomado conta das democracias ocidentais?
281
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Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que Maritain encarou o desafio
central das democracias liberais pluralistas, qual seja, o de justificar um projeto
comum de coexistência civil entre cidadãos com concepções divergentes do
bem último. Sua resposta, conforme demonstrado acima, apoiou-se sobre uma
ordem natural de direito universalmente (mas diversamente) experimentada,
expressa sob a forma de princípios práticos de conduta e sobre os recursos
espirituais dos membros das sociedades liberais.
Segundo, ainda que a democracia liberal seja um regime definido
principalmente pela secularidade – a começar pelo valor supremo da liberdade
humana –, os princípios práticos sobre os quais ela se erige dependem de
uma experiência espiritual do bem, que é o fundamento último do direito
natural. Vimos, nesse contexto, que a tensão entre os polos da secularidade e
da acuidade espiritual (embora originalmente apresentados numa relação de
derivação e apoio mútuo) levam Maritain a confiar na força da inspiração das
lideranças cristãs. A “purificação da democracia”, que possibilitaria à própria
prática democrática, por sua vez, surtir um efeito purificador sobre a natureza
política desordenada do homem, seria a tarefa de pessoas em contato com as
fontes espirituais da ordem natural que informa o progresso social, uma missão
em constante risco de fracassar, de ser mal interpretada, ou distorcida.
Nesse ponto, acreditamos que Maritain tocou na fragilidade do
projeto liberal, ligado à incerteza que é inerente à própria liberdade humana,
ao colocar sua confiança em uma base última que não poderia ser clara e
oficialmente adotada pelo sistema político, que “não juga a verdade [dos
princípios democráticos]; é nascido dessa verdade, conforme ela é reconhecida
e afirmada pelo povo”284.
Estendendo um pouco as implicações do pensamento de Maritain,
embora não em termos que ele mesmo teria utilizado, podemos sugerir que
a nova cristandade se revela um regime temporal de liberdade que deve abrir
mão de sua ligação explícita com uma fonte denominacional, de modo que o
seu verdadeiro impulso interior possa atuar por meio de intuições mais práticas
que teóricas. Os cristãos precisariam ter uma disciplina e uma humildade
especiais ao envidar todos os esforços possíveis de testemunhar e propor no
diálogo as verdades evangélicas que informam a realidade social e política,
sem necessariamente serem reconhecidas como tais. Dessa forma, estariam
seguindo uma versão da ordem, dada por Jesus no Sermão da Montanha, de dar
com uma mão sem que a outra mão saiba (Mt 6, 3).
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Assim fazendo, os cristãos estariam contribuindo para o “crescimento
da alma liberal”285 – paralelo ao processo de revelação e desenvolvimento do
direito natural, por meio de um processo histórico em que o este último é
expressado de um modo mais existencial, como uma participação na ordem
transcendente por meio de inclinações práticas e históricas do ser humano
revelado pela experiência cristã, das quais a própria democracia é um fruto.

285

Ideia desenvolvida por David Walsh, no supracitado Growth of the Liberal Soul.
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SEGUNDA PARTE
DIGNIDADE HUMANA EM MARITAIN
JACQUES MARITAIN E A RESTAURAÇÃO DA ORDEM
JURÍDICO-POLÍTICA CRISTÃ
Claudio de Cicco286
1. A HERANÇA DE SÉCULOS DE INDIVIDUALISMO: O CAPITALISMO LIBERAL
Após a Idade Média, o Renascimento trouxera, entre outras imitações
da Antiguidade Greco-romana, a doutrina do Absolutismo, com Machiavelli.
A Reforma, por sua vez, deu aos Príncipes a ligação direta com Deus, com a
doutrina do Direito Divino de James Stuart da Inglaterra e do Estado absoluto do
“Leviatã’ de Thomas Hobbes, senhor da espada temporal e do báculo espiritual,
como se vê na figura do frontispício, no século XVII.
No século XVIII, surgiria, no seio do Iluminismo, a corrente
Jusnaturalista que pretendia se opor ao Direito Divino dos reis com a retomada
da ideia estoica de um direito universal, racional, permanente e que protegia
o indivíduo, contra o Estado e contra o arbítrio dos Césares. Dessa matriz
iluminista derivou a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” de
1789, na França, recebida com desconfiança pelos católicos por parecer uma
revolta contra os deveres para com Deus e para com a moral cristã.
Acresce que a Revolução de 1789 a 1799 assassinou não só nobres
aristocratas, mas muitos bispos, padres e freiras carmelitas sob a acusação de,
admitindo o estandarte do Coração de Jesus, se punham contra a “Republique
Une et Indivisible” dos Robespierre e Marat, que tentaram introduzir em Notre
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(1963); Mestre em Teoria da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade
de São Paulo (1974); Doutor em Teoria Geral do Direito e Filosofia do Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (1979); Livre-Docente em Filosofia do Direito pela mesma
Universidade (1985); Professor Associado em Filosofia do Direito pela mesma Universidade de
São Paulo(1987); Mestre em Teoria Geral do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (1994); Doutor em Filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(1995). Leciona, desde 1979, na Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, no curso de graduação, Teoria Geral do Estado e Ciência Política e, no curso de
pós-graduação “stricto sensu”, Teoria Geral do Direito e do Estado e Filosofia do Direito. É autor
de vários artigos e livros sobre os temas de história do direito, história do pensamento jurídico,
história das ideias políticas, ética e história da cultura social e jurídica nas seguintes revistas:
Revista Brasileira de Filosofia (IBF);Revista Thesis da Faculdade Cantareira de São Paulo); Revista
Jurídica O Letrado (IASP).
286
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Dame o culto à Deusa Razão, em substituição ao culto católico. A paz religiosa
estabelecida com o golpe militar e a ditadura de Napoleão e a presença de Pio
VII coroando-o Imperador parecia o fim de um mal-entendido.
Mas recrudesceu com a volta dos liberais ao poder em 1830, piorando
com a revolução de 1848 que passou a perseguir as ordens religiosas em nome
da “ liberté de conscience”, propugnada por Émile Combes.
Do lado social, A Revolução Francesa de 1789 inaugurou um sistema
político e econômico chamado Liberalismo. Segundo esse sistema, o Estado
não deveria intervir jamais no campo das relações econômicas. No conflito de
interesses, a norma era laissez faire, laissez passer, que le monde va de luimême. O individualismo de Rousseau levava a liberdade de iniciativa até a
abstenção total do Estado em matéria econômica e de relações de trabalho.
Mas não se previa então a moderna maquinaria.
Como a Revolução Francesa suprimira em 1792, as corporações de
trabalhadores vigentes na Idade Média e no Antigo Regime, sob a acusação
de que eram nocivas à liberdade individual, os trabalhadores ficaram
desamparados diante das crises que se avizinhavam, pois o modelo liberal
individualista foi adotado em quase todos os países do Ocidente.
A Revolução Industrial ia paulatinamente substituindo o artesanato
e a manufatura pela máquina. A máquina, não a liberdade, criava problemas.
Centenas de operários ficavam sem emprego quando as fábricas adquiriam
as máquinas a vapor, os teares de recente invenção, os quais substituíam com
lucro o trabalho humano, se bem que com perda de qualidade. A “lei da oferta
e da procura” apareceu assim com a maior rigidez; os operários tinham, em
muitos lugares, de aceitar condições extremamente árduas de trabalho e baixo
salário para poderem trabalhar. Nessas condições, ficaram reduzidas a uma
situação de extremo desamparo material e moral, pior que a escravidão, massas
de trabalhadores cujos direitos não eram reconhecidos pela legislação saída da
Revolução, voltada para os interesses da burguesia.
2. A REAÇÃO CATÓLICA: A BUSCA DO TESOURO PERDIDO DO TOMISMO
Ora, a maior parte das noções liberais proclamava os imortais
princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, ideias de origem cristã.
Assistiriam as Igrejas, impassíveis, às lutas da “questão social”?
Como reação, o Papa Leão XIII patrocinou o retorno ao direito natural
do tomismo, com a encíclica “Aeterni Patris” de 1879. A Universidade de
Louvain, na Bélgica, presidida pelo Cardeal Mercier, distinguiu-se pelo esforço
em dar ao tomismo um estilo mais aceitável para a época. Teve mais um sentido
de crítica ao Iluminismo do que de exposição da doutrina tomista do direito
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Natural. Em todo caso, serviu de base à doutrina social cristã, conhecida como
Doutrina Social da Igreja. Entretanto, essa doutrina social, iniciada por Leão
XIII, com a “Rerum Novarum” de 1891, que criticou duramente o Capitalismo
selvagem da época como desumano, tornou-se um manifesto de discordância
da igreja perante a situação de extrema desigualdade social. Pio XI, quarenta
anos depois, reitera tal condenação na Encíclica Quadragesimo Anno sobre
a questão operária, que reconhece a necessidade de associações operárias,
autônomas perante o Estado.
Embora com a intenção de combater o sistema do positivismo legal,
o neotomismo do século XIX e começos do século XX teve certa tendência a
ver no tomismo apenas seu aspecto intelectualista, esquecendo suas profundas
raízes empiristas. Todo o esforço de um Tapparelli foi no sentido de mostrar
que o direito natural de São Tomás e os direitos do cidadão têm mais do que
analogia, verdadeira concordância. O direito de propriedade assume agora um
lugar que não ocupa no pensamento de São Tomás. O direito de propriedade não
tem em São Tomás o caráter de direito natural “primário”, embora seja natural
“secundário”, pois existe mais por conveniência, por adequação à natureza. Já
para Tapparelli, o direito de propriedade é pedra angular do sistema e goza da
inamovibilidade, que caracteriza sua noção de direito natural.
3. A ALTERNATIVA TOTALITÁRIA
Embora com larga repercussão, a Doutrina Social da Igreja não
conseguiu contrabalançar a influência do capitalismo liberal, de um lado, e do
socialismo marxista, de outro. Aliás, os abusos do capitalismo criaram o terreno
propício para a implantação da luta de classes, que depois Karl Marx erigiria em
sistema com a teoria do materialismo histórico e dialético.
Em grande parte, isso se deveu à pouca divulgação de tudo o que era
católico nos ambientes impregnados de anticlericalismo e maçonismo rançoso
da primeira metade do século XX. Também faltava uma colocação nítida do
pensamento católico em matéria jurídica e política, independentemente de
qualquer vínculo com o “status quo”, para efetiva melhora da situação social.
Apareceu, então, como grande solução, o extremo oposto do
Individualismo: o coletivismo, já prefigurado pelo “Leviatã” de Hobbes, agora
possível com a grande mídia de massa e os aparelhos de controle dos cidadãos
pelo Estado. Sob o nome de socialização dos meios de produção, estatizaram-se
os meios de produção. Surgiu o Estado-patrão, grande Moloch para governar
uma massa sem grupos intermediários, sem comunidades, como grãos de areia,
na expressão de Pio XII em sua Radiomensagem de Natal de 1944, em que
distingue” o povo que tem vida própria, lideranças legítimas, da massa inerte e
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anônima, seguindo hoje esta amanhã aquela bandeira”. A História mostrou que
nos regimes coletivistas se perdeu a liberdade, sem conseguir a igualdade, pois
no governo do Estado uma minoria de membros do Partido Único vivia e vive
na opulência, enquanto a população sofre todo tipo de racionamentos.
4. A CONVERSÃO DE JACQUES MARITAIN E DE SUA ESPOSA RAÏSSA AO
CATOLICISMO
Era preciso se criar uma terceira posição, mas como sadio meio termo
aristotélico entre dois vícios opostos. Foi o que procurou elaborar Jacques
Maritain, restaurando corajosamente a filosofia tomista em plena cidadela da
filosofia moderna, no Collège de France, em Paris.
Jacques Maritain nasceu em 18 de novembro de 1882, em Paris.
NETO do Secretário de Jules Favre, cuja filha, Genevieve Favre, casou com
Paul Maritain. Jules Favre proclamara a III República na França, após a derrota
de Napoléon III contra os prussianos, em 1871, pondo fim à guerra francoprussiana.
Jules Favre fora maçon, anticlerical e liberal. Seu genro também
não era católico. Do casamento nasceram Jacques e Jeanne Maritain, mas,
divorciados os pais quando ainda pequenos, foram educados pela mãe no livrepensamento típico da época da “Belle-Époque” (1870-1914) de muito brilho e
elegância nas maneiras da classe rica e miséria da classe pobre...
Estimulado a fazer carreira nas pegadas do avô, Jacques se matriculou
no curso de Ciências Naturais na Sorbonne, em Paris. No mundo da cultura
universitária europeia de então havia o predomínio do Positivismo Filosófico, de
Auguste Comte, de um lado, e do Materialismo Histórico de Karl Marx, de outro.
Nesse ambiente, ele conheceu a jovem russa Raïssa Oumançoff, cuja
família tinha emigrado recentemente, fugindo de mais um “Pogrom” do Czar
contra os judeus. Por ela se apaixonou.
Insatisfeitos com o ensino da Sorbonne, ambos leram Nietzsche, mas
não gostaram de sua opção voluntarista, desistindo da procura da verdade, para
fazer apologia de uma vontade de potência.
Dramaticamente resolveram suicidar-se (sic!), se não encontrassem
um sentido para a vida (p.74 de “Jacques et Raïssa Maritain, Les Mendiants
du Ciel’ de Jean-Luc Barré, Paris, Stock, 1996).
Foi quando souberam do poeta e jornalista Charles Peguy, que, nos
seus “Cahiers de la Quinzaine”, criticava duramente o avô de Jacques por
ter resistido à Comuna de 1871. O jovem o procurou para tomar satisfações
(naquele tempo havia até duelo!). Mas Péguy, percebendo as joias preciosas que
tinha em mãos, os convidou para colaborar no seu jornalzinho, pois havia um
ponto em comum: os três odiavam a pedanteria dos mestres da Sorbonne. Daí
nasceu uma amizade duradoura.
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Por intermédio de Péguy, souberam das conferências de um novo
filósofo bem diferente, Henri Bergson que, no Collège de France, falava do
espírito e do Absoluto, dos dados imediatos da consciência, ponto de partida
do salto (élan) vital que conduz a evolução criadora, distante do rígido
materialismo dos positivistas, rumo a algo intangível no momento, mas
perfeitamente intuído, Deus.
A intenção suicidaria dos jovens namorados desaparece em 1902. Os
dois se casam em 1904.
Ao mesmo tempo, um neto de Ernest Renan, famoso autor da “Vida
de Jesus”, do ponto de vista materialista, o jovem oficial do exército, Ernest
Psichari, declara sua paixão pela irmã de Jacques, Jeanne. Ele se converterá
ao Catolicismo renegado por seu avô e se aproximará do frade dominicano
Humbert Clerissac, tornando-se praticante em 1912, até morrer em 1914, no
começo da Grande Guerra, na batalha de Rossignol, na Bélgica.
Isso tudo impressionou Jacques que se aproxima do frade Clérissac. Este
o põe em contato com a obra de São Tomás de Aquino: é o assombro de ler algo
tão claro, límpido e lógico, mas também vivo, o realismo intelectualista moderado.
Instruídos pelo frade e incentivados pelo romancista Léon Bloy
que acreditava estar às vésperas de um grande acontecimento, pressagiado
pelas Aparições de La Salette e pelo santo missionário do século 18, São
Louis Grignion de Montfort: o renascimento da cosmovisão católica, em uma
“Nouvelle Chretienté”, uma nova Cristandade, empreenderam a divulgação das
categorias tomistas no século XX que nascia.
Pode-se imaginar a reação do ‘’ensino oficial’’ quando Jacques começou a
publicar artigos nas revistas de filosofia e de política, inclusive algumas de orientação
monarquista, como “L’Action Française”. Foi acusado de trair a memória de seu
ilustre avô, Jules Favre, de ter-se tornado “beato e carola”, por ter se casado numa
igreja com sua noiva, além de converter sua cunhada, Vera, batizando-se os três na
capela de São João de Montmartre, em 11 de junho de 1906.
Impávidos, os Maritain prosseguiam. Jacques escrevia “Antimoderne”,
Raïssa, “Les moeurs divines” (1921). Logo Jacques foi convidado a escrever
livros para um curso de filosofia tomista, destinados a Seminários e colégios
católicos, que até hoje se utilizam: “Introdução à Filosofia” e “Lógica Menor”.
5. A OBRA POLÍTICA DE JACQUES MARITAIN
Quando a “Action Française” foi condenada por Pio XI como
naturalista e neopagã, em 1926, Jacques escreveu “Primazia do Espiritual”, em
que mostra que não há política aceitável, sem dar importância ao lado espiritual
do ser humano.
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Ele será o grande defensor do conceito de pessoa humana, fundado
na imortalidade da alma, e não num humanismo antropocêntrico que conduziu
ao individualismo, na esfera religiosa com Lutero; na esfera filosófica, com
Descartes; na esfera política, com Rousseau (cfr. Les Trois Réformateurs”).
Mostra que o problema do mundo moderno estava nesses alicerces
rachados. Daí o próprio conceito de democracia estar falseado.
Substituindo a expressão “Individualismo” por “Personalismo”,
dando à pessoa humana uma dignidade advinda de seu valor transcendente, o
filósofo Jacques Maritain escapa do Liberalismo ao falar em animação cristã da
ordem temporal, o que pressupõe um reformismo perante o sistema vigente, em
função de uma ideia religiosa. Ele era um tomista, não um reacionário...
Tratava-se de uma retomada das concepções de interferência da
Moral na ordem temporal, reconhecendo a independência do Estado (laico,
mas não laicista) e da ordem natural, mas ao mesmo tempo não aceitando uma
hostilidade entre temporal e espiritual (Estado laicista), como na revolução
Francesa ou Russa.
Propõe um novo modelo: “o Estado leigo vitalmente cristão” (Ver
O Homem e o Estado; A Pessoa e o Bem Comum; Filosofia da História;
Cristianismo e Democracia”.) Defenderá um Estado leigo, mas vitalmente
impregnado pelo espírito cristão (Humanisme Intégral, 1936) em que a
Igreja não se alia a um governo absolutista, farisaicamente cristão; não recebe
benesses do governo, mas lucra em autenticidade e independência perante o
poder temporal, para cumprir sua missão.
Faz uma revisão completa da ideia de Direitos do Homem, cuja
origem deve ser encontrada não nas leis – que apenas os confirmam – mas na
própria natureza do homem (Os Direitos do Homem e a Lei Natural, 1943).
Pluralista, acredita na “possibilidade de um acordo prático entre seres
humanos de diferentes credos, mas que reconheçam a origem supra-estatal da
dignidade humana e o fim ultra-temporal do homem”.
6. REPERCUSSÃO NO CAMPO JURÍDICO
Em termos de pensamento jurídico é uma notável contribuição: a
obra de restauração da teoria clássica do Direito Natural devolve ao direito sua
missão principal: a pesquisa do justo — distinto e até mesmo oposto ao simples
legalismo ou adequação à lei —a justiça deve ser a finalidade mesma do direito.
Vejamos em cotejo:
O jurista serve à ordem, à segurança, à utilidade? Assim pensavam
Hume e Bentham (utilitarismo inglês). A justiça é algo de vago, idealizado,
quase utópico? Assim pensava Kelsen (positivismo jurídico).
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Para o direito natural clássico de Aristóteles, o justo é a essência
mesma da justiça (ver Ética a Nicômaco, livro V).
Logo, o jurista é o que serve à justiça, não à ordem ou à segurança.
O objeto da justiça e o objeto do direito se confundem em São Tomás e
em Aristóteles.
A justiça não pode ser um conjunto de regras rígidas. A equidade força os
estreitos limites da regra legislada; o magistrado é chamado a um esforço criador,
tal como os pretores romanos da época clássica. O direito não se confunde com
a moral, mas se insere num dos setores mais importantes da Ética, ao lado dela e
das normas de decoro ou pequena ética (etiqueta). Foi o positivismo jurídico que
obscureceu os laços nítidos entre decoro, moral e direito.
O método do direito natural é o experimental: ex facto oritur jus — “do
fato surge o direito”. As instituições são regras de razão para realizar o que a
natureza estabelece de modo mais adequado: “per modum conclusionem”. As
normas jurídicas não são arbitrárias. Referem-se à formalização da instituição.
Exemplo: a união dos sexos (dado natural) regulada pelo matrimônio (Instituição)
é formalizada pelo juiz de paz perante duas testemunhas (norma jurídica).
Percebe-se que uma norma jurídica que contrarie a natureza do ser que é o mesmo que sua finalidade por Deus estabelecida, acessível à simples
razão e ao senso comum – não merece tal nome pois, é uma “lei corrompida”
na forte expressão de São Tomás.
Maritain se valerá dessa noção para legitimar o combate a todos os
crimes perpetrados em nome do Estado e da lei em vigor, o que está na origem
da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, da qual, sem dúvida,
ele foi um dos principais inspiradores.
Mostra que o “Positivismo Jurídico” nasceu do endeusamento do
Estado, desde o século 17, com o “Leviatã” de Thomas Hobbes que levou ao
Nacionalismo e ao Coletivismo, dois irmãos gêmeos com bandeiras diferentes,
mas mesmo fim: aviltar o homem, fazendo-o esquecer de Deus, o qual “está
morto”(Nietzsche) ou “deveria ser morto”(Bakunin).
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A DIGNIDADE HUMANA A PARTIR DA CONCEPÇÃO ÉTICA
NO HUMANISMO INTEGRAL DE MARITAIN: UMA
ABORDAGEM PELO VIÉS DA FILOSOFIA PRÁTICA
Juliana Mary de Carvalho Rolim287
1. INTRODUÇÃO
O empreendimento do presente resumo expandido do Projeto
de Pesquisa apresentado e aprovado no Programa de Pós-graduação em
Filosofia da Universidade Federal da Paraíba, sugere a investigação sobre a
perspectiva ética que o Estado brasileiro impõe, enquanto detentor do poder
político, contemplando, para tanto, a soberania do Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana no Ordenamento Jurídico. Isso porque, ainda que os
estudos filosóficos apresentem pluralidade de possibilidades de perspectivas
éticas e seus argumentos, a manifestação do Direito parece ter uma ética
singularmente humanista.
O Humanismo aparece como um movimento histórico, filosófico,
artístico e cultural, que em simplificada ideia confere ao ser humano uma
posição de centralidade no quadro social, atribuindo-lhe o maior dos
valores, pondo-o em superioridade política. Não nos compete dissecar o
Humanismo em todas essas amplitudes, mas somente o tocante à filosofia
prática da ética judaico-cristã.
Para tal empreendimento, partimos da obra Humanismo Integral, do
tomista francês Jacques Maritain, que resgata as lições de Tomás de Aquino,
e preocupa-se com os problemas do contexto político europeu e a crise da
moralidade, propondo um resgate ontológico do humanismo cristão, ao tempo
que figura na trajetória ativa dos valores humanistas que permeiam os Direitos
Humanos hodiernamente, especialmente no vetor da dignidade, que sinaliza, na
lei pátria, a tendência jus-humanista da Ordem Política do Estado.
2. A DIGNIDADE HUMANA EM MARITAIN COMO OBJETO DE MANIFESTAÇÃO
DA ÉTICA HUMANISTA CRISTÃ NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Aparentemente, os valores positivados na lei que remontam à
dignidade humana existem antes, de maneira superior, transcendente ao
instrumento normativo classificado como resposta do Estado para fatos
Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFPB.
julianacarvalho19977@gmail.com
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histórico-sociais, sobretudo porque a filosofia que deles se ocupa, a exemplo
da escola tomista, o faz de maneira anterior aos tempos históricos que mais
suscitaram a consagração do humanismo na lei – considerando os períodos
de guerras mundiais, ou modus operandi das eras ditatoriais, tendo períodos
sucessores de intensa discussão e produção no âmbito dos direitos humanos.
Assim, se estabelece comunicação entre a Filosofia Humanista de
tradição tomista em Maritain e o Jus-humanismo. Vislumbrando a dignidade
como valor na filosofia e como lei no ordenamento jurídico, verifica-se a
possibilidade de uma compreensão da dignidade como inerente à vida social
(em virtude do seu status de dogma legal) ou valor transcendente, metafísico,
confirmada como Direito Natural.
A dignidade, na herança do humanismo cristão, antes de alicerçar o
jus-humanismo, se reconhece com feições de lei natural. Em dissonância com o
jusnaturalismo, está a corrente que não reconhece a norma como transcendência
espiritual, mas como imanência do aglomerado social, como necessidade
política ou resultado de determinados processos históricos.
Considerando as duas perspectivas, mas reconhecendo a indiscutível
condição de “valor” da dignidade humana, é que se investiga a hipótese de
perceber que a ética do Estado Democrático de Direito do Brasil tem feições
humanistas judaico-cristãs.
A obra Humanismo Integral, datada de 1936, olha para as
circunstâncias do mundo saído da Renascença e da Reforma, a crítica marxista
à religião e, contemplando a coerência cristã confrontada com a maré nazista e
fascista, Maritain propõe o resgate da problemática do humanismo, renovando
os princípios essenciais de Tomás de Aquino a partir do resgate ontológico da
natureza integral do indivíduo.
Em Maritain, o Humanismo tem inspiração da ideia de valor e virtude
na escola tomista, tendendo a manifestar a grandeza original do homem,
fazendo-o participar de tudo que o pode enriquecer na natureza e na história288.
O resgate de valores como a vida e a liberdade para a construção
humanista, nos remete à gama de valores que compõem a dignidade humana,
princípio componente basilar da Nova Ordem Constitucional, que tanto ampara
as pretensões das minorias sobre a problemática da igualdade e da isonomia.
É fato que, recorrendo à evolução desse princípio dentro do
ordenamento, os fatos históricos que de sobremaneira o inspiram são aqueles
resolutos em cenários catastróficos, findos os períodos de guerra mundial e,
em âmbito nacional, as eras ditatoriais, fatos histórico-sociais influenciadores
MARITAIN, Jacques. Humanismo Integral: Uma Visão Nova da Ordem Cristã. Trad. Afrânio
Coutinho. 5ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965., p. 4.
288
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do poder legislativo. Cenários onde se viram sôfregos valores preciosos à
raça humana, e na direção dessa sofreguidão (essencialmente humana) se
empreendeu a humanização do Estado.
O reflexo do humanismo na lei consiste em uma junção de toda carga
(intelectual e espiritual) que reflete na Ciência Jurídica, quando a Constituição da
República de 1988 (bem como o ordenamento infraconstitucional) transformou
tais preceitos em normas cogentes. Nas palavras de Francisco Borba Ribeiro
Neto, o cerne teórico do Humanismo Integral na atualidade pode ser sintetizado
em cinco pontos principais:
a. O primado da pessoa sobre as coisas
(...)
b. A pessoa é uma totalidade que
não pode ser reduzida às suas várias
dimensões (econômica, cultural, social,
etc.). (...)
c. O objetivo último de todas as ações
que acontecem na vida social é a
construção do bem comum (...)
d. A dimensão ética, enquanto
manifestação da liberdade da pessoa,
está presente em todas as esferas da vida
(...) Portanto, não se pode pensar em
progresso, desenvolvimento ou justiça
social sem uma atenção particular para
com a ética pessoal.
e. O Estado não deve ser o grande
protagonista das ações na vida social
e na construção do bem comum. Este
protagonismo cabe às pessoas e suas
organizações.289
Percebe-se, assim, a fraternidade apresentada como o entendimento
pós-moderno da consolidação desse macro princípio. Acontece que a
fraternidade maximiza o dever do respeito como atitude negativa (um não-fazer)
para uma atitude positiva (um fazer/agir fraternamente). Esse entendimento é
a expectativa jus-humanista em relação ao princípio da dignidade da pessoa
NETO, Francisco Borba Ribeiro. Humanismo integral, pensamento católico e os desafios
da sociedade brasileira. SP: PUC, 2012 .
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humana: a introdução da fraternidade como categoria jurídica central na
Constituição Federal de 1988, já em seu preâmbulo, não mais configurando um
simples ideal de Filosofia Política290.
Carlos Augusto Alcântara Machado, na conferência proferida no
Congresso Nacional – “Direito e Fraternidade”, promovido pelo Movimento
Comunhão e Direito, em janeiro de 2008, conceitua a fraternidade em Chiara
Lubich, como “categoria de pensamento capaz de conjugar a unidade e a
distinção a que anseia a humanidade contemporânea”291.
No Brasil, o papel do Estado de administrar essa unidade e distinção
está em grande parte justificado na formalização da Dignidade da Pessoa
Humana. E os ideais de fraternidade contemporâneos também remontam a
preceitos humanistas cristãos.
Reconhecida a hipótese de utilizar a dignidade como objeto de
comprovação da proposta ética Maritaniana, resta-nos reportar à discussão
Direito Natural x Direito Positivo, para classificar o objeto do presente estudo.
Para o jusnaturalimo, a norma possui caráter transcendental emanado da
natureza, reconhecida ou não como Deus, tendo o Direito Natural anterioridade
e superioridade ao Estado, sendo imutável e atemporal, sem limites territoriais,
porque é inerente e essencial à condição humana, fundamentado nos preceitos
éticos sobre a justiça.
Já no juspositivismo, enquanto direito posto, codificado, o
ordenamento jurídico funciona como instrumento de manutenção do “estado
de ordem” da sociedade, e não assume proposta progressista porque reconhece
na ordem jurídica um instrumento de conservação político-cultural. Nesse
contexto, o Direito necessita ser mutável, temporal, determinado pela sociedade
a que se destina aplicar, para que cumpra seu intento formal de gozar de poderio
soberano.
Incontestavelmente, assiste razão ao argumento juspositivista de que
a Ordem Jurídica precisa ter o povo como fonte, bem como seu intento formal
é, de fato, o de manter o status dos sistemas, como prega a tradição Marxista,
mesmo porque o direito codificado já deixou a esfera de discussão do universo
do ser, para pertencer ao dever-ser, e porque nem toda lei se ocupa do ser, mas
também de mera operacionalização e assuntos alheios à ética metafísica.
Data venia, não há pretensão de contestar as razões positivistas
generalizadamente, mas constatar, em um objeto stricto sensu, a materialização
BRASIL. Constituição Federal de 1988, Preâmbulo, passim.
MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria JurídicoConstitucional. Disponível em; < http://www.portalciclo.com.br/downloads/artigos/direito/
CarlosMachado_AFraternidadeComoCategoriaJuridicoConstitucional.pdf > Acesso em: 07 de
nov. de 2013.
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do Direito Natural remontado em toda a sua essência e característica, qual seja: a
dignidade humana, como transcendência espiritual no produto humano do Direito,
e como inerência da ordem social enquanto lei formal do ordenamento jurídico.
3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo da obra “Humanismo Integral”, é possível dar perspectiva
crítica e pragmática a um pressuposto que está tanto no universo filosófico,
do ser, como na norma positiva, do dever ser, e assim pensar a existência da
dignidade humana em dois formatos distintos, em que convergem, e em que
(e se) divergem.
Positivado, o valor torna-se dogma social. Partindo da ideia de valor,
é certo que o “fundamental” tem atravessado o fundamentalismo jurídico, ou
seja, o apego à norma está de sobremaneira relativizado, em tese, pela tendência
jus-humanista em que a lei positiva em tempos hodiernos tem figurado como
“fonte de valor abaixo do céu”.
Para tanto, não há que se negar a natureza do direito positivo,
imanente à categoria social humana, que serve de instrumento de manutenção
do formato da ordem. Antes, o que se propõe relativizar é que a imanência seja
necessariamente absoluta, enquanto a transcendência, absurda, já que a lei é
objeto de constatação da flagrante ética humanista-cristã no Brasil.
Importa propor a percepção de que todas as correntes intelectuais,
filosóficas e jurídicas - que são o pensamento e o poder prestacional do Estado
- atribuem importância ao princípio ético-cristão da dignidade, como destino
jurídico ideal, e aos postulados humanistas judaico-cristãos, presentes na Obra
de Maritain, acerca da pessoa ou de pessoa como sujeito de direito, posta a
clarividente existência da norma no ordenamento.
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MORAL E POLÍTICA EM JACQUES MARITAIN
Marisa Aleixo de Proença Doyle292
1. INTRODUÇÃO
Um dos conceitos-chave da obra de Jacques Maritain diz respeito
à integridade de uma moral autêntica capaz de olhar para o bem comum da
sociedade e, ao mesmo tempo, basear-se em uma ordem supra-util, merecendo
destaque este último termo que significa a superação do utilitarismo moral. A
reflexão sobre a ação moral e política perpassa a definição do que é o Humanismo
e de como este conceito margeou a história do pensamento filosófico até sua
desintegração na modernidade, quando a pessoa humana se dividiu em homem
indivíduo e homem pessoa, ou melhor, corpo e espírito.
O que pretendo apresentar no Grupo de Estudos I é tentar interpretar
a proposta de Maritain na sua obra Humanismo Integral, que opta pela
primazia espiritual, fazendo seu percurso no diálogo com as possibilidades de
compreensão do conceito de moral e sua efetiva aplicação na atividade política.
Maritain parte da ideia de que existe uma pluralidade de estruturas
sociais, mas que elas teriam o olhar para o bem da vida humana numa integração
natural da liberdade e autoridade regida pela fé cristã. Dada a diversidade cultural
que encontramos nos nossos dias e os grandes impasses políticos, como, por
exemplo, a falta de uma democracia mais representativa, o pensamento de um
humanismo, sobretudo cristão, teria ele algo a contribuir ou poderia ser ainda
ouvido nos nossos dias?
2. DESENVOLVIMENTO
Jacques Maritain nasceu em 1882, numa época em que triunfava
o positivismo e o laicismo na Europa. A reflexão de Maritain, com grande
influência da metafísica bergsoniana da intuição e, sobretudo, da obra de Tomás
de Aquino, voltou-se, em primeiro lugar, para a atitude prática do homem
face ao seu destino na Idade Média, quando se praticava um humanismo
teocêntrico, ou seja, num movimento de acolhida do Espírito Santo. Neste
contexto, as verdades eram fundadas nos princípios da autorrevelação de Deus
como existente absoluto. Foi daí que Maritain encontrou um pensamento de
expressão teórica mais elevada.
Programa de Mestrado em Filosofia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE/BH)
sob orientação do Prof. João A. Mac Dowell SJ.
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A Idade Média dá lugar ao antropocentrismo renascentista, que
consiste em uma apreensão de si sem a prática da renúncia de bens interiores, tão
praticada na Idade Média, dando início à modernidade e a um desencantamento
do que estava em harmonia pela legitimidade do criador.
A representação do real bem como a ordem moral não estão mais
na providência divina, mas fundadas no próprio sujeito. O ser está entificado
pelo modelo lógico dedutivo de racionalidade matemática. No mundo da
modernidade, a cidade terrestre está sob o reino do homem. Foi implantado o
solipsismo do eu com suas ideias. Inicia-se aí uma fundação autônoma da moral
para lidar com os princípios universais, independente de qualquer tradição. Na
ótica da fragmentação cultural, a religião foi privatizada e a racionalização
instrumental coloca o homem marcadamente individualista.
Nas obras de Aquino, Maritain encontrou os elementos para a
elaboração de sua posição que procura fundamentar as verdades espirituais,
superiores ao pensamento naturalista vigente na sua época. Algo para além
dos interesses culturais, elementos esses que podem ser trazidos do século
XIII, numa luz transfigurada para refletir, com clareza metodológica, um novo
discurso sistemático que tenha inteligibilidade para compreender e estabelecer
uma dimensão crítica. Esta reflexão moral tem, portanto, como fim desenvolver
uma tomada de consciência evangélica em que os mistérios cristãos vividos
na Idade Média proporcionariam um novo olhar a respeito do bem da vida
humana. Maritain busca recuperar a alegoria da natureza em que tudo foi
dessacralizado na laicização do saber. Sem esta atitude, não se poderia alcançar
uma cultura que respeitasse plenamente a dignidade humana. A cultura teria em
seu objetivo o desenvolvimento intelectual, moral e espiritual do homem numa
ordem especulativa e prática. Por isto, ele desenvolve seu pensamento mediante
a formação de um novo humanismo cristão. Deste modo, ele pretende conciliar
as exigências da doutrina cristã com a nova realidade histórica na proposta de
um regime temporal, que corresponda à nova era de civilização.
Maritain usa o termo transfigurado na obra “Sete lições sobre o ser”
quando diz: “Mas tudo está transfigurado, tornado mais diferenciado, mais forte
e mais bem proporcionado. A cada momento decisivo do crescimento, ele se
transfigura mais profundamente, ficando mais essencial, realizando-se mais
perfeitamente a si mesmo” (MARITAIN, 1966, p. 23).
Maritain nos convida a participar de uma sociedade comunitária e
personalista fundada por associações de trabalhadores com a colaboração de
intelectuais, sucessores dos clérigos medievais, com formações pactuadas em
atitudes intrinsecamente boas. Para ele, a pessoa humana perde sua personalidade
e cai numa deturpação antinatural de sua própria natureza: o indivíduo enquanto
pessoa está desintegrado. Socializou-se a pessoa e o espírito exterminando a
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religião em proveito de formas intelectuais desumanizadas pelo ateísmo. Houve
uma transferência do sentimento religioso para outros objetos.
O Humanismo Integral proposto, com muita perspicácia, nos revela a
atitude prática de reabilitação interior deste indivíduo que deverá acontecer no
acolhimento do Espírito Santo. Para Maritain, isto é essencial para a formação
da vida moral e política em uma comunidade de pessoas múltiplas que praticam
certa pluralidade de ações.
Quando Maritain, já na sua filosofia política tardia, encontra as noções
da lei natural e de direitos do homem, ele traça um perfil de como deveria ser
essa nova cristandade e escreve O homem e o Estado, em que compreende que
no mundo pluralista atual não se trata de restaurar a civilização cristã medieval,
mas de construir uma sociedade democrática baseada nos direitos humanos. Fala
de uma democracia orgânica fundada no reconhecimento do valor específico da
pessoa humana enquanto imagem de Deus. O fim último do ser humano estaria
implícito nesta cidade temporal secular onde o indivíduo enquanto pessoa teria
liberdade e autonomia para se projetar em direção ao fim transcendente.
Com esforço de todos, promoveríamos uma unidade com a característica
de uma sociedade comunitária, reunida por um credo democrático de direitos
do homem e amor fraternal em vista do bem comum. Esta comunidade social,
que é uma espécie de ordem temporal fundada no preceito evangélico do amor
fraterno, se traduz na sua obra Cristianismo e democracia: “O que a consciência
profana adquiriu, caso não se volte para a barbárie, é a fé na fraternidade
humana; o sentido do dever social da compaixão pelo homem, na pessoa dos
fracos e dos sofredores; a convicção de que a obra política, por excelência,
é tornar a própria vida em comum melhor e mais fraterna, trabalhando ao
mesmo tempo para fazer da arquitetura das leis, das instituições e dos costumes
dessa vida em comum um lar para irmãos” (MARITAIN, 1945, p.39).
Sairíamos então da laicidade do Estado profano, a serviço de fins
puramente materiais ou contra-religiosos para elevar-nos à dignidade e à liberdade
espiritual da pessoa humana. É nesta capacidade de apreender pelo intelecto a
inteligibilidade das coisas que encontramos a verdade. Não a verdade lógica, mas a
verdade ontológica. “Toda coisa está prenhe de conhecimento e de inteligibilidade
inesgotável para nossa inteligência, porque, em definitivo, toda coisa é conforme
ao intelecto criador do qual emana” (MARITAIN, 1977, p. 44).
A autoridade exercida na vida política e social da cidade pela livre
determinação da multidão terá de ser edificada na moral de nossa personalidade
e terá em mente uma ordem que provém do criador.
A moral autêntica, segundo Maritain, deverá ter sua integridade supraútil e boa em si e por si, porque esta coisa boa é a floração do ser, boa em si e
perfeita em si mesma, tendo como fim o bem comum de todo o corpo social.
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Não poderá ignorar os dados sociológicos, etnológicos e psicológicos do homem
e consistirá numa integração de tudo que traz a consciência de uma amizade
cívica, de política, de justiça e de liberdade. Todas integradas e comunicáveis
para ajudar a melhorar a vida livre da pessoa humana e da sociedade.
3. CONCLUSÃO
Tudo isto posto, “poderá a lição do humanismo que opta pela primazia
do espiritual, como nos ensina Jacques Maritain, ser ainda ouvida, sobrepondose à profunda e universal crise do sentido que abala os fundamentos deste
novo século?” (VAZ, 2001, p. 22). Esta foi a questão levantada pelo professor
Henrique C. de Lima Vaz, na sua conferência durante o Congresso “Humanismo
latino no Brasil de hoje”, em 2001.
Diante destes pontos, a obra Humanismo Integral, também chamada
de Humanismo Heroico, analisa as condições e os limites necessários para que,
de fato, ocorra um bom relacionamento entre as diversas famílias espirituais
que se reúnem em defesa de bens primordiais como a liberdade, o respeito e a
segurança da humanidade. Este pensar político na pluralidade, possivelmente,
é um dos maiores desafios da atividade política contemporânea, que sofre com
a crise de representatividade e com a descrença de políticas públicas eficazes e
com a falta do valor moral.
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O PENSAMENTO DE JACQUES MARITAIN QUANTO AOS DIREITOS HUMANOS
E A CRÍTICA A NÃO UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS
Adriana Ferreira Serafim de Oliveira293
Amanda Regina Viegas294
1. INTRODUÇÃO
Partindo do ponto de que o ser humano e toda sua cultura encontramse num processo constante de evolução, uma vez que ambos, o segundo
decorrente do primeiro, nunca estão estáticos, temos que a necessidade natural
nascida da evolução citada estremece as estruturas das regras de convivência
estabelecidas entre os seres humanos, fazendo florescer mudanças para que
novas regras sejam sobrepostas às anteriores. As normas jurídicas que os povos
civilizados conhecem são mudadas por esse movimento evolutivo.
Após a experiência violenta e cruel da Segunda Guerra Mundial,
o mundo passou a ansiar por paz. Segundo Celso Lafer (1995), ex-ministro
das Relações Exteriores do Brasil, a “[...] exceção ao mandamento do não
matarás que insere a guerra na agenda ética do problema do mal no mundo”
(LAFER, 1995, p.169).
Dessa necessidade, surgiram os primeiros encaminhamentos da
Carta da ONU intitulada “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, da
qual participou Jacques Maritain, que, segundo José Anastácio de Gouveia
Alves (1996):
[...] embora jamais tivesse participado
directamente na comissão da ONU
encarregada de trabalhar na redacção
da Declaração, conta-se, todavia, entre
os filósofos, pensadores e homens de
cultura do mundo inteiro convidados
pela UNESCO a colaborar num estudo
a propósito dos problemas teóricos
e filosóficos dos direitos humanos”.
(ALVES, 1996, p. 225)
Professora universitária. Doutoranda em Educação pela Unesp – Rio Claro. Mestra em
Direitos Fundamentais Difusos e Coletivos pela Unimep – Piracicaba. Pós-graduada em Políticas
e Relações Internacionais pela FESP-SP. Bacharel em Direito pela ITE-Bauru. Advogada.
294
Candidata ao curso de Mestrado em Direito (2017/2019). Bacharel em Direito pela Unimep
- Piracicaba. Advogada.
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Jacques Maritain foi nomeado embaixador da França, junto à Santa Sé,
em 1944, e em 1947, segundo Marcos Aurelio Dusso (2006), “[...] foi nomeado
presidente da delegação francesa à segunda conferência geral da UNESCO, onde
pronuncia o discurso de abertura, além da formulação dos Direitos do Homem,
proclamado em Paris, no ano de 1948.” (DUSSO, 2006, p. 14-15).
José Anastácio de Gouveia Alves (1996) aponta que, para Maritain,
só é possível justificar racionalmente os direitos humanos por meio da
descoberta da lei natural:
[...] entendida nas suas conotações
realmente metafísicas e no seu
dinamismo realista, isto é, uma noção
de lei natural conotada simultaneamente
com a natureza e com a experiência.
Por outro lado, é necessário considerar
o homem enquanto pessoa: aqueles
direitos são direitos da pessoa humana.
(ALVES, 1996, p. 226)
Jacques295, citado por Dusso (2006), assumia-se tomista296 e:
[...] concretizando mais diria eu que
o que em minha opinião distingue o
tomismo autêntico de outras muitas
correntes escolásticas não-tomistas,
ou tomistas somente de nome, nas que
traidoramente se tem infiltrado o espírito
de Platão, ou de Descartes, o[u] de Wolf,
ou de Kant, e das que, todavia, não têm
sido totalmente expulsas das escolas
correntes daquilo de que se chama
MARITAIN, Jacques. Breve Tratado acerca de la existencia y de lo existente. Buenos Aires:
Ediciones Desclée de Bouwer, 1949, p.10-11.
296
Segundo Juvenal Savian Filho: [...] o termo Tomismo, na cultura atual, pode referir-se a um
sistema de pensamento que não corresponde necessariamente ao patrimônio intelectual composto
pelo próprio Tomás de Aquino. Há alguns estudiosos que falam, inclusive, de Neotomismo. Com
efeito, já na Idade Média surgem “escolas tomistas”. Naquele período, ser chamado de “tomista”
significava, grosso modo, ser adepto do pensamento de Tomás e contrário ao pensamento de
Duns Scot ou de Guilherme de Ockham, conhecidos como membros do franciscanismo (SAVIAN
FILHO, 2008, p.177).
295
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tomismo, é precisamente a primazia
que o tomismo autêntico reconhece a
existência e a intuição do ser existencial.
(DUSSO, 2006, p. 12)
O pensamento de Jacques é baseado em preceitos cristãos, razão
porque o seu conceito de Lei Natural está atrelado à ideia de divindade.
Maritain297, citado por Dusso (2006), conceitua a lei acima citada como sendo
“imanente ao ente de todas as coisas e expressão neles da sabedoria criadora”
(DUSSO, 2006, p.16).
São nesses pontos basilares que a presente pesquisa se ampara, uma
vez que os preceitos apresentados constituem parte do caminho pelo qual os
tópicos abaixo podem ser compreendidos.
2. OS DIREITOS DO HOMEM PELA ÓTICA DE JACQUES MARITAIN E A CRÍTICA
A NÃO UNIVERSALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS
O eixo fundamental do pensamento especulativo e prático de Maritain
o qual o trata com profundidade e amplitude é justamente a pessoa humana, que
é sujeito de direitos, a qual possui direitos pelo próprio fato de ser pessoa. Nesse
ponto, encontramos a conexão do pensamento de Jacques com a lei natural:
estes direitos são da pessoa exatamente por ser pessoa. Maritain298, citado por
Alves (1996), diz que “[...] o problema da pessoa humana é um dos poucos
problemas capitais” (Alves, 1996, p.271).
Afirma V. Possenti299, por meio de Alves (1996), que, para Maritain:
[...] como ‘distinguir para unir’ é o
mote do seu programa epistemológico;
como a intuição intelectual do ser é o
centro da sua visão metafísica; assim
também, a sua metafísica da pessoa e da
subjetividade representa uma importante
figura construtiva do seu pensamento,
MARITAIN, Jacques. Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale. Paris:
Chez Peirre Tequi, 1951. p.2.
298
MARITAIN, Jacques. Les droits de l’homme et la loi naturelle. Nova York: Editions de
La Maison Francaise. 1942. p.33-35. e MARITAIN, Jacques. Humanismo integral. Rio de Janeiro:
Companhia Editorial Nacional. 1945. p.139-143 e 183-210.
299
POSSENTI, Vittorio. Una Filosofia per la Transizione. A Ordem, Rio de Janeiro, XXXVIII
(5). p. 103.
297
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uma chave crítico-hermenêutica de
análise da cultura moderna, e um cânon
fundamental da historiografia moderna.
(ALVES, 1996, p.271)
Jacques Maritain entende que os direitos e os deveres do homem têm
como fundamento último a lei natural. Entretanto, a relação com a lei natural não
se dá da mesma forma para todos os direitos, pois estes derivam de exigências
e de níveis diversos da lei natural e, portanto, não podem pretender todos esses
direitos o mesmo caráter absoluto (ALVES, 1996, p. 272).
Com o ímpeto de resolver essa questão, Maritain distingue os
conceitos de direito natural, de direito das gentes e direito positivo, in verbis:
[...] assim, enquanto o direito natural
diz respeito aos direitos e aos deveres
que emanam necessariamente do
primeiro princípio (fazer o bem e
evitar o mal), pelo simples fato de
que o homem é homem, enquanto o
direito das gentes ou lei comum da
civilização se refere aos direitos e aos
deveres que provêm ainda do primeiro
princípio de maneira necessária, mas
supondo certas condições de fato (como
sejam, a sociedade civil, as relações
entre os povos, etc), o direito positivo,
diversamente, diz respeito aos direitos
e deveres que emanam do primeiro
princípio mas apenas de maneira
contingente, segundo determinações da
própria razão humana. Para Maritain,
de qualquer modo, é em virtude do
direito que o direito das gentes e o direto
positivo têm força de lei e se impõem à
consciência. (ALVES, 1996, p.272-273)
Entretanto, tendo em vista a realidade da sociedade internacional, que
é multicultural, cujas necessidades de cada comunidade formadora da sociedade
internacional são divergentes e baseadas em seu próprio direito, em seu direito
costumeiro e em sua legislação doméstica, temos que os direitos humanos
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postos não incluem toda população mundial, justamente pelas suas diferenças
culturais, entretanto, certo é que pertencem a cada ser humano, mas as normas
não atingem a todos os seres humanos e muitas vezes, mesmo atingindo, as
sociedades não têm eficácia pela própria omissão dos Estados.
Considerando a história da sociedade internacional, com o decorrer
das guerras e, revoluções, política e economicamente, a humanidade superou
paradigmas e de tempos em tempos, ao ultrapassar os padrões preestabelecidos,
apegou-se a outros. Dessa forma, “[...] conforme a posição de Herrera Flores,
os direitos humanos não são naturais e sim construídos de acordo com as
necessidades dos envolvidos” (OLIVEIRA; MIALHE, 2012, p.99).
Apontam também que, segundo Hunt (2009) “[...] os direitos humanos
não são reconhecidos universalmente, então não podem ser universais. (HUNT,
2009, p.18)”. E que, apesar da crítica, “Hunt considera que atualmente a
estrutura dos órgãos, cortes e convenções internacionais dos direitos humanos
caminha devagar, mas não existe outra forma mais adequada para confrontar
as questões que se colocam contra os direitos humanos. (HUNT, 2009, p. 215)”
(OLIVEIRA; MIALHE, 2012, p.102).
Os seres humanos como um todo, até o momento, não contam com
uma legislação em âmbito internacional que atinja todos os indivíduos quanto
aos direitos humanos; entretanto, as considerações de Jacques Maritain deixam
claro que essa posição jurídica é relevante por serem direitos decorrentes da
própria natureza humana.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vê-se pelo registro da história do mundo que a questão dos direitos
humanos foi fruto da evolução da sociedade internacional. Portanto, um
movimento construído conforme a urgência dos povos. Dessa forma, por
mais que leis sejam elaboradas para suprirem as necessidades dos povos, o
novo tempo e as novas circunstâncias logo mudam o cenário e logo surge a
necessidade de transformação das leis.
É certo que alguns direitos da pessoa humana, citados por Maritain por
meio da obra de Alves (1996), a saber: o direito à existência, o direito à vida e o
direito à liberdade pessoal (ALVES, 1996, p.273), são essenciais a todos os povos.
Entretanto, cada povo possui a sua cultura e, portanto, cada qual possui necessidades
peculiares. Não sendo possível que os direitos humanos sejam efetivamente
universais, pois não abrangem e não suprem a carência de todos os povos.
Conforme apontam Oliveira e Mialhe (2012):
[...] o respeito ao outro, a visão do outro
como ser humano, a chamada revolução
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pessoal apregoada por Jacques Ellul
(1968), seria talvez o início de um
entendimento para a solução dos
conflitos humanos. O respeito é um
valor ético e não é igual e nem parecido
dentro das sociedades, porque não se
respeita o que não se conhece, o que não
se entende e nem o que não se acredita,
então é preciso encontrar um mínimo
denominador comum com a matéria
de direitos fundamentais, um ponto de
equilíbrio na sociedade internacional
no qual se busque o entendimento
multicultural da dignidade humana,
preservando-se a individualidade de
cada sociedade. (OLIVEIRA, MIALHE,
2012, p.108-109)
A positivação de direitos mesmo que os torne eficazes não cunha
uma consciência coletiva e, sim, a problemática está centrada no entendimento
e na vontade política de governantes de culturas diferentes de reconhecerem
essa decorrência natural da própria existência humana para darem eficácia às
legislações já existentes que tutelam os direitos e garantias individuais.
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MARITAIN: DIRIGIR OS CORAÇÕES A DEUS
(TOURNER LES COEURS VERS DIEU)
Antonio Marchionni300
Jacques Maritain é, como foi Agostinho, um viandante à procura da
verdade. E achou-a. Na capa de um livro de 2009, o casal Maritain é honrado com
o subtítulo “os mendicantes do céu” (Barré, J-L, Jacques et Raissa Maritain.
Les mendiants du ciel). Estamos na primeira das Bem-Aventuranças: “Felizes
os pobres de espírito, os pedintes de saber e de verdade” (Mt 5). Esta bemaventurança ecoa Sócrates (só sei que nada sei), mas, enquanto o sábio grego
deixa a mente insciente a ver navios, Jesus faz uma promessa: os mendicantes
da verdade ganharão a posse do reino dos céus, mais farto que o reino dos
homens. Em casa e na universidade, na contemplação e na ação, no individual e
no social, ao pensador Maritain só uma coisa interessa: volta-se para a Verdade,
que é Deus, com o coração, que inclui a mente.
E por que chamar em causa o coração na procura do Pai do mundo?
O jovem filósofo anuncia o coração num texto de duas páginas dedicado ao
Segredo de Léon Bloy:
[...] os livros de Léon Bloy exercem
sobre certas almas uma influência que
a arte ou o gênio são insuficientes a
expressar. Para fazer virar os corações
para Deus (pour tourner les coeurs vers
Dieu) é necessária outra coisa que a mais
magnifica eloquência. Qual é então o
segredo de Léon Bloy? Inútil procurá-lo
longamente, ele mesmo mó disse: “Eis
o meu segredo para escrever os livros
que tanto você gosta: é amar ternamente
com toda a minha alma – a ponto de
doar minha vida – as almas como a sua –
conhecidas e desconhecidas – chamadas
a me ler (Le Secret de Léon Bloy, 1912).
O coração é decisivo, com seu olho mais fundo que os da inteligência,
olho de Shiva que queima aquilo que vê. Coração igual a amor, caridade: amor a
300
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tudo e ao Autor do todo. Ao coração está confiada a capacidade do entendimento
da Verdade, qual coração de mãe, único a entender o filho por inteiro. François
Mauriac, prêmio Nobel de Literatura, assim escreve em artigo de 12.07.48, no
jornal Le Figaro: “a modesta casa dos Maritain a Meudon é um dos centros
de vida espiritual mais fecundos talvez da França e até da Europa. Na casa
deles, o conhecimento se torna amor: a ordem do espírito alcança a ordem da
caridade: eis o segredo de tudo”. E, se o microcosmo chamado homem é espelho
do macrocosmo, ou o contrário, podemos concluir que tudo tem coração, o
homem, eu, tu, a mãe, o sol, a galáxia, o Criador. O Coração (o Amor, Deus) que
passa pelas nervuras do cosmo e alimenta os seres a ele religados (religiosos)
traz a Verdade. A Verdade é diálogo de corações, que transpassam muros. Diz
Maritain em Os Degraus do Saber:
[...] todas as falsas chaves da filosofia
se quebram pela boa razão que não há
fechaduras; não se entra que através
do muro.
Sabemos de alguém que atravessou o muro para dar a paz e o abraço
aos amigos (João 20). Para ver Deus, só o coração: tourner les coeurs ver Dieu.
No momento atual do Ocidente, quando o homo sapiens celebra
seu divórcio continuado do homo religiosus, com séquito de dramas locais e
mundiais, a reconciliação dos dois está sendo elegida como a tarefa máxima da
teologia. O cristão que pretende engajar-se nessa tarefa (“felizes os fazedores
de paz”, Mt 5) tem em Maritain uma fonte de pensamento e de ação. Esta é a
finalidade deste escrito, que retrata Maritain 1) sedento e pleno de verdade, 2)
filósofo tomista, 3) homo religiosus, 4) mestre de pensar, viver, orar.
1. A VERDADE
Nem saíra da adolescência, e o jovem Maritain ia procurando a verdade
no socialismo e no anticlericalismo, conforme costume dos republicanos
franceses naquele final de 1800. A partir de 1901, na Sorbonne, com 19 anos,
ele espera a verdade das aulas dos professores de filosofia e biologia. Acha uma
moça judia e russa, Raissa, um ano mais nova do que ele, encontrada durante
uma atividade política estudantil. A procura da verdade acontece agora de mãos
dadas. Inutilmente. Na universidade, o olhar sobre o mundo cruel é exercido
com a “razão fraca” do ceticismo no entendimento, do relativismo na moral, do
cientismo na pesquisa: ensinava-se a pretensão positivista de que as equações
numéricas bastam a entender o universo das coisas e dos amores. Raissa relata
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assim o deserto espiritual da Sorbonne: “Os nossos professores eram filósofos,
mas de fato haviam perdido qualquer esperança na filosofia. Eles procuravam
averiguar tudo pelo processo da aprendizagem material e da averiguação
positiva, e de fato desesperavam da verdade”.
O casal, conforme moda na época, faz um pacto de suicídio se não
encontrarem a verdade. Providencialmente, os dois esbarram em Peguy que
os leva para as aulas de Bergson, as quais abandonavam o materialismo e
ensinavam intuições para o Absoluto (mais tarde Maritain criticará a intuição
bergsoniana por ser demasiado inconsciente contra o niilismo intelectual da
filosofia moderna). Finalmente leem o romance A Mulher Pobre de Leon Bloy
e, tendo visto num jornal que o autor excelia em “relâmpagos de profundidade”,
lhe escrevem uma carta para encontrá-lo pessoalmente, não sem incluir no
envelope um dinheirinho muito útil ao escritor, que sempre viveu no limite
da miséria. Bloy, então com 59 anos, assim responde: “Ao senhor Jacques
Maritain, Paris 21 de junho de 1905. Senhores: ou, senhor e senhorita, pois o
nome Raissa me surpreende e me desconcerta, saibais que fiquei extremamente
comovido com vossa carta tão sincera e afetuosa. Não me custa confessar que os
vinte e cinco francos foram benvindos...Não há presunção em esperar a minha
amizade... Não tenho quase outro salário senão este: o apoio de alguns seres
amados por Deus, que vem a mim”. Após ter subido a colina do Sacre-Coeur e
entrado na casa de Bloy, que falava com voz baixa sem dissimulação, Maritain
sentiu que “depois de ter atravessado o umbral daquela casa, todos os valores
ficavam deslocados como por um gancho invisível. Se sabia, ou se adivinhava,
que existe somente uma tristeza, a de não ser santo”.
Mediante Bloy, os dois conhecem Cristo-Verdade, o mesmo descoberto
por Agostinho em 384, em Milão, quando pediu o batismo ao bispo Ambrósio.
Em 1906, Jacques e Raissa pedem o batismo católico. Maritain dirá: graças a
Bloy, compramos a vida eterna por 25 francos.
Convertidos, Jacques e Raissa entendem que a missão de sua vida é
converter. Para isso, fazem de suas vidas um holocausto a Deus, vivendo no
voto de castidade sob o mesmo teto e renunciando a ter filhos. Engendrarão,
como queriam, filhos espirituais em grande número pelos continentes.
A Verdade, palavra que daqui em diante Maritain escreve em letra
maiúscula, é Cristo, vivido como Pensamento do Pai, Filho na Trindade,
Sapiência do Pai nas Patrística (Sapientia Patris).
Certo, existem níveis de verdades, dependentes das espessuras do
ser, elucidadas na República de Platão (livro VI). Temos nossa alma vegetativa
e sensitiva, com suas verdades populares e sensíveis, voltadas a vivermos e
sobrevivermos biologicamente e socialmente (verdades do senso comum, pístis
e áisthesis, caverna platônica). Mais acima temos a nossa alma racional, com
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suas verdades racionais experimentais e racionais lógicas, respectivamente
na ciência empírica e na ciência teorética. Num degrau acima, temos a alma
espiritual, com suas verdades metafísicas acerca de seres supra materiais e de
valores a serem escolhidos no exercício da liberdade. Mais acima ainda temos
as verdades reveladas pela divindade no livro sagrado. No alto dos degraus,
reluz a Verdade, o Lógos, a Mente do Pai genitora do mundo, nascente de
todas as verdades.
As universidades ocidentais, laicas e católicas, seduzidas pela
filosofia materialista, chegam somente às verdades racionais, renunciando à
evolução do espírito para planícies mais acima. A pergunta do cético Pilatos
a Jesus no pretório de Jerusalém tem resposta para o cristão: a Verdade não é
uma aquisição da mente humana nem algo, mas é Alguém, é aquele que disse
ao procurador romano de ter vindo ao mundo para dar testemunho da Verdade.
Pilatos não entendeu que a Verdade estava diante dele. A Verdade é também
Vida e Caminho. Se para Gandhi o caminho é caminhar, para o católico o
caminho é caminhar com Cristo.
Caminhar, evoluir, alma acima de alma, até tocar o Divino e tornarse homem-deus depois que Ele se fez Deus-homem. Algo parecido intuía
Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, onde pregou de afastar-se da massa
carnal e decadente, “humana demasiado humana”, para tornar-se Zaratustra, o
além-homem (über-Mensch). É quanto escrevia Agostinho no Comentário ao
Evangelho de João: Deus nos criou para não sermos homens (ne simus homines),
para sermos mais que homens. Os grandes espíritos sempre se reencontram em
alguma altura: passear entre os humanos como mais que humanos.
Rapidamente o casal Maritain descobre uma conexão luminosa: a
verdade é felicidade. O jovem casal passava dois anos de estudo na Alemanha,
quando Raissa adoece seriamente e manda chamar o sacerdote para receber
a unção dos enfermos. Recebida-a, ela fica boa, fazendo o médico exclamar:
“merkwurdig!” (esquisito). Maritain relata o episódio numa carta, contando que,
num daqueles fins de tarde, ele e a Vera, irmã da Raissa, estavam perto da cama
da convalescente, quando esta fechou os olhos numa paz profunda. Maritain
anota: Vera e eu percebíamos que ela estava mergulhando na felicidade, no
gaudium veritatis (gáudio da verdade).
Felicidade como gáudio da verdade! Creio que esta fórmula teria
grande sucesso na aproximação dos cristãos àqueles que tem sede de Verdade,
prometendo-lhes não qualquer verdade, mas a Verdade da Felicidade. Os nossos
tempos invocam a alegria.
Forte deste instinto a anunciar, o convertido Maritain se vale de
duas armas de missão: o tomismo, “apostolado da caneta”, e a santidade,
apostolado da mística.
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2. O FILÓSOFO TOMISTA
O fim substancial do pensar e do agir é chegar a Deus. Este é o
significado e rumo do existir, o “sentido da existência” na sofisticação dos
catedráticos. Nesse projeto de vida, a filosofia de Santo Tomás aparece a
Maritain como o trajeto eficaz. Tomás lhe dava o que a Sorbonne lhe negava.
Maritain se distancia da modernidade no livro Antimoderne
(Antimoderno, 1922), bem revisitado ultimamente. Nele Maritain explica
didaticamente o percurso do tomismo, desde a observação banal da existência
das coisas até a intuição teorética do Ser Sumo. O estilo do livro é vigoroso e
inflamado, valendo ao autor os adjetivos de veemente, brutal, intransigente, ele
respondendo que “precisa atacar o diabo em seu próprio terreno”. Mas o nosso
filósofo não era duro assim: sugeria aos outros de “ter o coração quente, mas
guardar frio o espírito” e na velhice “teria gostado de ser jovem para pegar um
violão e ir cantar Jesus nos cafés”. Algumas testemunhas o lembram como “a
própria doçura”.
A diferença é esta: enquanto a filosofia moderna sai do homem e volta ao
homem, o tomismo sai do Ser Supremo e volta ao Ser Supremo. Antropocentrismo
versus teocentrismo. Se a filosofia moderna tem seu início nas ideias elaboradas
pela mente humana (idealismo), a filosofia tomista tem seu começo na coisa, que
em latim é res (realismo), res observada pela mente humana após ter sido criada
pela mente divina. Na modernidade o senhor do pensar e do agir é o homem em sua
mente: eu sou o senhor meu deus. No tomismo o começo do pensar e do agir é o
Criador: eu sou o Senhor teu Deus. O realismo registra no homem um exitus (saída)
do Ser sumo, uma circulatio (circulação) pelo mundo, um reditus (retorno) para
o Eterno transcendente; o idealismo vê tudo sair do crânio do homem, circular ao
redor e debaixo do homem, retornar e se concluir no homem imanente. Conciliação
teórica impossível, como se vê, a qual, porém, não impossibilita a comunicação
entre corações. E quando entram em jogo os corações.
Aqui, sobretudo para os jovens estudantes, enuncio em escala
ascendente os princípios explicados no Antimoderne, sem esquecer os “mais
non!” (mas não!) com os quais o filósofo introduz suas antíteses aos adversários.
• Tem coisas que existem (observação inicial da mente, banal, simples e certa).
• As coisas são diferentes uma da outra: a noção de ser é transcendental e
análoga.
• O ser vem antes do devir e não há mudança sem um ser que mude. Mas não, me
diz Heráclito, durar é mudar, o movimento do devir vem antes do ser imóvel.
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• Princípio de inteligibilidade: o ser é o objeto próprio da inteligência e toda
coisa é inteligível (objeto da inteligência) na medida em que ela é. Mas não,
me diz Kant, é impossível que eu conheça aquilo que está fora da minha
mente, pois aquilo que conheço está necessariamente no meu pensamento...
• Princípio de identidade: toda coisa é aquilo que é.
• Princípio de contradição: ser não é não ser (verdade conhecida por si, a
primeira que se impõe à minha inteligência).Não, me diz Hegel, o ser e o nãoser são idênticos, pois o ser é pura indeterminação e a pura indeterminação
é nada e o devir é nada.
• Princípio de razão: tudo aquilo que é tem uma razão de ser (verdade conhecida
por si). Mas não, me dizem Schopenhauer e os Pessimistas da vontade.
O fundo do ser é irracional; nos enganamos ao confiar que a natureza é em
si mesma totalmente penetrável à inteligência, como um sistema de ideias
claras, e o mal ao menos não se explica.
• Princípio de causalidade: os seres não apenas são. Eles agem. A ação é a
consequência e a manifestação do ser. Tudo aquilo que não possui o ser por si
tem uma causa (verdade conhecida por si).
Não, me diz Kant, o princípio de causalidade não é uma verdade conhecida
por si, pois é um juízo sintético a priori quando o nosso espírito junta dois
termos heterogêneos.
• Princípio de finalidade: todo agente age para um fim. Mas não, me diz Auguste
Comte, o princípio de causalidade é um vestígio do estádio metafísico, é preciso
substituí-lo pelo princípio positivo das condições de existência. O pássaro
voa porque tem asas, não tem asas para voar. Se a condição de ter asas não
estivesse realizada, não há pássaro que voa e esta é toda a explicação.
• O mais não pode vir do menos, aquilo que possui menos ser e menos perfeição
não pode ser causa nem razão de ser daquilo que possui mais ser e mais
perfeição.
• A causa tem mais ser e perfeição que aquilo de que é a razão.
• Aquilo que não é por si supõe antes dele aquilo que é por si.
• Tudo aquilo que possui um ser ou uma perfeição por participação se reporta
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àquilo que possui esta perfeição por essência como ao seu princípio e à sua
causa.
• Eis que, em razão de todas as perfeições que estão por participação nas coisas,
o movimento natural da minha reflexão sobre o ser tem-me conduzido em
linha direta até Deus, no ser incompreensível no qual resplandecem, de uma
maneira eminente, as perfeições de todas as coisas.
Razão e Intelecto recebem no Antimoderne uma distinção prioritária,
já ressaltada por Platão na República, por Boaventura, por Spinoza e retomada
pelo nosso autor em Os Degraus do Saber. A Razão é diánoia, responsável
pelo conhecimento dianoético, discursivo, silogístico, lógico. O Intelecto é
nûs, intuição contemplativa, instante noético. A razão tem a função de ilustrar
os dados lógicos e empíricos sobre os quais, em seguida, o Intelecto ergue
a intuição. No caso do panteísmo, tal intuição na ética faz o entendimento
humano ingressar no mundo inteligível de Platão ou no Tao ou no Brahma ou
num Espírito da matéria. No caso do teísmo, tal intuição faz o homem ingressar
na Mente Criadora.
Ou é a Mente Criadora que ingressa na mente humana? Assim crê o
sacerdote ortodoxo Pavel Florensky em seu livro A Coluna e o Fundamento da
Verdade (1914). Cientista e teólogo, esposo com três filhos, morto em 1937 aos
55 anos pela polícia soviética com um tiro na têmpora por ser cristão, Florensky
diz que a verdade não depende do raciocínio, mas “nasce na alma por uma
revelação da Trindade, por uma visita em graça feita pelo Espírito Santo”.
Coisas grandes para gente grande.
A partir da ascensão para o Ser Sumo, o nosso filósofo, juntamente
com Mounier (1905-50), traça os conceitos de homem, humanismo, pessoa,
personalismo: a pessoa é um apelo para o Alto. A pessoa adquire dignidade do
fato que seu princípio e seu fim é um Centro que é Espírito e Pessoa. A atração
universal para este Centro fará os homens aprenderem a se amarem e tal é o
otimismo cristão na filosofia da história.
Contra o individualismo burguês-capitalista, que subjuga a homem
ao mercado e à propaganda, e contra o individualismo socialista, que reduz o
homem a indivíduo indistinto na massa e no partido, a pessoa do personalismo
é indivíduo que subsiste sob a condução de sua própria inteligência e vontade.
Retornam, assim, Boécio e Tomás, nos quais a pessoa é indivíduo subsistente
na natureza intelectual (individuum subsistens in natura intellectuali). A pessoa
é o indivíduo posto na liberdade de escolher seus valores humanos e divinos.
A partir de tal conceito de pessoa o salto é fácil para o livro
Humanismo Integral (1936). Antes de tudo, Maritain denuncia a “tragédia
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do humanismo”, a qual acontece quando o humanismo é exclusivamente
antropocêntrico, celebrando apenas as capacidades humanas realçadas
pelos iluministas, e por isso é causa de guerras, ditaduras, capitalismos,
comunismos, genocídios e bombas atômicas sobre cidades japonesas.
O humanismo é integral quando é íntegro, ou seja, limpo como o olhar
cristalino do Criador (“felizes os puros de coração”, Mateus 5). É humanismo
material e espiritual, antropocêntrico e teocêntrico.
Este conceito de humanismo ascende para os livros Os Direitos do
Homem e a Lei Natural (1947), O Homem e o Estado (1951), os quais balizaram
numerosos políticos católicos do pós-guerra na reorganização das Constituições
de seus Estados.
Não é de se pensar que os tomistas entre 1930 e 1970 andavam com
os antolhos dos cavalos. Sob o toque de Maritain e Étienne Gilson, sobretudo
na América, o tomismo universitário se interessava à fenomenologia, à filosofia
analítica, à filosofia das ciências, à filosofia americana, para fundir o novo ao
antigo e estabelecer a relação possível do tomismo com a modernidade. Diziase que o Canadá vivia de Maritain.
Em suma, a verdade filosófica tomista desemboca na Verdade que,
abraçada ou rechaçada, explica o sucesso ou insucesso do mundo.
3. O HOMO RELIGIOSUS E O HOMEM DE IGREJA
Todo dia, sobretudo nos últimos anos, Maritain passava horas em
adoração e oração silenciosa. Assim ele escreve a respeito da oblação de castidade
dele com Raissa: “O companheirismo espiritual entre casados para ajudarse reciprocamente a ir a Deus se encontrava realizado de uma forma superior
no amor louco por Deus. Quanto ao outro fim essencial, a procriação, ela era
transferida a outro plano, é uma progenitura espiritual. Centuplum accipietis,
recebereis cem” (Maritain. Cahiers, p. 348). Numerosos serão os afiliados do
casal, os convertidos e os batizados, atraídos por esse “novo estilo” de ser cristão
e santo. Nas cartas entre o casal e os amigos, discursa-se da graça que vem de
Deus. Quando Maritain morre com o nome de Frei Jacques entre os Irmãos de
Jesus a Tolosa, os circunstantes sentem que estão enterrando um santo.
Em 2011, correu a voz, desmentida, de que o Vaticano havia aberto
o processo de canonização do casal. Os numerosos testemunhos de pessoas
que viram em Maritain um rosto angélico e um semblante de santidade estão
resumidos num opúsculo, achável na internet, intitulado Reputação de santidade
e fecundidade espiritual: o caso de Jacques e Raissa Maritain (Florian, M.,
Réputation de sainteté et fécondité spirituelle: le cas de Jacques et Raïssa
Maritain). O monge Thomas Merton escreveu em A Noite priva de Estrelas
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que, no primeiro de vários encontros com Maritain, ficou marcado por uma
“impressão de bondade, de simplicidade e de santidade extraordinárias”.
O cristão é considerado santo na igreja católica se, entre várias
virtudes, supera a prova do fogo, a qual consiste em obedecer ao papa contra
suas próprias convicções. Muitos teólogos e fiéis de renome não conseguiram
obedecer, acabando no rol comum dos esquecidos. A palavra “obedecer”
é palavrão na modernidade ateia, depois que esta anunciou o homem deus
de si e obediente à sua própria cabeça. Outro católico notável, Jean Guitton
(1902-2000), convidado por João XXIII a representar os leigos no Vaticano II,
escreveu o belo livro O Meu Testamento Filosófico (1995), e nele explica como
a essência de ser católico consiste em obedecer.
Maritain dobra as suas convicções ao Pontífice em 1926, quando a
organização nacionalista Ação Francesa, na qual militava, é condenada por Pio
XI, suscitando a ira de muitos na igreja francesa. Maritain reage com aquela
obediência cristã, que posteriormente o obrigou a pensar novas maneiras
criativas de o leigo católico estar no mundo, as quais serão incorporadas nos
documentos do Vaticano II.
O pensamento maritainiano sobre a função fecundadora da comunidade
eclesial na sociedade civil ganhava os debates quando, entre 1952 e 1956, tal
pensamento é atacado pelos jesuítas da revista Civiltá Católica, e Maritain
corre o perigo de uma sanção papal. O humanismo integral do filósofo, que
propunha a integração do temporal com o eterno, era acusado de “naturalismo
integral” em prejuízo da transcendência da Igreja e era acusado de infiltração
do laicismo nas fileiras católicas. Maritain sofre, mas reage como cristão em
carta ao franciscano Agostinho Gemelli, fundador da Universidade Católica de
Milão: “Suponho que quando se procura dedicar a própria vida à Verdade, que
é Cristo, precisa esperar de ser tratado dessa forma”. Ele é defendido pelos
intelectuais da revista Vita e Pensiero da Católica de Milão.
Em 1957, o nome de Maritain é defendido por Montini no Congresso
do Apostolado dos Leigos. O filósofo, que está na América, agradece em carta
a monsenhor Montini, que assim responde: “No congresso a Roma inseri uma
frase qualificando como excessivas as críticas feitas à doutrina do “humanismo”
de sua excelência; muito pouco, porque não se podia dizer mais, mas foi
suficiente para obter o aplauso de uma assembleia sensibilíssima. Lembro
sempre do senhor com devota memória e orarei pelo senhor e pelas pessoas
queridas que estão com o senhor. Aqui a atmosfera não mudou, vive-se sempre
em grandes dificuldades espirituais. Mas a esperança cristã nos consola. Deus
o abençoe” (22.10.1957).
Em 1958, poderes ocultos do Vaticano impedem que a Católica de
Milão outorgue a Maritain o título de doutor em ciências políticas, mas, enquanto
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o título é entregue a outros candidatos, os estudantes no salão ovacionam:
“Maritain, Maritain!”. Pouco depois a Universidade consegue dar-lhe o título
de doutor em ciências filosóficas. Vários bispos, inclusive latino-americanos,
pedem a condenação do nosso pensador. O papa Pio XII observa com sapiência
e o protege com discrição. Em suma, o novo pensamento de Maritain estava
superando a prova tradicional do cadinho de fogo e ia se purificando para
aportar, em 1960, nas comissões preparatórias ao Vaticano II. Acabará ecoando
na própria sala do Concílio entre 1962 e 1965.
Certo, Maritain é grande e nós nos sentimos pequenos, não obstante ele
tivesse um corpo miúdo que, no dizer de uma visitante, apenas bastava a segurarlhe a alma. Ele escreveu 67 obras, traduzidas até em chinês, além de um sem
número de comunicações, artigos e intervenções radiofônicas pelo mundo afora.
De 1920 a hoje, ele inspirou o catolicismo social do ocidente, norteou os católicos
latino-americanos na realização de partidos derivantes da espiritualidade católica,
alavancou a filosofia cristã nas universidades do mundo, formou os políticos
católicos na feitura das Constituições de vários países, participou na ONU do
esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alimentou o pensamento
de, pelo menos, dois papas, Paulo VI e João Paulo II.
Em 1959, morre Vera e, em 1960, morre Raissa. Após quase 60 anos
de vida comum do trio, Maritain fica só, decidido a não mais lutar e a se preparar
para a morte.
Mas o pensamento dele escorre pelo mundo e pelo Concílio Vaticano
II, que o interpela em seu recesso entre os Pequenos Irmão de Jesus a Tolosa. Já
nas comissões preparatórias ao Concílio, desde 1960, as ideias do Humanismo
Integral sacodem os esquemas iniciais de discussão. Durante o sacro Sínodo, a
reflexão do filósofo flui para os delineamentos da igreja no mundo atual segundo
a constituição Gaudium et Spes, sustenta o tema difícil da liberdade religiosa na
declaração Dignitatis humanae, vivifica o tema do diálogo com os não cristãos
na declaração Nostra Aetate, anima o tema do apostolado dos leigos no decreto
Apostolicam Actuositatem.
Em 1964, ocorrem tumultos entre bispos na sala conciliar sobre o
tema da liberdade religiosa. Paulo VI intervém com mão pesada e envia, para
Tolosa, o seu secretário particular e Jean Guitton para consultar Maritain. Este
redige uma dúzia de páginas com as anotações que acabam unindo os bispos
na preciosa fórmula conciliar da “pertença invisível dos não-cristãos à Igreja
visível, de forma que o não-cristão pode ser salvo e viver na amizade com
Deus”. Em seguida, Maritain envia, em privado ao papa, umas setenta páginas
divididas em quatro memorandos sobre: 1) a verdade e a oportunidade de uma
encíclica sobre a verdade, 2) verdade como caridade, 3) primado da verdade
sobre a eficacidade moderna, 4) reafirmação do tomismo, questão tão espinhosa
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quanto a da liberdade religiosa. Comitês de intelectuais católicos, como o
americano em 1965, consultam Maritain sobre “as aberturas intelectuais e
culturais operadas pelo Concílio Vaticano II”.
Em setembro de 1965, no começo da última sessão conciliar, o filósofo
passa um dia inteiro com o papa em Castel Gandolfo, quando o pontífice lhe
diz que teria gostado de tê-lo mais perto para consultas durante o Concílio.
Os dois declaram que tudo aquilo era um “servir o homem”. Na conclusão do
Concílio, em 8.12.1965, a Maritain é entregue a mensagem com a qual Paulo VI
saudou os intelectuais e os cientistas do mundo. Todos nós mais velhos vimos
em mundo-visão a cabeleira branca do filósofo no ato de beijar o anel ao papa
enquanto este lhe dizia: “A Igreja lhe é grata por aquilo que fez por ela”. Dois
dias depois o papa o recebe em longa visita privada. Sobre este engajamento
público, não previsto após a retirada, Maritain via “a mão de Raissa”.
Quanto à presença do cristão no mundo, Maritain forja a nota
distinção entre agir “como cristão” (comme crétien), quando se está na grande
comunidade civil, e agir “enquanto cristão” (em tant que crétien) quando se
está na comunidade eclesial. O filósofo tem como método “distinguir para unir”
tradição e modernidade, humanismo e cristianismo, natureza e sobre natureza,
liberdade e graça, razão e fé, Estado e Igreja. Unir!
Um ano após o encerramento da assise conciliar, em O Camponês
do Garona (1966), Maritain se preocupa com o pós-Concílio e desperta novas
pistas sobre a Igreja no mundo, chegando a influenciar a encíclica Populorum
Progressio de Paulo VI sobre o progresso dos povos (onde o Humanismo
Integral é citado expressamente) e a encíclica Laborem Exercens de João Paulo
II sobre o trabalho humano. Como camponês fine e duro, o filósofo alerta os
pastores e os teólogos que estão “ajoelhados diante do mundo” e substituem
o antigo erro da “fuga do mundo” com o novo erro da “adoração ao mundo”.
Também denuncia a interpretação gnóstica e secularizada da expressão
“humanismo integral”, usada como “torta de creme pela retórica progressista”.
Por estas tomadas de posição, ele se torna invisto a alguns católicos que antes
o aclamavam. Na verdade, o filósofo não suportava que católicos preferissem
interpretar os textos conciliares pela sociologia mais que pela mística. Maritain
aproveita para também denunciar a essência da direita e da esquerda em política:
“Os movimentos políticos, tanto da direita quanto da esquerda... não são hoje
em dia... mais que complexos afetivos exasperados”.
Depois do Concílio, na Igreja Católica paira o perigo gravíssimo de
vários cismas de direita e de esquerda. Paulo VI contata Maritain, que aconselha
o papa a rezar publicamente, em 30 de junho de 1968, a nota Oração da Fé,
redigida em parte pelo próprio filósofo, no intuito de preservar a unidade da
Igreja na babel das interpretações do Concílio.
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Ser e declarar-se católico, para Maritain, é coisa não negociável sob
pretexto algum. Ele prefere o arrefecimento de amizades à perda da confiança no
Pai Criador. Foi assim que esfriou a amizade com Mounier. Este, em seu projeto
de dar vida à revista Ésprit, precisava de Maritain como escudo de ortodoxia
frente à hierarquia eclesiástica e também como facilitador de apoios financeiros e
assinaturas. Maritain ajudou os jovens da Esprit por anos, mas se retraiu quando
estes se negaram a declarar a revista como católica e declarar-se eles próprios
católicos. Na intensa correspondência, Maritain perguntava a Mounier se, ante
a escolha entre a revolução e Cristo, não era o caso de escolher Cristo. Mounier
concordava, mas depois prevalecia nele o medo de ferir os colaboradores céticos
e agnósticos. A Mounier interessava o engajamento, a Maritain a confiança no
poder misterioso do divino. Mounier preferia o risco em alto mar, Maritain
preferia a iniciativa silenciosa do Criador dentro do homem. A posteridade atual
parece dar razão ao teocentrismo de Maritain, enquanto os ideais sociológicos
e antropocêntricos de Mounier estão saindo dos holofotes. É inconcebível, para
Maritain, confiar na sociologia política e em Marx mais que em Cristo.
No texto citado Reputação de santidade e fecundidade espiritual
lemos vários testemunhos. O crítico literário Charles du Bos pronunciou já em
1939 uma conferência com o título: “Maritain, a santidade da inteligência”. Foi
seguido pelo italiano Carlo Bo, que escreveu em jornal de 1972: “Maritain, o
Santo da inteligência”. E o teólogo Maurice Zundel: “a sua pessoa inteira falava
de Deus que era a Vida de sua vida”. O amigo e cardeal Journet repetia durante
os funerais a Kolbsheim: “Jacques é a santidade, é um santo... Quais sofrimentos
ele suportou! Qual ternura de coração ele tinha! Qual piedade pelos pecadores!
Quantas almas ele conduziu para a Igreja, para a verdade do Evangelho, para o
amor de Jesus! Foi um imenso rasto de luz”.
4. “UM MESTRE NA ARTE DE PENSAR, DE VIVER E DE REZAR” (PAULO VI)
Com essas palavras, o papa saúda Maritain do alto de sua janela na
praça de São Pedro na benção do domingo, 29 de abril de 1973, dia seguinte à
morte do filósofo.
Necessitamos de mestres, nesta geração sem pais e sem mestres, para
a reunificação do homo sapiens com o homo religiosus. Mestres de pensamento
e de mística. Em nosso tempo, como nos idos dos Maritain, é angustiante a
descristianização ou “desreligião” ou “desligação” do Ocidente. Precisamos
religar todos a tudo. A secularização (século=tempo) avançou dentro da
própria igreja e o catolicismo de muitos não passa de cripto-materialismo, um
materialismo disfarçado e incapaz de falar de Deus. O teólogo Raimón Panikkar
disse que é preciso converter a religião.
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Em tempos passados, os homens de ciência eram religiosos, mas com
a Renascença começou devagar aquilo que, a partir do iluminismo, se tornou
galopante: o pecado do mundo, que o medioevo chamava “aversão a Deus e
conversão às criaturas, aversio a Deo et conversio ad creaturas”.
Maritain descreve estes eventos no Antimoderne. Diz que, depois da
Idade Média, a história moderna é história da agonia da cristandade. O espírito
da aseidade (o homem suficiente a si mesmo), que é o espírito da Revolução
anticristã, se introduz vitoriosamente na Europa com a Renascença e a Reforma,
tirando da ordem cristã a estética e as atividades do espírito humano, substituindo
a Trindade com o Eu. Este espírito anticristão, auxiliado habilmente pela contraigreja maçônica, conseguiu eliminar Deus de qualquer centro de poder.
No nível político, o reagrupamento napoleônico da Europa sob o
signo da revolução francesa acelera o desapossamento da Igreja de qualquer
poder temporal e do direito cristão.
No nível filosófico-cultural, em três grandes etapas (Lutero, Descartes,
Kant), “o homem se isola da vida sobrenatural, se torna surdo ao Ensinamento
revelado, se subtrai a Deus mediante o antiteologismo, se subtrai ao ser
mediante o idealismo. O homem se dobra sobre si mesmo, se fecha como um
todo-poderoso dentro de sua própria imanência, faz girar o universo ao redor do
seu cérebro, se adora como o autor da verdade em seu pensamento e autor da
lei em sua vontade... no mobilismo integral e na filosofia do puro devir a razão
se corrompe, chegando a duvidar que aquilo que é, seja... Deus é proscrito da
vida social e da vida intelectual” (Antimoderne, 200).
Esta hýbris humana é, para Maritain, a causa das guerras mundiais,
do pangermanismo e do bolchevismo, do holocausto atômico, dos gulags e dos
extermínios, e de outros fatos devastadores que foram o regulamento de contas
de três séculos de prevaricação.
Trata-se, continua o texto de Maritain, “de um esforço inteligente,
o mais ativo que o mundo já viu até o presente, para situar a humanidade no
ateísmo, instaurando realmente a cidade sem Deus, quero dizer, a cidade que
ignora de uma maneira absoluta qualquer outro fim que não seja uma perfeição
humana exclusivamente terrestre, fazendo do homem e da Ciência humana,
segundo a grande ideia hegeliana de Karl Marx, a Mestra todo-poderosa que
governa a História” (Antimoderne, 212). “Não há ordem e justiça possíveis lá
onde falta a ordem e a justiça entre o homem e Deus” (Antimoderne, 220).
Mas, conclui Maritain, existe também uma renascença da Igreja e
da França, e aqueles que a promovem são “verdadeiramente os auxiliares das
forças divinas” (Antimoderne, 219). Para a teologia atual, nem tudo é negativo
nesta fratura entre o homem e Deus. Trata-se de uma crise de crescimento, e
três séculos, dentro dos milênios nos quais acontecerá a evolução da espécie
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humana, significam um piscar de olho. Esta crise de ruptura é positiva, pois
Deus é evolução e possibilidade de superação.
Certo, devemos submeter Maritain a um pequeno banho de atualidade,
como ele o fez com Tomás. A Teologia corrente está tentando um linguajar
científico para dialogar sobre religião com o homem moderno, e Maritain é
dotado de um linguajar institucional, quase tridentino, pois assim era exigido
do intelectual na igreja de então. Maritain, por exemplo, estima Teilhard de
Chardin, mas o critica em Le Paysan de La Garonne, chamando-o “aquele que
quer levar os cientistas para a Igreja”.
Acontece, porém, que a teologia atual ressuscita os termos da física,
uma vez que o mundo da teologia e da física é um só, não existindo um mundo
da teologia e outro da ciência. Deus, por exemplo, é definido como energia
primordial, sem tirar-lhe o caráter de Ser Pessoal e Criador. A Graça, que era
vista como varinha de fada, é descrita como a linfa e a força divina que escorre
nas veias do universo pelo ato criador contínuo, absorvida por aquele que abre
as janelas do seu ser e se torna, assim, capaz de vencer o mal. Um linguajar
novo se tenta também a respeito do pecado original, da criação da alma, da
ressurreição e localização dos corpos ressuscitados, da vida eterna, da evolução
sem fim até o eterno, da alma em evolução vegetal-sensitiva-racional-espiritual,
da vida eterna como ápice do movimento evolutivo.
O homem está ainda no começo da evolução espiritual em sua
incapacidade de evitar o mal após ter a capacidade de enunciar o bem.
Chegaremos a uma sociedade onde os homens estarão evoluídos “em espírito
e verdade” (João, 4), e será uma sociedade como Cristo propôs, sociedade sem
dinheiro, onde todos trabalham por amor e tudo é recebido de graça.
É fundamental o conceito teológico de evolução, sem morrer no
medo de enunciar que também Deus talvez evolui de forma análoga (não
equívoca nem unívoca), se é verdade que tudo evolui com tudo. Aristóteles e
Tomás oferecem um mundo já feito e perfeito, sem necessidade de redenção;
a categoria da evolução da criação, porém, permite à teologia de conversar em
forma menos milagreira com o homo sapiens.
Não se trata de trazer os homens para uma religião específica, nem
isso é de se excluir. É suficiente que o homo sapiens retome o sentido originário
de religião como religio, ou seja, religação, ligação, relação. Religio como
viver religado aos existentes minerais, animais, humanos e, para quem evoluiu,
aos existentes espirituais. Neste sentido, pode até haver um ateu “religioso” ou
religado, na medida a ele possível.
A teologia pode fazer isso sem nada subtrair ao dogma católico.
Mudar a linguagem pode conservar o cerne da doutrina: mudar é conservar, o
inovador é um conservador, inventar é evoluir. Às vezes a pequena mente do
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teórico eclesiástico se apega a uma palavrinha como se lhe faltasse o oxigênio,
contrariando o coração de Deus que repudia o espaço vaidoso individual:
“são apegados mais à tradição que à doutrina”, denunciava Maritain. Perder
minúcias de linguagem, longe de provocar o esfarelamento da Instituição,
significa ganhos de vida divina. Quem conheceu plenamente Deus?
Certo, chega o momento em que o teólogo deverá dizer a si mesmo
que não consegue ir mais além. Aí ele se remete à Escritura, à Igreja, à Fé.
Ele se ajoelha ao mistério.

196

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

197

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

198

O PENSAMENTO HUMANISTA CRISTÃO DE JACQUES MARITAIN E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NA AMÉRICA LATINA

Instituto Jacques Maritain do Brasil
O Instituto Jacques Maritain do Brasil – IJMB - foi fundado em 14/03/92, por
André Franco Montoro e Dom Cândido Padin, e tem como objetivo “o estudo
e difusão da cultura inspirada nos princípios de um humanismo integral” de
Maritain, e de outros representantes do pensamento humanista contemporâneo
como Alceu Amoroso Lima – Tristão de Athayde e da Doutrina Social da Igreja.
Estrutura Orgânica:
Presidente de Honra: Dom Mathias Tolentino Braga, OSB - Abade do
Mosteiro de São Bento
Presidente Emérito: Dr. Alceu Amoroso Lima Filho
Presidentes Beneméritos: Dom Cândido Padin e André Franco Montoro
Presidente do Conselho Deliberativo: Profª. Dra. Maria Luiza Marcílio
Conselho Deliberativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Embaixador Rubens Ricupero
Cândido Mendes de Almeida
Dom João Barbosa Neto, OSB
Pe. José Carlos Brandi Aleixo
Carlos Camargo
Maria Luiza Marcílio
Jorge da Cunha Lima
Peter Greiner
Carlos Aurélio Mota de Souza
Paulo G. Franco Montoro
Francisco Catão
Aloizio Santos
Francisco Borba Ribeiro Neto
Ivanaldo Santos
Wambert Gomes Di Lorenzo

Conselho Fiscal
•
•
•

Eduardo Roberto Domingues da Silva
Guilherme Ramalho Netto
Celso do Prado Teixeira
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Comissão Executiva
•
•
•
•
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Presidente: Renato Rua de Almeida
Secretário Geral: Lafayette Pozzoli
Secretário de Comunicação: Gilmar Altamirano
Secretário de Finanças: Ilton Garcia da Costa

POSFÁCIO

Gennaro Giuseppe Curcio
O Professor Gennaro Giuseppe Curcio, Secretário Geral do Instituto
Internacional Jacques Maritain – Roma (http://istituto.maritain.net/web/)
escreveu o texto a seguir, nas línguas espanhola e italiana, a título de posfácio,
referindo-se ao grande acontecimento ocorrido em novembro de 1947, quando
Jacques Maritain fez o discurso inaugural sobre a dignidade da pessoa humana,
na Segunda Conferência Geral da Unesco, e com isto deu-se o norte para
a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
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La obra de Jacques Maritain Les Droits de l’Homme et la Loi
Naturelle, publicado en New York en 1942, tuvo una grande influencia en la
intelectualidad y en el gobierno de Estados Unidos (inmediatamente después
fue traducida al inglés, español y portugués) y su impacto contribuyó a la
constitución de una Comisión de los derechos del hombre en el marco de
la naciente Organización de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco,
26 de junio de 1945). La Comisión fue instituida por el Consejo Económico
y Social de la ONU y se reunió por primera vez en febrero de 1947. Ya a
principios del mismo año le pidieron a la Unesco que coadyuvase el rol la
Comisión con la reflexión sobre los fundamentos teoréticos de los derechos
humanos y sobre el problema de la universalidad de los mismos a pesar de
la diversidad de las culturas y religiones del mundo. La Unesco lanzó una
amplia investigación en el ámbito de las personalidades del mundo filosófico
y científico quienes contestaron, aún desde posiciones diferentes, que fuera
posible suscribir una declaración común.
La importancia de esta investigación creció en ocasión de la Segunda
Conferencia General de la Unesco en Ciudad de México en noviembre de
1947 y en particular después del discurso inaugural pronunciado por el
Embajador Jacques Maritain, jefe de la delegación francesa, cuyas tesis fueron
“universalmente” aceptadas (R. Seydoux, Jacques Maritain à Mexico, Cahiers
Jacques Maritain, octubre 1984, n. 10).
El discurso, que más tarde René Cassin, uno de los principales
redactores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, definió
lleno de “idealismo práctico” porque no miraba a un acuerdo imposible entre
las culturas sino a convenciones comunes referentes a la acción en vista del bien
común de la humanidad.
La Comisión de los derechos del hombre conoció la investigación de
la Unesco y el discurso de Maritain (además de la introducción que él escribió
en el volúmen Human Rights: Comments and Interpretations que recoje las
respuestas a la investigación de la Unesco) en diciembre de 1947 y ambos
influyeron notablemente sobre la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre aprobada en Paris el 18 de junio de 1948.
Gennaro Giuseppe Curcio
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Il libro di Jacques Maritain Les Droits de l’Homme et la Loi
Naturelle pubblicato a New York nel 1942 ebbe una grande influenza
sull›intellighenzia e sul governo americani (fu tradotto subito dopo, nel
1943, in inglese, spagnolo e portoghese) e il suo impatto contribuì alla
creazione di una Commissione dei diritti dell›uomo nel quadro della nascente
Organizzazione delle Nazioni Unite (Carta di San Francisco, 26 giugno 1945).
La Commissione fu istituita dal Consiglio Economico e Sociale dell’ONU e
si riunì per la prima volta nel febbraio del 1947. Già all’inizio dello stesso
anno fu chiesto all’Unesco di coadiuvare il ruolo della Commissione,
riflettendo sui fondamenti teoretici dei diritti umani e sul problema della loro
universalità nonostante la diversità delle culture e delle religioni nel mondo.
L’Unesco lanciò una vasta inchiesta presso personalità del mondo filosofico
e scientifico che, pur da posizioni diverse, risposero che era possibile
sottoscrivere una dichiarazione comune. L’importanza di questa inchiesta
aumentò in occasione della Seconda Conferenza Generale dell’Unesco a Città
del Messico nel novembre 1947 ed in particolare dopo il discorso inaugurale
dell’Ambasciatore Jacques Maritain, capo della delegazione francese, le cui
tesi furono accolte “universalmente” (R. Seydoux, Jacques Maritain à Mexico,
Cahiers Jacques Maritain, ottobre 1984, n. 10). Il discorso, definito più tardi
pieno di “idealismo pratico” da René Cassin, uno dei redattori principali
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, perché, non mirava ad
un accordo impossibile tra le culture ma a convenzioni comuni riguardanti
l’azione in vista del bene comune dell’umanità. L’inchiesta dell’Unesco e
l’intervento di Maritain (oltre all’introduzione da lui scritta alle risposte
ricevute all’inchiesta dell’Unesco nel volume Human Rights: Comments and
Interpretations) furono conosciuti dalla Commissione dei diritti dell’uomo
nel dicembre del 1947 ed ebbero un’influenza rilevante sulla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo approvata a Parigi il 18 giugno 1948.
Gennaro Giuseppe Curcio
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