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Este  estudo  parte  de  uma  reflexão  de  Lichtenberg  sobre  o  carácter  “balcanizado”  dos
conceitos. Os nossos conceitos tendem a conviver uns com os outros pacificamente, mas sem
se “tocarem”. O que pretendemos fazer é uma “experimentação com ideias”, no sentido de
Lichtenberg: fazê-las reagir umas às outras e apurar o resultado. Em diversos casos, o que se
apura é que conceitos que pareciam conviver bem, na verdade acabam por revelar-se em
conflito.  O  objecto  da  nossa  “experimentação”  situa-se  num  terreno  onde  convergem  o
pensamento político, o pensamento ético e o pensamento teológico, como se fossem vasos
comunicantes. Trata-se da “experimentação com ideias” de Lichtenberg aplicada aos conceitos
de perdão e de justiça. Por outras palavras, trata-se de analisar as relações de tensão entre
estes dois conceitos. Esta análise desenvolve-se em três etapas ou no estudo de três casos: o
De Clementia, de Séneca, o Proslogion, de S. Anselmo, e duas obras de Wolterstorff: Justice in
Love e Justice.

This study begins with a reflection by Lichtenberg based upon the the "balkanized" character
of ideas. Our ideas tend to cohabit passively but without "touching". Our intention is to bring
about Lichtenberg's concept of "experimentation" with ideas: to make them react with each
other and then record the results. In various cases, what is determined is that the concepts
that seem to coexist well, in reality, actually turn out to be in conflict with each other. The
objective of our "experiment" is situated in the field where there is a convergence between
political,  ethical and theoogical thought as if these concepts naturally interacted. It's about
Lichtenberg's  "experimentation  with  ideas"  applied  to  the  concepts  of  forgiveness  and  of
justice. In other words, it analyses the tension between these two concepts. This analysis is
developed in three stages in the form of three “case studies”: Seneca's De Clementia, Anselm's
Proslogion, and two works by Wolterstorff, Justice in Love and Justice. 
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INTRODUÇÃO

Introdução ao método

“Quantas ideias não pairam, dispersas, na minha cabeça, das quais alguns

pares, caso se juntassem, poderiam originar a maior das descobertas! Mas elas

jazem tão separadas como o enxofre de Goslar do salitre das Índias Ocidentais e

do pó das minas de carvão de Eichsfeld, os quais,  juntos, produziriam pólvora.

Durante quanto tempo não existiram os ingredientes da pólvora antes da pólvora!

Não existe uma aqua regis natural  [...]. Se, ao meditarmos, nos abandonamos às

ligações naturais das formas do entendimento e da razão, então muitas vezes os

conceitos colam-se demasiado a outros conceitos, de tal modo que não se deixam

ligar com aquele de que, na verdade, fazem parte. Se neste caso houvesse algo

como a dissolução na química, em que as partículas singulares nadam facilmente

em suspensão e, por isso, podem seguir qualquer curso. Mas, dado que isso não é

possível, têm de se juntar a coisas de propósito. Tem de se fazer experimentação

com ideias.”1

Esta  reflexão  de  Lichtenberg  pode  servir  para  circunscrever,  numa primeira

aproximação,  o  tipo  de  trabalho  que  se  pretende  desenvolver  ou  o  modelo

metodológico  a  seguir  no  presente  estudo.  Trata-se  de  considerar  conceitos ou

determinações  fundamentais,  arrancando-os  ao  regime  de  mera  co-presença  ou

1J. C. LICHTENBERG, Sudelbücher K308, IDEM, Schriften und Briefe, ed. W. Promies, vol. II,

Sudelbücher  II,  Materialhefte,  Tagebücher,  München,  Hanser,  1971,  pp.  453-454:  “Wie viel
Ideen schweben nicht zerstreut in meinem Kopf,wovon manches Paar, wenn sie zusammen
kämen,  die  größte  Entdeckung  bewirken  könnte.  Aber  sie  liegen  so  getrennt,  wie  der
Goslarische Schwefel vom Ostindischen Salpeter und dem Staube in den Kohlenmeilern auf
dem Eichsfelde, welche zusammen Schießpulver machen würden. Wie lange haben nicht die
Ingredienzen des Schießpulvers existiert vor dem Schießpulver! Ein natürliches aqua regis gibt
es nicht. […] Wenn wir beim Nachdenken uns den natürlichen Fügungen der Verstandesformen
und der Vernunft überlassen, so kleben die Begriffe oft zu sehr an andern, daß sie sich nicht mit
denen vereinigen können, denen sie eigentlich zugehören. Wenn es doch da etwas gäbe, wie in
der Chemie Auflösung, wo die einzelnen Teile leicht suspendiert schwimmen und daher jedem
Zuge  folgen  können.  Da  aber  dieses  nicht  angeht,  so  muß  man  die  Dinge  vorsätzlich
zusammen bringen. Man muß mit Ideen experimentieren". Veja-se também Sudelbücher K 30,
ibi, p. 402: “Oh, se eu pudesse abrir canais na minha cabeça, para fomentar o comércio interno
entre a minha provisão de pensamentos! Mas lá jazem às centenas, sem aproveitarem uns aos
outros.”  (“Wenn ich doch Kanäle in meinem Kopf ziehen könnte, um den inländischen Handel
zwischen  meinem Gedankenvorrate  zu  befördern!  Aber  da  liegen  sie  zu  Hunderten,  ohne
einander zu nützen.”).
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coexistência  em  ocorrências  mais  ou  menos  separadas  (que  é  aquele  em  que  se

tendem a manter). Nesse regime, os conceitos ou determinações coexistem, mas em

ligações  frouxas,  sem que chegue a haver  confronto entre  as  respectivas  “cargas”.

Trata-se de produzir esse confronto. Por outras palavras, trata-se de levar a cabo uma

“experimentação” como aquela a que Lichtenberg faz referência – como se fizéssemos

entrar  os  conceitos  em  causa  num  laboratório  de  ideias,  para  desfazer  a

“balcanização” que habitualmente os mantém “isolados” uns dos outros. Em suma,

trata-se de pôr conceitos em choque uns com os outros e de registar as reacções que

assim se produzem.

Schmitt – A Teologia como ponto de partida

Na sua Political Theology, Carl Schmitt afirma: “All significant concepts of the

modern  theory  of  the  state  are  secularized  concepts  not  only  because  of  their

historical development […] but also because of their systematic structure”2.

Schmitt  estabelece,  portanto,  uma  relação  especular  entre  a  Teologia  e  a

Política, como se esta última fosse um reflexo da primeira. E isto por duas vias: por um

lado, por via do percurso histórico (os conceitos significativos da Teoria Moderna do

Estado teriam a sua origem histórica em conceitos teológicos); por outro lado, quanto

à própria estrutura sistemática dos conceitos (o teor dos conceitos da Teoria do Estado

e o nexo entre os conceitos da Teoria do Estado reflectiria o teor e o nexo entre os

conceitos teológicos).

Num sentido semelhante, julgamos que algo de equivalente se poderá aplicar à

relação entre o conceito de Deus (em particular, o conceito cristão) e o conceito de

sistema ético (i. e., de um complexo de valores coerentes entre si) – em particular, o

sistema ético enquanto se  cruza  com o sistema político (  ou melhor,  enquanto os

conceitos  políticos  recorrem  ao  sistema  ético).  Para  efeitos  do  presente  trabalho,

importará  sobretudo  aquilo  a  que,  para  usar  a  formulação  de  Schmitt,  podemos

chamar “semelhança na estrutura sistemática” dos conceitos.

2 SCHMITT, Carl,  Political Theology - Four Chapters on the Concept of Sovereignty, George
Schwab (trans.), Chicago, University of Chicago Press, 2005, p. 36.
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A referência a Schmitt permite circunscrever a perspectiva que nos propomos

explorar,  mas com uma ressalva.  Schmitt parece laborar num modelo unilateral  de

semelhança, como se a Teologia fosse o elemento original e a Política um derivado.

Quanto a este  aspecto,  o  da unilateralidade,  colocamos  as  nossas  reservas.  E,  por

outro  lado,  também  nos  parece  que  a  constelação  em  causa  é  mais  complexa  e

envolve também o sistema dos conceitos éticos. Assim, consideramos a hipótese de a

Teologia, de um lado, e a Política e a Ética, do outro, corresponderem antes a qualquer

coisa como “vasos comunicantes”, com influxos tanto num sentido quanto no outro.

Transfigurações problemáticas

O quadro de investigação que delineámos é bastante amplo, quer no que diz

respeito aos campos que abarca (tanto na esfera do pensamento político, quanto na

esfera do pensamento teológico ou na do pensamento ético), quer no que diz respeito

aos diversos complexos de questões com que se prende. A dimensão de uma tese de

mestrado, como está regulada, não permite nada que se assemelhe a uma exploração

do campo assim definido. O que se pode tentar fazer aqui tem necessariamente um

alcance  muito  mais  circunscrito  e  diz  respeito  a  um  aspecto  que  tem  que  ver

justamente  com  a  “experimentação  com  ideias”  de  que  fala  Lichtenberg.  Um  dos

fenómenos que se verificam com os conceitos no âmbito que acabamos de delimitar é

precisamente que também neste âmbito se verifica algo da ordem descrita nos dois

passos citados dos Sudelbücher. Há conceitos que coexistem, que parecem articular-se

sem problema (e que parecem articular-se sem problema tanto na esfera teológica,

quanto  na  esfera  política,  quanto  na  esfera  ética  –  a  que  são,  por  assim  dizer,

transversais e  onde  desempenham  um  papel  relevante ou  mesmo  decisivo).

Habitualmente esses conceitos desempenham os seus papéis sem que se chegue a

produzir qualquer confronto entre as respectivas “cargas” de determinação – e de tal

modo que a coexistência pacífica, a harmonia e até mesmo a “cooperação” que há

entre  eles  resulta  disso  mesmo:  da  falta  de  qualquer  efectivo  confronto  entre  as

respectivas “cargas”. Pois, quando se chega a realizar um tal confronto, o resultado é

não  só  tensão,  mas  mesmo  um  emaranhado  de  aporias –  i.  e.,  precisamente  o
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contrário do que parecia ser o caso. 

É  em  especial  este  fenómeno  –  esta  forma  específica  de  transfiguração

problemática  dos  conceitos  quando  são  postos  em  confronto  uns  com  os  outros

(quando se “experimenta” com eles, no sentido de Lichtenberg) – que aqui se trata de

pôr em foco. 

Dois conceitos a pôr em relação

Mas também neste ponto há que introduzir uma precisão adicional – um outro

elemento de especificação sem o qual a malha de circunscrição do que pretendemos

fazer fica ainda demasiado larga.

Na verdade, não podemos analisar o problema que acabamos de delinear em

toda a sua extensão. Vendo bem, nem sequer o podemos tratar  de um ângulo de

consideração  relativamente  amplo.  Temos  de  nos  ater  a  qualquer  coisa  como um

“caso” do fenómeno de “transfiguração problemática” a que fizemos referência. 

Assim, o “campo operatório” do presente estudo restringe-se essencialmente a

dois  conceitos:  o  conceito  de  perdão e  o  conceito  de  justiça.  É  com  estes  dois

conceitos que se trata de fazer “experimentação”, no sentido de Lichtenberg, à luz da

teia  de  relações  sugerida  por  Schmitt  (ou  de  uma  versão  modificada  da  teia  de

relações sugerida por Schmitt).  

Vejamos um pouco melhor, numa primeira aproximação, o que isto quer dizer.

Tanto  em  contexto  político,  quanto  em  contexto  teológico  e  também  no

domínio ético, a justiça e o perdão não raro aparecem associados como se o nexo que

sustentam entre si não suscitasse nenhum problema. Em rigor, isso não se produz por

os dois  conceitos estarem separados no seu uso e pertencerem, se assim se pode

dizer, a “compartimentos” ou “nichos” diferentes, distantes um do outro, etc. Sucede

precisamente que muitas vezes há proximidade e articulação entre os dois conceitos.

Nesse sentido, não se verifica exactamente a seu respeito aquilo que é descrito por

Lichtenberg.  Mas,  por  outro  lado,  o  modo  como  os  dois  conceitos  habitualmente
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coexistem  e  até  “colaboram”  está  marcado  por  uma  sistemática  desfocagem  em

relação ao respectivo nexo e à forma como as suas “cargas de determinação” actuam

uma sobre a outra.  Ora,  neste  sentido,  passa-se  com estes dois  conceitos  algo de

equivalente ao que é descrito por Lichtenberg. E isto de tal modo que, se porventura

se chega a focá-los,  a proceder a um efectivo confronto (se se “experimenta” com

estes  conceitos,  no  sentido  de  Lichtenberg),  o  resultado  é  precisamente  uma

transfiguração problemática do tipo referido.

O  conceito  de  justiça  que  propomos  considerar  regula-se  por  uma  lógica

relativa  ao  “mérito”,  em  que  se  incluem  os  conceitos  de  responsabilidade  e  de

adequação,  associados  a  conceitos  como  “uniformidade”,  “correspondência  entre

termos”, e “previsibilidade”.

Já o conceito de perdão parece assentar num padrão radicalmente distinto – a

ponto de, pelo menos à primeira vista, poder parecer injusto e arbitrário. A Justiça

ordena, pelo princípio da responsabilidade, que quem deve preste o devido a quem é

devido. Mas o perdão parece ir ao arrepio de tudo isto. Por um lado, deixa de haver

essa  prestação  por  parte  de  quem  cumpria;  por  outro  lado,  quem  a  suporta  é

precisamente aquele que a deveria receber. Na questão do perdão há, assim, uma

dupla injustiça: quem deve não paga, e quem deveria receber suporta a dívida.

Um  percurso  fragmentário  –  o  negativo (ou,  mais  precisamente:  uma  parte do

negativo)

Como  resulta  do  exposto,  a  indagação  que  nos  propomos  realizar  é

fundamentalmente uma indagação  da própria dificuldade – do  nó da dificuldade (ou

melhor, de uma parte desse nó – de uma parte que permita, por assim dizer, “apanhar

o fio à meada”).  Para o expressar nos termos de Aristóteles, o que está em jogo é

aquela tomada de conhecimento da aporia sem a qual o que quer que seja que surja

como euporia ou solução, corre o risco de vir a ser descoberto como insuficiente.3  

3 Referimo-nos ao início do livro B da Metaphysica, onde Aristóteles sublinha o papel decisivo
do conhecimento das aporias ou das dificuldades. Cf. Aristotle in Twenty-Three Volumes, XVII,
The Metaphysics, Books I-X, Hugh Tredennick (transl), Cambridge (Mass.), Harvard University
Press/London,  William  Heinemann,  1933  (reimpr.1975),  995a24ss.  Aristóteles  compara  as
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Na verdade,  mesmo no que diz  respeito à  aporia,  o percurso que aqui  nos

propomos fazer cobre apenas uma parte (e até mesmo só uma pequena parte) do que

noutras circunstâncias poderia e deveria ser levado em consideração.4 É claro que este

carácter  ainda  puramente  fragmentário  representa  um  risco  e  abre  a  porta  à

possibilidade de haver aspectos importantes (e mesmo absolutamente essenciais) que

ficam de fora. Dadas as condições, parece, porém, inevitável assumir este risco. Tanto

mais que a alternativa implicaria o risco não menor de que o aumento da “área de

exploração” (que acabaria por implicar qualquer coisa como a proverbial tentativa de

“meter o Rossio na Betesga”) se fizesse à custa de um sacrifício da acuidade. 

Mas há ainda um outro aspecto que à partida importa vincar tão enfaticamente

quanto possível. Dada a natureza da indagação que aqui se leva a cabo, a tónica fica

posta no negativo – na dificuldade (no que não é claro). Como dissemos, trata-se de

um percurso do nó (do desmos: daquilo que prende). E o facto de nos alongarmos nele

pode  sugerir  que  há  qualquer  coisa  como  uma  tese  negativa  –  a  tese  de  que  o

problema em causa pura e simplesmente não tem solução, etc. Ora, não é assim – não

pretendemos sugerir nada disso. O facto de haver um “nó”, no sentido de Aristóteles,

e de o “nó” se revelar complexo e intrincado, não significa necessariamente que seja

essa a última palavra sobre a matéria. 

Um percurso de três etapas

Dito isto, resta finamente indicar as etapas do percurso fragmentário que aqui

nos  propomos  realizar.  Num  primeiro  momento,  focamos  a  análise  do  quadro  de

tensão entre os conceitos de clemência,  misericórdia,  perdão e justiça (debitum, etc.)

dificuldades ou aporias a qualquer coisa como um estar amarrado, que impede de alcançar – e
de que só se consegue sair  compreendendo bem aquilo que prende, ou seja, o(s) nó(s) que
retém(êm), para os conseguir desfazer eficazmente. Ou seja, Aristóteles chama a atenção para
o facto de a solução do(s) nós(s) não ser possível sem um percurso dele(s): o euporêsai não é
possível sem um percurso adequado da própria aporia – sem um diaporêsai kalôs. Percebe-se
que o que está em causa é o seguinte: o desconhecimento dos meandros da dificuldade faz
que  aquilo  que  aparece  como  solução  possa  deixar  ainda  por  ultrapassar  uma  parte  da
dificuldade, continue preso a ela – e, portanto, não seja uma verdadeira solução. 

4 Por exemplo (e para citar só um caso), não nos debruçamos sobre a análise do problema da
pena  (da  sua  transformação  no  “mundo  ao  contrário”,  etc.)  tal  como  se  desenha  na
Fenomenologia do Espírito e em outros escritos de Hegel. 
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no  De  Clementia de  Séneca.  Um  segundo  passo  leva-nos  aos  capítulos  VIII-XII  do

Proslogion de  Anselmo  de  Cantuária.  Trata-se  de  capítulos  onde,  em  contexto

teológico,  se  debatem  os  nexos  entre  vários  atributos  da  perfeição  divina  –

designadamente,  entre  a  misericordia e  a  impassibilitas,  entre  a  misericordia e  a

justitia, entre a misericordia e a bonitas, entre a bonitas e a justitia, etc. – e se põe em

evidência  uma série  de  dificuldades  e  de  tensões  que  esses  nexos  suscitam.  Num

terceiro momento, dirigimo-nos a duas obras de um autor contemporâneo, Nicholas

Wolterstorff –  Justice: Rights and Wrongs, e  Justice in Love – onde a constelação de

problemas anteriormente focada é considerada de um novo ângulo  e se exploram

também outras possibilidades de tentar fazer luz sobre eles.
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CAPÍTULO I

CLEMÊNCIA E JUSTIÇA: O CASO DO DE CLEMENTIA

1 - Introdução

a) A clemência como virtude

Neste primeiro capítulo trata-se de analisar a noção de clemência que Séneca

propõe no De Clementia5 e a noção de justiça que o próprio Séneca tem por suposta,

de tal modo que detecta uma tensão, dificuldades, e até incompatibilidades entre ela e

a clemência.

Em  primeiro  lugar,  há  que  salientar  que  o  contexto  em  causa  é,

fundamentalmente,  o do discurso político.  Mas também aqui se verifica a conexão

entre o discurso político e o “teológico” a que anteriormente foi feita referência. Este

carácter “teológico”, por sua vez, assume duas formas distintas, ambas relevantes para

a nossa análise.

Tem, por um lado, a forma de um discurso sobre o poder absoluto. Note-se que

se  trata  de  um imperador  romano  e  que,  por  isso,  estamos  a  falar  de  um poder

absoluto  no sentido mais  irrestrito  humanamente  possível  –  aquele  sentido que o

próprio Séneca expressa em fórmulas como, por exemplo, “maxima potestas”6 e “haec

tanta  facultas  rerum”7,  onde  subjaz  a  ideia  de  um  poder  no  sentido  superlativo,

semelhante ao dos deuses.

Por outro lado, o cruzamento com o discurso teológico não se esgota na posse

de um poder levado à sua expressão máxima. Passa também pela ideia de virtude em

sentido absoluto. Ou seja, o imperador é apresentado não só como titular da forma

superlativa  do  poder,  ou  enquanto  encarna  a  perfeição  do  poder  máximo,  mas

5 A  edição  usada  é  a  seguinte:  BRAUND,  Susanna  (ed.),  Seneca,  De  Clementia,  New  York,  Oxford
University Press, 2011.

6 Cf. 1.11.2, “haec est in maxima potestate”.

7 Cf. 1.1.3, “In hac tanta facultate rerum”.
9



também como desafiado a encarnar a virtude divina.  Ou seja,  à  superlatividade  do

poder, num sentido ôntico, é associada uma superlatividade num sentido deôntico: a

perfeição  ética  e  moral.  Esta  estrutura  argumentativa  assume  um  carácter

particularmente  explícito,  por  exemplo,  na  seguinte  passagem:  “Convém  imitar  e

tomar  isto como modelo:  ser  por  tal  forma tido  como o  mais  poderoso de todos

(maximum) que ao mesmo tempo seja tido como o melhor (optimus)”8.

Assim, o terreno em que se move a discussão do De Clementia é o terreno de

um discurso sobre a virtude do poder supremo. De sorte que, embora o discurso sobre

a virtude do poder político tome como referencial  um discurso sobre a virtude do

poder divino (e este constitua como que o modelo daquele), aquilo a que Séneca se

reporta é um plano de perfeição ética igualmente aplicável nos dois domínios e aquilo

que diz pretende valer igualmente para ambos.

A abordagem da clemência ao longo da obra é complexa, desenvolvendo-se

numa teia de determinações com fios condutores ziguezagueantes.  A nossa análise

focar-se-á naquela parte do  De Clementia em que o autor sente a necessidade de

definir e delimitar a clemência e, ao fazê-lo, trata justamente do problema da aparente

incompatibilidade entre aquela e a justiça9. A parte em questão é a que vai do capítulo

três ao sétimo do Livro II.

Nestes capítulos, o problema não está apresentado explicitamente como um

conflito da clemência com a justiça (a que é feita alguma referência, mas não de tal

modo  que  seja  explicitamente  referida).  No  entanto,  como  veremos,  a  linha

argumentativa da discussão foca precisamente uma tensão ou conflito cujo segundo

termo  tem  que  ver  com  o  conceito  de  justiça,  supõe  esse  conceito  e  acaba  por

corresponder  precisamente  ao  quadro  de  tensão  que  procuramos  analisar  neste

estudo.

8 Cf. 1.19.9, “Hoc adfectare, hoc imitari decet, maximum ita haberi, ut optimus simul habeare.”.

9 Também não caberá neste estudo um confronto pormenorizado entre os conceitos abordados no De
Clementia e a forma como são usados noutras obras, quer de Séneca, quer de outros autores seus
contemporâneos.
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b) Método

Séneca,  ao  definir  a  clemência,  usa,  em  vez  de  uma,  várias  formulações

definitórias, sugerindo ao leitor ser essa uma forma mais eficaz para a compreensão do

conceito. Esta sobreposição de formulações visa criar independência relativamente às

fórmulas.  A variação de fórmulas – a  sua comparação,  quer  dizer,  a  determinação

daquilo em que coincidem ou convergem - levará o leitor a uma compreensão mais

precisa do que está em jogo10.

Tenhamos,  contudo,  em  conta  que,  apesar  de  a  utilização  de  várias

formulações poder tornar mais claros certos aspectos de um determinado conceito,

essa mesma pluralidade também pode induzir o leitor em erro sobre a delimitação

exacta do conceito, e até pôr na sombra certas inconsistências que mais facilmente

viriam à luz numa formulação unificada.

Séneca  parte  de  definições  mais  genéricas  do  conceito  e  avança  para

determinações mais específicas, no propósito de vincar mais claramente aquilo que a

clemência tem de próprio. Isto é assim já nas próprias definições iniciais – que, como

qualquer  definição,  têm  justamente  esta  forma  (a  estrutura  clássica  per  genus

proximum et differentiam specificam). Mas, por outro lado, continua a ser assim no

que diz respeito aos outros elementos que são acrescentados na continuação, e que

tornam ainda mais apertada a malha das definições iniciais, desfazendo equívocos que

aquelas ainda consentem. Quer nas diversas camadas de significado já presentes no

ponto  de  partida,  quer  nas  que  vão  sendo  acrescentadas,  desenha-se  um

procedimento  de  sucessiva  contracção em relação  a  um género,  de  que  resulta  a

fixação de espécies com uma compreensão cada vez maior e uma extensão cada vez

mais pequena. Caminharemos, pois, por essas camadas, analisando a argumentação

de Séneca, no esforço de identificar os “recortes” sc. as sucessivas contracções de que

emerge a determinação do conceito de clemência.

10 Cf. 2.3.1, “plura proponere tutius est ne una finitio parum rem comprehendat et, ut ita dicam, formula
excidat”.
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2 – O conceito de clemência

a) Moderação

Séneca propõe três formulações preliminares:  “a temperança do espírito no

exercício do poder de  castigar”11;  “a suavidade do  superior para com o inferior  na

determinação de punições”12; “a inclinação do espírito para suavizar a punição”13.

Destas primeiras formulações, podemos inferir alguns elementos importantes

do conceito – algumas das camadas de determinação que o compõem. Em primeiro

lugar,  na  base  de tudo parece  haver  uma ideia  de  auto-domínio,  ou  de restrição,

evidenciada  em  expressões  como  “temperança  do  espírito”  (temperantia  animi),

“suavidade”  (lenitas),  e  “inclinação  do  espírito  à  suavidade”  (inclinatio  animi  ad

lenitatem).  Esta  característica  nuclear  situa  a  clemência  na  categoria  de  virtudes

associadas à moderatio, que se caracterizam por terem que ver com a ideia de auto-

controlo – de sorte que o virtuoso é aquele que se revela senhor de si. Nesta forma de

auto-controlo está implicada a ideia de uma restrição no uso do poder (ou seja, a ideia

de que se fica aquém do que se poderia fazer). Numa palavra, trata-se de contenção

no uso de um poder de que se dispõe. Mas, além de tudo isto, se considerarmos a

ideia de moderação, temperança, auto-controlo, etc., verificamos que ela sempre diz

respeito  a  um poder  que  se  tem,  mas  que  nalguns  casos  esse  poder  diz  respeito

apenas a uma possibilidade da vida própria (v. g., entregar-se a este ou àquele prazer).

Noutros  casos,  pelo  contrário  (e  é  isso  que  está  em  causa  na  clemência)  trata-se

também do poder  num outro  sentido:  o  poder  sobre outrem.  Séneca não aponta

expressamente este aspecto – mas ele está implicado no que diz, como já veremos, e,

na verdade, de forma muito nítida.

Confrontemos este conceito com o vício que Séneca afirma ser o oposto da

11 Cf. 2.3.1, “clementia est temperantia animi in potestate ulciscendi”.

12 Cf. 2.3.1, “lenitas superioris aduersus inferiorem in constituendis poenis”.

13 Cf. 2.3.1, “inclinatio animi ad lenitatem in poena exigenda”.
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clemência,  a  crueldade  (crudelitas):  “dureza  barbárica  [atrocitas]14 do  espírito  ao

punir”15.  A  chave  da  distinção  –  aquilo  que  se  exprime  pelo  termo  “atrocitas”  –

corresponde a um total descontrolo no exercício da punição, a uma monstruosidade

ou barbárie,  que se manifesta na dureza  da punição que se  adopta.  Este conceito

serve-nos, assim, de contraste com o da “restrição” própria da clemência, e isto em

dois sentidos. Por um lado, a barbárie da crueldade contrasta com a ideia de auto-

controlo  e  moderação.  Por  outro  lado,  a  dureza  da  crueldade  contrasta  com  a

suavidade  ao  punir,  que  é  própria  da  clemência.  A  restrição  implica,  portanto,  a

contrario, um auto-controlo e algum tipo de diminuição da punição que se aplica.

Esta  última  ideia  é  mais  claramente  expressa  na  quarta  formulação  de

clemência apresentada por Séneca: “[A clemência é] a moderação que origina alguma

remissão  de uma punição devida  e  merecida”16.  Nesta  formulação,  a  utilização  do

verbo remittere17 aponta para o facto de haver uma remissão, uma diminuição efectiva

de uma determinada pena.

No entanto,  estas  formulações  que  fixam o  núcleo  que se  vê  contraído ou

especificado  por  todas  as  outras,  deixam  em  aberto  uma  questão  fundamental  a

respeito desta restrição: Qual a força motriz por trás da restrição em causa? Que é que

alimenta esta moderação? E tanto quer dizer também: qual o critério seguido?

14 A  palavra  atrocitas,  que  traduzimos  por  dureza  barbárica,  pode  igualmente  ser  traduzida  como
atrocidade, monstruosidade, crueldade, rudeza, violência, furor, selvajaria, rigidez, aspereza. Em virtude
do contexto, a grande intensidade da palavra contrasta pelo menos de dois modos: por um lado, com
suavidade (lenitas), por outro, com a noção de moderação (moderatio). Por esse motivo, traduzimo-la
por uma expressão de duas palavras que expressassem o melhor possível o seu sentido e a sua força.

15 Cf. 2.4.1, “quid ergo opponitur clementiae? Crudelitas, quae nihil aliud est quam atrocitas animi in
exigendis poenis”.

16 Cf. 2.3.2, “moderationem aliquid ex merita ac debita poena remittentem”.

17 O  verbo  português  mais  próximo  desta  palavra  é,  precisamente,  remitir,  ou  seja,  “perdoar[...],
considerar como pago e satisfeito; desistir de”. Cf. MORAIS SILVA, António de,  Grande Dicionário da
Língua Portuguesa, 10ª Edição (revista, corrigida, ampliada e actualizada por Augusto Moreno, Cardoso
Júnior e José Pedro Machado), Editorial Confluência, Lisboa, 1956, sub voce.
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b) Inflicção de sofrimento e inflicção de pena

Mas  a  moderação  é  apenas  o  ponto  de  partida  da  cadeia  de  sucessivas

contracções de determinação (um género que é contraído numa espécie, por sua vez

contraída numa subespécie, e assim sucessivamente) a que fizemos referência. A este

primeiro núcleo de determinação vem juntar-se o segundo elemento que já referimos

– aquele  que tem que ver  com o âmbito  de aplicação a que diz  respeito o auto-

controlo ou a temperança em questão. O objecto da moderação própria da clemência

tem que ver com a imposição de uma punição a terceiros. Mas importa perceber que,

de facto, há um elo intermédio na cadeia – um elo que tem que ver com a distinção

entre a inflicção de uma punição a terceiros e a inflicção de  sofrimento a terceiros,

num sentido genérico.  Este elemento não está explicitado por Séneca,  mas resulta

indirectamente do percurso seguido nestes capítulos, como se pode perceber a partir

da análise que o De Clementia faz do contrário da clemência.

Quando Séneca apresenta o contrário de clemência, a crueldade (crudelitas),

vinca  a  distinção  entre  este  vício  e  outro:  o  da  ferocidade,  ou  brutalidade

(feritas/brutalitas).  Como vimos,  Séneca define o vício  da  crueldade como “dureza

barbárica [atrocitas]18 do espírito ao punir”19. A ferocidade, por sua vez, também se

traduz numa imposição barbárica de sofrimento, mas: “não só não busca vingança (já

que não foi lesada), mas também não está indignada com nenhuma falta (já que não

foi precedida por nenhum crime)”20. Ora, isso quer dizer que a ferocidade se inscreve

no quadro geral da imposição de sofrimento (no género “inflicção de sofrimento”), mas

distingue-se da crueldade por uma qualidade específica, que já veremos qual é.

De momento, o que importa reter é que na distinção entre a crueldade e a

18 A  palavra  atrocitas,  que  traduzimos  por  dureza  barbárica,  pode  igualmente  ser  traduzida  como
atrocidade, monstruosidade, crueldade, rudeza, violência, furor, selvajaria, rigidez, aspereza. Em virtude
do contexto, a grande intensidade da palavra contrasta de pelo menos dois modos: por um lado, com
suavidade (lenitas), por outro, com a noção de moderação (moderatio). Por esse motivo, traduzimo-la
por uma expressão de duas palavras que expressassem o melhor possível o seu sentido e a sua força.

19 Cf. 2.4.1, “quid ergo opponitur clementiae? Crudelitas, quae nihil aliud est quam atrocitas animi in
exigendis poenis”.

20 Cf. 2.4.2, “sed quia ultionem sequitur (non enim laesa est) nec peccato alicui irascitur (nullum enim
antecessit crimen)”.
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ferocidade  encontramos  um  elemento  comum,  a  imposição  de  sofrimento,  que

funciona igualmente como o objecto da clemência num sentido genérico. Se a inflicção

de  sofrimento  é  o  objecto  da  moderação  do  clemente  num  sentido  genérico,  a

inflicção de uma punição é o objecto dessa moderação num sentido específico. Mesmo

que Séneca não o explicite, o elemento de contracção que especifica  imediamente a

noção  de  temperança,  etc.,  na  fixação  do  seu  conceito  de  clemência  não  é  a

determinação  “punição”,  mas  sim  a  determinação  “inflicção  de  sofrimento”.  A

clemência consiste na temperança na inflicção de sofrimento, depois especificada pela

ideia  de  punição.  Em suma,  a  clemência  é  uma temperança nessa  modalidade  de

inflicção de sofrimento a terceiros que é a aplicação de penas. Vemos, portanto, que a

punição é um tipo especial de inflicção de sofrimento. A questão está agora em saber o

que é que, segundo Séneca, é próprio da aplicação de penas enquanto tal.

A especificidade da punição pode ser interpretada a partir  da distinção que

Séneca propõe entre a crueldade e a ferocidade: “[a ferocidade] não só não busca

vingança (já que não foi lesada), mas também não está indignada com nenhuma falta

(já que não foi precedida por nenhum crime)”21. Portanto,  a contrario, a inflicção do

sofrimento a que diz respeito a clemência (como, aliás,  também a crueldade)  está

ligada a uma ofensa ou lesão cometida, no sentido específico de ser uma resposta a

essa ofensa, traduzida na expressão “vingança” ou “castigo”22.

A ideia de resposta a uma ofensa parece dotar esta inflicção de sofrimento de

uma espécie de  motivação específica.  Esta,  por sua vez,  terá de ser  contraposta à

motivação afecta à ideia de moderação, que ainda está em aberto. No entanto, esta

motivação, a da inflicção de sofrimento, assume uma carga própria na construção que

aqui analisamos – uma carga que até aqui ainda não havia entrado em cena: a da sua

relevância moral.

A ideia de ofensa (crimen, peccatum), implica, necessariamente, o ferir de uma

21 Cf. nota anterior.

22 A ideia de a punição estar ligada à vingança ou, mais exactamente, a sugestão de a vingança ser o fim
principal da punição, fora estabelecida na passagem: “O príncipe costuma castigar por duas razões: ou
para se vingar ou para vingar outro” (Cf. 1.20.1, “A duabus causis punire princeps solet, si aut se uindicat
aut alium.”.)
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sensibilidade moral, correspondente à ideia de justiça. Ou seja, a ideia de ser ofendido

é indissociável de uma consideração do que seja o justo e coloca-nos, por isso, num

plano moral.  O que quer que seja que tome a forma de pena, castigo ou vingança

invoca eo ipso (mesmo que o faça sem razão) a ideia de uma norma, do justo, etc. 

A questão que ainda está em aberto é a de saber se essa invocação da justiça,

que  é  relevante  para  a  ideia  de  punição  e,  portanto,  para  a  de  clemência,  é  um

fenómeno  meramente  psicológico  (no  sentido  de  ser  irrelevante  ter  existido  uma

ofensa real), ou se, de facto, está ligada a uma ofensa efectiva. Dito de outro modo, a

contenção própria do clemente pode dizer respeito a uma ofensa que, na prática, só

exista  na  sua  própria  mente  –  ou  está  necessariamente  ligada  com  uma  ofensa

efectiva?

Independentemente da resposta que possamos dar a esta questão, a punição

sobre a qual intervém a moderação própria da clemência é intrinsecamente relativa à

justiça.  Assim,  a  inflicção  de  sofrimento  a  que  a  clemência  diz  respeito  não  é

indiferente à justiça – e não o é em qualquer caso: quer tenha havido uma ofensa

efectiva, quer não. Neste sentido, a própria moderação do clemente também não será

indiferente à justiça. Resta saber qual a relação ou relações específicas que a ofensa, a

punição e a moderação da clemência estabelecem com a justiça.

Até a este ponto, caso considerássemos ter havido efectivamente uma ofensa,

a clemência pareceria ter a função de não permitir que a punição fosse além do que

seria justo. Em seguida, veremos que a ideia é bastante distinta: a clemência parece

colocar a punição numa posição aquém do devido.

c) Mérito e débito

Através  da  quarta  formulação  que  Séneca  propõe  para  a  definição  de

clemência, a relação entre a mesma e a justiça começa a ser desenhada de forma mais

explícita:  “[A clemência é]  a moderação que remite algo de uma punição devida e

merecida”23.

23 Cf. 2.3.2, “moderationem aliquid ex merita ac debita poena remittentem”.
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Nas formulações anteriores, como vimos, a ideia de justiça sugeria-se  na ideia

de castigo e de vingança, enquanto implicada na ideia de ofensa, Ou seja, a punição

constituía-se como resposta a um acto a respeito do qual é invocada a ideia de lesão

da justiça, mas de tal modo que essa invocação pode muito bem ser infundada. O que

esta quarta formulação traz de essencialmente novo, apesar de podermos considerar

que  estes  elementos  já  estariam,  de  algum  modo,  implícitos  nas  três  primeiras

formulações anteriormente consideradas, é o carácter devido e merecido da pena.

Os  conceitos  de  pena  devida  (debita)  e  merecida  (merita)  demarcam  uma

determinada posição da pena em relação à justiça. O conceito de devido, de debitum,

remete-nos para a virtude. A objecção que Séneca imagina a esta formulação aponta

nesse sentido “nenhuma virtude faz menos do que aquilo que é devido a alguém”24.

Por outro lado, refere a propósito do perdão, “o sábio não faz nada que não deve, nem

deixa por fazer nada do que deve fazer”25.

O conceito de mérito é mais específico. Insere-se dentro do conceito de devido

mas tem uma carga própria: a de algo que é devido a mim (a alguém) e por causa de

mim (de alguém). Ou seja, o conceito de mérito não só implica um sujeito a quem algo

é devido,  como também implica  a  acção desse  mesmo sujeito para  a  constituição

desse devido.

Neste sentido,  fica igualmente claro que a clemência,  como moderação,  diz

respeito a uma ofensa efectiva, a uma injustiça realmente praticada, de tal modo que a

punição, objecto da clemência, é devida e merecida.

A conjugação destes conceitos – por um lado, o conceito de virtude trazido pela

ideia de  debitum e, por outro, o conceito da implicação activa do sujeito a quem é

devida a pena – tornam clara a sua posição relativamente à justiça. A pena em causa –

a pena de que se trata no conceito de clemência – é justa por ter havido uma injustiça

cometida.

Ora, se a remissão, como vimos, é uma diminuição efectiva de uma pena, e esta

24 Cf. 2.3.2, “nullam uirtutem cuiquam minus debito facere”.

25 Cf. 2.7.1, “sapiens autem nihil facit quod non debet, nihil praetermittit quod debet”
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formulação explicita que a pena a diminuir é  justa (devida e  merecida), levanta-se o

problema de saber como é que a clemência pode ser uma virtude: como é que uma

virtude pode fazer algo que não seja devido (de tal modo que “faz aquilo que não deve

ou não faz aquilo que deve”)?

Se o problema, tal como Séneca o formula, não é expressamente apresentado

como  uma  aparente  contradição  entre  a  clemência  e  a  justiça,  mas  sim  entre  a

clemência e o conceito de virtude,  parece-nos que o raciocínio subjacente implica

igualmente aquela contradição.

Pois, se aquilo que está em causa é a remissão de uma pena justa, é a injustiça

resultante dessa remissão que levanta a questão de saber como é que a clemência

pode ser compatível  com o conceito de virtude. A incompatibilidade com o devido

(debitum) gera incompatibilidade tanto com a justiça quanto com a virtude. 

Antes de vermos um pouco melhor o que isto significa, recapitulemos a cadeia

de determinações em sucessiva contracção que está implicada na forma como Séneca

define a clemência. Em primeiro lugar, vimos que a clemência implica  auto-controlo.

Em segundo lugar,  vimos que esse auto-controlo diz  respeito à  moderação,  a uma

auto-limitação, no exercício de um poder (em especial no exercício de um poder sobre

outrem). Em  terceiro  lugar,  percebemos  que  o  poder  em  causa  é  o  de  infligir

sofrimento.  Em  quarto  lugar,  o  sofrimento  afecto  à  clemência  tem  um  sentido

específico:  o de uma punição.  Em quinto lugar,  essa punição é qualificada como a

punição que está de acordo com a justiça (a punição devida e merecida), o que nos

levantou o problema de saber de como é que a clemência pode alguma vez ser justa

ou ser uma virtude.

O ponto decisivo que importa reter é aquele que Séneca põe em relevo, de

forma incisiva, ao antecipar uma objecção à definição que propôs (a objecção de que

“nenhuma virtude faz menos do que aquilo que é devido a alguém”26) e ao responder

assim: “Mas todos percebem que a clemência é isto, pois ela desvia-se e fica aquém do

que merecidamente podia ser determinado [como punição]”27. 

26 Cf. 2.3.2, “nullam uirtutem cuiquam minus debito facere”.

27 Cf. 2.3.2, “atqui hoc omnes intellegunt clementiam esse, quae se flectit citra id quod merito constitui
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Esta formulação exprime o cerne da dificuldade: o desvio, o “incumprimento”

que  a  clemência  representa  relativamente  ao  debitum,  i.  e.,  à  justiça  –  mais

precisamente, um desvio na modalidade da “diminuição”: do ficar aquém do debitum

(ou, como Séneca diz, na modalidade do “minus debito facere”28 sc. do “flectere se

citra id quod merito constitui posset”29).

3- Um estranho quadro de contrários

a) Seueritas e Crudelitas

Sucede, entretanto, que a esta dificuldade relativa à clemência vem juntar-se

uma outra,  que se desenha a partir  do quadro de virtudes e de vícios traçado por

Séneca para situar a clemência. Vejamos melhor como. 

A apresentação deste quadro de virtudes e vícios tem que ver com um aspecto

fundamental  do  método  que  Séneca  usa  para  a  clarificação  do  seu  conceito  de

clemência: o confronto com conceitos relacionados – que, já pela sua semelhança, já

pela  sua  diferença,  servem de “balizas”  no processo de progressiva contracção ou

especificação de um género (que, como vimos, é o processo mediante o qual o  De

Clementia define ou circunscreve o seu objecto).

São vários os aspectos a que há que atender neste quadro. Em primeiro lugar,

Séneca fala de duas virtudes e de dois vícios, ligados por um nexo particular: cada um

dos vícios em causa é contrário a uma das virtudes. As  virtudes são a  clemência e a

severidade; os vícios a misericórdia e a crueldade. O vício que corresponde à clemência

é a misericórdia. O vício que corresponde à severidade é a crueldade. Em segundo

lugar, a relação de correspondência que acabamos de referir (e que estabelece um

nexo entre  a)  a  virtude  da  clemência  e  o  vício  da  misericórdia  e  b)  a  virtude  da

severidade e o vício da crueldade) tem que ver com o facto de, embora a clemência

seja uma virtude e a misericórdia um vício, da mesma forma que a severidade é uma

posset”.

28 Cf.2.3.2.

29 Idem.
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virtude e a crueldade um vício, suceder o seguinte: 1) o que há de semelhante entre a

clemência e a misericórdia leva a esquecer o que há de radicalmente diferente entre

ambas,  de sorte que se confundem e a misericórdia (confundida com a clemência)

passa por virtude 2) o que há de semelhante entre a severidade e a crueldade leva a

esquecer o que há de radicalmente diferente entre ambas, de sorte que se confundem

e a severidade (confundida com a crueldade) passa por um vício. 

Aqui,  interessa  em  especial  aquilo  que  é  identificado  como  o  contrário  da

clemência e a forma como a severidade – em vez de ser compreendida como o oposto

da clemência – é, pelo contrário, apresentada  como uma virtude (por assim dizer,  a

par da clemência): “Os ignaros pensam que a severidade é contrária à clemência, mas

nenhuma virtude é contrária a outra. Que se opõe então à clemência? A crueldade,

que não é senão uma dureza barbárica do espírito ao punir?”30.

Este é o ponto em que temos de focar a nossa atenção. Não é surpreendente

que Séneca defina a crueldade como o contrário da clemência.31 Esse aspecto não

levanta nenhuma dificuldade especial. Mas já o mesmo não se pode dizer a respeito da

tese  apresentada  em  relação  à  severidade (e  ao  nexo  entre  a  severidade  e  a

clemência). Séneca afirma que não são contrárias, porque ambas são virtudes – e duas

virtudes não podem ser contrárias. A tese que sustenta é a de que a fronteira entre

clemência e severidade não tem nada que ver com a fronteira entre a virtude e o vício.

São ambas virtudes. Quer dizer: a fronteira entre elas é  interior à esfera da virtude

enquanto tal.

Ora,  como é claro, isto significa o seguinte:  o  De Clementia não se limita a

admitir (e recomendar como virtude) a suavização da pena devida e merecida. Como

se isso não bastasse,  também admite (e recomenda como virtude) a agravação da

pena  devida e merecida (a agravação da pena na forma da severidade). Quer dizer,

segundo  Séneca,  também  a  ultrapassagem  da  pena  –  um  desvio  por  excesso  em

30 Cf. 2.4.1, “Huic contrariam imperiti putant seueritatem; sed nulla uirtus uirtuti contraria est. quid ergo
opponitur clementiae? Crudelitas, quae nihil aliud est quam atrocitas animi in exigendis poenis”.

31 Como vimos supra, a crueldade distingue-se da clemência essencialmente por dois aspectos. Por um
lado, enquanto a clemência  suaviza uma punição, a crueldade  agrava-a.  Por outro lado, enquanto a
clemência leva a essa suavização por via da moderação, a crueldade agrava a punição justamente por
falta daquela moderação – de forma totalmente arbitrária.
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relação  à  poena  debita  ac  merita –  pode  muito  bem  não  ter  nada  de  errado  ou

repreensível.32 Por  outras palavras:  Séneca não se limita a legitimar a alteração da

pena  para  menos  do  que  o debitum.  Dá  também  outro  passo  não  menos

surpreendente – sobretudo em vista dessa mesma legitimação: acaba por legitimar

igualmente a alteração da pena para mais do que o debitum.

Atentemos  nas  razões  por  que  tudo  isto  resulta  surpreendente  (sobretudo

aquelas que têm que ver com o próprio rumo tomado pelas análises de Séneca). O

facto de o autor  do  De Clementia “dar  a  sua  bênção”  à clemência  sugere que de

maneira nenhuma a dará também à severidade – àquela forma de agravamento da

pena  que  excede  a  poena debita  ac  merita  (pois  só  nisso  poderá  consistir  a

severidade). Ora, esta expectativa sai defraudada. Com efeito, quando lhe atribui o

estatuto de virtude, Séneca também dá – de forma clara e inequívoca – a sua “bênção”

à severidade. 

Em suma, o De Clementia não se limita a legitimar uma pena mais suave do que

a pena merecida, também parece legitimar a aplicação de uma pena mais grave. 

A questão que se suscita é então a de saber como pode ser assim. Isto é: que é

que pode legitimar a  diminuição da pena em relação ao  debitum – e como é que a

mesma perspectiva  (o  mesmo  princípio)  pode  legitimar  também  a  sua  agravação.

Mais: se ambas as formas de desvio relativamente à  poena merita ac debita  (isto é,

como tentámos demonstrar, as duas formas de desvio em relação à justiça) pertencem

igualmente à esfera da virtude, que é que permite então decidir entre elas? Trata-se de

algo  indiferente – tanto faz uma coisa como outra? Mas não significa isso uma total

32 Pode-se  perguntar  se  também  neste  caso  faz  sentido  falar  de  uma  forma  de  auto-controlo  ou
temperança, como no caso da clemência. Séneca não se pronuncia sobre esta matéria. Mas, vendo bem,
tudo  indica  que  sim.  Dos  dois  elementos  de  contraste  entre  a  clemência  e  a  crueldade,  a
suavização/agravação  da  pena  e  a  moderação/descontrolo,  só  o  primeiro  desempenha  um  papel
relevante na distinção entre a clemência e a severidade. A severidade traduz-se numa agravação da
punição, sim, mas nada indica que tenha o que quer que ver com falta de temperança ou auto-controlo.
Perguntar-se-á: se a severidade também tem que ver com auto-controlo ou temperança, que é que é
moderado nela  ou por ela? Séneca não responde a esta  pergunta.  Mas parece que a  resposta  é a
seguinte: para se exercer a severidade, é necessária a moderação sem a qual aquilo que é decidido não
se regula pelas razões que, como já veremos, determinam a severidade, mas por outras inclinações
diferentes delas. Ou seja, a severidade tem de moderar todas as inclinações não virtuosas que podem
inclinar um ser humano a não agravar a pena. Uma delas  é justamente a  misericórdia.  Sobre este
aspecto, veja-se infra p. 40.
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arbitrariedade numa matéria tão grave?

b) Clementia e Misericordia

Na sequência deste desenvolvimento,  Séneca foca um outro aspecto,  que à

primeira vista parece desviar do problema que acabamos de desenhar, mas que na

verdade constitui um elemento importante da tentativa de solução desse problema

que encontramos proposta no De Clementia.

Este aspecto tem que ver com o traçado de mais uma linha de demarcação

entre a clemência e algo com que se presta a ser  confundida,  mas de que difere.

Contudo,  também é importante  perceber  que  a  nova  determinação,  que assim se

introduz, não corresponde pura e simplesmente a mais um elemento de contracção na

linha dos sucessivos passos de especificação anteriormente posta em evidência. Na

verdade,  este  novo  elemento  volta  ao  ponto  de  partida  daquela  cadeia  de

determinações, e redesenha esse ponto de partida, contraindo-o  directamente a ele

(e, por via dele, tudo o mais). 

Por  outras  palavras,  o  que  está  aqui  a  ser  requalificado  é  a  ideia  de

temperantia. Mais  exactamente,  a  motivação  da  temperança.  Pela  oposição  ao

conceito  de  misericórdia,  Séneca  desfaz  uma  equivocidade  a  que  o  conceito  de

clemência se prestava. Ao desfazer essa equivocidade, torna mais preciso o conceito

de clemência.  Mas, por outro lado, a determinação adicional  que entra em cena é

puramente negativa – e deixa, portanto, em aberto qual é a motivação alternativa à

misericórdia que é própria da clemência.

Séneca  introduz  a  distinção  entre  a  misericórdia  e  a  clemência  a  partir  da

consideração de uma certa semelhança que partilham: “Há duas coisas próximas da

severidade e da clemência, mas que devemos evitar: levados por uma parecença com

a  severidade  caímos  na  crueldade;  levados  por  uma  parecença  com  a  clemência

caímos na misericórdia.”33. Como vimos, nesta comparação o autor do  De Clementia

33 Cf. 2.4.4,  “utraque circa seueritatem circaque clementiam posita sunt quae uitare debemus: <per
speciem enim seueritatis in crudelitatem incidimus; per speciem clementiae in misericordiam.”.
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apresenta um quadro de vícios e virtudes contrapostos no problema em análise. A

misericórdia  parece  ser  semelhante  à  clemência,  no  mesmo  sentido  em  que  a

crueldade  parece  semelhante  à  severidade.  A  semelhança  reside  no  facto  de  a

misericórdia,  tal  como  a  clemência,  se  expressar  numa  suavização  do  sofrimento

alheio (e, portanto, também numa suavização das penas).

Analisemos o conceito de misericórdia que Séneca propõe. Séneca introduz a

sua noção de misericórdia (misericordia) como um vício (vitium animi)34. A semelhança

com a clemência tem que ver com o aspecto exterior do que está em causa nestes dois

conceitos. Séneca sugere, portanto, que a sua distinção se dá noutro plano.

Vejamos então como.

O conceito de misericórdia é definido como “o vício de um espírito fraco que

sucumbe perante a visão dos males alheios”35. A ideia de fraqueza do espírito (animus

pusillis),  de  afectação,  e  de  falta  de  auto-controlo36 é  essencial  nesta  análise  e

contrasta com a força e moderação própria da virtude37. Séneca adianta ainda que “a

misericórdia não se foca na causa,  mas no infortúnio; a clemência está do lado da

razão”38, sugerindo que a misericórdia não permite uma visão adequada da situação

que de cada vez se enfrenta.

Na distinção entre a misericórdia e a clemência, Séneca introduz uma figura

que  acompanhará  a  argumentação  até  ao  fim  da  obra:  a  figura  do  sábio.  A

identificação deste conceito é de grande relevância para a distinção entre a virtude e o

vício – mais exactamente, para a distinção entre os actos propriamente virtuosos e

34 Cf., 2.4.4.

35 Cf., 2.4.5, “uitium pusilli animi ad speciem alienorum malorum succidentis”.

36 A noção de falta  de controlo é levada até  às  últimas instâncias na noção de  aegritudo (doença,
aflição): o conceito de doença afasta-se da noção de que o indivíduo tem algum controlo e aproxima-se
da ideia de inevitabilidade, da sujeição a algo que nos ultrapassa, etc.

37 A ideia da virtude enquanto força está profundamente ligada à ideia de masculinidade (uir),  que
engloba  a  força  física  como a  força  “de  espírito”.  Parece  ser  nesse  sentido  que  Séneca,  perto  da
definição de misericórdia, dá o exemplo de mulheres como afectadas pelas desgraças alheias.

38 Cf., 2.5.1, “misericordia non causam, sed fortunam spectat; clementia rationi accedit”.
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actos semelhantes, mas viciosos39. O sábio representa, tal como a figura divina, uma

referência absoluta de perfeição moral.  Serve de critério mediante o qual os vários

actos  descritos  devem  ser  avaliados:  serão  virtuosos  se  forem  actos  que  o  sábio

praticaria – caso contrário, não serão virtuosos. O sábio é, assim, uma personificação

daquilo que é  devido: discerne claramente o mérito e o débito, age de acordo com

esse  discernimento.  No  que  diz  respeito  especificamente  à  análise  da  própria

misericórdia  (e  daquilo  que  lhe  é  próprio  não  no  plano  exterior,  mas  no  plano

interior)40,  a  figura  do  sábio  intervém  da  seguinte  forma:  Séneca  procura  pôr  em

evidência que as  características  da misericórdia são incompatíveis  com a figura do

sábio – e que essa incompatibilidade mostra que a misericórdia nada tem de virtude,

antes corresponde a um vício. 

Este recurso à figura do sábio como “pedra de toque” é introduzido assim: “A

misericórdia é uma aflição e doença do espírito por ver as misérias dos outros, ou a

tristeza contraída pelos males alheios, que julga acontecerem a quem os não merecia;

mas num varão sábio não há espaço para a doença e aflição; a sua mente é serena e

não pode sobrevir nada que a ensombre.”4142.

O  misericordioso,  na  sua  fraqueza e  perturbação,  acredita  que  a  miséria

(sofrimento)  alheia  é  sempre  imerecida.  Então,  o  mérito  efectivo  de  quem recebe

misericórdia é indiferente para a prática da misericórdia. Se o misericordioso acredita

que o todo sofrimento alheio é  imerecido, socorrerá a todos independentemente do

mérito efectivo, pois – por causa da sua perspectiva sobre o carácter inaceitável  e

sempre imerecido do sofrimento – acredita sempre que está a socorrer quem merece

ser socorrido.

39 A distinção é importante porque, no caso do perdão, não está propriamente em causa algo definido
enquanto vício.

40 I. e., à análise do que a motiva, daquilo a que atende, do seu sentido, etc.,

41 Cf., 2.5.4, “misericordia est aegritudo animi ob alienarum miseriarum speciem aut tristitia ex alienis
malis contracta quae accidere immerentibus credit”.

42 O tema da debilidade continua e é intensificado e complementado com o de tristeza; a ideia de
doença  sugere  que  a  misericórdia  é  em si  miserável,  como  se  a  miséria  (no  sentido  de  desgraça,
sofrimento) alheia fosse contraída através deste vício. Esta perspectiva é acentuada em passagens como
“misericordia  uicina est  miseriae;  habet  enim aliquid  trahitque ex ea.”  (a  misericórdia  é  vizinha da
miséria; de facto, tem algo dela e dela se alimenta) (2.6.4).
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Este aspecto é essencial para a concepção da misericórdia. A fraqueza interior,

subjacente à misericórdia (por oposição à moderação e ao auto-controlo do sábio), faz

que a prática da misericórdia seja independente e completamente desligada do mérito

de quem a recebe (quer dizer também: independente e completamente desligada do

carácter  merecido ou imerecido,  devido ou indevido da pena que está em causa na

inflicção de sofrimento).  O misericordioso,  na sua fraqueza,  acredita  sempre que o

sofrimento  é  indevido.  Tocamos  aqui  um  ponto  decisivo  para  compreender  a

especificidade  da  misericórdia,  tal  como  é  descrita  por  Séneca.  Quando  diz  que  o

misericordioso acredita que todo sofrimento alheio é imerecido, o que está em causa é

a transformação da incapacidade que o misericordioso tem de assistir ao sofrimento

alheio (uma incapacidade que é sua, resulta de fraqueza própria, etc.) num juízo sobre

o carácter imerecido do sofrimento. Por outras palavras, o misericordioso não atende

à natureza  dos  actos  que  se  trata  de  castigar,  não  avalia  o  carácter  merecido ou

imerecido  das  penas  de  cada  vez  em  causa:  está  dominado  por  um  juízo  global,

indiscriminado, sobre a inaceitabilidade do sofrimento e, segundo Séneca, esse juízo

não é outra coisa senão o resultado de uma projecção (e,  se assim se pode dizer,

“objectivação”) da fraqueza própria43.  

Este núcleo interior daquilo que constitui a misericórdia manifesta-se naquilo

que podemos descrever como as características exteriores da misericórdia, sobre que

Séneca também se debruça. 

Estas características exteriores da misericórdia interessam em especial por dois

motivos: por um lado, porque, como se disse, é neste plano que se situa a margem de

“coincidência” entre a misericórdia e a clemência (de que resulta a possibilidade de

uma ser confundida com a outra); por outro lado, porque mesmo neste plano exterior

a misericórdia tem características em que contrasta com a clemência. De sorte que a

distinção  entre  clemência  e  misericórdia  tem  o  seu  centro  no  contraste  entre  os

43 I.e, de uma confusão categorial em virtude da qual a incapacidade de aguentar o espectáculo do
sofrimento se transforma num juízo sobre o carácter imerecido dele. Podemos acrescentar que se trata
de  algo  semelhante  àquilo  que  se  passa  no  juízo  de  ressentimento,  quando  a  proverbial  raposa
transforma a sua incapacidade de alcançar as uvas no juízo segundo o qual estão verdes. Naturalmente
que, ao dizermos isto, não é a componente de “má fé”, que não está implicada no caso da misericórdia,
mas a componente de tradução de algo próprio – como dizemos: “subjectivo” – em algo com pretensão
de validade “objectiva” e que parece independente da fragilidade puramente “subjectiva” que o gerou.
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motivos  que num e no outro caso  levam à travagem da inflicção de sofrimento a

outrem, mas também pode e deve incluir elementos relativos à manifestação exterior

(ou seja, àquilo que é visível de fora, mesmo quando não se tem acesso à motivação

dos actos, ao seu sentido interno, etc.).

O primeiro elemento de manifestação exterior da misericórdia é o facto de ela

estar  associada a uma experiência de perturbação com o sofrimento,  que tende a

exteriorizar-se na expressão do rosto, etc. Por contraste, o clemente distingue-se pelo

seu  rosto  (ou  pela  expressão  facial:  uultu  suo44)  –  mais  precisamente  pelo  rosto

impassível. Mas esta ideia continua mais estreitamente ligada ao lado interno, como se

servisse  para  denotar  externamente  que  os  actos  em  causa  na  clemência  e  na

misericórdia têm uma natureza diferente – num caso envolvendo auto-controlo, no

outro não. 

O segundo elemento de manifestação exterior  da misericórdia tem que ver

com o seu carácter abrangente e mesmo universal. Os actos de misericórdia prendem-

se com o auxílio aos que estão em sofrimento. Mas esse auxílio dirige-se tanto aos que

sofrem por via das circunstâncias (por exemplo, no caso do socorro a náufragos, das

esmolas aos necessitados, etc.45) quanto aos que sofrem  em virtude de actos por si

praticados (por  exemplo,  no caso da anulação de uma condenação de morte46,  da

libertação de presos47, do enterro de criminosos, etc.48). Este carácter “universal” da

misericórdia contrasta com aquilo que,  segundo Séneca, é próprio da clemência:  o

facto de ela ter que ver, em primeiro lugar com inflicção de sofrimento (não com todo

o sofrimento em geral, mas com a inflicção de sofrimento). Como vimos, a inflicção de

sofrimento é o objecto da clemência em sentido genérico, mas, em sentido específico,

a  clemência  diz  respeito  apenas  à  inflicção  de  penas.  Nesse  sentido,  a  esfera  da

clemência e a esfera da misericórdia têm alcances muito diferentes. A misericórdia

44 Cf. 2.6.2.

45 Cf. 2.6.2, “dará a mão ao náufrago, abrigo ao exilado, esmola a quem precisa” (“dabit manum 
naugrao, exuli hosptitium, egenti stipem”).

46 Cf. 2.6.2, “às lágrimas de uma mãe ofertará o filho” (“donabit lacrimis maternis filium”).

47 Cf. 2.6.2, “mandará quebrar grilhões” (“catenas solui iubebit”).

48 Cf. 2.6.2, “até de um criminoso enterrará o cadáver” (“cadauer etiam noxium sepeliet”).
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distingue-se por o seu campo de aplicação ser muito mais vasto:  abrange todas as

situações de sofrimento alheio. Há intersecção entre as duas esferas, mas à clemência

corresponde um âmbito bastante mais restrito. 

A tudo isto acresce um terceiro elemento. Se nos reportarmos às situações de

sofrimento  resultantes  de  actos  praticados  pelo  próprio (mais  precisamente,  às

situações  de sofrimento correspondentes a  punição),  estamos dentro da esfera de

intersecção entre  o  domínio  das  “obras  da  misericórdia”  e  o  das  “obras  da

clemência”49.  Ora, também nesta esfera de intersecção há manifestação exterior da

diferença entre a clemência e a misericórdia. 

Esta  manifestação exterior  tem que  ver  com a  crença do misericordioso  no

carácter imerecido de todo o sofrimento.  Se a fraqueza do misericordioso o leva a

considerar o sofrimento alheio como universalmente imerecido, isso significa que, na

sua perspectiva, todos os que estão em sofrimento devem ser socorridos. Ou seja, a

misericórdia implica a  diminuição de todas  as  penas  (ou a diminuição de todas  as

penas  que  impliquem  um  certo  grau  de  sofrimento).  O  sábio  sc.  o  virtuoso,  por

contraposição, discerne o merecido e o devido, o que parece implicar a ideia de que a

clemência restringe os seus actos em função de alguma relação com quem  deve e

quem  não deve ser socorrido.  Isso significa que, diferentemente do que sucede no

caso da misericórdia,  o clemente não diminui todas as penas:  diminui umas e não

diminui outras. Mais, se Séneca tem razão (e a severidade também é uma virtude), o

virtuoso  nuns  casos  dará  mostras  de  clemência,  enquanto  noutros  casos,  pelo

contrário, será severo. Em suma, no que diz respeito a penas, ver-se-á o misericordioso

reagir  negativamente  a  todas  as  penas  que  impliquem  algum  grau  de  sofrimento

(nunca aplicará a pena devida e muito menos a agravará – quer dizer, será severo);

49 Nas situações de sofrimento em virtude das circunstâncias, apesar de Séneca afirmar que o sábio
também pode ir em auxílio destes, nunca afirma que o faz  por clemência; como vimos, não está em
causa uma ofensa perante a qual se ponha o problema de haver ou não haver moderação na fixação da
pena.  A este respeito,  sejam-nos permitidas duas observações.  Em primeiro lugar,  poderá e deverá
existir uma virtude correspondente a estes actos de misericórdia – talvez a  humanitas,  ou a  bonitas.
Mas esse é um ponto que não pertence averiguar aqui. Em segundo lugar, Séneca sugere que o sábio
acudirá mais prontamente as vítimas das circunstâncias do que os merecedores de desaprovação e
correcção. Mas não fundamenta esta afirmação, nem retira nenhuma conclusão deste facto.
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quanto ao clemente, ver-se-á que nuns casos diminui as penas, noutros não – e, para

além disso,  ver-se-á  também que  o  mesmo que  nuns  casos  provou ser  clemente,

noutros casos, pelo contrário, é severo. 

A  partir  daqui  percebemos  dois  pontos  essenciais.  Em  primeiro  lugar,  se

considerarmos a referida esfera de intersecção entre a misericórdia e a clemência, vale

aquilo  que  Séneca  faz  questão  de  vincar,  logo  após  descrever  o  lado  interior  da

misericórdia: o sábio (sapiens) praticará os actos de misericórdia, apesar de não ter

misericórdia5051. Em segundo lugar, poderá haver essa semelhança no plano exterior,

mas o que leva o sábio a praticar esses actos é completamente diferente – e nada tem

que ver com a misericórdia. 

Assim, no que diz respeito à progressiva focagem e delimitação daquilo que é

próprio da clemência, o confronto entre clemência e misericórdia vem introduzir uma

determinação  decisiva,  mesmo  que  puramente  negativa:  mostra  o  que  não  é a

“moderação”  do  clemente.  Como  vimos,  tanto  a  clemência  como  a  misericórdia

implicam uma suavização do sofrimento proveniente de punições. Ao estabelecer o

contraste  com a  misericórdia,  Séneca  deixa  claro  que,  no  caso  do  clemente,  essa

suavização não se dá por incapacidade de assistir ao sofrimento alheio ou de discernir

o mérito, nem por qualquer outro tipo de fraqueza. Tem um outro motivo. 

Mas a questão é então justamente a de saber que outro motivo é esse. E essa

questão  está  ligada  a  uma  outra,  que  fica  igualmente  pendente:  se  a  suavização

resultante da clemência não resulta de nenhuma fraqueza e se, ao contrário do que

sucede com a misericórdia, a moderação em causa na clemência discerne o merecido e

o devido, por que princípio diminui uma punição devida e merecida?

c) Uenia

Num novo passo, Séneca foca o problema da relação entre clemência e perdão

50 Ou, por outras palavras, não a experienciar. Cf. 2.6.1, “ergo non miseretur quia id sine miseria animi
non fit”.

51 Cf.  2.6.2,  “fará  de bom grado  e  com grandeza de alma –  concedo –  tudo o  que faz  quem tem
misericórdia” (“cetera omnia quae qui miserentur uolunt facere, libens et altus animo faciet”).
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(uenia,  ignoscere).  A  questão  assume  duas  formas,  que  em  última  análise  são

equivalentes: 1) o sábio perdoa? 2) o acto de clemência é um acto de perdão?

Séneca rejeita enfaticamente esta hipótese (i. e., tanto 1) que o sábio perdoe,

quanto 2) que o acto de clemência seja um acto de perdão), e continua a construir o

seu argumento à volta figura do sábio, por meio de um silogismo vestido de aparente

simplicidade.  Como  vimos,  o  De  Clementia define  o  perdão  como  “a  remissão  do

castigo merecido”52, ou a “remissão da pena devida.”5354. Por outras palavras, a noção

de mérito implica a ideia de que se “perdoa a quem devia ser punido”55. A segunda

premissa é a de que “o sábio não faz nada que não deve, nem deixa por fazer nada do

que deve fazer”56. Ora, a conclusão será então a de que o sábio não pode deixar de

executar uma punição devida – e que, por isso, não pode perdoar.

Mas há uma tensão remanescente, em virtude da grande semelhança entre a

definição de clemência (particularmente a quarta formulação) e a própria definição de

perdão57. Ambas implicam a remissão de uma punição merecida e devida. Se “o sábio

não faz nada que não deve, nem deixa por fazer nada do que deve fazer”58 (ou, o que é

o mesmo, se a virtude não faz nada que não deve nem deixa por fazer nada do que

deve  fazer),  como  é  que  a  clemência  pode  ser  uma  virtude,  ou  seja,  algo

correspondente a um debitum, posto que é concebida precisamente como a remissão

desse debitum? E que é que a distingue do perdão, se também ele é concebido como a

remissão de um debitum59?

52 Cf. 2.7.1, “uenia est poenae meritae remissio”.

53 Cf. 2.7.3, “uenia debitae poena remissio est”.

54 Note-se que, nesta argumentação, há novamente uma equiparação entre o merecido e o devido. Mais
exactamente, esta equiparação dá-se pela negativa: o não merecido (perdoar é a remissão do castigo
merecido) corresponde ao não devido (perdoa-se a quem devia ser punido).

55 Cf. 2.7.1, “ei ignoscitur qui puniri debuit”.

56 Cf. 2.7.1, “sapiens autem nihil facit quod non debet, nihil praetermittit quod debet”.

57 Cf. BRAUND, p. 416.

58 Novamente, Cf. 2.7.1.

59 Quanto à distinção entre estes conceitos, há que esclarecer um aspecto, para que se analise o mais
precisamente possível. A clemência é definida como uma virtude. O perdão é definido enquanto um
acto, e não há qualquer referência ao lado interno (lado da anima) nem à sua ratio: apenas ao acto em
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O quadro complica-se cada vez mais. Por um lado, firma-se, de forma cada vez

mais  nítida,  que  o  perdão  é  absolutamente  inadmissível,  porque  indevido  –  pois

contende  com  o  debitum da  virtude  sc. da  justiça.  Por  outro  lado,  reforça-se  a

impressão de que também a clemência, porque também ela contende com o debitum

da  virtude  sc.  da  justiça,  só  pode  ser  absolutamente  indevida  e  inadmissível.

Finalmente, porque Séneca sustenta que a clemência não é o perdão, parece resultar

que, na verdade, não subsiste nenhum “espaço lógico” para a própria clemência. É, de

facto, o que parece – pois, se há “remissão de uma devida e merecida”, isso só pode

ser perdão e não outra coisa.

Traçado este quadro de dificuldade, vejamos então como no De Clementia  se

procura sair dele.

O primeiro aspecto a ter em conta lembra a descrição anteriormente feita do

contraste entre clemência e misericórdia. Séneca escreve o seguinte: “o sábio tratará

com atenção, corrigirá, e olhará por aquele que se trataria de punir; fará o mesmo que

se perdoasse, mas não perdoa, porque quem perdoa reconhece haver omitido algo

que devia ter sido feito”60. Há dois pontos que tomam forma com bastante nitidez. Em

primeiro lugar,  também no caso do perdão e da clemência, a diferença não passa,

fundamentalmente, por aquilo que é reconhecível de fora. A diferença situa-se do lado

de dentro dos actos de diminuição da pena – de certo modo, na mesma esfera onde se

situava a diferença entre a clemência e a misericórdia. Em segundo lugar, a diferença

entre clemência e perdão tem que ver com a relação com o debitum (ou com a justiça).

Segundo  Séneca,  o  perdão  tem  uma  natureza  tal  que  reconhece  a  sua  não

correspondência ao  debitum (sc. à  justiça).  Por outras palavras,  o perdão tem uma

natureza  tal  que  se  assume  como  desvio  em  relação  ao  debitum ou  à  justiça.  A

clemência – é o que se sugere – não! Mas, por outro lado, isto suscita uma dificuldade,

pois, como vimos, o próprio Séneca compreende e define a clemência como desvio

relativamente à pena merecida e devida. 

bruto. Ora, ao contrário do caso da misericórdia, um vício, não devemos, nestes termos, comparar um
acto e uma virtude. Poderemos, antes, distinguir o perdão das obras da clemência (clementiae opera).

60 Cf. 2.7.2,  “parcet enim sapiens, consulet et corriget; idem faciet, quod, si ignosceret, nec ignoscet,
quoniam, qui ignoscit, fatetur aliquid se, quod fieri debuit, omisisse.”
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Estará Séneca a afirmar que a única distinção entre o perdão e a clemência

passa por o clemente não  reconhecer estar a realizar um acto indevido, quando, na

prática, é precisamente um acto indevido que está em causa? Um pouco mais adiante,

Séneca parece reforçar o contraste que acabamos de focar e a respeito do qual se

suscitam as dificuldades referidas: “A primeira coisa que a clemência faz é declarar que

aqueles a quem perdoa não mereciam nenhuma outra coisa”61. Entenda-se: aqueles a

quem a clemência assim diminui a pena não merecem outra coisa senão esta mesma

diminuição (a diminuição é que cumpre o debitum!). A diferença entre o “perdão” da

clemência e o “perdão” do perdão situa-se aí. Mas isto, por outro lado, significa que,

segundo Séneca, o que é próprio da clemência é que, diferentemente do que sucede

com o perdão, não se desvia do debitum: corresponde a ele. 

Torna-se  quase  ocioso  sublinhar  o  emaranhado  a  que  tudo  isto  parece

equivaler. O imbróglio é mesmo de tal ordem, que até pode parecer que, afinal de

contas, tudo não passará de uma questão de palavras, sob cuja “espuma” o que há de

real  é  muito pouco.  Mais: é o próprio Séneca que parece reconhecer isto,  quando

escreve, à guiza de conclusão: “A controvérsia é – quer-me parecer – sobre palavras,

pois quanto à própria coisa há acordo.”62.

Ora, se fosse efectivamente assim (se tudo não passasse de uma controvérsia

de palavras), toda a tentativa de “resgatar” a clemência como virtude cairia por terra.

A  clemência  não  seria  outra  coisa  que  não  o  perdão  (o  indevido),  mascarado  do

contrário (de  debitum, de virtude) – um nome que, por puro equívoco, mascara de

moralidade e de virtude aquilo que,  em última análise,  não equivale senão a uma

transgressão.  Acontece,  porém,  que  tal  resultado  não  apenas  seria  absolutamente

incompatível com todas as perspectivas anteriormente propostas por Séneca, como

fugiria  ao  próprio  princípio  programático  do  De  Clementia  – que,  como  vimos,

pretende “libertar-nos de fórmulas”63.

Há, portanto,  aqui qualquer coisa que “não bate certo”.  A questão está em

61 Cf. 2.7.3, “clementia hoc primum praestat ut quos dimittit nihil aliud illos pati debuisse prountiet”.

62 Cf. 2.7.4, “De uerbo, ut mea fert opinio, controuersia est, de re quidem conuenit.”.

63 Cf., supra, nota 10.
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saber o quê.

Uma vez descartada a hipótese de a questão ser puramente nominal (isto é, de

a clemência ser apenas um perdão disfarçado, um perdão arvorado ou um conceito

contraditório, que tira com uma mão aquilo que põe com outra), resta-nos uma outra

hipótese:  a  de  distinguir  entre  o  conceito  de  “devido”  presente  na  definição  de

clemência e o conceito de “devido” que aparece na definição de perdão. Partimos,

então, do princípio de que o núcleo de coincidência entre a descrição que Séneca faz

da clemência e do perdão, as afirmações que produz sobre a diferença entre ambos –

ou a contradição que parece haver  entre  os  seus  vários  enunciados  a  respeito  da

clemência (designadamente, entre aqueles segundo os quais a clemência se desvia do

debitum e  aqueles  outros  que,  pelo  contrário,  afirmam  que  ela  corresponde  ao

debitum) – não têm que ver com uma contradição real, antes supõem qualquer coisa

como uma  distinção  implícita.  Por  outras  palavras,  levantamos  a  hipótese  de  esta

contradição óbvia ser o véu para o fundamento da distinção.

Para esclarecer este ponto, analisamos agora as razões que Séneca apresenta

para “justificar” os actos de clemência.

4- Em busca do fundamento

a) As “obras da clemência”

Ao expor a distinção entre o perdão e a clemência64, Séneca dá exemplos de

actos que o sábio praticará, “semelhantes” ao perdão, e diz a seu respeito: “Nada disto

é obra do perdão, mas sim da clemência”65. Passemos a analisar estes exemplos.

“A um, aplicará apenas um correctivo verbal – não infligirá nenhum castigo, por

levar  em  consideração  a  sua  idade,  ainda  susceptível  de  emenda;  a  outro,

manifestamente  consumido  por  horror  ao  [seu]  crime,  ordenará  que  o  deixem

incólume, porque foi enganado, porque foi o vinho que o perdeu; aos inimigos deixará

que partam sãos e salvos – e por vezes até os louvará, caso tenham pegado em armas
64 Cf. 2.7.

65 Cf. 2.7.3, “haec omnia non ueniae, sed clementiae opera sunt”.
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por causas nobres, em nome da lealdade,  em nome de uma aliança,  em nome da

liberdade.”66

Comecemos por um aspecto que estas “obras da clemência” têm em comum67:

todos os actos em causa são apresentados com uma fundamentação. Ou seja, nenhum

deles é apresentado como puramente arbitrário. A todos Séneca associa uma razão.

Para  esclarecermos  a  natureza  dessa  fundamentação,  vejamos  se  as  várias

fundamentações possuem algum elemento unificador.

Num  caso,  o  fundamento  da  clemência  está  associado  à  possibilidade  de

mudança do padrão de comportamento (“ser susceptível de emenda”), e isto devido à

idade, apesar de a pessoa ter agido, aparentemente, com plena consciência do que

fazia68.  Neste  exemplo,  deparamo-nos  com  uma  aparente  desconsideração  da

responsabilidade, que pode ser interpretada,  pelo menos, de duas formas. Um dos

modos de analisar a questão é admitir que a tenra idade do transgressor se reflecte na

sua consciência, de tal  modo que a responsabilidade é mitigada.  A outra forma de

interpretação consiste em admitir  que a responsabilidade tenha sido efectivamente

desconsiderada, sob o fundamento de uma mera possibilidade de “emenda” futura;

neste  caso,  estamos  perante  uma  situação  totalmente  distinta:  o  elemento  de

justificação  reside  num  aspecto  exterior  (no  sentido  de  “sem  ligação”)  ao  acto

praticado. À partida, não é claro em que elemento a clemência encontra fundamento,

se na mitigação da responsabilidade, se na possibilidade de reforma, se em ambos.

Noutro caso, por um lado, parece levantar-se a questão da imputabilidade (“foi

enganado”,  “foi  o vinho que o perdeu”)  e,  por outro,  tem-se em conta o peso da

consciência (“manifestamente consumido por  horror  ao seu crime”).  Os  elementos

66 Cf. 2.7.2, “aliquem uerbis tantum admonebit, poena non adficiet, aetatem eius emendabilem intuens;
aliquem inuidia  criminis  manifeste  laborantem iubebit  incolumem esse quia  deceptus est,  quia  per
uinum lapsus; hostes dimittet saluos, aliquando etiam laudatos, si honestis causis pro fide, pro foedere,
pro libertate in bellum acciti sunt.”.

67 Para além da semelhança ao perdão.

68 Note-se que esta fundamentação é reforçada numa passagem ulterior: “O sábio desculpará muita
coisa,  poupará  a  vida  a  muitos  de  entendimento  pouco  são,  mas  ainda  assim  sanável”.  Cf.  2.7.4,
“sapiens multa remittet, multos parum sani sed sanabilis ingenii seruabit.”. O facto de não aparecer
nesta passagem a referência  à idade parece diminuir  o peso da mesma em comparação com o da
possibilidade de reforma.
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atenuantes (ter sido enganado, ou estar alcoolizado) remetem-nos, novamente, para a

questão da responsabilidade. Quem age por ter sido enganado, ou sem consciência

clara  do  que  está  a  fazer,  é,  em  princípio,  menos  responsável  (quer  por  um

desencontro entre o poder de escolha e a realidade, quer por esse poder de escolha se

encontrar toldado). O peso da consciência, por sua vez, está num plano totalmente

distinto.  À  semelhança  do  exemplo  anterior,  não  é  claro  se  a  fundamentação

substancial  está no peso de consciência,  nos elementos  atenuantes  ou em ambos.

Mantenhamos, por isso, todas as possibilidades em aberto.

Por  último,  há  ainda  uma  ordem  de  consideração  relativa  ao  facto  de  o

criminoso  ter  agido  por  causas  nobres  (ou  seja,  causas  virtuosas).  Neste  caso,  a

responsabilidade  pelo  crime não  é  posta  em causa.  O que  é  posto  em causa  é  o

significado do crime. Por outras palavras,  tem-se em conta a motivação nobre que

ditou o acto e em virtude da qual a punição deixa de ser devida. O princípio que parece

estar subjacente é o de que uma acção virtuosa, ainda que se apresente como crime,

não passa por isso a ser viciosa.

Vimos que a apreciação dos actos tinha em comum o facto de se reportar a

uma fundamentação, e que a diferença dizia respeito ao tipo de fundamentação. De

qualquer modo, a função, ou a natureza, da fundamentação que Séneca apresenta nos

diferentes casos parece convergir num conceito: o de “justificar” o acto de clemência

pela  consideração  de  outros  factores  para  além  da  relação  acto69-punição.  Parece

então que Séneca conduz o raciocínio no sentido de afirmar que, nos seus actos de

clemência,  o  sábio  não  ficará  nem  aquém  nem  além  do  devido.  Em  suma,  se

analisarmos  aquilo  que  o  De  Clementia apresenta  como  obras  da  clemência,

percebemos que a fundamentação passa sempre pela recondução a uma determinada

ideia de justiça – quer dizer, ao mesmo tempo, por uma  reformulação da ideia da

justiça ou por uma reidentificação da ideia de justiça.

Mas a questão da fundamentação última permanece. A recondução à ideia de

justiça  está  subjacente  em  todos  exemplos  citados  por  Séneca.  Mas  as  várias

69 Tenha-se em consideração que utilizamos aqui o conceito de acto num sentido bastante restrito,
quase fáctico, praticamente desligado das circunstâncias – da consciência, responsabilidade e motivação
do autor, etc..
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“justificações” apresentadas revelam-se heterogéneas. Entre a responsabilidade pelo

acto,  a  possibilidade  de  uma futura  mudança  de  comportamento,  a  existência  de

remorsos, ou a existência de motivações superiores, não se vê, assim sem mais, qual

possa  ser  o  princípio  comum.  Alguns  dos  factores  apontam  para  o  próprio  acto

criminoso,  outro para actos  posteriores,  outro para  uma expectativa  em relação a

actos  futuros.  De  sorte  que  não  se  consegue  identificar  claramente  qual  será  o

conteúdo do conceito de justiça em causa.

Acresce o próprio carácter exemplificativo das justificações, que sugere a falta

de  qualquer  pretensão  de  exaustividade  na  lista  apresentada.  Se  as  justificações

apresentadas são apenas exemplificativas, a extensão do conceito de justiça que está

em  causa  na  justificação  das  “obras  da  clemência”  pode  englobar  muito  mais

possibilidades do que as que são citadas por Séneca (ou as que concebemos de cada

vez). De sorte que fica posta em cheque a compreensão exacta do novo conceito de

justiça para que Séneca aponta. Em suma, a heterogeneidade das justificações e o seu

carácter exemplificativo parecem tornar quase impossível a tarefa de recondução do

novo conceito de justiça ao seu conteúdo exacto. 

Por outro lado, há ainda a questão de saber qual o critério segundo o qual este

princípio de justiça interage com a base sobre a qual se impõe e que vem modificar: a

base da mera relação acto-punição. O que poderá tornar legítimo o recurso a estas

fundamentações de que Séneca fala? Como é que a clemência pode corresponder ao

devido e merecido? Ou, dito de outro modo, que merecido e devido (que outra justiça)

está em jogo?

b) Poder absoluto, sujeição absoluta

Para o esclarecimento de todos estes pontos de dificuldade ou dúvida, Séneca

dá, de seguida, uma indicação que parece fornecer a chave da sua concepção:

“A clemência tem um poder de decisão livre; não julga sujeita a uma norma, mas em

função da equidade e do bem; não lhe é permitido só absolver, mas também fixar,

como entender, a gravidade da pena. Não faz nada disto como se fizesse menos do
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que o justo, mas fá-lo por aquilo que estabelece ser o que há de mais justo.”70.

Analisemos os conceitos-chave: o poder de decisão livre (liberum arbitrium), a

expressão  sub formula (sujeito a uma norma) contraposta a  ex aequo et bono  (em

função da equidade e do bem) e a relação deste último conceito com “o que há de

mais justo” (iustissimum).

A noção de poder de decisão livre contém, essencialmente, dois elementos: o

poder de decisão (arbitrium) e a liberdade do mesmo (liberum). O conceito latino de

arbiter poderia ter um sentido jurídico, o de um especialista numa determinada área

que, nas situações requeridas, resolveria uma disputa judicial em vez do juiz ( iudex), e

com um poder discricionário maior do que o deste71. Por outro lado, a noção de arbiter

é também muitas vezes utilizada para expressar o poder ilimitado dos deuses72.

No  entanto,  como  Braund  observa,  Séneca  desenha  a  distinção  entre  o

conceito de iudex e o de arbiter num sentido em que este último conceito é atribuído

ao imperador  (de  poder)  absoluto73.  O  sentido do conceito  de  arbiter que Séneca

utiliza  aproxima-se  daquele  que  é  atribuído  aos  deuses,  apesar  de  manter

simultaneamente o paralelismo com o sentido jurídico do conceito, como veremos.

Deparamo-nos, portanto, com uma afirmação de poder absoluto do imperador. Esse

conceito,  por  sua vez,  é  confirmado e  ainda levado à sua expressão máxima num

pleonasmo  retórico  –  a  associação  com  a  expressão  “livre”  -  como  se  o  próprio

conceito de  arbiter não fosse suficiente para exprimir a incondicionalidade do poder

imperial.

Ao afirmar que o clemente, enquanto arbiter, não está sujeito a uma formula,

Séneca faz  uso  do sentido jurídico de  arbiter, para  o  contrapor,  implicitamente,  à

noção de iudex. O iudex era um cidadão nomeado pelo praetor especificamente para

70 Cf.  2.7.3,  “clementia liberum arbitrium habet;  non sub formula sed ex aequo et  bono iudicat;  et
absoluere  illi  licet  et  quanti  uult  taxare  litem.  Nihil  ex  his  facit  tamquam  iusto  minus  fecerit,  sed
tamquam id quod constituit iustissimum sit.”.

71 BERGER, Adolf,  Encyclopedic Dictionary of Roman Law (Transactions of the American Philosophical
Society; New Series, Volume 43, Part 2), Philadelphia, The American Philosophical Society, 1953, p. 365.

72 Cf. BRAUND, op. cit.p. 161.

73 Cf. BRAUND, op. cit., p. 161.
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resolver uma disputa entre cidadãos. Era-lhe dada uma formula, um documento com

um procedimento específico para aquela disputa, a que estava sujeito na resolução da

mesma74.  O  arbiter,  por  sua  vez,  não  se  encontrava,  em  regra,  submetido  a  essa

formula75.

No entanto, como vimos, a noção de arbiter não é utilizada literalmente, mas

como imagem da discricionariedade  absoluta  do imperador,  da  sua independência

face a quaisquer constrangimentos normativos de um estado. O próprio conceito de

formula tem de ser reenquadrado nesta perspectiva. Ou seja, se a noção de arbiter é

utilizada para realçar o selo do poder absoluto, a marca da soberania do imperador,

então a noção de formula deve ser entendida no sentido de toda a norma instituída no

estado em causa.

Nesta perspectiva, e no seguimento de secções anteriores do De Clementia, a

clemência não é compreendida apenas como uma das virtudes do imperador/sábio,

mas  como  uma  virtude  ligada  ao  conceito  de  poder  absoluto,  uma  virtude

especificamente ligada ao imperador – enquanto o imperador é sábio. A questão que

se levanta é então a seguinte: se o poder absoluto não está sujeito a nenhuma norma

instituída, qual o fundamento da acção da clemência? Será a vontade o fundamento

último?

É neste ponto que a expressão  ex aequo et bono (outra remissão à realidade

jurídica) introduz o elemento-chave específico desta questão, ao mesmo tempo que

revela claramente aquilo que está em jogo na questão mais abrangente que temos

vindo a considerar – a questão sobre o fundamento da clemência. 

A fórmula jurídica ex aequo et bono76 (fórmula que, aliás, subsiste até aos dias

de hoje77)  tem como ponto de partida o desencontro entre as normas escritas e a

realidade. Ou seja, por muito flexíveis e abrangentes que possam ser as normas de um

determinado  ordenamento  jurídico,  se  forem  comparadas  com  a  complexidade,

74 Cf. BERGER, op. cit., pp. 474-475 (formula), 365-366 (arbiter), 518 (iudex).

75 O que é particularmente claro no conceito de arbiter ex compromisso. Cf. BERGER, op. cit., p. 366.

76 Literalmente traduzida como “em função da equidade e do bem”.

77 Embora nem sempre com uma formulação exactamente igual.
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riqueza, e constante renovação da realidade, serão sempre rígidas. E isto de tal modo

que a realidade pode estar em parcial ou total desencontro com a norma. Claro que,

mesmo  nestas  circunstâncias,  a  decisão  continua  a  ser  necessária  e  também  se

mantém o imperativo de justiça.  O que parece estar  em causa é, portanto,  aquele

argumento fundamental sobre a insuficiência da lei codificada (e a necessidade de um

legislador vivo) que já se acha expresso nas Leis de Platão78.

Assim, a fixação da pena  ex aequo et bono é apresentada como uma fixação

segundo a justiça do caso concreto – ou segundo a equidade. Independentemente da

norma  escrita,  o  imperador  deve sempre  decidir  segundo  o  que  seja  mais  justo,

mesmo quando o tenha de fazer em detrimento de uma norma estabelecida, de uma

formula.  É também neste sentido que Séneca afirma: “Não faz nada disto como se

fizesse menos do que o justo, mas fá-lo por aquilo que estabelece ser o que há de mais

justo (iustissimum sit).”79

A concepção que encontramos desenhada por Séneca é, portanto, a seguinte: a

aferição  da  justiça  no  caso  concreto  “compensa”  a  incompletude  e  a  rigidez  do

legislador,  e o desvio que essa  incompletude e  rigidez na verdade provocariam em

relação a uma decisão justa no caso concreto. Como refere Séneca, “Tu és o espírito

[animus] do estado [republicae], e o estado é o teu corpo”80. Por outras palavras, o

imperador assume, na sua acção (decisão), o papel de legislador vivo: de espírito (e

força motriz) do estado chamado a fazer de legislador vivo.

Mas há, entretanto,  um outro aspecto que não convém perder de vista.  No

fulcro da relação entre o poder absoluto, não sujeito a qualquer norma codificada, e a

outra justiça que é referida por Séneca, está uma decisão – um acto de decisão, que é

ao mesmo tempo um acto de discernimento. É este acto de discernimento que põe em

contacto com a segunda forma de debitum – a forma de debitum que é irredutível à

mera  correspondência  entre  um  determinado  acto  de  transgressão,  tomado  em

abstracto, e uma determinada punição. 

78 Cf. PLATÃO, Leges, VI, 770.

79 Cf., novamente, 2.7.3.

80 Cf. 1.5.1, “tu animus rei republicae tuae es, illa corpus tuum”.
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Aqui temos de extrair dos enunciados de Séneca o que se acha pressuposto

neles. Ora, o que se acha pressuposto nesta matéria parece ser o contraste entre o

debitum  dessa  correspondência  abstracta  “acto  de  transgressão  /  pena”  (aquele

debitum relativamente ao qual a clemência constitui um desvio) e o debitum relativo a

toda a constelação de factores para que apontam os exemplos dados por Séneca – se

assim  se  pode  dizer,  o  debitum  da  totalidade (a  totalidade  do  debitum),  a  que  a

clemência corresponde e em comparação com o qual o debitum transgredido por ela

não representa mais do que um elemento entre outros81.

Nesta  perspectiva,  a  decisão  em  causa  corresponde  à  justiça  no  sentido

superlativo (o  justissimum)82. Séneca está, portanto, a afirmar que a razão última do

acto de clemência não assenta no poder absoluto do imperador, mas antes na sujeição

absoluta do imperador  (do imperador  que é sábio) à justiça.  Neste passo decisivo,

funde o conceito de poder absoluto (independente da norma instituída) e o conceito

de  sujeição absoluta à virtude (à virtude expressa no conceito de justiça, no sentido

superlativo). E fá-lo por sugerir que o poder absoluto do imperador é, digamos, um

instrumento ao serviço da justiça.

Deste modo, faz convergir no olhar do seu interlocutor a imagem de um poder

perfeito, divino, com a perfeição moral do sábio – como se também este representasse

uma  manifestação  humana  da  perfeição  moral  divina.  No  entanto,  tal  como

observámos na introdução deste capítulo, o discurso identifica simultaneamente um

princípio comum ao imperador e aos deuses – tem, se assim se pode dizer, o valor de

algo  “überhaupt”  (com  validade  “überhaupt”)  relativo  à  conjugação  de  uma

superioridade perfeita (absoluta) com uma sujeição absoluta à perfeição moral.

81 A este respeito, observe-se o seguinte: a insuficiência da codificação ou da formula não fica superada
se,  em  vez  da  fixação  abstracta  de  um  nexo  infracção/pena,  a  codificação  incluir  também  as
circunstâncias ou os vários aspectos exemplificados por Séneca, quando fala das obras da clemência. O
que está implicado na tese de Platão, que também parece ser a de Séneca, é a continuação da referida
insuficiência (ou do referido carácter abstracto) mesmo nessas condições. Pois nenhuma codificação
consegue deixar de ser abstracta. Pode variar o grau de abstracção, mas qualquer norma codificada fica
aquém da complexidade de tudo aquilo a que o  debitum da justiça é relativo. Por isso, é preciso um
olhar vivo – e na verdade (percebe-se melhor aqui o nexo) um olhar de bom discernimento: um olhar
sapiente.

82 É o que se exprime no contraste referido no passo antes citado, onde Séneca contrapõe o  ius ao
iustissimum – ou seja, aquilo que corresponde ao grau normal àquilo que corresponde ao superlativo.
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Em suma, Séneca produz um discurso sobre a perfeição, que se aplica de forma

semelhante ao imperador e ao deus: a posição de superioridade absoluta constitui

uma face dessa perfeição, e a perfeição moral a outra. Enquanto uma se expressa num

poder absoluto, a outra expressa-se numa sujeição absoluta à perfeição moral. Mas,

no seu conjunto, constroem complementarmente a imagem da perfeição.

Vimos, portanto, que esta perfeição inerente à clemência assenta – tem o seu

fundamento – na ideia de justiça. Ou seja, em certo sentido, Séneca fundamenta a

clemência no conceito de virtude, afirmando que a clemência é uma manifestação da

justiça – da “verdadeira justiça”: do justissimum – relativa ao caso concreto. Mas isto

significa,  em última  análise,  que  a  clemência  é  uma virtude  “instrumental”  face  à

justiça  (uma  virtude  de  “execução”  dela  –  se  assim  se  pode  dizer,  inteiramente

“absorta” no âmbito da justiça) . Por outras palavras, não tem conteúdo próprio para

além dela.

c) Justiças, clemência, severidade

Neste sentido, a clemência, que à primeira vista poderia ser vista como menos

do que o devido, é agora entendida como correspondendo exactamente ao devido.

Mas de que forma se deu este salto?

A resposta parece ser que Séneca usa a noção de  devido (debitum) em dois

sentidos distintos. Se, de facto, a clemência diverge das normas estabelecidas, então

temos dois planos distintos de dever. Um deles corresponde ao debitum das normas

estabelecidas: a norma constitui-se enquanto dever de cumprimento. Face a elas, a

clemência é menos do que o devido.

Mas este conceito de devido é “superficial”. Como vimos, a rigidez da norma

provoca  um  distanciamento  entre  ela  e  a  justiça  no  seu  sentido  superlativo  (o

justissimum), que abre a possibilidade de o cumprimento da norma significar, no caso

concreto, uma injustiça. No seguimento desta ideia, no que diz respeito à justiça em

sentido superlativo, é a clemência que corresponde exactamente ao devido. Por isso,

do mesmo modo que se concebem dois conceitos de devido ou debitum, concebem-se
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igualmente dois conceitos paralelos de justiça, correspondentes aos dois sentidos de

devido.

A implicação deste raciocínio para o caso da clemência é a seguinte: nos casos

em que a  clemência  intervém,  o carácter  “devido e  merecido” da  punição aponta

exclusivamente para o “devido da norma estabelecida”. Se o acto de clemência, ou

seja, de suavização ou remissão da pena, é justo, então, em rigor83, a pena (a pena

merecida  e  devida  de  que  se  fala  na  definição  da  clemência)  seria  indevida –  no

sentido  de  ser  mais  dura  do  que  seria  justo.  A  reformulação  que  esta  concepção

implica é a de que a clemência é a suavização de uma pena que, sendo devida face a

uma norma estabelecida, é mais dura do que efectivamente seria justo (iustissimum).

Por  outro  lado,  esta  concepção  de  justiça,  ligada  à  clemência,  ilumina  o

conceito  de  severidade  e  a  razão  da  sua  compreensão  como  virtude.  Se

considerássemos apenas o conceito superficial de justiça, a severidade seria injusta, tal

como a clemência:  estar-se-ia a agravar  uma pena justa.  No entanto,  vimos que a

clemência é um instrumento da justiça,  que intervém em casos em que a punição

prevista pela norma codificada seria mais dura do que deveria. A severidade, como

virtude simétrica da clemência, torna uma punição mais dura do que o estabelecido

pela norma codificada. No entanto, trata-se de uma virtude simétrica à clemência – e

percebemos  que  a  sua  aplicação  implica  também  uma  situação  simétrica  à  da

clemência: o caso de a punição prevista pela norma codificada ser menos dura do que

aquilo que seria justo. A moderação a que diz respeito a severidade, apesar de não se

manifestar como uma limitação ou suavização, ao contrário da clemência, rege-se em

função de um mesmo princípio: a “justiça superior” (o justissimum).

Daqui  se  percebe  por  que  razão  a  clemência  nunca  poderia  entrar  em

contradição  com  a  severidade:  aplicam-se  a  situações  distintas.  É  precisamente  a

virtude da justiça que as faz neutras uma em relação à outra – a clemência intervém

quando  a  punição  codificada  ou  abstracta  for  além  do  justo  (no  sentido  do

justissimum), a severidade quando ficar aquém do justo, e nenhuma delas se aplica

quando a punição for justa.

83  I.e., na óptica do justissimum ou daquilo a que chamámos “justiça total”.
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5 –  Ainda a justiça: considerações finais

Analisámos  sob  diversos  pontos  de  vista  a  relação  entre  a  clemência  e  o

conceito de virtude,  e  constatámos  que o aparente choque entre  a  clemência e a

virtude passava por uma certa incompatibilidade entre a “carga” própria do conceito

de  clemência  e  a  “carga”  do  conceito  de  justiça.  As  progressivas  contracções

implicadas  na  fixação  do  conceito  de  clemência  levaram-nos  dessa  aparente

contradição para a total identificação entre o conceito de clemência e o conceito de

justiça.  Ou seja,  partimos de uma perspectiva  em que a clemência aparecia  como

injusta, para chegarmos à conclusão de que, afinal, não apenas não contraria a justiça,

como é precisamente um instrumento da mesma. O passo decisivo para a identificação

com o conceito de justiça deu-se através  da distinção,  ou cisão,  entre  um sentido

superficial de justiça (a justiça abstracta, de acordo com normas determinadas, etc.), e

um  sentido  profundo  de  justiça,  correspondente  ao  justissimum ou  à  justiça

superlativa. No que diz respeito à perspectiva do debitum, deu-se uma cisão paralela:

cindiu-se o conceito de justiça na medida em que também se cindiu o conceito de

devido.

Há,  no entanto,  uma questão que  deixámos  em aberto:  a  de saber  qual  o

conteúdo desse conceito de justiça. Ao analisarmos as obras da clemência, vimos que

as evidências do conteúdo da justiça (justificações) tinham carácter exemplificativo, e

que as várias justificações eram heterogéneas entre si, de tal forma que impediriam a

identificação de um princípio comum entre si.

Os  exemplos  abrangem  uma  multiplicidade  de  realidades  de  valor,

reconduzidas ao nome “justiça”, mas que, no seu conjunto, produzem ligações vagas,

insuficientes para evitar que a especificidade do valor ético “justiça” se perca como

que por  diluição.  A  consequência  da  inclusão de todo este  mar  de determinações

morais  num  só  conceito  é  a  de  lhe  retirar  o  sentido  de  um  valor  ético,  para  o

aproximar  da  noção  geral  a  que  corresponde.  Uma  imagem  ilustrativa  será

precisamente a da diluição: é possível acrescentar-se tanta água a uma solução salgada

que acabe por resultar em algo insosso e insípido.

Neste caso, a diluição do que a justiça possa ter de específico enquanto valor
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ético acaba por resultar numa remissão ao valor ético num sentido geral. Cada valor

ético corresponde a uma especificação, a uma contracção do conceito de valor ético

em si. Ou seja, os valores da clemência e da generosidade, por exemplo, são espécies

do género valor  ético.  Naqueles está implicada a noção de “um bem”. Neste, está

implicada a noção de “o bem”.

Ora, se o princípio da justiça se confundir, em última análise, com a noção de

bem,  e  se  o  valor  da  clemência  se  constituir  como  uma  expressão  desse  mesmo

conceito,  então os dois  conceitos  não poderão ser  discutidos  no mesmo plano.  Se

dissermos que a clemência corresponde à justiça, mas retirarmos da justiça tudo o que

possa ter de específico, então do próprio processo que faz depositar nela um conjunto

indefinido de determinações resulta que ela apenas corresponderá à justiça no sentido

de não se encontrar em contradição com ela.

A noção de coerência implica averiguar se dois conceitos são “compatíveis”.

Por  outras  palavras,  e  remetendo  para  a  fórmula  de  Lichtenberg,  consiste  numa

experimentação com ideias libertas de “aderências” e postas a chocar umas com as

outras.  Ora,  o  conceito  de  justiça,  pela  indefinição  em  que  o  encontramos,  é

insusceptível de se colocar em choque com a clemência, por estar “espalhado” num

emaranhado  de  determinações.  Daí  que  não possa  estar  em contradição  nem em

consonância com a clemência: simplesmente coexiste com ela, mas como se dela fosse

um vizinho que trabalha fora de horas. A relação da justiça com a clemência e, com

ela, a relação da justiça com o próprio conceito de virtude, ficam postas em causa, na

medida em que a justiça se “indetermina” enquanto virtude ou valor especifico, de tal

modo que, por essa generalização, adquire a forma da virtude em si.

Mas há um ponto que falta considerar e que será, talvez, o mais importante

para  o  problema que está em causa  neste  estudo.  A forma como Séneca procura

esclarecer as relações entre a clemência e a justiça tem características tais que, vendo

bem,  a  única  modalidade  de  remissão  da  pena  que  retém  como  admissível  não

constitui  nenhuma remissão de pena,  no sentido próprio e estrito do termo – mas

apenas uma  aparente remissão de pena,  que na verdade corresponde à pena justa.

Isso significa não apenas que, como vimos, a clemência acaba por fazer parte da justiça
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e  ficar  inteiramente  absorvida  nela,  mas  que  deixa  de  haver  qualquer  tensão  ou

conflito porque um dos termos dessa tensão ou conflito é completamente eliminado

como inadmissível. O termo assim eliminado é justamente toda e qualquer remissão

de pena, todo e qualquer perdão. 

Independentemente do que possa parecer, o De Clementia corresponde, assim,

como que a um manifesto contra a possibilidade de o perdão ou qualquer forma de

remissão  de  pena  ser  alguma  vez  outra  coisa  que  não  absolutamente  indevido  e

reprovável.
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CAPÍTULO II

O CASO DO DEUS SUMAMENTE JUSTO QUE PERDOA

1 – Introdução

Neste capítulo abordaremos uma passagem do Proslogion, em que S. Anselmo

levanta o problema da compatibilidade entre o perdão (sc. a misericórdia) e a justiça

divinos. Mesmo que de forma diversa da que vimos no De Clementia, também nestes

capítulos  do  Proslogion (os  capítulos  VIII  -  XI)  a  contraposição  entre  estes  dois

conceitos e a análise da tensão que sustentam entre si está no centro da preocupação

de Anselmo e constitui o fio condutor.

A discussão é apresentada no plano da teologia cristã. O argumento sobre a

existência  de  Deus,  a  partir  da  ideia  “aquilo  maior  do  que  o  qual  nada  pode  ser

pensado”84,  funciona  também  como  um  pano  de  fundo,  defronte  do  qual  se  vão

desenrolando os vários argumentos secundários expostos no Proslogion. 

Esta  ideia,  ao  mesmo  tempo  que  define  Deus  na  superlatividade  do

pensamento e na Sua perfeição, tem subjacente uma outra ideia, igualmente presente

no discurso que analisaremos: a de que Deus, sendo “aquilo maior do que o qual nada

pode ser pensado”, é simultaneamente e, por causa disso, “maior do que aquilo que

pode ser pensado”. Ou seja, não só a ideia de Deus é “maior” do que qualquer outra

ideia susceptível de ser pensada, mas também é maior do que tudo o mais – o que faz

que seja maior do que aquilo que efectivamente pode ser pensado por nós85.

Este  passo  é  fundamental  para  a  compreensão  do  que  está  em  jogo  no

problema em análise, na medida em que introduz uma “janela” no pano de fundo a

que nos referimos. A ideia de que a perfeição de Deus vai igualmente para além dos

84 “id quo maius cogitari non possit”.

85 Há, portanto, qualquer coisa como uma tensão inerente a este pensamento da superlatividade. Ao
mesmo  tempo  que  supõe  uma  certa  eficácia  do  pensamento,  a  ideia  nuclear  da  chamada  “prova
ontológica” traz consigo uma ultrapassagem do nosso próprio intelecto no confronto com esta mesma
ideia – que de certo modo está ao seu alcance, mas, por outro lado, também o ultrapassa. 
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limites do pensamento, articulada com a ideia de Deus a definir, num certo sentido,

esses mesmos limites, fornece ao teólogo dois “instrumentos de pensamento”. Por um

lado,  permite  que  se  possa  pensar  na  ideia  de  Deus  e,  especificamente,  nos  seus

atributos, porque a ideia de Deus está definida, precisamente, a partir do limite do

pensamento. Se Deus fosse definido como simplesmente “para além” do pensamento,

qualquer tentativa de o compreender seria vã. Neste sentido, o tal “pano de fundo”

permite que pensemos nas perfeições dos atributos divinos,  e que Deus, enquanto

perfeição do pensamento, possa ser concebido como intrinsecamente coerente. Por

outro lado, a ideia de Deus como superior também ao pensamento permite perceber

os  limites  com  que  nos  vemos  confrontados  ao  tentar  “acompanhá-lo”  –  e

designadamente a descoberta de atributos aparentemente incompatíveis (pelo menos

numa perspectiva puramente racional). Ou, dito de outro modo, a ideia de Deus como

superior  também  ao  pensamento  permite  conduzir  o  “acto”  de  tentar  percebê-lo

justamente até ao limite do pensamento, na medida em que Deus pode ser pensado,

mas não compreendido. Nesta perspectiva, o teólogo/filósofo assume o papel de um

narrador, que relata o percurso de um peregrino, de uma “personagem [sub persona]

que  se  esforça  por  elevar  o  seu  espírito  à  contemplação  de  Deus  e  procura

compreender aquilo em que crê.”86 – e que, por isso, pode questionar “livremente” e

“sem receio”, na medida em que reconhece que “é mais fácil pôr toda a água do mar

numa pequena cova na areia do que, com a razão, compreender as profundezas de

Deus”87.  É, pois, nesta tensão, entre a perfeição revelada no limite do intelecto e a

alteridade da mesma perfeição em relação ao intelecto,  que emerge a perspectiva

86 Cf. Proslogion, Prooemium: “de hoc ipso et de quibusdam aliis sub persona conantis erigere mentem
suam  ad  contemplandum  deum  et  quaerentis  intelligere  quod  credit”.   Sobre  a  distinção  entre  o
Anselmo  histórico  e  Anselmo,  enquanto  personagem  no  Proslogion,  Cf.  McMAHON,  Robert,
Understanding the Medieval Meditative Ascent – Augustine, Anselm, Boethius, & Dante, Washington,
D.C., The Catholic University of America Press, 2006, pp. 159 e ss.

87 Esta não é uma formulação de Anselmo. Aludimos aqui à narrativa da Legenda Aurea de Jacobus de
Voragine, que retratava S. Agostinho numa praia a meditar sobre o mistério da Trindade, quando viu
uma  criança  a  trazer  água  do  mar  para  uma  pequena  cova  na  areia.  Como a  criança  continuasse
repetidamente a realizar esta tarefa, Agostinho perguntou-lhe o que fazia. A criança respondeu que
queria transportar a água do mar para a pequena cova, ao que Agostinho replicou ser isso impossível.
Nesse momento, a criança, transformada em anjo, afirmou que seria mais fácil pôr toda a água do mar
naquela cova do que Agostinho, apenas com os recursos da razão, conseguir esgotar as profundezas do
mistério da Trindade. Veja-se VORAGINE, Jacobus, CAXTON, William (trad.), O'NEILL, George (Ed.),  The
Golden Legend – Lives of the Saints, Cambridge, Cambridge University Press, 1914; pp. 105-106.
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desenhada no  Proslogion sobre a forma como alguns atributos  da perfeição divina

contendem entre si.  

A  coerência  interna  das  determinações  de  Deus  e  a  perfeição,  ou

superlatividade, dos seus atributos formam um elemento comum à concepção de Deus

e à constituição de um sistema ético. Os atributos divinos da misericórdia, da bondade

e da justiça, construídos a partir daquela estrutura, levantam problemas e questões

semelhantes no plano dos valores éticos a que correspondem.

Ainda no que diz respeito ao contexto (bem como ao  estilo e ao género do

Proslogion,  realçamos  um  aspecto,  que  de  certo  modo  já  sugerimos,  mas  que  é

importante ter presente para se compreender o que está em causa nas análises do

Proslogion. Quando,  no  Preâmbulo,  S.  Anselmo  anuncia  que  vai  escrever  “por

interposta pessoa”, através de uma personagem [sub persona] – de uma personagem

que busca compreender aquilo em que crê –, indica-nos que o discurso desenvolvido

ao longo da obra se dará na voz daquele peregrino a que nos referimos88. Este aspecto

tem,  por  um  lado,  uma  consequência  directa  no  método  argumentativo,  que

poderíamos  talvez  adjectivar  como  “peregrinatório”  -  pois  busca  as  respostas  por

vários caminhos e de tal modo que, por vezes, as respostas que dá não correspondem

necessariamente à perspectiva do próprio autor, mas a essa busca (ou exploração de

possibilidades) e a ao estilo próprio desta escrita indagatória ou do género literário a

que  pertence.  Este  “desencontro  de  consciência”  entre  o  peregrino  e  S.  Anselmo

importa para a compreensão do Proslogion, pois abre a possibilidade de uma diferença

entre  o  que  a  personagem  diz  e  o  que  o  próprio  autor  quer  realmente  dizer  (e

converte a própria possibilidade dessa diferença numa personagem fundamental do

Proslogion).

Para o início da nossa análise da relação entre a misericórdia e a justiça (que,

como se disse, se centrará nos capítulos IX a XI do Proslogion), recuamos um pouco e

procuramos seguir, em primeiro lugar, o exame das relações entre a misericórdia e a

impassibilidade,  que se acha exposto  no capítulo VIII.  Este  “ponto prévio”  permite

ganhar a pista do conceito de misericórdia que está em causa no texto de Anselmo, ao

88Cf.  McMAHON,  Robert,  Understanding  the  Medieval  Meditative  Ascent,  pp.  159-160.  McMahon
classifica  o  Proslogion como um “Christian-Platonist  ascent”,  e retrata  a  personagem do  Proslogion
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mesmo  tempo  que  predelineia  alguns  elementos  com  um  papel  importante  nos

capítulos seguintes.

2 – Uma misericórdia impassível

A doutrina da impassibilidade está ligada à ideia de que Deus, sendo perfeito,

não é passível de que outro exerça uma acção sobre si próprio. Importa, antes de mais,

ter presente que, quando Anselmo fala aqui de impassibilidade, estão em causa dois

sentidos. Por um lado, impassibilidade significa a total ausência do que quer que seja

correspondente  à  categoria  de  passio,  sc.  do  paschein.  Por  outro  lado,  significa

também a total ausência de algo que constitui, por assim dizer, uma modalidade ou

uma  espécie dessa  primeira acepção:  a  passio como sofrimento num sentido mais

estrito, que envolve a ideia de dor, etc.89. A perspectiva desenhada por Anselmo supõe

que, se Deus não fosse impassível, isso significaria que o seu poder estaria ou poderia

estar,  de  algum  modo,  limitado  –  posto  sob  o  ascendente  de  outro.  Assim,  num

sentido ontológico, a impassibilidade assenta na ideia de que Deus é totalmente activo

no seu ser, e, por isso, em perfeito controlo. Do mesmo modo, a impassibilidade está

ligada à ideia da imutabilidade divina: ser afectado implica uma sujeição a mudança – e

entra em conflito com a ideia de imutabilidade.

Este rápido relance põe em evidência um ponto importante:  mesmo que os

capítulos  aqui  em causa  foquem especialmente  a  tensão  entre  a  misericórdia  e  a

impassibilidade90,  por um lado,  e  a misericórdia e a justiça91,  por  outro,  esses dois

elementos de tensão fazem parte de uma constelação mais vasta de focos de conflito

entre as diferentes determinações atribuídas a Deus, e que parecem implicadas na

ideia  da  sua  perfeição.  Só  a  simultânea  consideração  de  todos  esses  aspectos

como um peregrino numa caminhada (a caminhada, acrescentamos, da peregrinatio vitae).

89 No princípio do capítulo, a noção de impassibilidade poderia ser interpretada como apenas relativa à
primeira acepção, embora a ligação ao conceito de misericórdia sugira que também está em causa a
segunda.  Mas,  no  segundo  parágrafo  gramatical,  torna-se  inequivocamente  claro  que  a  segunda
acepção está também em jogo.

90 No capítulo VIII.

91Nos capítulos IX-XI.
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permitiria perceber mais adequadamente a que ponto o pensamento do superlativo,

de que se trata no Proslogion, esbarra contra limites – se assim se pode dizer, contra

uma contínua ultrapassagem por aquilo a que diz respeito.

Mas concentremo-nos no ponto que o capítulo VIII considera de forma mais

detida.  A pergunta inicial,  “Mas como é que és ao mesmo tempo misericordioso e

impassível?”92 introduz a ideia de que a misericórdia divina entra em aparente choque

com  a  sua  impassibilidade.  Esta  ideia  é  exposta  a  partir  da  própria  composição

etimológica  da  palavra  misericórdia:  miserum –  e,  portanto,  miseria  – enquanto

aflição, sofrimento e angústia, e cor, literalmente, “coração”, no sentido do núcleo de

sentimentos, ou de alma. O conceito de misericórdia inicialmente apresentado é então

associado  à  compaixão  (compassio),  que  significa  literalmente  “sofrimento  com

outro”93. A misericórdia é então um sofrimento no coração pela compaixão para com

os que sofrem94.  O sofrimento é um tipo de afectação.  Ora, se Deus não pode ser

afectado,  como  é  que  pode  ser  misericordioso,  posto  que  a  misericórdia  implica

sofrimento?  A  pergunta  inicial  parte  do princípio  de  que  Deus é  simultaneamente

misericordioso e impassível.  A misericórdia estaria  subentendida enquanto atributo

divino, enquanto perfeição. Mas, do ponto de vista da impassibilidade (que também é

uma componente da perfeição), a misericórdia não se apresenta como uma perfeição,

mas como uma imperfeição95.

Esta  conclusão  não  permite,  no  entanto,  que  o  peregrino  exclua  pura  e

simplesmente a misericórdia dos atributos divinos, porque essa exclusão colide com o

facto de Deus agir misericordiosamente: “Se não és misericordioso, de onde vem ao

infeliz tal consolação?”96. 

92 Cf. Proslogion, cap. VIII, “Sed et misericors simul et impassibilis quomodo es?”

93 N.b., sofrimento nas duas acepções referidas, com a primeira incluída ou pressuposta na segunda.

94 A  redundância  retórica  do conceito  de sofrimento,  presente em  miserum e  em  compassione em
“miserum cor ex compassione” (Cf. Proslogion, cap. VIII) acentua a intensidade daquela afectação.

95 Note-se que, apesar de Anselmo não escolher este percurso, a mesma “imperfeição relativa” também
se aplica inversamente: face à misericórdia, a impassibilidade é uma imperfeição, na medida em que
não permite que Deus corresponda ao infeliz, ou aos que sofrem (miseris), conforme a sua necessidade.

96 Cf. Proslogion, cap. VIII, “et misericors non es, quia nulla miseriae compassione afficeris”.
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Neste  ponto,  dá-se  uma  cisão  fundamental  para  a  análise  global  desta

passagem, e aliás do nosso estudo no seu todo. Para tentar responder à pergunta:

“Como, então, és e não és misericordioso?”97, o peregrino do Proslogion  faz entrar em

cena a diferença entre a perspectiva humana (secundum nos) e a divina (secundum te).

Assim, Deus seria misericordioso segundo “o nosso sentir”, mas não segundo “o seu”.

Há que acrescentar, no entanto, que a expressão secundum te, assim introduzida, não

exprime pura e simplesmente o modo como Deus se vê, mas aquilo que, em resultado

do predicado da impassibilidade (da imutabilidade, etc.), ele próprio é ou tem de ser.

Vejamos  melhor  os  termos  em  que  se  desenha  esta  cisão  e  aquilo  a  que

corresponde. 

Segundo a perspectiva ou o sentir humanos (secundum nos), a misericórdia (o

conceito  de  misericórdia,  o  que  é  compreendido  como  misericórdia)  tem  duas

componentes:  por  um  lado,  aquilo  para  que  o  peregrino  aponta  quando  diz  “nos

sentimus misericordiae effectum” – o effectum (o efeito da misericórdia), i.e., a acção

misericordiosa  que  vem  sobre  nós  ou  de  que  beneficiamos;  por  outro  lado,  a

proveniência desta acção – e, mais precisamente, a sua radicação num determinado

affectum  (que a  põe  e  lhe  dá  sentido):  justamente  o  affectum a  que  chamamos

misericórdia.  Por  outras  palavras,  segundo  a  perspectiva  ou  o  sentir  humanos

(secundum nos), a misericórdia compõe-se destes dois elementos: o afecto (affectum)

– a misericórdia no sentido estrito e, portanto, interior, de afectação da alma – e o seu

efeito externo (effectum), traduzido na acção misericordiosa. Mas isto de tal modo que

há como que uma continuidade entre os dois aspectos em causa: o affectum leva ao

effectum e traduz-se nele, o  effectum é um  effectum de misericórdia na medida em

que exprime o affectum que tem na sua origem. Ou seja, segundo a perspectiva ou o

sentir  humanos  (secundum  nos),  conceber  o  acto  misericordioso  sem  o  affectum

equivale a sair do âmbito da misericórdia: a “curto-circuitar” o conceito.  

Sendo assim, a perspectiva que se abre a partir da tensão entre a misericórdia

enquanto affectum e a impassibilitas destrói esta unidade e obriga a passa a qualquer

coisa muito diferente.  Subsiste a misericórdia experimentada por nós (o  effectum),

mas esse  effectum sobre nós deixa de poder ser posto em correspondência com o
97 Cf. Proslogion, cap. VIII, “Quomodo ergo es et non es misericors”.
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affectum  a  que  secundum nos corresponde (e  tem de  corresponder,  sob  pena de

deixar de ser misericórdia). Ou seja, desta perspectiva produz-se uma cisão no fulcro

do próprio conceito de misericórdia. Essa cisão dissocia o effectum e o affectum e põe

secundum  te (i.e.,  secundum  Deum)  algo  de  outro,  diferente  do  affectum da

misericórdia (algo de outro que não pode ser um affectum, mas também não sabemos

o que seja). De sorte que a misericórdia passa a corresponder ao oxímoro de qualquer

coisa  como  uma  misericórdia  impassível,  constituída  de  tal  modo  que  não  tem

affectum. Este oxímoro continua a incluir,  secundum nos, o effectum (desse lado não

muda absolutamente nada), mas não pode pôr na origem dele a afectação da alma,

antes tem de pôr desse “lado” algo compatível com a perfeição da impassibilidade –

ou  seja,  uma  total  ausência  de  affectum (a  respeito  da  qual  não  sabemos  nem

propriamente a que é que corresponde, nem como pode alguma vez ser a origem do

effectum que secundum nos justamente só pode ser um effectum daquela afectação

da alma que é a misericórdia).

O que assim se desenha corresponde a uma forma clássica de resolução de

conflito entre duas determinações incompatíveis: a cisão de planos, produzida de tal

modo que põe uma das determinações em conflito a pertencer a um plano, enquanto

situa a outra num plano diferente, de sorte que, por assim dizer, não se encontram.

Mas, por outro lado, importa ter presente o que há de peculiar no caso da misericórdia

e da separação entre o secundum te e o secundum nos que entra em cena no cap. VIII

do Proslogion  – aquela  peculiaridade que faz que esta cisão não produza nenhuma

diminuição da tensão. A estrutura do próprio conceito de misericórdia impede que a

cisão aqui em causa separe eficazmente os elementos. Pois, vendo bem, no caso da

misericórdia  não  podem  ser  pura  e  simplesmente  separados:  o  que  caracteriza  o

secundum nos (a nossa compreensão de um effectum como misericórdia) implica uma

perspectiva sobre a sua origem – ou seja, justamente sobre aquilo que está em causa

no secundum te.98 Ora, o que está em causa na cisão entre secundum te e secundum

nos é  o  facto  de  a  perspectiva  secundum  te sobre  aquilo  que  está  na  origem do

98 Como vimos, o próprio conceito de misericórdia implica ao mesmo tempo uma determinada acção
que se sente e o facto de a essa acção corresponder uma determinada origem no sujeito dela (neste
caso, Deus) – mais precisamente, naquela determinação desse sujeito que é o affectum da misericórdia.
Nesse sentido, a compreensão secundum nos do que quer que seja como misericórdia de Deus implica
uma perspectiva sobre Deus (quer dizer, sobre isso mesmo que está em causa no secundum te).
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effectum chocar (e chocar frontalmente) com a perspectiva secundum nos sobre isso

mesmo.

A tensão que, assim, se revela irredutível  entra, portanto,  na própria esfera

daquilo a que o peregrino de Anselmo chama secundum nos (a perspectiva que temos

sobre a misericórdia divina).  Essa perspectiva pode estar  embarcada numa simples

compreensão  da  misericórdia  de  Deus  secundum  nos (que  faz  corresponder  ao

effectum o affectum). Mas também pode estar advertida para a dificuldade em causa

no cap.  VIII  e  perceber  que  secundum te a  misericórdia  de Deus é  sem  affectum.

Sucede, porém, que essa nossa perspectiva que já tem em consideração o secundum

te vê o secundum te, propriamente dito, como que “de fora” e sem saber que é que

secundum te (secundum Deum) está no lugar do affectum – i.e, vê o secundum te como

um oxímoro que não está em condições de resolver.

Isto põe-nos na pista de um ponto decisivo para a compreensão daquilo que é

apresentado no cap. VIII. Trata-se do seguinte: as duas perspectivas – secundum nos e

secundum te – não podem ser concebidas como simétricas, ou seja, como estando

numa posição de igualdade (como se só mudasse o ângulo a partir do qual se observa

e os dois ângulos tivessem a mesma qualidade, ombreassem um com o outro). Sucede

o contrário. Como uma das perspectivas é a de Deus, gera-se uma assimetria tal que a

expressão “perspectiva” pode induzir em erro. Deus vê as coisas exactamente como

são,  nós  vemos  como  se  nos  apresentam  em resultado  da  nossa  limitação.  Neste

sentido, quando se afirma que Deus não é misericordioso segundo si próprio, está-se

simultaneamente a afirmar que Deus não é misericordioso.

Observe-se, antes de avançar,  que, neste passo,  se regista uma semelhança

curiosa com a análise de Séneca. O peregrino de Anselmo, ao não negar os actos que

percebemos como misericordiosos, sugere que Deus realiza actos de misericórdia sem

sentir misericórdia. Resta, no entanto, perceber por que razão o faz.

3 – Conflito: O sumamente justo que injustamente perdoa

S.  Anselmo  abre  o  capítulo  IX  do  Proslogion com um parágrafo  repleto  de

52



perguntas:

“Mas como […] perdoas os maus, se és inteiramente justo e sumamente justo? Como é

que o inteira e sumamente justo faz alguma coisa que não é justa? Ou que justiça é

esta de dar a vida eterna a quem merece a morte eterna? De onde vem, pois, bom

Deus, bom para os bons e maus, de onde vem que salves os maus, se isso não é justo e

se tu nada fazes que não seja justo?”99.

Chamamos,  em  primeiro  lugar,  a  atenção  para  a  presença  latente  da

misericórdia  nesta  passagem.  O capítulo anterior  concluíra  com uma afirmação da

misericórdia  como  salvação  e  perdão,  e  com  uma  negação  da  causa  inicialmente

pressuposta:  “És  pois  misericordioso  porque salvas  os  infelizes  e perdoas  aos  teus

pecadores.  Não  és  misericordioso  porque  porque  não  és  afectado  por  nenhuma

compaixão para com o infeliz”100. Deste modo, como referimos, é deixada em aberto a

razão pela qual estes actos de misericórdia são praticados por Deus.

Na busca desta razão, surge de imediato um outro conflito: o da misericórdia

com a justiça. Note-se que, no capítulo anterior, o conflito dava-se no lado “interno”

(no lado “de dentro”) do conceito de misericórdia: o affectum entrava em conflito com

a impassibilidade.  Por  isso,  concluiu-se  que  aquilo  que  o  conceito  de  misericórdia

secundum nos põe nesse lado interno na verdade não existe em Deus. No conflito com

a justiça, o que está em causa é o effectum, são os actos de misericórdia: “dar a vida

99 Cf. Proslogion, cap. IX, “Verum malis quomodo parcis, si es totus iustus et summe iustus? Quomodo
enim totus et summe iustus facit aliquid non iustum? Aut quae iustitia est merenti mortem aeternam
dare vitam sempiternam? Unde ergo, bone deus, bone bonis et malis, unde tibi salvare malos, si hoc non
est iustum, et tu non facis aliquid non iustum?”

100 Cf. Proslogion, cap. VIII, “Et misericors es igitur, quia miseros salvas et peccatoribus tuis parcis; et 
misericors non es, quia nulla miserias compassione afficeris.”
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eterna  a  quem  merece  a  morte  eterna”101102103.  Mas  estes  têm  uma  dificuldade

adicional: a de não poderem ser negados!

O conceito de justiça presente nesta passagem está inerentemente ligado ao

mérito. Isso infere-se negativamente do enunciado: “Ou que justiça é esta de dar a

vida eterna a quem merece a morte eterna?”. Ou seja, justo seria que Deus desse a

cada um segundo o seu mérito: “bom para os bons”, “mal para os maus”. O perdão é,

por isso, injusto, porque por ele Deus dá “bom para os maus”. 

Este conflito ganha contornos absolutos quando “aquilo maior do que o qual

nada  pode  ser  pensado”  se  aplica  à  justiça.  Deus  não  somente  é  justo,  mas

inteiramente e  sumamente (totus et summe) justo104. E não resta, por isso, qualquer

espaço para variação, nem zonas cinzentas. Chamamos ainda a atenção para o facto

de esta justiça superlativa (digamos: insusceptível de qualquer desvio relativamente ao

justo)  contrastar  com  um  acto  de  misericórdia  que  diz  respeito  a  uma  injustiça

igualmente  levada  ao  extremo.  O  perdão  do  pecador  representa  uma  viragem

extrema:  da  morte  eterna  merecida  e,  por  isso,  justa,  para  uma  vida  eterna

absolutamente  imerecida.  A  justiça  num  extremo  –  a  morte  eterna;  a  injustiça

101 Cf.  novamente  Proslogion,  cap.  IX,  “Aut  quae  iustitia  est  merenti  mortem aeternam dare  vitam
sempiternam?”

102 Veja-se que a ratio  procurada no capítulo IX não corresponde a todo o âmbito possível, a todos os
actos,  da misericórdia.  O que está em causa no conflito que analisaremos é o acto de misericórdia
correspondente ao perdão dos maus, que se traduz em dar vida eterna a quem merece a morte eterna.
Por outro lado, a misericórdia que entra em conflito com a justiça não é a  mesma  misericórdia que
entrara em conflito com a impassibilidade no capítulo anterior. A misericórdia do capítulo IX é já uma
misericórdia despida de afectação.

103 O peregrino tem por implícita uma relação específica entre o pecado e o merecimento da morte
eterna. A ideia de que o pecado nos torna merecedores de uma morte eterna está subjacente a um
entendimento maioritário da ortodoxia cristã, e explicitamente declarado em passagens bíblicas como,
por exemplo, a seguinte: “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida
eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.” (Cf.  Romanos 6:23).  Acrescenta-se ainda que, neste sentido,
aqueles a quem o peregrino chama  mali correspondem aos que merecem a morte eterna. Fica,  no
entanto, por responder, por limitação do âmbito deste estudo, qual o critério que distingue os bons dos
maus, quando as Escrituras afirmam que “não há um justo, nem um sequer” (Romanos 3:10, por sua vez
citação de Eclesiastes 7:20) e que todos são “indesculpáveis diante de Deus” (Romanos 1:20). No sentido
destas passagens, não haveria “bons”, apenas “maus”.

104 A força retórica destes advérbios de modo é ainda avivada pela sua repetição nas duas primeiras
perguntas, e isto de tal modo que Anselmo os coloca no fim da primeira e no princípio da segunda.
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catapultada para o outro – a vida eterna. Veja-se, então, como o que aqui entra em

choque é a ideia de a) um ser “totalmente e sumamente” justo b) cometer um acto

“totalmente e sumamente” injusto.

Mas  registemos  um  outro  aspecto  que  também  é  relevante.  Ainda  neste

primeiro parágrafo, o peregrino de Anselmo introduz discretamente, em vocativo, um

outro conceito essencial para a compreensão da sua argumentação e que na verdade

corresponde à “entrada em cena” de um outro atributo da perfeição divina: “De onde

vem, pois,  bom Deus,  bom para os bons e maus”.105106 São sugeridas duas ideias: em

primeiro  lugar,  a  de  que  Deus  tem  o  atributo  da  bondade  (bonitas)  que,  como

veremos, é,  como todos os outros atributos – e, especificamente, como a justiça –

pensado em termos superlativos (totalmente e  sumamente). Em segundo lugar, essa

mesma bondade é atribuída ao acto de misericórdia que é a salvação dos pecadores.

Esta segunda ideia importa enquanto antecipação do que está em jogo. Até aqui (quer

dizer, tanto no capítulo VIII, quanto no capítulo IX), a relação entre os atributos divinos

caracterizou-se pela tensão ou “conflituosidade”. A bondade, pelo contrário, aparece

como possível  mediador da tensão entre a misericórdia e a justiça. Vejamos de que

modo exerce esse poder de mediação.

4 – A luz inacessível e a fonte escondida

Anselmo começa então a desenhar uma ligação entre a misericórdia para com

os pecadores e a perfeição divina.  Esta ligação é explorada como uma hipótese ou

possibilidade  que  se  trata  de  ver  até  que  ponto  permite  resolver  a  dificuldade.

Corresponde, assim, ao tipo de pensamento peregrino a que foi feita referência supra,

na introdução.

A  primeira  característica  da  bondade  que  nos  é  apresentada  é  a

incompreensibilidade.  Esta  incompreensibilidade  da  bondade  divina  é  ilustrada  por
105 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “Unde ergo, bone deus, bone bonis et malis”

106 Não é irrelevante o modo como a “bonitas” entra em cena – como se disse, na forma de vocativos.
Isso significa que – em vez de entrar em cena como momento daquilo que está a ser analisado – entra,
por  assim  dizer,  “à  margem”,  “lateralmente”.  Como  veremos,  na  continuação  deixa  essa  posição
“lateral” e passa a desempenhar um papel central.  
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três imagens107. A primeira é a da “luz inacessível que Tu habitas”108. A associação à luz

inacessível  é importante  por duas ordens de razões:  por um lado,  apesar  de a luz

possibilitar a visão, olhar directamente para uma luz (onde Deus habita) pode produzir

o efeito oposto,  precisamente o de a impossibilitar;  por  outro lado,  a  ideia de luz

inacessível reforça a ideia de que a natureza de Deus, apesar de ser coerente, está

para  além  daquilo  que  conseguimos  pensar109.  A  segunda  imagem  é  a  de  que  a

bondade está escondida no “altíssimo e secretíssimo da tua bondade”110 - acentua-se

assim a alteridade da “luz inacessível” (altíssimo). A acentuação desta inacessibilidade

– traduzida na expressão “secretíssimo” - é, de certo modo, atenuada pelo facto de se

tratar  da  bondade  divina  –  que  mesmo  que  seja  ontologicamente  exterior ao

pensamento humano entra em relação com o humano.  Esta segunda imagem está

ligada a uma terceira, a da “fonte donde mana o rio da Tua misericórdia”111. A terceira

imagem acentua precisamente o lado de “relação” ou de “contacto” da bonitas, pois

sublinha  como,  afinal,  se  dá  e  vem  sobre  nós.  Apesar  de  a  ideia  de  uma  fonte

“escondida no altíssimo e secretíssimo” sublinhar a alteridade e incompreensibilidade

divinas, há uma ligação entre aquela fonte (e, por maioria de razão, entre aquela luz) e

o pecador: o rio. A misericórdia que provém da bondade constitui o ponto de contacto

entre  a  inacessibilidade  e  alteridade de  Deus  e  aqueles  para  quem  essa

inacessibilidade e alteridade é tal. 

Ao carácter inacessível da profundidade que é própria da bondade divina, o

peregrino  de  Anselmo  acrescenta  um  outro  elemento  não  menos  decisivo:  a

superlatividade deste atributo: “Pois ainda que sejas inteiramente e sumamente justo,

és, contudo, benevolente mesmo para com os maus, e isto porque és inteiramente e

107 Cf. Proslogion, cap. IX, “An quia bonitas tua est incomprehensibilis, latet hoc in luce inaccessibili quam
inhabitas? Vere in altissimo et secretissimo bonitatis tuae latet fons, unde manat fluvius misericordiae
tuae”.

108 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “luce inaccessibili quam inhabitas”.

109 Lembramos, a este propósito, a ligação subtil que é feita à impassibilidade: a bondade de Deus está,
de certo modo, escondida do secundum nos para um secundum Te.

110 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “altissimo et secretissimo bonitatis tuae”.

111 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “fons, unde manat fluvius misericordiae tuae”.
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sumamente bom.”112. 

Vejamos um pouco melhor o que está aqui em causa.  Em primeiro lugar,  o

peregrino eleva o atributo da bondade ao superlativo (“totus et summe”), o que vinca

o paralelismo com a justiça e faz ressaltar também a ligação com o motivo central do

Proslogion. Em segundo lugar,  explica a ideia da superlatividade. Em terceiro lugar,

prepara o terreno para uma “justificação” provisória do perdão: “Serias menos bom se

não fosses benevolente para com nenhum mau. Com efeito, quem é bom para com os

bons e os maus é melhor do que aquele que é somente bom para com os bons. E

quem é bom punindo e perdoando os maus é melhor do que aquele que o é apenas

punindo.”113 Poder-se-ia  mesmo  perguntar  se,  uma  vez  que  é  melhor  –  e  mais

conforme com a  superlativa  bonitas –  ser  bom também para  com maus  (ou  seja,

perdoando), não corresponderia então ao superlativo que Deus fosse bom para com

todos, bons e maus, e a todos perdoasse, sem punir ninguém!

Considerados estes aspectos, cumpre, agora enquadrar a bondade. Se retirada

do  contexto,  poder-se-ia  eventualmente  sugerir  uma  arbitrariedade  no  seu

aparecimento, como se se tratasse apenas de uma solução  ad hoc para fugir a uma

questão  premente  sobre  a  relação  da  misericórdia  com  a  justiça.  No  entanto,  no

contexto específico a que nos reportamos, o da teologia cristã, a bondade tem uma

posição  fulcral  nos  atributos  divinos114.  O  que  está  em  causa  é  o  atributo  divino

também designado como amor, ou caridade. O perdão, ou seja, neste contexto, “dar a

vida eterna a quem merece a morte eterna”, tem a natureza de uma doação: Deus

oferece ao pecador a vida eterna. A doação, por sua vez, é na teologia cristã o corolário

do amor. Quem ama dá, e dá na medida em que ama. A ligação profunda entre o amor

e o perdão como doação é encontrada em passagens bíblicas como, por exemplo, as

seguintes: “Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigénito, para

112 Cf. Proslogion, cap. IX, “Nam cum totus et summe iustus sis, tamen idcirco etiam malis benignus es,
quia totus summe bonus es”.

113 Cf. Proslogion, cap. IX, “Minus namque bonus esses, si nulli malo esses benignus. Melior est enim qui 
et bonis et malis bonus est, quam qui bonis tantum est bonus. Et melior est qui malis et puniendo et 
parcendo est bonus, quam qui puniendo tantum.”

114 Bem como na ética cristã.
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todo o que nele crê  não pereça, mas tenha a  vida eterna”115. Não será, portanto, de

estranhar a associação entre o perdão e o amor. Pelo contrário, devemos entendê-la

como  necessária  no  presente  contexto.  Por  outro  lado,  cumpre  explicitar  a

centralidade deste atributo face aos demais. Particularmente no Novo Testamento, o

amor  surge  não  como  um  atributo  entre  outros,  mas  como  o  elemento

correspondente à própria natureza de Deus no seu sentido mais profundo, a ponto de

se chegar a dizer “Deus é amor”116 (e não “Deus é amoroso” ou “Deus é bondoso”). 

Posto isto, voltemos então à discussão do problema.

Se virmos bem, a elevação da bondade ao superlativo, em vez de resolver o

problema,  intensifica-o.  Estamos  perante  uma  peculiar  linha  de  raciocínio:  num

primeiro  momento  lógico,  somos  confrontados  com  a  incompreensibilidade  da

misericórdia; mais exactamente, somos levados à procura de uma razão para que se

torne compreensível como é que a misericórdia  convive com a justiça. No momento

lógico seguinte, ao chegarmos à razão da misericórdia, depara-se-nos a bondade, cuja

fonte é, se não incompreensível, pelo menos indecifrável! A condução da bondade à

fórmula “totus et summe” fecha ainda mais o círculo, porque não deixa margem para

Deus ser qualquer outra coisa. Assim, o argumento tem como que dois lados – e, um

deles,  que se  cruza  com o outro,  não é o de que a bondade torna a misericórdia

compreensível;  não,  nesse  outro  lado,  o  argumento é,  pelo  contrário,  o  de  que a

incompreensibilidade  da  bondade  torna  compreensível  a  incompreensibilidade  da

misericórdia, por esta ser um rio cuja fonte é a bondade. Por outras palavras, há dois

aspectos aqui em causa: um deles, tem que ver com a circunstância de a fonte do

perdão ser  incompreensível;  o outro,  tem que ver com a incompreensibilidade em

causa ser a da bondade, e não qualquer outra. Não deixa de ser curioso que a intuição

de Anselmo não o leve a afirmar que a bondade torna compreensível a misericórdia,

mas que a misericórdia se origina na incompreensível bondade divina. A remissão para

a  bondade  divina  e  a  reafirmação  do  carácter  superlativo  de  que  se  reveste  (e

115 Cf. João 3:16.

116 Cf. 1 João 4:8 e 16. Cf., em particular, toda a passagem, do verso 7 ao 21; o Apóstolo João elabora
uma ética do amor a partir da natureza divina, e situa no amor o fundamento da expiação e da salvação.
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especificamente de que se reveste face à justiça117), em vez de resolverem o conflito

entre a  misericórdia e a  justiça,  reenquadram o problema e preparam um conflito

entre a bondade e a própria justiça.

Mas, por outro lado, à medida que se avança no capítulo IX e a reflexão sobre a

bondade se aprofunda, o “peso” ou o “protagonismo” da bondade divina aumenta, o

seu conflito com a justiça intensifica-se. E vinca-se cada vez mais a contraposição entre

a  “fonte”  da  bondade  e  a  da  justiça  e  o  recurso  à  primeira  como  princípio  de

compreensão daquele desvio relativamente à última que a misericórdia ou o perdão

de Deus parecem representar. Nos actos de Deus, o peregrino parece diferenciar dois

domínios, correspondentes respectivamente à recompensa dos bons, por um lado, e

ao perdão dos maus, por outro: “Mas se se vê, talvez, por que razão retribuis aos bons

com bens e aos maus com males, devemos certa e profundamente admirar por que

razão tu, que é inteiramente justo e não precisas de nada, concedes bens aos teus réus

e maus”118. Mantendo a ilustração a que o peregrino de Anselmo recorreu um pouco

acima, diríamos que parece haver um âmbito em que a justiça e a bondade jorram

lado a lado ou “coincidem”: é assim quando Deus retribui “aos bons com bens”. Note-

se que, neste caso, é a bondade que desagua no rio da justiça, de sorte que o verbo

usado é retribuir (retribuere). Por outro lado, há também um âmbito onde os rios estão

separados  –  e  é  precisamente nessa  situação  que  sobressai  a  bondade  divina  e  o

carácter  escondido da fonte da bondade divina. Nesse âmbito, a acção divina não se

traduz em retribuir, mas em conceder, ou dar (tribuere)119.

117 Cf.  Proslogion,  Cap.  IX,  “Pois  ainda  que  sejas  inteiramente  e  sumamente  justo,  és,  contudo,
benevolente mesmo para com os maus, e isto porque és inteiramente e sumamente bom.” (“Nam cum
totus et summe iustus sis, tamen idcirco etiam malis benignus es, quia totus summe bonus es.”). Esta
ideia da superlatividade é associada a uma ideia de que “quem é bom para com os bons e maus é
melhor do que aquele que é somente bom para com os bons” (Cf. Proslogion, cap. IX, “Melior est enim
qui et bonis et malis bonus est, quam qui bonis tantum est bonus”). Este argumento reaparecerá no
Cap. XI, em relação à justiça, num sentido totalmente oposto ao que analisamos de momento: “Quem
retribui os méritos dos bons e dos maus é, efectivamente, mais justo do que aquele que retribui apenas
os méritos dos bons” (“Iustior enim est qui et bonis et malis, quam qui bonis tantum merita retribuit”).

118 Cf. Proslogion, Cap. IX, “Et cum forsitan videatur, cur bonis bona et malis mala retribuas, illud certe
penitus est mirandum, cur tu totus iustus et nullo egens malis et reis tuis bona tribuas”.

119 Nesta  diferenciação  de  verbos  volta  a  ser  demarcada  a  importância  da  doação  enquanto
característica da bondade, que é, no entanto, mais claramente visível no âmbito em que parece não
coincidir com a justiça.
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Este  aumento  do  protagonismo  da  bondade  como  fonte  da  misericórdia  e

atributo mediador do conflito entre a misericórdia e a justiça120 introduz também uma

outra inflexão a que importa estar atento. Até aqui, genericamente, na contraposição

entre a justiça e a misericórdia, era a misericórdia – não a justiça – que estava mais em

causa ou que parecia constituir o “elo mais fraco”. Por outras palavras, o atributo que

necessitava de uma “explicação” – o que parecia posto em xeque, era a misericórdia. O

fundamento  da  justiça  parecia,  como  vimos,  seguro.  Ao  constatar-se  que  a

misericórdia  provinha  da  bondade,  o  argumento  desviou-se  para  preparar  uma

contraposição entre a justiça e a bondade. Ora, para este confronto, os dois atributos

têm de ser postos numa posição de igualdade. Se a justiça, com o seu fundamento

primeiramente definido,  permanecesse no “pedestal”  da  discussão,  o  problema da

aparente  incoerência  divina  ficaria  por  resolver.  Mas  o  verdadeiro  “pedestal”  da

discussão é, em última análise, a coerência entre os atributos divinos. É nesse sentido

que  se  pergunta  “como é  que  Deus  tem  simultaneamente  dois  atributos  que  se

parecem contradizer?” – esse “como” implica, como vimos, uma pressão de coerência.

Assim, para responder (com uma solução) à pergunta inicial, o fundamento da

justiça tem igualmente de ser posto em causa. E é por isso que, num sentido inverso, o

mérito  –  o  correlato  da  justiça  –  começa,  subtilmente,  a  entrar  num  terreno  de

incertezas: “Que na tua bondade retribuas com bens os bons e com males os maus, é o

que parece postular a razão da justiça”121. O autor utiliza o termo videtur, como que

antecipando o desmoronar desta tese. Esta sugestão é então apresentada enquanto

uma solução provisória para uma questão carecida de aprofundamento122. A bondade,

no âmbito da misericórdia,  põe igualmente em causa  o fundamento da justiça,  ao

120 Insistimos neste ponto, já anteriormente referido, mas que não é demais acentuar, pela importância
de  que  se  reveste  para  percebermos  a  inflexão  produzida  nestes  passos  do  cap.  IX.  Enquanto  no
princípio da análise o que avultava eram as relações de tensão entre os diversos atributos da perfeição
divina e a forma como a sua pluralidade gera conflito e desencontro, o que é explorado nesta parte do
Proslogion é, pelo contrário, a possibilidade de a própria pluralidade dos atributos fornecer chaves para
mediar esses conflitos entre os atributos. 

121 Cf.  Proslogion,  cap. IX, “Etenim licet bonis bona et malis mala ex bonitate retribuas, ratio tamen
iustitiae hoc postulare videtur.”.

122 Uma ideia semelhante é exposta um pouco antes: “Mas se se vê talvez por que razão retribuis aos
bons  com  bens”  (Cf.  Proslogion,  cap.  IX,  “Et  cum  forsitan  videatur,  cur  bonis  bona  et  malis  mala
retribuas”).
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questionar a impressão inicial e ao levantar a questão de saber se o fundamento da

justiça no mérito é, afinal de contas, um fundamento real ou aparente. Desta forma, os

dois  atributos  colocam-se  frente  a  frente,  em  pé  de  igualdade.  De  sorte  que  se

apresenta uma imagem quase esquizofrénica de Deus: “Ora, quando concedes bens

aos maus, sabemos que o sumamente Bom o quis fazer, mas admirável é porque é que

o sumamente Justo o pôde querer”123.

Em suma,  o  conflito  entre a  misericórdia e a  justiça toma a forma de uma

“gigantomaquia” dos atributos: a “gigantomaquia” dos superlativos entre a justiça e a

bondade. O rio aparentemente calmo da justiça transforma-se em algo de torrencial,

que  se  precipita  contra  a  corrente  não  menos  caudalosa  da  bondade.  É  isto  que

encontramos na continuação do capítulo IX – naquele passo a que podemos chamar o

poema da misericórdia.

5 – O poema da misericórdia

“Ó misericórdia! De que opulenta doçura e de que doce opulência jorras para nós! Ó

imensidão da bondade de Deus, com que afecto deves ser amado pelos pecadores!

Salvas  os  justos,  com a  justiça  a  acompanhar-te,  libertas  aqueles  que,  ao  invés,  a

justiça condena.  Aqueles com a ajuda dos seus méritos,  estes ao arrepio dos  seus

deméritos; aqueles reconhecendo os bens que lhes deste,  estes ignorando os males

que detestas. Ó imensa bondade que excedes assim toda a inteligência, que venha

sobre mim esta misericórdia que com tanta opulência procede de ti! Que em mim se

derrame o que de ti dimana. Por demência perdoa-me, a fim de não ser castigado pela

justiça. Porque, mesmo se é difícil compreender [intelligere] como a tua misericórdia

não está ausente da tua justiça, é todavia necessário acreditar [credere] que nunca o

que transborda da tua bondade, a qual é nulla sem a justiça, tem como adversário a

tua  justiça,  mas  antes  verdadeiramente  concorda  com  ela.  Se  és  misericordioso  é

porque és  sumamente bom, e  se  és  sumamente bom sendo sumamente justo,  és

verdadeiramente misericordioso pela mesma razão que és sumamente justo. Ajuda-

123 Cf. Proslogion, cap. IX, “Cum vero malis bona tribuis: et scitur quia summe bonus hoc facere voluit, et 
mirum est cur summe iustus hoc velle potuit.”
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me, ó Deus justo e misericordioso, cuja luz procuro, ajuda-me a reconhecer o que digo:

és verdadeiramente misericordioso porque és justo.”124

O peregrino de Anselmo transporta estilisticamente o texto do capítulo IX para

uma forma mais explicitamente poética e salmódica de oração, a que por isso mesmo

chamamos  poema  da  misericórdia.  À  primeira  vista,  poderá  parecer  uma  mera

exaltação poética da misericórdia e um louvor dos atributos divinos. No entanto, este

“poema” funciona ao mesmo tempo como um elemento-chave na argumentação do

autor sobre a contradição que temos vindo a analisar, entre a bondade e a justiça.

Nesta passagem, a relação de tensão estabelecida entre “aquilo acima do qual

nada  pode  ser  pensado”  e  “aquilo  maior  do  que  pode  ser  pensado  por  nós”  é

claramente desenhada: “Porque, mesmo se é difícil  compreender [intelligere] como a

tua  misericórdia  não  está  ausente  da  tua  justiça,  é  todavia  necessário acreditar

[credere] nisso”125. Nesta afirmação, fica estabelecido um princípio: no âmbito em que

a revelação divina ultrapasse o limite do que possa ser pensado, acreditar continua a

ser  necessário.  As  dificuldades  relativas  à  inteligibilidade  de  Deus  (sc.  dos  seus

atributos ou do nexo entre os seus atributos) não implicam que o credere fique preso

ao  intelligere.  O  credere é  autónomo  –  e  permite,  aliás,  que  o  crente  continue  a

questionar no plano do  intelligere,  sem que por isso ponha o  credere em causa:  o

credere responde a “o quê?”, o intelligere responde ao “como?”, ou ao “porquê?”. Se

Deus está para além do que é inteligível, o intelecto não o pode anular. Assim, ainda

que isso se mantenha para além do inteligível, crê-se haver um sentido coerente nos

atributos  divinos.  Neste  sentido,  começa  a  desenhar-se  qualquer  coisa  como uma

124 Cf. Proslogion, cap. IX, “O misericordia, de quam opulenta dulcedine, et dulci opulentia nobis profluis!
O immensitas bonitatis Dei, quo affectu amanda es peccatoribus! Justos enim salvas, justitia comitante;
istos vero liberas, justitia damnante. Illos, meritis adjuvantibus; istos, meritis repugnantibus. Illos, bona
quae dedisti cognoscendo; istos, mala quae odisti  ignoscendo. O immensa bonitas, quae sic omnem
intellectum excedis, veniat super me misericordia illa, quae de tanta opulentia tui procedit! Influat in
me, quae profluit de te. Parce per clementiam, ne ulciscaris per justitiam. Nam etsi difficile sit intelligere
quomodo misericordia tua non absit  a tua justitia; necessarium tamen est credere quia nequaquam
adversatur justitiae, quod exundat ex bonitate, quae nulla est sine justitia, imo vere concordat justitiae.
Nempe si misericors non es, nisi quia es summe bonus; et summe bonus non es, nisi quia es summe
justus:  vere idcirco es misericors,  quia summe justus es.  Adjuva me, juste et  misericors Deus,  cujus
lucem quaero; adjuva me, ut intelligam quod dico. Vere ergo ideo misericors es, quia justus.”

125 Cf. novamente Proslogion, cap. IX,“Nam etsi difficile sit intelligere quomodo misericordia tua non 
absit a tua justitia; necessarium tamen est credere quia nequaquam adversatur justitiae”.
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“convergência” ou  “harmonia” entre  a  bondade  e  a  justiça.  Em  suma,  o  que  se

desenha é qualquer coisa como um jogo de xadrez entre o  credere e o  intelligere,

constituídos de algum modo como jogadores autónomos. 

Isto por um lado. Mas, por outro lado, o que também é muito significativo e

tem de ser sublinhado é que essa convergência ou harmonia se dá pela mão daquele

que antes constituía o foco de tensão: a misericórdia. Na verdade, é a tal ponto assim

que, como já veremos, o poema chega a apresentar a misericórdia como sendo aquilo

que se manifesta na própria justiça.

O  primeiro  passo  para  a  convergência  consiste  numa  divisão  dos  actos  de

misericórdia em dois, que é apresentada em três fórmulas distintas: “Salvas os justos

com a justiça a acompanhar-te (iustitia comittante), libertas aqueles que, ao invés, a

justiça condena (iustitia damnante). Salvas os primeiros com a ajuda dos seus méritos

(meritis adiuvantibus), a estes últimos salvas ao arrepio dos seus deméritos (meritis

repugnantibus). Salvas uns reconhecendo (cognoscendo) os bens que lhes deste, aos

outros  salvas  perdoando  (ignoscendo)  os  males  que  detestas”126.  Em  regime  de

paralelismo,  cada uma destas  fórmulas  contrapõe dois  tipos  de pessoas  a  quem a

misericórdia é concedida: os “justos” e os “pecadores”. Em todos os casos referidos, a

misericórdia  está  presente.  O  que  varia  é  o  modo  como  o  está  ou  o  papel  que

desempenha.  

Este passo é importante, em primeiro lugar, porque – pela primeira vez – há

um lado da misericórdia (e não apenas da bondade) explicitamente coincidente com a

justiça127.  Em segundo lugar,  se  à  primeira vista as  várias  fórmulas  podem parecer

meras repetições de contraste entre a “misericórdia justa” e a “misericórdia injusta”,

numa  análise  mais  próxima  apercebemo-nos  de  que  há  um  decrescendo nesse

contraste  (um  decrescendo  da  intensidade  da  relação  com  a  ideia  de  justiça).  Na

126 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “Justos enim salvas, justitia comitante; istos vero liberas, justitia
damnante.  Illos,  meritis  adjuvantibus;  istos,  meritis  repugnantibus.  Illos,  bona  quae  dedisti
cognoscendo; istos, mala quae odisti ignoscendo.”

127 Aqui há que ter em conta vários aspectos. Por um lado, a coincidência que já havia sido encontrada
dizia respeito à justiça e a bondade. Por outro lado, essa coincidência entre a justiça e a bondade dizia
respeito única e exclusivamente à salvação dos bons e não parecia ter nada que ver com a misericórdia.
A misericórdia ou o perdão ficava justamente do lado em que a justiça e a bondade não coincidiam.
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primeira formulação, há um confronto claro entre a justiça e a injustiça. Na segunda, a

referência à justiça já é mais subtil, e remete já para o indivíduo: o que é apontado

assenta no conceito de mérito, que vimos ser o elemento principal do conceito de

justiça inicialmente proposto. Na última fórmula, a referência à justiça é ainda mais

distante, pois o que está em causa é a perspectiva e a acção de Deus, que reconhece

os  méritos  que  ele  próprio  concedeu  e  perdoa  os  deméritos  que  abomina.  Esta

progressão subtil, ao introduzir a justiça numa parte dos actos misericordiosos, por um

lado, e ao fazer esbater a distinção entre esses e os que seriam injustos, por outro,

prepara o leitor para uma recolocação da questão.

Ora, é essa inflexão que encontramos produzida logo a seguir:  “[...]  Porque,

mesmo se é difícil  compreender como a tua misericórdia não está ausente da tua

justiça, é todavia necessário acreditar que nunca o que transborda da tua bondade – a

qual  é  nulla sem  a  tua  justiça  –  tem  como  adversário  a  tua  justiça,  mas  antes

verdadeiramente concorda com ela.”128 

O  que  encontramos  neste  passo  é  um cruzamento fulcral  da  justiça  com a

bondade – um cruzamento em que o intelligere se sujeita ao credere, mas num sentido

peculiar, como vimos. O intelecto poderia dar lugar à fé simplesmente em virtude de

ele  próprio  não  encontrar  nada  (de  sorte  que  o  resultado  dessa  cedência

correspondesse a uma total ausência de intelligere). Mas não é isso que está aqui em

causa. Aqui a cedência do intelecto está ligada ao reconhecimento de uma intelligentia

superior que, no entanto (essa é a dificuldade), reside numa “luz inacessível”. Neste

sentido, o credere impõe-se, não porque seja por natureza superior ao intelligere, mas

por corresponder à sujeição a um intelligere divino.

Por um lado, ainda no que diz respeito à metáfora da fonte, quando se afirma

que “o que transborda” da bondade divina jamais tem como adversária a justiça e

quando se aponta para uma “concordância” entre os atributos de Deus, inclui-se a

misericórdia. Neste ponto, acentua-se a ideia anterior sobre o esbatimento do conflito

ou da tensão entre os atributos: a misericórdia coincide com a justiça. No entanto,

128 Cf. novamente  Proslogion, cap. IX, “Nam etsi difficile sit intelligere quomodo misericordia tua non
absit a tua justitia; necessarium tamen est credere quia nequaquam adversatur justitiae, quod exundat
ex bonitate, quae nulla est sine justitia, imo vere concordat justitiae.”
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mesmo  nas  três  fórmulas  que  analisámos,  o  âmbito  de  coincidência  entre  a

misericórdia  e  a  justiça  ficava  ainda  longe  de  corresponder  a  todas  situações  de

misericórdia (e designadamente deixava de fora a coincidência no caso do perdão).

Subsistia, portanto, uma margem de não-coincidência. Ora, esta passagem que agora

estamos a analisar  aponta,  pelo contrário,  para uma harmonia total  que o  credere

inculca ter de haver até entre a justiça e a misericórdia. A dificuldade está em que não

se  concebe  perceber  como.  Essa  é  a  dificuldade  do  intelligere –  e  corresponde  à

questão que está por responder desde o início129.

Assim, o que é então introduzido de substancialmente novo neste passo é uma

afirmação sobre a relação entre os dois atributos, numa preparação do terreno para,

finalmente, poderem ser contrapostos. Mas o facto é que, por outro lado, o peregrino

de Anselmo introduz um novo elemento, que na verdade o leva a explorar uma nova

possibilidade – e significa nada menos do que uma viragem. Se até aqui a junção da

bondade  e  da  justiça  podia  ser  pensada  como  uma  mistura  de  água  e  azeite,  a

afirmação de que a bondade de Deus é  nulla  sem a Sua justiça deita por terra esta

imagem. A palavra  nulla, neste contexto, poderia ter, pelo menos, dois sentidos. Por

um lado, poderia significar que a bondade  não existiria sem a justiça, no sentido de

serem atributos interdependentes, cujo origem se encontraria num princípio comum,

que implicaria e integraria ambos. Deste modo, um princípio comum uniria o que à

primeira (e à segunda…) vista parece ser uma oposição. Esta interpretação poderia ser

favorecida pelo que se diz na passagem seguinte: “és verdadeiramente misericordioso

pela mesma razão que és sumamente justo”130. Se assim fosse, o que se afirma em

relação à  bondade  –  ser  nulla  sem a  justiça  –  poderia  ser  inversamente  afirmado

também em relação à justiça (dizendo-se então que ela é nulla sem a bondade). Isto

resolveria o problema, se porventura se estivesse em condições de determinar então a

natureza e determinação desse princípio comum.

Sucede, porém, que, em vez de seguir esse caminho (que, de todo o modo, fica

desenhado como possibilidade), o peregrino de Anselmo vai numa outra direcção – a
129 Entenda-se: entre a justiça e a misericórdia no âmbito de uma relação entre a justiça e a bondade.

130 Cf. novamente a passagem do Proslogion, cap. IX, “Nempe si misericors non es, nisi quia es summe 
bonus; et summe bonus non es, nisi quia es summe justus: vere idcirco es misericors, quia summe justus
es.”
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de “acreditar” que a misericórdia e, por maioria de razão, a bondade131, em vez de

serem explicadas por um princípio comum a elas e à justiça, são  fundamentadas na

própria  justiça:  “ajuda-me  a  reconhecer  o  que  digo:  és  verdadeiramente

misericordioso  porque  és  justo”132.  Nesta  perspectiva,  o  sentido  mais  próximo  da

expressão  nulla tem que  ver,  não  com  uma complementaridade  em razão  de  um

princípio comum, mas com o carácter  anterior da justiça relativamente à bondade,

como  se  a  bondade  não  tivesse  lugar  e  não  valesse nada  sem  a  justiça  –  e  isto

precisamente porque “procede”  dela e só nela nela ganha sentido!

Mas  a questão está em saber por que razão o discurso seguiu no sentido de

afirmar que a bondade vem da justiça, pondo nela a “coroa”, e não o contrário – ou

seja, fundando a justiça na bondade. Se a bondade, ou o amor, tem na fé cristã um

carácter tão marcadamente central, por que razão S. Anselmo (sc. o seu peregrino)

inverte todo o argumento para afirmar que a bondade vem da justiça, e não o inverso?

Resta-nos  continuar  a  seguir  a  linha  argumentativa,  e  perceber  onde  nos

pretende levar.

6 – Uma “nova” justiça?

O poema da misericórdia inverte então a questão por completo. A pergunta:

“como  é  que  és  misericordioso,  se  a  misericórdia  é  injusta  e  Tu  és  justo?”  foi

respondida precisamente porque se passou a afirmar: “a misericórdia é justa”.  Por

outras  palavras,  a  resposta  à  pergunta  conseguiu-se  pela  negação  de  uma  das

premissas: a de a misericórdia ser injusta. Essa negação, por sua vez, deu-se por uma

integração  do  conceito  que  à  partida  gerava  o  conflito  –  a  bondade,  através  da

misericórdia  –  no  conceito  aparentemente  “estável”:  a  justiça.  Como  vimos

anteriormente, o fundamento da justiça, o mérito, fora remetido para segundo plano

para uma confrontação entre a justiça e a bondade. 

131 Apesar de o discurso se desenvolver na forma de uma análise da relação entre a misericórdia e a
justiça.

132 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “adjuva me, ut intelligam quod dico. Vere ergo ideo misericors es,
quia justus.”
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A viragem produzida no final do “poema da misericórdia” deixa “no ar” uma

pergunta: como é que a justiça implica a misericórdia? Ou, dito de outro modo: se a

bondade vem da justiça, então qual o princípio da justiça que está em causa – qual é o

sentido de afirmar como justo – e decorrente da própria justiça – todo o âmbito da

bondade?

Logo após o poema da misericórdia, a voz do credere pergunta: “Não nasce a

tua misericórdia da tua justiça? Não perdoas  tu aos  maus por justiça? Se é assim,

Senhor,  se  é  assim,  ensina-me  como.”133 Esta  pergunta  dá  lugar  a  um  novo

desenvolvimento. A partir do  credere,  o peregrino de Anselmo procura encontrar o

que poderá corresponder a “perdoar aos maus por justiça”. Ou seja, procura encontrar

um novo intelligere, que responda à nova pergunta resultante da viragem efectuada. E

o  que  vem a  seguir  é  justamente  o  “ensaio”  de  uma possibilidade  de  resposta  à

pergunta sobre como pode ser justo perdoar.

“Não  será  porque  é  justo  que  sejas  tão  bom,  que  não  possas  ser

compreendido/concebido [intelligi] como melhor, e que operes com tanto poder, que

não possas ser concebido como mais poderoso?”134

Importa,  antes  do  mais,  perceber  que  a  hipótese  que  agora  passa  a  ser

explorada envolve uma significativa mudança no sentido de “justum”. O peregrino não

o refere expressamente, mas basta olhar para o enunciado que acabamos de citar para

ver que é assim. “Justum” não significa aqui uma determinação dos actos (do facere) –

no caso, uma determinação dos  actos de Deus, do seu  agir. Esse era o sentido que

estava em causa desde o princípio – e a justiça tinha que ver com Deus retribuir a cada

um segundo o que merece, etc. Aqui “justum” tem que ver – não com os actos ou com

o facere de Deus – mas com o seu próprio esse, com a forma como tem de ser: “Não

será porque é justo que sejas tão bom, que não possas ser compreendido/concebido

[intelligi] como melhor?”135

133 Cf.  Proslogion,  cap.  IX,  “Ergone misericordia  tua nascitur  ex  iustitia  tua?  Ergone parcis  malis  ex
iustitia? Si sic est, domine, si sic est doce me quomodo est.”

134 Cf. Proslogion, cap. IX, “An quia iustum est te sic esse bonum, ut nequeas intelligi melior, et sic 
potenter operari, ut non possis cogitari potentius?”

135 Cf. nota anterior.
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Este “novo” conceito de justiça que se está a desenhar, como uma hipótese de

resolução do problema em análise, corresponde, por um lado, a um certo  debitum,

que é devido não aos homens, mas ao próprio Deus. Parece como que um corolário do

conceito basilar do argumento ontológico. Ou seja, Deus é “aquilo maior do que o qual

nada pode ser pensado”;  então,  os atributos de Deus têm de corresponder a essa

superlatividade. No fundo, a justiça concebida nestes termos parece ser uma espécie

de pressão deôntica sobre a própria constituição ontológica de Deus – uma pressão

que se expressa nos seus atributos. 

Este novo conceito de “justum” sc. de justiça não corresponde propriamente,

ao contrário da “velha justiça”  (da justiça no sentido mais comum, que estava em

causa desde o princípio) – ou seja, a justiça de Deus retribuir aos homens em função

do que merecem, etc. Desde logo, porque, neste caso, a justiça não corresponde a um

atributo divino  com conteúdo próprio  (a  um atributo  entre  outros)  .  É  antes  uma

marca, na forma deôntica, da ontologia divina, que se “dirige” aos seus atributos: uma

marca de como deve-ser Aquele em que o-que-é corresponde totalmente à perfeição

do ser  – portanto,  ao dever-ser.  Ao contrário da “velha justiça”,  que assentava na

acção – “é justo que Deus retribua algo” – aqui, a justiça assenta no ser – “é justo que

Deus  seja  algo”.  Por  outro  lado,  ao  contrário  da  justiça  no  “velho”  sentido,  que

correspondia a uma pressão externa a Deus, aqui a pressão é apenas relativa ao que

Deus é – e, por isso, interna a si. Em suma, este conceito engloba, por um lado, uma

noção de dever-ser, em vez de dever-fazer, e, por outro, está constituído de tal modo

que a origem da pressão deôntica é interna ao próprio Deus. 

O segundo aspecto a ter em conta é que o peregrino considera especificamente

a pressão deôntica sobre o próprio ser de Deus em relação a dois atributos: a bondade

e o poder de Deus. Assim, o que está em causa é, em particular, o carácter superlativo

da bondade e o carácter superlativo do poder de Deus – a superlatividade desses dois

atributos  que  ficaria  diminuída  se  Deus  não  pudesse  perdoar  aos  maus.  Ou  seja,

especificamente no que à misericórdia diz respeito, é justo136 que Deus seja tão bom e

tão poderoso, que essa bondade e esse poder se estendam também aos maus, na

forma de perdão e favor – na forma de misericórdia: “Verdadeiramente, o que há de

136 Note-se, “justo” no novo sentido de que se falou.
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mais justo? Certamente, isto não aconteceria se fizesses bons unicamente a partir dos

não-bons, e não a partir dos maus também”137.

Anselmo  utiliza  então  este  instrumento  de  pressão  deôntica  em  relação  à

bondade  e  ao  poder:  o  perdão  é  assim  explicado pela  justiça  da  superlativação

daqueles atributos. Em suma, o perdão é uma consequência de uma pressão deôntica

sobre os atributos divinos da bondade e do poder, no sentido da sua superlativação (a

pressão que faz que só possam ser de tal modo que fique excluído algo ainda maior). A

justiça  não  está  no  acto  –  perdoar  –  mas  em  Deus  ser  superlativamente  bom  e

poderoso. O acto de perdoar “concorda” com isso – exprime isso.  

A este propósito, cumpre realçar o significado desta nova perspectiva no fio de

argumentação em análise. Ao contrário da “velha justiça”, em que Deus estaria, por

assim dizer, vinculado, ou obrigado, a agir de um determinado modo, em função de

um  elemento  externo  (o  comportamento  humano),  neste  conceito  de  justiça,

especificamente aplicado à bondade e ao poder divinos, Deus é impassível. Entenda-

se, o conceito de impassibilidade agora em jogo não corresponde propriamente ao

sentido de não sofrer, mas ao sentido de Deus não se deixar constranger por qualquer

elemento externo: a justiça que se manifesta no agir de Deus é a justiça da sua própria

natureza – não depende, em  absoluto, de mais nada. Este conceito corresponde ao

segundo elemento característico deste tipo de justiça – a origem interna da própria

pressão deôntica, neste caso aplicada à explicação do fenómeno do perdão.

7 – Justiça em espelho

Neste  ponto  dá-se,  no  entanto,  uma  transição  curiosa:  “É  assim  justo  que

perdoes os maus e faças os bons a partir dos maus”138. Por um lado, a frase surge em

modo de conclusão do raciocínio anterior (Hoc itaque); por outro, a ênfase da justiça

volta a não estar posta naquilo que Deus é (“é justo que sejas”), mas nas suas acções

(“é justo que faças”). A questão que levantamos é, então, a seguinte: como é que pode

137 Cf.  Proslogion,  cap.  IX,  “Quid  enim  hoc  iustius?  Hoc  utique  non  fieret,  si  esses  bonus  tantum
retribuendo et non parcendo, et si faceres de non bonis tantum bonos, et non etiam de malis.”

138 Cf. Proslogion, cap. IX, “Hoc itaque modo iustum est ut parcas malis, et ut facias bonos de malis.”.
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esta afirmação corresponder a uma conclusão do raciocínio anterior – ou seja, o de

que é justo que Deus seja de determinado modo – se o objecto da justiça agora em

causa  já  não  está  no  ser,  mas  no  fazer? Consideramos  duas  possibilidades  de

interpretação.

Será que Anselmo está a descartar a própria exploração que acaba de fazer, e a

regressar ao velho conceito de justiça, esse sim assente nas acções ou relativo a elas?

Por outras palavras, estará Anselmo a identificar uma espécie de resistência a esta

“nova  justiça”,  assente  na  justiça  dos  actos?  Essa  interpretação  poderia,  de  certo

modo,  ser  corroborada pelo  que se  diz  a  seguir:  “O que de nenhum modo se  faz

justamente não se deve fazer, e o que não se deve fazer faz-se  injustamente. Se tu,

pois, injustamente fazes misericórdia aos maus, não deves fazer misericórdia. E, se não

deves fazer misericórdia, és misericordioso injustamente. O que é tão ímpio de dizer,

que é pio crer que és misericordioso para com os maus  justamente.”139. No entanto,

como vimos, a “nova justiça” funciona como um corolário da fórmula “aquilo maior do

que o qual nada pode ser pensado” – no sentido em que a própria natureza de Deus

contém  uma  pressão  deôntica  de  superlatividade.  Ora,  em  lado  algum  no  texto

encontramos  uma  negação  desse  corolário.  Pelo  contrário,  como  veremos,  esta

pressão toma forma no sentido de “justificar” o acto de perdão divino. O que parece

estar aqui em causa é uma outra coisa, ligada à explicação do castigo divino, agora à

luz deste novo conceito.

Consideremos então uma outra hipótese. Vimos atrás que o novo conceito de

justiça consistia numa pressão deôntica em relação à própria “natureza” de Deus e,

especificamente, em relação aos atributos divinos da bondade e do poder. Vimos, por

isso, que a “nova justiça” não tinha, por definição, qualquer pressão ou imperativo

externo a que Deus estivesse sujeito – uma pressão exterior que o obrigasse a fazer

algo.  E  lembrámos,  a  esse  propósito,  a  relação  deste  passo  com  o  atributo  da

impassibilidade. 

A expressão “É assim justo que  perdoes [...]  e  faças”140 não parece traduzir,

139 Cf. Proslogion, cap. IX, “Denique quod non iuste fit, non debet fieri; et quod non debet fieri, iniuste
fit.  Si ergo non iuste malis misereris, non debes misereri; et si non debes misereri, iniuste misereris.
Quod si nefas est dicere, fas est credere te iuste misereri malis.”.
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então,  uma  anulação  do  raciocínio  anterior,  mas  antes  uma  consequência  desse

raciocínio no plano da acção. Por outras palavras, o perdão – que na perspectiva da

“nova” justiça, é uma consequência da justiça em relação ao ser – na perspectiva da

acção, é justo. Esta justiça da acção continua a remeter para a conformidade entre o

que Deus deve ser e o que é, mas agora a partir do plano da acção, não do plano do

ser.  No fundo,  o  conceito  de  justiça  é  o  mesmo,  “Deus  ser  aquilo  que  é”,  mas  a

perspectiva é a da acção. A resposta à pergunta “é justo Deus perdoar?” faz-se através

da  fórmula  “Sim,  porque  ao  perdoar  Deus  está  a  responder  à  pressão  deôntica

correspondente  à  superlativação  da  sua  bondade  (e  do  seu  poder),  e  o  perdão

corresponde a uma manifestação disso mesmo”. Neste sentido, o que parece estar a

acontecer não é uma anulação do “novo” conceito de justiça, mas uma aplicação desse

“novo” conceito no plano da acção. Ou seja, no que diz respeito a Deus perdoar, a

justiça desse acto é uma consequência da “nova justiça” em relação à bondade (ou

seja, uma consequência da pressão deôntica relativa à superlativação da bondade e do

poder – e não de qualquer pressão externa). No fundo, diríamos que esta justiça da

acção constitui-se em espelho relativamente à justiça do ser. Inicialmente, o ponto de

vista era o ser de Deus: é justo que Deus seja sumamente bom. Deus ser sumamente

bom inclui  perdoar,  logo  perdoar  é  uma consequência  da  justiça  do ser  de  Deus.

Agora, no entanto, a questão é vista pelo prisma inverso. Deus perdoa. É justo que

Deus perdoe, porque este perdão é uma consequência – ou uma derivação, ou uma

componente – de ser justo que Deus seja sumamente bom. 

Parece, então, que Anselmo formula a “nova” justiça do ser precisamente para

reformular a justiça da acção – que até então estava “presa” ao sentido retributivo. O

acto de perdão é, pois, explicado por intermédio da justiça de Deus ser sumamente

bom (e sumamente poderoso). O que aconteceu então à justiça enquanto atributo, ou

seja, à “velha justiça”, que correspondia a Deus agir em função do mérito de cada um?

Será que foi anulada pelo “novo” conceito de justiça? 

O  “novo”  conceito  de  justiça,  se  se  aplica,  através  do  princípio  da

superlativação, a todos os atributos divinos, não pode, portanto, ser ele mesmo um

140 Cf. novamente Proslogion, cap. IX, “Hoc itaque modo iustum est ut parcas malis, et ut facias bonos de
malis.”.
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atributo.  Assim,  não anula  propriamente o conceito  antigo141.  É  nesse  sentido que

surge a resistência que é registada no final do capítulo IX: “O que de nenhum modo se

faz justamente não se deve fazer, e o que não se deve fazer faz-se injustamente. Se tu,

pois, injustamente fazes misericórdia aos maus, não deves fazer misericórdia. E, se não

deves fazer misericórdia, és misericordioso injustamente. O que é tão ímpio de dizer,

que  é  pio  crer  que  és  misericordioso  para  com  os  maus  justamente.”142.  Esta

resistência termina com uma fórmula de  credere,  “é pio crer que és misericordioso

para com os maus justamente”, que é ao mesmo tempo uma reafirmação do “novo”

conceito. Levanta-se então a pergunta: o que acontece à justiça no “velho” sentido, o

de Deus retribuir conforme os actos, e como é que ela se relaciona com o “novo”

conceito?

8 – Um novo secundum te / secundum nos

No início do capítulo décimo, o “velho” conceito de justiça é retomado em

força: “Mas é também justo que punas os maus. Que há de mais justo: que os bons

recebam os bens e os maus os males? Como é então justo que punas os maus e justo

que os perdoes?”143.  O ponto de partida (“Mas”/”Sed”) responde à última frase do

capítulo anterior144, e o conceito de mérito é trazido novamente para evidenciar o seu

contraste com o conceito de justiça que acabara  de ser  exposto.  Pois,  se a justiça

corresponde  a  uma superlativação  dos  atributos  divinos,  e  se  essa  superlativação,

enquanto é relativa à bondade, produz actos de perdão, fica em aberto como é que

Deus pode castigar – o que, de certo modo, é uma inversão da questão primordial145! 

Pergunta-se então “Será que de um certo modo punes justamente os maus e

141 Pelo contrário, como veremos a propósito do capítulo XI, aplica-se-lhe na mesma medida.

142 Cf. nota 139.

143 Cf. Proslogion, cap. X, “Se et iustum est, ut malos punias. Quid namque iustius, quam ut boni bona et
mali mala recipiant? Quomodo ergo et iustum est ut malos punias, et iustum est ut malis parcas?”

144 Ou seja, à afirmação “é pio crer que justamente és misericordioso para com os maus”.

145 Ou seja, da pergunta “De que forma pode Deus perdoar?”
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de outro justamente os perdoas?”146. É neste sentido que Anselmo parece introduzir

novamente a bipartição  secundum nos/secundum te. A justiça  secundum nos é uma

reformulação exacta da “velha justiça”: “Quando punes os maus, é justo porque está

de acordo com os seus méritos”147 – ou seja, é justo porque Deus age em função dos

seus méritos. Por outro lado, a justiça secundum te, a que está subjacente ao perdão, é

definida nos seguintes termos: “quando […] os perdoas, é justo porque é digno não

dos seus méritos mas da tua bondade”148; a ideia é reforçada mais à frente: “é justo

não porque nos retribuas algo devido, mas porque fazes o que é digno de ti, tu que és

sumamente bom”149.  A questão que levantamos é a seguinte: que justiça estará em

causa neste  conceito  de  secundum te? A primeira característica deste  conceito  de

justiça é dizer respeito a uma acção: “é justo que faças”. A segunda,  e talvez mais

importante: o fundamento da acção (ou seja, a origem da pressão em causa) não é

encontrada em qualquer elemento externo a Deus, mas nos seus próprios atributos –

mais exactamente, na sua bondade. É justo então que Deus perdoe porque está a agir

conforme  a  sua  bondade;  mas  a  segunda  passagem  remete  para  o  superlativo:

sumamente bom. Neste sentido, de forma mais completa diríamos: justo é que Deus

perdoe porque está a agir conforme ao carácter superlativo da sua bondade. Note-se,

então,  que  a  justiça  aqui  em  causa,  a  que  reaparece  neste  ponto  sob  o  nome

secundum te, corresponde à que foi desenhada a partir da nova justiça, o tal conceito

de justiça em espelho: a justiça do ser  (a  “nova” justiça)  perspectivada a partir  da

acção.

Em suma, Anselmo esboça de novo um quadro de oposição  secundum nos /

secundum Te, mas agora com um sentido totalmente diferente do que tinha usado no

capítulo VIII a propósito da relação entre a misericórdia e a impassibilidade. No caso da

misericórdia, vimos que a distinção entre o secundum te e o secundum nos residia no

facto de associarmos aos actos imerecidos de Deus uma certa afectação da Sua parte

146 Cf. Proslogion, cap. X, “An alio modo iuste punis malos, et alio modo iuste parcis malis?”

147 Cf. Proslogion, cap. X, “Cum enim punis malos, iustum est, quia illorum meritis convenit”

148 Cf. Proslogion, cap. X, “cum vero parcis malis, iustum est, non quia illorum meritis, sed quia bonitati
tuae condecens est”.

149 Cf.  Proslogion, cap. X, “ita iustus es non quia nobis reddas debitum, sed quia facis quod decet te
summe bonum.”.
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(secundum  nos),  quando  em  Deus  não  pode  haver  afectação,  em  virtude  de  ser

impassível  (secundum  te).  Aqui  trata-se  de  uma  hipótese  bastante  diferente.  A

afirmação é que Deus é justo tanto num caso como noutro, residindo a diferença não

necessariamente na nossa perspectiva, mas na origem da pressão deôntica: num caso,

a partir do que a criatura merece (secundum nos), no outro, a partir do que é devido

ao próprio Deus em função da sua natureza – da sua bondade (secundum te).

Há, no entanto,  um elo de ligação entre a presente divisão e o conceito de

misericórdia. Como vimos na análise do capítulo VIII, a questão pendente de resposta

era a de saber como é que sentíamos o effectum da parte de Deus (e se trata de um

effectum de misericordia), se não há nenhum affectum correspondente em Deus. Por

outras palavras, cumpria saber qual o fundamento da misericórdia divina. No capítulo

IX discutia-se se era da “velha” justiça que essa misericórdia vinha. Nesta passagem

vem  à  superfície  uma  explicação  para  tal:  é  que  Deus,  quando  perdoa,  está  a

responder a um debitum interno de superlativação dos seus atributos, que culmina no

perdão.  Por  outras  palavras,  Deus não sente  afecto;  os  seus actos  de misericórdia

advêm de uma pressão deôntica inerente à própria natureza divina.

Permanecem,  no  entanto,  duas  ideias  fundamentais  por  ligar.  Em  primeiro

lugar, se a “nova” justiça implica, pela sua associação ao princípio da impassibilidade,

que Deus não pode ser constrangido nas suas acções por nenhuma pressão externa,

como é que a “velha” justiça pode subsistir numa construção  secundum nos, se esta

implica  precisamente  uma  resposta  divina  em  função  da  pressão  proveniente  do

mérito – que é, portanto, externa? Em segundo lugar, se a “nova” justiça implica, como

corolário do princípio “aquilo acima do qual nada pode ser pensado”, a superlativação

de todos os atributos divinos, então nessa superlativação também tem de figurar a

justiça. São precisamente estas questões que Anselmo aborda no capítulo XI.

9 – Não um, mas dois “secundum te”

“Mas  não  é  justo  também  secundum  te,  Senhor,  que  punas  os  maus?

Seguramente, é justo que sejas tão justo que não te possamos pensar mais justo. E não
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o serias nunca se apenas retribuísses bens aos bons, sem retribuíres males aos maus.

Quem retribui os méritos dos bons e dos maus é, efectivamente, mais justo do que

aquele que retribui apenas os méritos dos bons.”150

Anselmo desconsidera assim a formulação secundum nos do capítulo anterior,

afirmando que, em última análise, Deus, quando castiga,  também o faz segundo si

próprio. Este novo elemento é, de certo modo, uma consequência lógica do que fora

afirmado até então – e dá como que resposta às objecções que apresentámos no final

do ponto anterior. Por um lado, se Deus pune simplesmente em função do mérito das

criaturas, isso significa, em última análise, que a sua acção é condicionada por algo que

não Ele mesmo. Neste sentido,  a construção  secundum nos (o  “velho” conceito de

justiça) não seria compatível com a impassibilidade (Deus seria afectado), nem com o

“novo” conceito de justiça (que, como vimos, sendo um corolário do princípio “aquilo

maior do que o qual nada pode ser pensado”, implica a ideia de que Deus responde

apenas a uma pressão interna a si  mesmo).  Por outro lado,  se esta “nova” justiça

implica, através de uma pressão interna divina, a superlativação dos atributos, então a

própria justiça (a “velha”) teria de estar incluída nessa superlativação.

Assim, o conceito da “nova” justiça, a justiça do ser, é aplicado à “velha”, a do

fazer: “Seguramente é justo que sejas tão justo que não te possamos pensar mais

justo”151.  A  construção  do  atributo  da  justiça  assume,  portanto,  uma configuração

diferente. Deus castiga, não com fundamento no mérito das criaturas, mas no debitum

interno relativo à superlativação da justiça. Deste modo, aquilo que é visto como uma

punição  em  função  do  nosso  mérito  (secundum  nos)  é,  na  verdade,  uma  visão

superficial do que acontece em Deus. Ele age em resposta àquilo que é. Em suma, a

justiça secundum te corresponde ao princípio mediante o qual Deus retribui segundo o

mérito, mas em que a fundamentação última desse acto reside unicamente na pressão

deôntica do superlativo em relação ao atributo da justiça.

A consequência directa deste raciocínio é a defrontação de dois princípios – a
150 Cf. Proslogion, cap. XI, “Sed numquid etiam non est iustum secundum te, domine, ut malos punias?
Justum quippe est te sic esse iustum, ut iustior nequeas cogitari. Quod nequaquam esses, si tantum
bonis bona, et non malis mala redderes. Iustior enim est qui et bonis et malis, quam qui bonis tantum
merita retribuit.”

151 Cf. Proslogion, cap. XI, “Justum quippe est te sic esse iustum, ut iustior nequeas cogitari.”
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bondade e a justiça – no próprio plano do secundum te: “É, assim, justo secundum te, ó

Deus justo e benevolente, que punas e que perdoes152.” A conclusão é a de que ambos

os princípios são fruto de um debitum interno de superlativação. Estão, portanto, no

mesmo  nível  de  debitum.  Neste  caso,  se  é  “justo  perdoar  e  justo  punir”,  toda  a

aparente contradição inicial entre os atributos volta a emergir ainda com maior vigor:

quanto aos bons, o debitum da justiça – retribuir – coincide com o da bondade. Quanto

aos  maus,  há  um  mesmo  debitum (o  princípio  do  superlativo)  a  determinar  duas

consequências opostas em relação ao que fazer com eles: perdoar e punir. Isto põe o

problema fundamental de responder ao mesmo tempo a duas perguntas simétricas:

“como é que Deus perdoa, se é justo?” e “como é que Deus pune se é bondoso?”. Uma

pergunta decorrente da falta de resposta àquelas perguntas é a que o próprio Anselmo

faz: “não há certamente nenhuma razão que possa fazer compreender porquê, entre

maus semelhantes, pela tua suma bondade salves uns em vez de outros, nem porquê

condenes  pela  tua  suma  justiça  estes  em  vez  daqueles”153.  Após  todos  os

desenvolvimentos, a contradição subjacente permanece, embora agora esteja posta –

por via do debitum puramente interno – única e exclusivamente sobre os ombros de

Deus.

10 – O que é que Deus quer?

O peregrino de Anselmo, neste ponto, não questiona directamente que Deus

possa perdoar, sendo justo, ou que Deus possa punir, sendo bom. Em vez disso, centra

a sua atenção numa questão cujas implicações advêm daquele problema mais vasto: a

de  Deus  perdoar  uns  maus  e  não  outros.  Anselmo  apercebe-se  da  “aparente”

contradição  e  responde-lhe  de  forma  curiosa:  “de  modo  nenhum  há  contradição:

aqueles que queres punir não é justo que sejam salvos, e aqueles que queres perdoar

não é justo que sejam condenados. Justo é unicamente o que tu queres, e não-justo o

152 Cf. Proslogion, cap. XI, “ Iustum igitur est secundum te, iuste et benigne deus, et cum punis et cum
parcis.”

153 Cf. Proslogion, cap. XI, “Sed si utcumque capi potest, cur malos potes velle salvare: illud certe nulla
ratione comprehendi potest, cur de similibus malis hos magis salves quam illos per summam bonitatem,
et illos magis damnes quam istos per summam iustitiam.”.
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que tu não queres.”154.  A contradição entre os actos divinos de perdoar e de punir

(que, como vimos, é uma implicação do problema mais vasto de saber como é que

Deus pode ser simultaneamente justo e bondoso) é negada. Vejamos um pouco mais

de perto como se dá essa negação, e quais as suas consequências. 

O elemento-chave desta análise é o conceito de vontade divina, que se associa

a  um  outro:  a  justiça.  A  solução  do  peregrino  de  Anselmo  é,  neste  ponto,  a  de

reformular uma última vez o conceito de justiça, afirmando que o critério de distinção

entre as situações em que Deus pune e aquelas em que perdoa reside na sua vontade.

Ou seja, se Deus quer perdoar, é justo que perdoe; se Deus não quer perdoar, não é

justo  que  perdoe.  Anselmo  formula  esta  posição  de  forma  muito  clara:  “Justo  é

unicamente o que tu queres, e não-justo o que tu não queres.”155 A expressão solum,

que  traduzimos  por  unicamente, implica  uma absolutização  da  vontade:  justo  não

corresponde a nada mais do que àquilo que Deus quer.

Ora, se, por um lado, aqui volta a entrar a ideia de que, de certo modo, a justiça

tem uma posição privilegiada nos atributos divinos (poder-se-ia ter dito: bom é aquilo

que tu queres, e não-bom é aquilo que tu não queres), por outro, parece haver uma

inversão total de todo o raciocínio seguido até aqui. Com efeito, até este ponto estava

em causa saber como é que a natureza de Deus é coerente: ou seja, como compaginar

as qualidades absolutas da justiça e da bondade. 

A afirmação de que justo é o definido pela vontade divina funciona ao mesmo

tempo como consumação de toda a peça argumentativa e como a sua negação. É a sua

consumação, no sentido em que, diante do conflito absoluto que os atributos punham

em evidência, parece a única solução possível para que o conceito de Deus não entre

em colapso. A única saída de um beco sem saída é que o beco perca essa qualidade, ou

seja,  que  as  paredes deixem de  ser  paredes.  Neste  sentido,  a  solução  proposta  é

igualmente a negação de todo o raciocínio anterior. Se justo é o que Deus quer (ou,

para o formularmos mais claramente em português, se justo é o que Deus quiser),

154 Cf.  Proslogion, cap. XI, “Et utique sine repugnantia; quia quos vis punire, non est iustum salvari, et
quibus vis parcere, non est iustum damnari. Nam id solum iustum est quod vis, et non iustum quod non
vis.”

155 Idem.
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então não é preciso encontrar  um modo de coerência dentro da própria  natureza

divina: a própria noção de  natureza, pelo menos nos termos em que é discutida ao

longo da argumentação,  é negada! Não há conflitos entre quaisquer atributos se a

justiça,  ou  seja,  o  debitum  interno  divino,  é  definida  pela  vontade  divina  e  assim

excluída de qualquer critério. A visão voluntarista resume todo o paradoxo a um mero

exercício intelectual: Deus perdoa aos maus porque quer, e isso é justo porque assim

foi a sua vontade.

A supremacia da vontade funciona então como elemento neutralizador de toda

a questão, a paz resultante de um veneno mortal sobre todos os atributos: a vontade

substitui  o  sentido.  Reduz-se  a  nada  o  universo  deôntico,  para  se  comprar  uma

realidade  sem  contradições.  O  preço,  no  entanto,  é  o  de  uma  realidade  sem

significado.
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CAPÍTULO III

UM CASO CONTEMPORÂNEO: WOLTERSTORFF

1 - Introdução

A obra de Nicholas Wolterstorff,  Justice in Love,  pretende mostrar  como se

pode  conciliar  as  ideias  de  justiça  e  amor,  particularmente  a  partir  da  análise  do

perdão. No entanto, o conceito de justiça utilizado nesta obra é o desenvolvido num

volume anterior do mesmo autor, Justice: Rights and Wrongs156.

Quanto à relação entre o perdão e a justiça, Wolterstorff afirma: “Forgiveness

has long appeared to be a violation of justice.  So if forgiveness is motivated by love,

then forgiveness is the site of conflict, real or apparent, between justice and love.”157

Numa perspectiva semelhante à que adoptamos, considera que no perdão se encontra

a chave para compreender a relação entre o amor e a justiça.

A razão por que nos debruçamos sobre este autor prende-se com o facto de

Wolterstorff  propor  uma solução,  ou  explicação,  para  a  relação entre  o  amor  e  a

justiça,  desenvolvida  a  partir  da  análise  do  perdão.  Em  diversos  pontos  das  suas

análises, Wolterstorff procura dar resposta à questão de saber se o conflito entre o

amor e a justiça é real ou aparente – e se é um conflito real ou aparente no caso do

perdão.  O nosso  propósito  é  analisar  a  argumentação  apresentada,  verificar  a  sua

validade, determinar os seus méritos.

Para esse efeito, analisaremos, em primeiro lugar,  o conceito de justiça que

propõe.  Em  segundo  lugar,  consideraremos  o  conceito  de  perdão.  Em  terceiro,

focaremos  a  sua  argumentação  em  defesa  da  compatibilidade  entre  a  justiça  e  o

perdão. Em quarto lugar, analisaremos a sua perspectiva teológica sobre o problema,

nomeadamente no que diz respeito à doutrina da justificação e àquilo a que chama

156 As obras que teremos por principais referências são: WOLTERSTORFF, Nicholas,  Justice: Rights and
Wrongs, Princeton, Princeton University Press, 2010 e IDEM, Justice in Love, Cambridge UK, William B.
Eerdmans Publishing Company, 2011.

157 Justice in Love, op. cit., p. 163.
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“duties of charity” – para, finalmente, reapreciarmos o problema em termos morais.

Não caberá nesta dissertação discutir pormenorizadamente todas as questões

levantadas por Wolterstorff a propósito da relação entre o perdão e a justiça. Teremos

em consideração apenas aquelas que, no nosso entender, são decisivas para perceber

a  especificidade  da  concepção  que  propõe  e  formular  um  juízo  sobre  os  seus

fundamentos.

Como ponto de partida para a reflexão, citamos uma passagem de  Justice –

Rights and Wrongs:

“Forgiveness can occur only in the objective context of the agent having a right that

has  been  violated  and  acquiring  retributive  rights  on  that  account,  and  in  the

conceptual and epistemic context of the agent recognizing that she has been wronged

and that she has thereby acquired retributive rights. Justice-blind love cannot forgive.

One  cannot  preserve  the  thought  and  reality  of  forgiveness  while  abolishing  the

thought  and reality of  justice. If  justice were a bad idea for Christians,  forgiveness

would have to be a bad idea for Christians. But forgiveness is at the heart of the moral

vision of Christianity, so justice has to be there too.”158

O contexto do passo citado é a crítica à visão do teólogo Anders Nygren sobre o

conceito de amor. Segundo Nygren159, o amor (agape) de Deus160 é indiferente à justiça

(justice  blind),  o  que  é  paradigmaticamente  expresso  na  ideia  de  Deus  perdoar  o

pecador161.  A resposta de Wolterstorff foca-se precisamente na questão do perdão:

158 Justice, op. cit.,p.107.

159 A obra em causa é NYGREN, Anders, Agape and Eros, Translated by Philip S. Watson, London, SPCK,
1953.

160 Wolterstorff sugere que Nygren não distingue  a  agape entre Deus e o homem da  agape  entre os
homens. Cf. Justice, op. Cit., v.g., p. 102, “Our love for our fellows must be like God’s love for us”.

161 Parafraseámos a análise de Wolterstorff.  Cf.  Justice,  op. cit.,  p. 105. Nygren afirma que a  agape é
“unmotivated” e “indifferent to value”; cf. Agape and Eros, op. cit., pp. 75 e ss.. Não cabe neste estudo
uma análise que ponha em confronto a visão de Wolterstorff e a de Nygren. Há, no entanto, um aspecto
essencial  da perspectiva de Nygren que Wolterstorff  não parece considerar:  a distinção que aquele
autor faz, a propósito de a  agape ser “unmotivated”, entre arbitrariedade e a ausência de “extrinsic
grounds”. Nygren não parece sugerir que a agape não possa conviver com outros motivos em si, mas
sim que estes motivos nunca são extrínsecos à própria  ágape – que esta é sempre o motivo último e
injustificado. Cf. NYGREN, Agape and Eros, op. cit., pp. 75-77.
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“justice blind love cannot forgive”162. Esta afirmação, aparentemente simples, é basilar

na análise da relação entre o perdão e a justiça.

Como podemos  ler  no  passo  citado,  Wolterstorff  afirma que o  conceito  de

perdão implica necessariamente o de justiça. A característica do perdão que o autor

identifica para chegar a esta conclusão é o facto de só haver lugar ao perdão quando

alguém tenha sido injustiçado por outro.163 Neste sentido, o valor do amor de onde o

perdão procede não pode, como o autor refere, ser “justice blind”.

A questão principal em causa neste capítulo não será, portanto, a de saber se o

valor do perdão existiria sem o valor da justiça. Trata-se antes de determinar de que

forma, na perspectiva de Wolterstorff, os valores do amor e da justiça se articulam no

perdão (e isto de tal modo que excluímos a hipótese de a relação entre eles ser de

pura indiferença).

2- Meia-justiça

a) O corte

No prefácio do seu Justice: Rights and Wrongs, Wolterstorff enumera as duas

“faces” clássicas da justiça: de um lado, a justiça distributiva e comutativa164, do outro,

a  justiça  correctiva –  a  qual  só  se  torna  relevante  quando  “there  have  been

breakdowns in distributive and commutative justice”165.  À primeira forma de justiça
162 Cf. Justice, op. cit.,p.107.

163 Este  é um ponto particularmente importante,  que não podemos analisar  aqui  em todas as suas
implicações, mas que também não pode deixar de ser devidamente assinalado. A relação entre justiça e
perdão não é uma relação de oposição constituída como se os dois termos fossem completamente
independentes  um do outro.  Não há nenhum nexo que torne a  justiça  intrinsecamente relativa ao
perdão. Mas há uma relação intrínseca no sentido inverso. Não faz sentido perdoar aquilo que não
envolve nenhuma transgressão, nenhum incumprimento de um debitum. Ou, como também podemos
dizer, se não está em causa nada relativo à justiça, também não há nada a perdoar. Mas, por outro lado,
é justamente esta relação  intrínseca que põe o perdão em “rota de colisão” com a justiça. Pois, se o
perdão  fizesse  aquilo  que  é  prescrito  pela  justiça,  então  não  haveria  qualquer  diferença  entre  o
cumprimento da justiça e o perdão – quer dizer, então pura e simplesmente não haveria perdão. 

164 O conceito comutativo assenta na justiça das relações entre indivíduos, enquanto que o distributivo
implica a justiça entre aquelas relações. 

165 Op. cit., p. ix.
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(distributiva e comutativa) chama primária, e esclarece que é precisamente sobre ela

que se vai debruçar.

No capítulo 1 de Justice, ainda num procedimento de enquadramento, refere-

se ao conceito de justiça de Ulpiano, “suum ius cuique tribuere”166. Esclarece que ius

pode ser traduzido como rights  e como deserts167.

Apesar de Wolterstorff reconhecer que o conceito de  ius engloba essas duas

componentes (a saber, aquilo a que alguém tem direito e aquilo que deve acontecer

em  virtude  de  ter  havido  uma  infracção  quanto  à  primeira  componente),   a  sua

discussão  sobre o ius está focada exclusivamente na primeira168.

Nesta obra, Wolterstorff  introduz-nos a um conceito de justiça estritamente

ligado ao de direito inerente: “justice is ultimately grounded on inherent rights”169. Está

implicada a ideia de que justiça é o respeito pelos direitos inerentes de cada um. 

Wolterstorff  defende que a ideia de direitos inerentes tem a sua origem na

Bíblia hebraica , e explica que esses direitos se baseiam noutra ideia: a do valor/mérito

(worth) que o ser humano tem, por ser amado por Deus.170

166 A  edição  citada por  Wolterstorff  ,  p.  22  é  WATSON,  Alan,  The Digest  of  Justinian,  Philadelphia,
University  of  Pennsylvania  Press,  1985.  A  formulação  em  latim:  “iustitia  est  constans  et  perpetua
voluntas ius suum cuique tribuendi”, ULPIANO, in Digestum, I.1.10.

167 Op. cit., p.22. “Ulpian’s thought is that justice is a steady and enduring will to render to each their
right or desert.”

168 Op. Cit., p.26: “The English term “deserts” has two senses. Sometimes we use it to refer to what is
“due” a person by way of retribution for some act of wrongdoing on his part; sometimes we use it more
broadly to cover both what a person has a right  to and what is  “due” a person on account of  his
wrongdoing. But these are two very different phenomena. My topic is exclusively primary justice, not
retributive;  and I  judge that  confusion would be engendered if  we used a term that  covers both.”.
Chamamos  a  atenção  para  o  facto  de  Wolterstorff  considerar  que,  de  facto,  há  um  termo
(desert/mérito) que une os dois sentidos da palavra ius, e que seria confuso utilizá-lo. Como veremos,
esta relutância aponta para um problema substantivo e de fundo na tese de Wolterstorff.

169 Cf. Justice, op. cit.,p. 4.

170 Cf. Justice, op. cit., pp. 342 e ss., particularmente, p. 360: “if God loves a human being with the love of
attachment, that love bestows great worth on that human being; other creatures, if they knew about
that love, would be envious. And I conclude that if God loves, in the mode of attachment, each and
every human being equally and permanently, then natural human rights inhere in the worth bestowed
on human beings by that love. Natural human rights are what respect for that worth requires.”.  Não
cabe discutir aqui o fundamento destas teses. Importa apenas ter presente que elas expressam como
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Estes direitos inerentes, por sua vez, têm essa qualidade por se basearem no

valor de cada um. Mas, como vimos, este conceito só abrange um lado da justiça. O

conceito de justiça correctiva só entra em jogo quando esse “primeiro lado” da justiça

é posto em causa.

b) Meia-justiça é justiça?

Estas duas referências fundamentais – por um lado, a das faces clássicas da

justiça  e,  por  outro,  a  do significado de  ius na  formulação  de Ulpiano  –  fixam os

parâmetros da perspectiva desenvolvida por Wolterstorff a respeito da justiça. Mas

aquele aspecto a que, antes do mais, importa estar atento é o seguinte: a teoria da

justiça apresentada por Wolterstorff opta por se restringir a uma das faces da justiça.

Analisemos  o  significado  desta  escolha  e  algumas  das  possíveis  fragilidades  que

encerra.

A este propósito, há que fazer três observações.

Em primeiro lugar, isso significa que, tanto nas premissas como nas conclusões,

o que se diz a propósito de uma das faces da justiça não é necessariamente válido para

a outra. Veja-se, por exemplo, o caso em que uma pessoa mata outra deliberadamente

e  sem  qualquer  justificação.  O  princípio  do  respeito  pelo  valor  inerente  não  nos

fornece pistas significativas sobre o que a justiça exige do culpado. Na verdade, nem

sequer  nos  dá  pistas  sobre  se  a  justiça  exige  algo  do  culpado.  No  caso  de,

eventualmente, a justiça correctiva exigir uma pena, a justiça primária apenas pode

servir de referência e limitação àquela. Em suma, a justiça correctiva tem uma carga de

determinação própria, acrescentada à da justiça primária e completamente irredutível

a esta última. O facto de a justiça correctiva supor a justiça primária não significa,

portanto,  que  decorra  pura  e  simplesmente  dela.  E  isto  de  tal  modo que  se  põe

justamente o problema da articulação entre as duas “faces” da justiça – sc. o problema

de saber se  e como ambas estão (ou  não estão)  implicadas  em qualquer  coisa de

nuclear (a própria ideia de justiça).

que o fundo de pressupostos em cujo quadro se desenrolam as análises de Wolterstorff. 
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Em segundo lugar, põe-se uma questão que o próprio autor reconhece:

“No doubt the ideal account of justice would treat both kinds at once, both primary

justice and rectifying justice. Only such a unified account can assure us that what is

said about primary justice does not require revision in the light of what is needed for

an adequate account of rectifying justice, and vice versa. But sufficient for the day will

be explaining primary justice.”171

Por outras palavras, o estudo aprofundado de cada uma das faces da justiça

pode levantar questões na outra face. Neste sentido, é possível que, ao analisar uma

das  faces  da  justiça,  estejamos  a  ignorar  pontos  importantes  e  até  essenciais  que

apenas se descobririam num confronto com a outra face.

A  terceira  observação  deriva  das  anteriores:  a  principal  objecção  que

suscitamos,  em relação a esta análise,  é  a de não permitir  uma  visão unificada do

principal  conceito  em análise:  o  de  justiça.  Wolterstorff  apresenta  uma teorização

detalhada sobre uma das faces, mas não conseguimos vislumbrar em clareza a cara da

própria justiça.

A questão permanece: é imprescindível uma ideia unificada de justiça para se

estudar  a  justiça  primária?  Talvez  possamos  formular  a  questão  numa  outra

perspectiva: é possível elaborar uma ideia de justiça primária sem uma ideia do que é a

justiça?

Se concordarmos que a justiça primária é uma modalidade, uma face ou uma

manifestação da justiça, isso significa que o conceito de justiça em si se distingue do de

justiça  primária.  Isto,  por  um  lado.  Por  outro,  um  conceito  de  justiça  em  si  está

necessariamente implicado no de justiça primária. Isto não significa que o conceito de

justiça tenha necessariamente de estar presente de forma explícita. Mas significa que

está  sempre  implicitamente  presente  na  sua  concepção.  De  sorte  que  o  próprio

conceito de justiça primária tem no seu núcleo um conceito de justiça, em que radica.

A  grande  fragilidade  da  análise  parcial  de  Wolterstorff  não  é,  portanto,  a

171 Justice, op. cit.,p. ix-x.
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ausência de um conceito unificado de justiça,  é  antes o facto de esse conceito se

manter tendencialmente implícito na argumentação – de tal modo que não chega a

haver qualquer focagem dele. 

Portanto, para compreendermos o conceito de justiça que Wolterstorff propõe,

teremos de retirar da penumbra (e da sua presença meramente implícita) esse mesmo

conceito,  que  não  surgirá  necessariamente  isento  de  linhas  em  branco.  Para  isso,

exploraremos  o  conceito  de  justiça  correctiva  proposto  nas  suas  análises,  para

tentarmos perceber qual a ideia que unifica as duas faces da justiça.172

Com isto não pretendemos negar a priori a validade da teoria de Wolterstorff

sobre a justiça primária. Queremos, por um lado, chamar a atenção para alguns dos

principais  problemas  deixados  em  aberto  na  sua  análise.  Por  outro,  também

procuramos evidenciar a tendência deste conceito parcial de justiça para se sugerir

como se fosse o conceito unificado (ou para se substituir ao conceito unificado), em

particular na análise da questão do perdão.

c) De duas faces a duas cabeças e um chapéu

Ao  longo  da  sua  análise  do  conceito  de  justiça  no  Velho  Testamento,

Wolterstorff faz algumas observações a propósito da relação entre as duas faces de

justiça:

“I see no inconsistency in recognizing the existence of primary justice and denying the

existence of rectifying justice. The converse, however, seems to me not a coherent

view. One cannot hold that there is rectifying justice and deny the existence of primary

justice and injustice; one cannot hold that the aim of the judicial system is to render

justice to victims and offenders while at the same time holding that the offenses on

which judgment is rendered are not offenses against justice.”173

172 Por outras palavras, se analisarmos o conceito de justiça primária proposto por  Wolterstorff e ao
mesmo tempo considerarmos como Wolterstorff compreende a relação entre justiça primária e justiça
correctiva, ficamos em condições de perceber o conceito de justiça que se acha pressuposto.  

173 Justice, op. cit.,pp. 71-72.
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Mais adiante, refere o seguinte: “The performance of juridical judgment, as an

exercise of rectifying justice, presupposes the existence of a state of affairs of primary

justice  or  injustice.”174.  Por  fim,  conclui  que  “one  cannot  even  think  in  terms  of

rectifying  justice  unless  one  recognizes  the  existence  of  primary  justice  and

injustice.”175

Nestas passagens transparecem duas ideias-chave:  por um lado,  a de que o

conceito de justiça correctiva pressupõe o de justiça primária; por outro, o facto de,

segundo Wolterstorff, ser possível pensar-se a justiça primária sem um conceito de

justiça  correctiva  (i.  e.,  completamente  dissociada  da  justiça  correctiva).

Preliminarmente,  diremos  que  a  tese  de  que  a  justiça  correctiva  implica  a  justiça

primária  é  exacta,  no sentido em que aquela  se  define por  só intervir  quando há

violação desta. No entanto, como se observou, essa constatação não é equivalente a

considerar que a justiça correctiva é derivada da primária176.

Voltemos à argumentação do autor: se é possível pensar em justiça primária

sem justiça correctiva, não será que a analogia das duas faces é posta em causa? Pois,

neste caso, não estaríamos a falar de duas faces da justiça, mas antes de duas ideias

distintas  de  justiça:  1)  a  justiça  primária  representada  isoladamente  (como  algo

perfeitamente  dissociável  da  justiça  correctiva  e  que  pode  ter  lugar

independentemente dela),  ou,  em alternativa,  2) a justiça primária intrinsecamente

ligada à justiça correctiva – constituída de tal modo que é inseparável dela. 

Se se trata de duas ideias distintas de justiça e se a variável é a inclusão ou não

inclusão  da  justiça  correctiva  como  componente  indispensável  da  justiça  (e  se  é

possível pensar-se tanto na forma da primeira como da segunda), então a imagem que

se impõe é muito mais a de duas cabeças do que a de duas faces da justiça. Ou então,

porque  se  mantém  uma  designação  comum  para  as  duas  cabeças,  mas  a  essa

designação comum de facto não corresponde uma determinação comum, poderemos

falar de qualquer coisa como duas cabeças e um chapéu (suficientemente largo, claro

174 Justice, op. cit.,p. 72.

175 Justice, op. cit.,p. 75.

176 Ou seja, e utilizando a terminologia do autor, uma coisa é a performance da justiça correctiva implicar
a justiça primária; outra é a justiça correctiva pressupor a justiça primária.
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está, para as cobrir a ambas).

Ao limite, Wolterstorff sugere a identificação da justiça primária com a justiça

em  si.  Apesar  de  não  assumir  essa  ideia,  as  características  que  atribui  à  justiça

correctiva  apontam  para  tal.  Esta  ideia  será  analisada  em  maior  detalhe,

nomeadamente a propósito do problema da punição e do código de reciprocidade. Por

ora,  foquemo-nos  na  sugestão  de  que  se  pode  conceber  um  conceito  de  justiça

primária sem o de justiça correctiva.

Como vimos, o autor propõe que a justiça primária assenta no respeito pelo

valor inerente de cada um. Por outras palavras, é estabelecido que o indivíduo merece

– ou que lhe é  devido –  respeito, em função do seu valor inerente. Este é, segundo

Wolterstorff, o princípio da justiça primária.

O critério do mérito é, portanto, único, o valor; e inalterável, por ser inerente.

Dito de outro modo, aquilo que me deve acontecer corresponde sempre ao que valho.

Mas é precisamente neste critério, aparente refúgio inabalável do indivíduo, que surge

a principal fragilidade na identificação da justiça primária com a justiça em si.

Pois  isto significa que,  independentemente daquilo que faça,  o que mereço

corresponde  sempre  ao  meu  valor.  Se  neste  conceito  não  está  incluída  qualquer

relação  entre  aquilo  que  faço  e  aquilo  que  mereço,  então  o  que  mereço  está

hermeticamente  fechado  no  meu  valor  inerente,  e  as  minhas  acções  não  são

chamadas ao merecimento.

A fragilidade do merecimento hermeticamente fechado revela-se assim que se

sai do “Jardim do Éden” da justiça primária. Pois a quebra da justiça primária dá-se

num plano alheio a ela mesma: o da responsabilidade – ou, mais exactamente, no

plano da acção responsável.

Observe-se que este plano só é desenhado provisoriamente, porque a justiça

primária,  por  si  só,  não o consegue suportar.  A responsabilidade implica um certo

dever de resposta. O ser responsável é o que tem de responder. Perante uma quebra

na justiça primária – ou seja, perante um desrespeito para com o valor inerente do

outro – sou chamado a responder.
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O que fica agora em aberto é, então, o seguinte: de acordo com que princípio

me  será  devido  responder?  Mediante  o  princípio  da  justiça  primária  não  será

certamente, porque não estabelece, como vimos, qualquer relação entre o que faço e

o que me é devido.

Um conceito de justiça primária com pretensões de se tornar justiça em si traz

consigo o perigo de transformar o indivíduo responsável num ser moralmente autista.

O aparente refúgio inabalável do indivíduo torna-se numa prisão sem janelas, porque

não há relação entre o mérito e a acção.

Em resumo, as principais linhas de clivagem que se desenham na discussão das

teses de Wolterstorff sobre a justiça são as seguintes: 

a) a questão da dependência do próprio conceito de justiça primária relativamente a

um  conceito  nuclear  de  justiça,  que  as  concepções  de  Wolterstorff  deixam

inexplícito, na penumbra;

b) o facto de,  em última análise,  ser  esse conceito nuclear que decide as relações

entrejustiça primária e justiça correctiva, de tal forma que as diferentes tomadas

de  posição  nesta  última  matéria  resultam  de  diferenças  quanto  ao  próprio

conceito nuclear de justiça;

c)  a  questão relativa à  peculiar  constelação de nexos em virtude da qual  a  justiça

correctiva pressupõe, por um lado, a justiça primária – mas, por outro lado, tem

uma carga própria, completamente irredutível à carga própria daquela;

d) a questão relativa à dissociabilidade ou não-dissociabilidade entre justiça primária e

justiça correctiva;

e) a questão relativa à forma como as teses de Wolterstorff acabam por apontar para

qualquer  coisa  como uma  redução da justiça  à  justiça  primária,  que assim se

confunde com a própria justiça,

f) a questão relativa à tese de Wolterstorff segundo a qual o que está em causa na

justiça primária são fundamentalmente direitos inerentes – tese que acaba por ter

como consequência aquilo que podemos descrever como uma irrelevância das
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próprias acções na determinação do mérito (e, portanto, do debitum). 

Posto isto, analisemos agora a questão do perdão.

3 - O conceito de perdão

Vejamos,  em  primeiro  lugar,  os  principais  pressupostos  do  perdão  que

Wolterstorff propõe, ou seja, os que relevam directamente para a questão da justiça,

e, em segundo lugar, analisemos a definição que propõe.

O  primeiro  pressuposto  do  perdão  é  que  alguém  tenha  sido  “tratado

injustamente”177178:  “to  wrong  a  human  being  is  to  treat  her  in  a  way  that  is

disrespectful of her worth.”179. A definição deste conceito é uma síntese de três ideias.

Por um lado, supõe a premissa de que todos os seres humanos têm um valor não-

instrumental180. Por outro, também tem na sua base a ideia de que algumas das nossas

acções face a outros seres humanos têm  significado de respeito ou desrespeito  pelo

valor  daqueles.  Em  terceiro  lugar,  considera-se  que  esse  significado  pode  ou  não

corresponder ao valor efectivo do ser humano que é objecto dessa acção.

Igualmente importante como pressuposto é a culpa181 do ofensor. Sem essa

culpa, como veremos de seguida, não há lugar a perdão.

Wolterstorff  entende  por  perdão  “the  enacted  resolution  of  the  victim  no

longer to hold against the wrongdoer what he did to one”182.  Mais adiante, explica

melhor o que entende por “not to hold the act against the wrongdoer”, adiantando

que esse acto corresponde a “to engage him as I would if I believed that it was only

177 Em inglês, “wronged”. O autor introduz-nos a este conceito em Justice, op. cit., p. 292 e ss..

178 Cf. Justice in Love, op. cit., p. 167.

179 Cf. op. cit., p. 296.

180 Cf. op. cit., p. 296.

181 Em sentido lato. Está implicada a ideia de que o indivíduo em causa foi responsável pela acção.

182 Cf. Justice in Love, op. cit., p. 169.
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part of his personal history, not part of his moral history”183.

E o que significa esta última expressão? Wolterstorff clarifica. Se, de facto, o

acto não fosse parte da história moral do “wrongdoer”, isso significaria que ele não

teria sido responsável. Por essa razão, não havendo lugar a condenação, também não

haveria o que perdoar. Teria de o desculpar (excuse)184.

No caso do perdão, trata-se de agir para com o ofensor como se este não fosse

culpado, com a ressalva óbvia de que o ofendido tem consciência da culpa do ofensor:

“While not excusing him, one nonetheless enacts the resolution to engage him as one

would if one did excuse him – with the exception, of course, that one believes, about

him, that he is in fact not to be excused for what he did”185.  O fim desta afirmação,

pelo seu carácter negativo, deixa, no entanto, em aberto a natureza do perdão. Se o

ofensor “is not to be excused”, de que forma poderá ser “as if excused”?186.

4 – O perdão é justo ou injusto?

a) A(s) justiça(s) no perdão

“I can forgive you only if you have wronged me, and only for the wrong you have done

me. If the good in my life that you failed to bring about is not a good due me from you,

then there is nothing for me to forgive you for. I may regret your failure; but I cannot

forgive  you  for  it.  The  concept  of  forgiveness  incorporates  the  concept  of  being

wronged.  It  follows that  if  we never employ the concept  of  being wronged in our

engagements with our fellow human beings, the concept of justice being violated, we

183 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 170.

184 Aqui usamos o verbo “desculpar” com um significado distinto do uso comum do termo, que pode ser
sinónimo de perdoar. Neste caso, significa simplesmente,  não atribuir responsabilidade (culpa) – ou
seja,  isentar de culpa. O que está aqui em causa é, portanto,  des-culpar no sentido da verificação da
ausência de qualquer culpa. 

185 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 171.

186 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 171.
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cannot understand ourselves as forgiving them.”187

Para determinar se o perdão é ou não conforme à justiça, tem de se analisar

qual o conceito de justiça inerente ao perdão. Como Wolterstorff observa a propósito

da crítica a Nygren, o conceito de perdão implica um conceito de justiça: “The concept

of forgiveness incorporates the concept of being wronged. […] if we never employ the

concept  […]  justice  being  violated,  we  cannot  understand  ourselves  as  forgiving

them.”188. Como já adiantámos supra, este raciocínio parece-nos preciso. O perdão não

é isento de um sentido de justiça, precisamente porque parte de uma injustiça. Se não

tiver sido injustiçado, nada tenho a perdoar.

Temos então por certo que, na posição de Wolterstorff, o conceito de perdão e

o de justiça não são mutuamente indiferentes, pois encontramos no próprio conceito

de perdão uma noção de justiça. A primeira questão que levantamos a propósito é a

de saber se, partindo das premissas que Wolterstorff apresenta, o que está implicado

no perdão é apenas uma face da justiça ou se estarão antes presentes e implicadas as

duas, sem qualquer possibilidade de redução.

Como vimos supra, são apresentados dois tipos, ou duas faces, de justiça. Por

um lado, a justiça primária (comutativa e distributiva) e, por outro, a justiça correctiva.

Ora, segundo Wolterstorff, quando os direitos de A são violados (wronged) por

B, ocorre uma injustiça. Temos então por certo que um conceito de justiça está em

jogo. Como vimos, o conceito de being wronged corresponde a  “to treat [someone] in

a way that is disrespectful of her worth.”189. A contrario, depreendemos que o conceito

de justiça em causa é o de respeitar o valor (worth) de alguém, ou seja, o de justiça

primária. Neste sentido, se alguém é  wronged, então necessariamente foi violada a

justiça primária.

Com a  violação da  justiça  primária  “vem” –  por  definição,  como vimos –  a

justiça  correctiva:  “Rectifying  justice  consists  of  the  justice  that  becomes  relevant

187 Justice, op. cit.,p.105.

188 Justice: Rights and Wrongs, op. cit., p.106.

189 Cf. op. cit., p. 296.
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when there have been breakdowns in distributive and commutative justice”190. E entra

aqui em jogo um segundo conceito, distinto do de justiça primária. Desde logo vemos

que a questão se torna ainda mais complexa do que poderia parecer à primeira vista.

Não temos apenas de perceber a) a ligação entre perdão e justiça. Também temos de

ter em conta, pelo menos, b) a ligação entre o perdão e cada um dos tipos de justiça

que Wolterstorff  distingue,  por  outro  lado,  c)  a  ligação entre  os  próprios  tipos  de

justiça.  A  questão  adensa-se  ainda  mais  quando  incidimos  a  nossa  atenção  sobre

aquilo a que Wolterstorff chama “retributive right”.

O conceito de “wronged” diz respeito à justiça primária; por outras palavras, diz

respeito  à  injustiça primária.  Por  outro  lado,  Wolterstorff  fala-nos  de  um  direito

retributivo: o direito de “be angry with the person who wronged me and to see to it

that hard treatment is imposed on him”191.

Este último direito já parece sair da esfera da justiça primária, porque só está

em causa quando há algo a retribuir.  Wolterstorff afirma ser um direito de exercício

facultativo: “retributive rights are in general permission-rights rather than claim-rights.

[…] I am permitted to be angry with the person who wronged me and to see to it that

hard treatment is imposed on him; but it may well be that I am not obligated to do so

—that nobody is wronged if it does not happen.”192

Na  continuação  da  sua  análise,  Wolterstorff  acrescenta  ainda  que  há  um

claiming-right correspondente  ao  direito  retributivo:  “corresponding  to  the

permission-right to impose hard treatment on the one who has wronged one will often

190 Justice: Rights and Wrongs, op. cit., p.ix.

191 Justice: Rights and Wrongs, p.26. A formulação não é inocente. De facto, sugere a redução da justiça
correctiva a algo ligado ao  direito subjectivo de ficarmos zangados com algo que nos é feito e com o
autor ou autores disso que nos é feito. 

192 Justice:  Rights  and  Wrongs, op.  cit.,p.26.  Na  mesma  página,  refere-se  ainda  que  “special
circumstances  may  make  the  exercise  of  retributive  rights  obligatory”,  mas  não  esclarece  que
circunstâncias  especiais  serão essas.  Supomos que  Wolterstorff  estará  a  pensar  em casos como os
daqueles crimes em que, ainda que o lesado se oponha à pena, ela terá lugar – como acontece nos
crimes públicos, e como pode acontecer nos crimes privados. No entanto, nesta situação, afigura-se-nos
que nenhuma premissa muda. Em nosso entender, o que sucede é que o conceito de lesado se estende
para lá de quem foi,  v.g.,  ferido – de sorte que inclui também a própria comunidade/Estado/grupo
alargado de pessoas que foi lesado. Neste sentido, o lesado em sentido estrito não tem legitimidade
para suspender ou cancelar a pena.
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be the claim-right to be free to do so.”193

Analisemos  apenas  o  direito  retributivo,  que,  segundo  Wolterstorff,  é  um

permission-right194. Na justiça primária, como vimos, o que é devido ao indivíduo (ou

seja, o que merece) corresponde ao seu valor inerente. Mas, segundo Wolterstorff, no

caso  da  justiça  correctiva,  o  que  é  devido  ao  indivíduo  (ou  seja,  a  quem  tratou

injustamente um outro) – sc. o que é devido ao lesado – não está, por regra, definido:

é deixado nas mãos do lesado, que decide punir ou não punir195.

Ora, significará isto que, na prática, e mediante a decisão do lesado na mesma

circunstância, tanto a punição como a não punição poderão ser igualmente justas?

Para respondermos a esta questão, temos de analisar mais em pormenor o conceito

de punição que Wolterstorff defende.

b) O perdão é justo?

Reportando-se  ao  Novo  Testamento,  Wolterstorff  esgrime  argumentos  para

provar que Jesus rejeitou o código de reciprocidade. A partir desta conclusão, procura

mostrar  por  que  razão,  nestes  termos,  não  tem  cabimento  a  teoria  da  punição

retributiva. A punição retributiva, como o próprio nome sugere, tem como objectivo

retribuir, devolver, ao castigado o que fez. A lógica da punição retributiva é então a do

código de reciprocidade e é rejeitada nos mesmos termos deste.

Assim, Wolterstorff avança com uma alternativa, não propriamente à punição

em si, mas à sua ratio, ao fundamento da mesma. O fundamento que propõe não é o

de retribuir o mal feito, mas o de reprovar o mal feito. Baseando-se em Feinberg196, diz

193 Justice: Rights and Wrongs, op. cit.,p.26.

194 Não discutiremos a fundo se estão em causa dois direitos distintos (o permission-right e o claim-
right), ou apenas um. Diga-se apenas que, se há um direito de permissão de algo, estará provavelmente
implicado na sua própria estrutura a possibilidade de não o exercer. Caso contrário, não seria um direito
de permissão, seria uma obrigação.

195 Para além disso, fica em aberto o problema de saber de que forma esta justiça correctiva face ao
ofensor se articula com a justiça primária que é devida ao próprio ofensor.

196 Cf. FEINBERG, Joel, Doing and Deserving – Essays in the Theory of Responsibility, Princeton, New 
Jersey, Princeton University Press, 1970.
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que a punição tem dois propósitos: o de condenar o acto e o de enviar uma mensagem

de não-condescendência197.  Noutra formulação, “the imposition of hard treatment on

him counts as condemning him for his deed, and it is a way of expressing resentment

of the deed done and anger at him for doing it”198.

Em segundo lugar,  Wolterstorff  sugere que a ausência de punição199,  que o

perdão  exige200,  pode  ser  justa,  desde  que  se  garanta  a  mensagem  de  não-

condescendência. Por outras palavras, Wolterstorff sugere que o essencial para que se

faça justiça não é o castigo, mas a comunicação eficaz do significado moral da acção

praticada pelo transgressor201.

Note-se que, no curso da sua argumentação202, os dois propósitos da punição

reprobatória203 tendem a confundir-se:

“It's  true  that  mutely  declining  to  punish  an  offender  is  readily  interpreted  as

condoning what he did. But  declaring that the person before one is guilty, and then

announcing that, because he has repented, one will for the sake of some good forego

punishment  –  surely  foregoing  punishment  in  that  context  is  not  reasonably

interpreted as condoning what he did and sending a message of condonation.”204

Com  efeito,  nesta  passagem,  parece  sugerir-se  que  a  declaração  de  que

determinado indivíduo é culpado, produzida no contexto de uma declaração de perdão
197 Cf. Justice in Love, op. cit., p. 201. A expressão que traduzimos por condescendência é “condonation”,
que é definido, através do verbo “condone”, como “to accept a behaviour that is morally wrong or to
treat it as if it were not serious”. Quando traduzimos a expressão por condescendência, entenda-se que
está em causa uma noção mais próxima desta definição.

198 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 196. 

199 Wolterstorff  também  aplica  este  raciocínio  às  “deterrence-sanctions”,  porque  remete  o  seu
fundamento  último  para  a  lógica  reprobatória.  Por  outras  palavras,  sugere  que,  se  o  perdão  é
compatível com a lógica reprobatória que está na base das punições e das “deterrence-sanctions”, não
há qualquer violação da justiça quando ele tem lugar.

200 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 198.

201 Cf. Justice in Love, op. cit.,pp. 200-204.

202 Op. cit., pp. 200-204.

203 Ou seja, a condenação do acto e a comunicação de não condescendência. 

204 Cf. Justice in Love, op. cit.,pp. 202-203 (a formatação em itálico é nossa).
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serve  simultaneamente  para  ser  “interpretada”  como  “non-condoning”  e  como

“sending  a  message  of  non-condonation”.  A  mensagem  de  não  condescendência

confunde-se com a condenação em si.

Wolterstorff  sugere,  então,  que  os  propósitos  da  punição  reprobatória  se

podem encontrar no perdão, fazendo coincidir a transmissão da mensagem de não-

condescendência com a condenação em si. As únicas condições que estabelece são

que  a  comunicação,  em  si,  tenha  força  suficiente  para  transmitir  com  sucesso  a

mensagem205 e que o perdão seja concedido na base da misericórdia (mercy), e não na

base de factores como a cor da pele, o sexo, a capacidade económica, etc206.

Wolterstorff  conclui  o seu raciocínio do seguinte modo: “I  see no reason to

conclude that foregoing reprobative punishment is perforce a violation of justice”207. A

questão  que  levantamos  é  a  de  saber  se  a  simples  comunicação  “eficaz”  da  não

condescendência é suficiente para que o perdão seja justo.

Para esse efeito, contrastemos esta conclusão com o modo como Wolterstorff

formula a questão:

“What we have seen, so far, is that full and complete forgiveness requires foregoing

reprobative  punishment  and  requires  foregoing  the  imposition  of  deterrence-

sanctions, when such imposition would be just. The question that remains is wether

such foregoings would violate or undermine justice.”208

Analisemos a primeira frase. À primeira vista, parece que a expressão “such

imposition would be just” se aplica exclusivamente às “deterrence-sanctions”, porque

só a propósito delas se refere a “imposition”. No entanto, consideramos que aquela

expressão se aplica (e tem de aplicar) igualmente a “reprobative punishment” – e isto

por duas razões.

205 Cf.  Justice in Love,  op. cit.,pp. 203-204. A questão da força suficiente, na perspectiva do autor, tem
que ver com o contexto em que a comunicação é efectuada.

206 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 204.

207 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 204.

208 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 200.
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Em  primeiro  lugar,  porque  a  punição  é,  por  definição,  uma  imposição,  no

sentido  de  ser  independente  da  vontade  do  castigado.  Em  segundo  lugar,  e

essencialmente, pelo seguinte: se, de facto, a punição fosse injusta, nesta lógica, seria

rejeitada  moralmente  antes  de  quaisquer  considerações  sobre  perdão  e

arrependimento. Ou seja, a exclusão de punições por via do perdão pressupõe a justiça

das punições em causa.209

Temos então por certo que Wolterstorff afirma a justiça da imposição. Neste

ponto, estamos em condições de reformular a questão suscitada por ele, de modo a

evidenciarmos o (pelo menos aparente) paradoxo que apresenta: “Se a imposição do

castigo é justa, a sua não imposição (foregoing) violará a justiça?”

Ora, neste ponto deparamo-nos com as seguintes hipóteses. Se o conceito de

justiça na imposição do castigo é diferente do conceito  na não imposição, a questão

revela-se inconsequente, por não haver termo de comparação. Se o conceito de justiça

é o mesmo, a condição (“a imposição do castigo ser justa”) fornece-nos a resposta à

questão: a não-imposição é injusta.

Poder-se-ia dizer que também haveria a hipótese de ambas as soluções (tanto a

de impor como a de não impor um castigo) serem justas – como se correspondessem a

formas  diferentes  de  uma mesma “substância”.210 Mas  o  conceito  de  “imposição”

implica um “ter de”, não uma gradação de “dever”. Se a imposição, como a condição

estatui, é não-indiferente à justiça, mais exactamente, se a imposição é justa, a não

imposição será necessariamente injusta.

Regressemos então à conclusão do autor: “I see no reason to conclude that

foregoing reprobative punishment is perforce a violation of justice”211.  Mas, de facto,

209 O mesmo se aplica, como vimos (cf. nota 178), às “deterrence-sanctions”. Adiante falaremos apenas
em punição por uma questão de economia de palavras.

210 Tenha-se presente, além do mais, a importância do que está em causa: se de facto se trata de uma
coisa que tanto pode ser como não ser (se a punição é tão justa como o perdão), isso retira relevância
moral tanto à punição quanto ao perdão. 

211 Cf.  Justice in Love,  op. cit.,p. 204. Quando Wolterstorff  utiliza a expressão perforce, neste contexto,
parece estar a sugerir que há situações em que não deve haver lugar a perdão. Isso condiz com o que se
encontra, por exemplo, num capítulo anterior, onde se sugere que, sem arrependimento, não poderia
haver perdão.
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não é assim. Se, de facto, a punição212 for justa, independentemente de a lógica ser ou

não retributiva, então a não-punição tem necessariamente de ser injusta.

5 – Pistas teológicas

a) Justificação ou injustificação?

Na quarta parte de Justice in Love213, Wolterstorff aborda a questão da justiça

do  amor  de  Deus,  focando  em  especial  a  questão  da  justificação.  Como  afirma,

“Justification  is  the  juridical  equivalent  of  inter-personal  forgiveness”214.  Com  esse

objectivo em mente, centra a sua análise na Carta do apóstolo Paulo aos Romanos.

Wolterstorff dedica parte da argumentação a provar que o tema principal da

Carta aos Romanos não é a salvação pessoal, nem a fidelidade de Deus para com o seu

pacto,  a  sua  aliança,  mas  antes  a  justiça do Seu amor  expressa na justificação do

pecador215. Vejamos o que Wolterstorff entende por justificação216.

Utilizando a linguagem do tribunal, à semelhança do que Paulo faz na Carta aos

Romanos, parte-se da ideia de Deus como um juiz, e do ser humano como culpado

(accountable)217 de determinada acusação. Sendo culpado,  não pode por isso o juiz

absolvê-lo (acquit)218 por conta das suas acções (obras).

212 Que, como vimos, implica uma imposição.

213 Cf. op. cit., pp. 243 e ss..

214 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 265.. Como vemos, tendo em conta que o próprio Wolterstorff identifica
a justificação com o perdão, a discussão que subjaz à quarta parte desta obra é semelhante à discussão
sobre a justiça do perdão, apesar de Wolterstorff  não contrapor as duas. O elemento distintivo é a
análise que Wolterstorff faz da Carta aos Romanos e a abordagem do tema a partir de um ângulo que
leva em consideração a natureza divina.

215 Cf. op. cit., p. 281: “the justice of God's generosity in justifying sinners is Paul's overarching theme”.

216 Cf. Justice in Love, pp. 263-264.

217 Não  consideramos  “culpado”  uma  tradução  exacta  de  “accountable”.  Mas,  tendo  em  conta  o
contexto, a ideia de “accountability” está ligada à responsabilidade precisamente por uma infracção.

218 A expressão que traduzimos aqui por “absolver”,  acquit, é o equivalente à expressão excuse, que o
autor utiliza na análise do conceito de perdão.
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No entanto, o juiz apercebe-se de que o culpado tem fé, e atribui-lhe (reckons)

a fé como justiça (dikaiosunē). Deste modo, aquele que comparece em juízo adquire

um  estatuto  igual  ao  do  inocente  (dikaios):  não  é  considerado  inocente,  mas  as

acusações  contra  ele  são  abandonadas  (dismissed).  Nas  próprias  palavras  de

Wolterstorff, “I suggest that for God to justify the sinner on account of his faith is for

God to dismiss the charges on account of his faith”219.

Ora, a questão que se levanta é a seguinte: a justificação é justa? A dado ponto

da argumentação, o autor afirma que “God's justification of anyone is pure gift, it is

not  required  by  justice”220.  Ou  seja,  quando  Deus  justifica  o  pecador,  não  o  faz

“obedecendo”  ao  princípio  da  justiça:  este  não  impõe  a  justificação.  No  entanto,

Wolterstorff sustenta que a justificação é justa. De certa forma, sugere que a justiça

permite a justificação. Se a justificação fosse contra a justiça, seria injusta. Se fosse de

acordo com os seus requisitos (required by),  certamente seria justa. Resta saber se

haverá alguma forma de conceber uma terceira hipótese.

O  ponto  de  partida  de  Wolterstorff  é  demonstrar  a  imparcialidade  da

justificação: “the generosity of God, as manifested in God's justification of sinners is

just in that it is impartial as between Jews and Gentiles”221. A partir desta afirmação, o

autor  desenvolve uma argumentação sobre a “justiça”  da  justificação,  centrando a

questão da justiça no conceito de  imparcialidade. Por outras palavras, afirma que a

generosidade de Deus presente na justificação não ignora a  justiça, uma vez que trata

todos por igual.

Partamos  do  princípio  de  que  a  afirmação  da  imparcialidade  divina  na

justificação  corresponde  a  uma  interpretação  correcta  das  Escrituras.  Será  esta

imparcialidade suficiente para que se considere a justificação justa?

Parece, de facto, haver uma ideia de justiça na imparcialidade. O princípio de

tratar todos por igual corresponde à já referida justiça distributiva. Se, por exemplo,

um professor, diante de uma turma homogénea, estabelecer o mesmo castigo para

219 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 264.

220 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 261.

221 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 244.
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todos os que, por desleixo, não tenham feito os trabalhos de casa, é relativamente

justo, porque trata a todos por igual. 

No  entanto,  teríamos  sempre  de  analisar  se  o  castigo  será  efectivamente

adequado, ou se a própria ideia de castigo é admissível, mesmo que a sua aplicação

cumpra  o  requisito  de  ser  totalmente  imparcial.  Não  seria  indiferente  à  justiça  o

castigo aplicado consistir em trabalhos de casa extra ou na pena de morte!

Há,  portanto,  um  lado  absoluto  na  questão  da  justiça,  que  diz  respeito  à

relação entre o que foi feito e o que se recebe222. Wolterstorff não é indiferente a esse

lado,  pelo  menos  numa primeira análise:  “To  all  this  must  be added the fact  that

there's a question of justice concerning justification itself”223.

No entanto, logo de seguida, fecha aparentemente a porta à continuação da

discussão: “Nowhere [Paul takes] notice of Anselm's worry, that justification violates

justice by foregoing punishment of the wrongdoer; quite clearly it was his view that

foregoing punishment of the wrongdoer is not perforce a violation of justice”224225.

Na mesma perspectiva, nega sem ambages um dos entendimentos teológicos

tradicionais do fundamento da justificação: o de a morte substitutiva de Cristo em

nosso favor constituir esse fundamento último: “If Christ paid the penalty for our sin

on our behalf, then we were in fact punished for our sin, albeit vicariously. And if we

were punished for our sin, then we were not declared justified with regard to that sin

222 Para além da relação entre o que cada um recebe, que é a questão abordada por Wolterstorff.

223 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 245.

224 Cf. Justice in Love, op. cit.,p. 245.

225 Chamamos a atenção para o facto de Wolterstorff não discutir qual o conceito de justiça paulino, se o
hebraico,  o  grego,  ou  ainda  outro  distinto.  Não  cabe  nesta  dissertação  comparar  estes  conceitos.
Cumpre apenas dizer que os conceitos hebraicos traduzidos como justiça estão por vezes igualmente
relacionados com noções de misericórdia, ou favor (mispat, sedeq, sedaqah), enquanto que no Novo
Testamento esses conceitos estão escondidos nas entrelinhas da língua grega (dikaios, dikaiosune, etc.).
Cf. KITTEL, Gerhard (ed.), BROMILEY, Geoffrey William (trad., ed.),  Theological Dictionary of the New
Testament, Vol.  II, Wm. B. Eerdmans Publishing, Grand Rapids, 1964, pp. 174-224; VAZ, Armindo dos
Santos,  “Justiça  e  misericórdia  na Bíblia  hebraica”,  in  Didaskalia.  41:1,  (2011),  Lisboa,  pp.  221-234;
WHELAN, Frederick G.,  “Justice – Classical  and Christian” in  Political  Theory,  Vol.  10,  No. 3 (Agosto,
1982), Sage Publications, Inc., pp. 435-460. Isto significa que não se pode propriamente dizer que Paulo
não  reparou no  choque entre  justiça  e perdão sem uma cuidadosa análise  do conceito  paulino de
justiça.

99



[…]  Vicarious punishment and Pauline justification are incompatible.”226.  Excluindo a

hipótese de a morte de Cristo como fundamento último da justificação227,  será que

Wolterstorff oferece alguma base última para a justificação?

A hipótese que Wolterstorff parece formular é a de a fé constituir essa resposta

última. Quando afirma que “God's love is a just love, for God offers justification on the

same basis to Jews and gentiles alike, on the basis of faith”228, estará a sugerir que a fé

é o fundamento último da justificação divina? Algumas páginas mais abaixo, explicita o

seguinte: “The judge […] reckons [the fact that he has faith]”229.

Mais adiante, Wolterstorff esclarece o que entende por fé, ao mesmo tempo

que “justifica” por que razão Deus justifica os que a têm: “to have faith in God is to be

oriented to God and to doing justice […], requires repenting of all the ways in which

one has wronged God and neighbor. The reason God justifies those who have faith and

not some other set of human beings is that it is whith these that God can become

friends. How can God become friends with those who reject him?”230. Na frase a seguir,

conclui:  “The  defense  of  the  justice  of  God's  justification  is  now  complete.”231,

226 Cf.  Justice in  Love,  op.  cit.,p. 265. Wolterstorff  estatui  que a punição vicária  de Cristo  implica  a
punição do pecador, “albeit vicariously”. Não nos deteremos a analisar a validade nem a coerência desta
argumentação.  Mas apontamos para o facto  de Wolterstorff  apresentar  o sacrifício  substitutivo  de
Cristo de uma forma confusa. Por um lado, fala da punição vicária de Cristo – ou seja, de Cristo ter sido
punido em  substituição  do pecador. Por outro lado, diz que a natureza dessa punição implica que o
próprio  pecador  tenha  sido  punido,  embora  na  forma  substitutiva.  Mas  esta  afirmação  parece
comportar  uma  distorção  do  próprio  conceito  de  vicário  –  a  noção  de  substituição.  Se  Cristo  se
substituiu ao pecador, então o pecador não é punido. O pecador perdoado pode sentir de alguma forma
que aquela punição lhe era devida, e até sofrer em virtude disso – mas esse sofrimento não corresponde
a uma punição. E damos outro  passo:  admitir  que este  sofrimento correspondesse à  punição seria
necessariamente negar o carácter substitutivo da punição de Cristo.

227 Noutra passagem, já referira o seguinte: “That Christ's suffering was in some way for us is undeniably
a component of New Testament teaching. But if God forgives us for our wrongdoing then the idea that
our punishment took the form of Christ suffering on our behalf cannot be the right account of Christ's
suffering for us” (Cf. Justice in Love, p. 192) Wolterstorff, apesar de sugerir que o sofrimento de Cristo
terá sido por nós, não adianta de que modo assim foi – pelo que ficamos com a questão em aberto.

228 Cf. Justice In Love, op. cit.,p. 261.

229 Cf. Justice In Love, op. cit.,pp. 263-264.

230 Cf. Justice In Love, op. cit.,p. 276.

231 Ibidem.
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parecendo sugerir que as “obras” da fé são a razão232 da justificação do pecador.

Mas parece que aquilo que Wolterstorff escreve a respeito da fé se resume a

responder a uma parte da pergunta “por meio de quê pode alguém ser justificado?”, e

não responde à pergunta “o que” justifica esse alguém?”, ou seja, “o que fundamenta

a  justificação  de  alguém?”233.  Caso  contrário  não  se  compreenderia  o  facto  de

Wolterstorff ter referido que, na justificação, o juiz imputa (reckons) a fé como justiça

(dikaiosunē),  precisamente  porque  o  réu,  no  que  diz  respeito  às  suas  obras,  era

culpado234.

Se dúvidas pudessem restar, Wolterstorff mostra, numa secção final, como de

facto deixa a questão em aberto: “I judged that [laying out the sctruture of [Paul's]

argument concerning the justice of  God's  love]  did not require explaining how the

fidelity of Jesus grounds God's justification of the sinner.”235

Assim,  resulta  claro  que  Wolterstorff  considerou  irrelevante  para  os  seus

propósitos  explicar  o  fundamento  último  da  justificação  do  pecador,  ou  seja,

identificar a justiça (em sentido absoluto) da justificação – contentando-se em analisar

minuciosamente apenas a questão da imparcialidade e a do acesso a essa justificação

por meio da fé.

Perante isto, pouco mais nos resta do que perplexidade. Como é que se pode

entender a justiça da justificação se não nos é apresentado o seu fundamento último,

ou seja, “how the fidelity of Jesus grounds God's justification of the sinner”236? Parece-

nos que não se pode, e a justificação de Wolterstorff permanece injustificada.

Analisaremos em seguida a doutrina exposta por Wolterstorff a propósito dos

deveres  de  caridade.  O  nosso  propósito  é  tentar  encontrar  maior  clareza  na  sua

232 Ibidem, “The reason God justifies those who have faith and not some other set of human beings [...]”

233 A diferença entre as duas é explicitada noutra carta de Paulo: “pela graça sois salvos, por meio da fé;
e isto não vem de vós, é dom de Deus” (Efésios 2:8). Ou seja, há uma diferença entre o meio de acesso e
a própria possibilidade de acesso.

234 Cf. supra a apresentação do conceito de justificação.

235 Cf. Justice In Love, op. cit.,p. 281.

236 Cf. Justice In Love, op. cit.,p. 281.
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resposta à nossa questão de fundo.

b) A noção de “duties of charity”

No capítulo 17 de Justice, Wolterstorff discute se se pode conceber a noção de

“duties of charity”. Por dever237 de caridade, o autor entende “a [moral]238 duty to treat

someone beneficently when that person does not have a right against  one to such

treatment.”239.  Paradigmático de um dever  de caridade é  o dever  de perdoar:  “De

facto,  se perdoarem aos  outros  as  suas  ofensas,  o  vosso Pai  celestial  também vos

perdoará.  Mas  se  não  perdoarem  aos  outros,  o  vosso  Pai  também  vos  não

perdoará.»”240.

À primeira vista, não se está a discutir se estes deveres são justos ou injustos. O

objectivo do autor parece ser o de determinar se é possível conceber um dever com

aquelas características. 

No ponto de partida da análise está o princípio dos correlativos, “If Y belongs to

the sort of entity that can have rights,  then X has an obligation toward Y to do or

refrain from doing A if and only if Y has a right against X to X’s doing or refraining from

doing A.”241.  No que diz respeito ao assunto em análise, se eu tenho um dever de

caridade para com Y, então Y teria necessariamente um direito correspondente para

comigo, o de exigir a minha caridade.

Desde  logo  se  adivinha  uma  contradição:  se  todos  os  deveres  têm,  por
237 Utilizaremos as palavras dever e obrigação como sinónimos.

238 O facto de este dever ser entendido num plano moral está subentendido no texto.

239 Justice,  op.  cit.,p.260.  Wolterstorff reformula  ligeiramente  a  noção  na  p.383:  “a  duty  to  treat

someone a certain way when that person does not have a right against one to one’s treating

him that way.”.  Mas a esta formulação falta a noção de que o tratamento é beneficente, pelo

que consideramos a outra mais exacta.

240 Cf. Mateus 6:14 e 15 e Justice, p. 383. Ao longo desta discussão, concentrar-nos-emos no dever de
perdoar.

241 Justice,  op. cit.,p. 34. O princípio dos correlativos é defendido pelo autor na Introdução (p.8) e no
Capítulo 1 (pp. 34-35) de Justice, assim como no Capítulo 7 (pp.87-88) de Justice in Love.
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definição, um direito correspondente na outra parte, como se poderá conceber um

dever que, também por definição, exclui aquele mesmo direito?

Antes de prosseguirmos a discussão, importa salientar neste ponto que não é

simplesmente o princípio dos correlativos que está em causa, mas a própria justiça do

caso. A teoria da justiça (primária) de Wolterstorff assenta, como vimos, em direitos.

Ora,  sendo  assim,  vemos  que  a  estrutura  correlativa  direito-dever  está

intrinsecamente ligada à teoria de Wolterstorff. Se todos os deveres têm um direito

correspondente,  a  inexistência  de  um  direito  relativo  a  um  determinado  dever

compromete que aquilo que está em causa possa ser concebido como dever – e seja,

nesse sentido, justo.

A  nosso  ver,  apenas  sobram  duas  alternativas.  A  primeira  seria  negar  o

princípio dos correlativos, ou pelo menos a sua necessidade lógica. Estaríamos perante

uma alternativa correspondente a uma tarefa titânica.  Mas isto, como vimos, seria

negar  um  aspecto  estrutural  inerente  ao  conceito  de  direitos  que  o  próprio

Wolterstorff propõe. Mais: também significaria negar o próprio conceito de justiça que

se encontra exposto na sua obra. A segunda alternativa seria negar que existisse tal

coisa como um dever de caridade242.

Esta discussão surge no contexto de uma tentativa de perceber as implicações

do  conceito  de  justiça  desenvolvido  por  Wolterstorff,  que  tem  por  base  os

ensinamentos de Cristo. Ora, a noção de deveres de caridade alimenta-se do próprio

Evangelho, e Wolterstorff fornece como exemplo a parábola do servo impiedoso243.

Cristo termina a parábola com o mandamento do perdão244, afirmando que devemos

perdoar.  Ora,  isto basta  para perceber que também esta  alternativa  não pode ser

aceite por Wolterstorff.

Recapitulemos: se o dever de caridade, por definição, não se coaduna com a

constituição de um direito na outra parte, e se todos os deveres, por definição, estão

242 Na verdade, acreditamos que há uma terceira hipótese: a de existir um dever num sentido diferente,
sem base no princípio do mérito.

243 Cf. Mateus 18:21-35.

244 Em Mateus 6:14-15, na oração do Pai Nosso, Jesus dá o mesmo mandamento.
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sujeitos  ao  princípio  dos  correlativos,  então  tem  de  se  negar  ou  o  princípio  dos

correlativos  ou  os  deveres  de  caridade.  Mas  Wolterstorff  propõe  uma  terceira

alternativa. Sugere que o dever de caridade não implica nenhum direito por parte do

receptor da caridade, porque este não é o credor - apenas um terceiro na relação de

dever245.

A solução encontrada é bastante engenhosa: consiste em alterar  os sujeitos da

relação de dever. O devedor é o sujeito que presta a caridade; no entanto, o direito

correlativo não está nas mãos do que recebe a caridade, mas sim em Deus.

O  raciocínio  subjacente  está  ligado  ao  facto  de  que  temos  de  perdoar

precisamente  porque  Deus  o  ordena,  sendo  a  relação  então  estabelecida  entre  o

devedor e Deus – o verdadeiro credor:

“When someone validly commands me to forgive someone who has wronged me, it is

not the malefactor but the one issuing the command who has a right against me to my

forgiving the malefactor; correspondingly, my duty to forgive is not a duty toward the

malefactor but a duty toward the one who validly commanded me to forgive.”246

Várias  questões se levantam.  A nossa objecção principal  é  a  seguinte.  Se  o

imperativo divino é o factor preponderante para que a relação dever-direito não se

estabeleça entre o devedor e o que recebe a caridade, mas entre o devedor e Deus,

por  que  não  se  aplicará  então  este  princípio  a  todos  os  deveres  originados  num

imperativo semelhante? Wolterstorff não discute esta questão.

Ora, a ser assim, não se vê de que modo, face a outros imperativos divinos,

haverá lugar à constituição de um direito que não em Deus, relativo a um dever que

Ele mesmo constitua.  Neste sentido, teria de se abrir  esta excepção para todos os

imperativos éticos divinos. Se, em última análise, todo o imperativo ético fosse, de

algum modo, reportável a Deus, teríamos então de indagar a própria estrutura geral de

direitos e deveres proposta.

245 Cf.  Justice,  p.  384,  “The duty to forgive,  when one has such a duty,  is  a third-party duty.  When
someone validly commands me to forgive someone who has wronged me, it is not the malefactor but
the one issuing the command who has a right against me to my forgiving the malefactor”.

246 Op. cit., p. 383.
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Poder-se-ia dizer que o elemento distintivo do dever de caridade é o facto de

ter  como base  a  reciprocidade.  Ou seja,  tendo Deus  sido  caridoso para  connosco,

exige,  por  sua  vez,  que  procedamos  do  mesmo  modo  para  com  os  demais.  Mas

parece-nos difícil que este seja um factor distintivo do dever de caridade. Vejamos por

que razão.

Os imperativos de Deus, na tradição judaico-cristã, não aparecem como actos

de pura arbitrariedade. Não discutiremos de momento se esta concepção de Deus

implica  uma limitação  do  seu  poder.  Mas  há,  de  facto,  a  ideia  de  uma coerência

interna, de uma natureza247.

Assim sendo, desde logo se percebe que os imperativos divinos estejam em

consonância  com  a  Sua  própria  natureza.  Há  um  sentido  interno  no  imperativo,

caracterizado  pelo  acordo  com a  própria  natureza  divina.  Há também um sentido

externo, caracterizado pelo acordo entre os actos de Deus para com o indivíduo e o

próprio imperativo que Deus estabelece para o mesmo. Nesta perspectiva, não se vê

factor distintivo no dever de caridade. A coexistência do perdão divino e do imperativo

de perdoar é entendida no plano geral da coerência divina, no seu sentido interno e

externo. 

Ainda uma última observação a este propósito. Wolterstorff diz que o direito

correlativo  do  dever  de  perdoar  se  encontra  em  Deus,  por  Ele  nos  ter  perdoado

primeiro. Mas esta “justificação” do dever padece de um problema de coerência com a

argumentação de Wolterstorff, uma vez que utiliza o código de reciprocidade248 (“Se

Deus  nos  fez  bem,  então  pode  exigir  que  façamos  bem”),  que  ele  mesmo  havia

rejeitado alguns capítulos atrás.

Mas partamos do princípio de que o homem é, de facto, devedor para com

Deus, no que diz respeito ao dever de caridade, e de que Deus tem, então o direito de

exigir  ao  homem essa caridade.  Será  que este  imperativo  implicará a  anulação da

relação existente entre os indivíduos, a saber, uma situação de dívida, em que quem

deve é precisamente o recipiente da caridade?

247 O próprio Wolterstorff pressupõe este aspecto, assumindo que Deus é justo.

248 No seu sentido positivo.
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A ordem que está na origem do dever de caridade incide sobre o indivíduo.

Mas não incide sobre este em abstracto, ou seja, em desconsideração de quaisquer

que sejam as circunstâncias.

O  dever  de  perdoar  incide  sobre  uma  situação  concreta  na  vida  de  um

determinado indivíduo: a de ele ter sido “wronged” (por alguém). Não existe dever de

perdoar  sem aquela situação.  Isto  é,  como vimos,  algo que o próprio Wolterstorff

reconhece: não posso perdoar se não houver, por um lado, alguém a perdoar e, por

outro, algo que perdoar. A situação do perdão corresponde então a uma determinada

relação entre indivíduos.

Neste sentido, o dever de perdoar não incide em abstracto no indivíduo, nem

na relação  propriamente  dita249,  mas  no  indivíduo  em  relação.  Assim,  como  pode

acontecer que a existência de um imperativo divino dirigido ao indivíduo em relação

(humana) anule a mesma?

Se,  de facto,  o imperativo incide sobre o indivíduo-em-relação,  então a sua

existência, ainda que crie uma relação credor-devedor entre Deus e o indivíduo em

causa,  não apenas  pode como na verdade  tem de coexistir  com a  própria  relação

afecta ao imperativo.

O imperativo de Deus não exclui, portanto, a relação moral entre os indivíduos,

que é um pressuposto do próprio imperativo. Isto significa que a questão da justiça

permanece em aberto. Se, de facto, existe um dever de perdoar o outro, esse dever

tem de se reger por regras diferentes das dos outros deveres. Pois, caso contrário,

seria exigida a estrutura do direito correlativo. 

Por  outro lado,  Wolterstorff  não faz  qualquer  observação quanto  à  relação

entre  a  existência  deste  dever  de  caridade  e  os  “retributive  rights”  do  mesmo

indivíduo,  que  considerámos  a  propósito  do  perdão.  Mas  parece  haver  uma

contradição.  Se,  de  facto,  há  um dever  de  perdoar,  não  pode  haver  um direito  a

“retribuir”, e vice-versa.

Em suma, o que Wolterstorff afirma é que, em regra, quando tenho um dever

249 As relações não podem responder a imperativos, os indivíduos sim.
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para  com  outro,  esse  outro  possui  o  direito  correlativo  desse  meu  dever.  Nessa

relação, o outro pode exigir-me que cumpra o que devo, por isso ser justo. No dever

de caridade, apesar de eu dever prestar a caridade a outro, o meu dever é para com

Deus, e assim tenho de agir para com ele, por isso ser justo.

O que observamos é que há, neste caso, um salto injustificado. Parece que, na

primeira relação,  a justiça se estabelece entre os indivíduos e que, na segunda,  se

estabelece entre um deles e Deus.

No dever de caridade, ironicamente, vemos Wolterstorff introduzir Deus como

um  deus ex machina que irrompe num caos de deveres e direitos desencontrados.

Mas, nessa tentativa, em vez de uma resposta, ficamos com mais perguntas. 

Já vimos que Wolterstorff  não apresenta uma resposta para o problema de

esclarecer a relação entre os “retributive rights” e os deveres de caridade. Por outro

lado, também vimos que a entrada de Deus para garantir o princípio dos correlativos

não resolve a questão da relação que dá origem ao dever de perdão. Por fim, se é justo

que eu perdoe outra  pessoa,  por  responder  ao  mandamento do que me perdoou

primeiro, então como é que o perdão de Deus é justo, tendo sido Ele o primeiro a

perdoar?

6 – Conclusão: entre a Natureza e a Vontade

Começámos por analisar a distinção que Wolterstorff faz entre as duas faces da

justiça.  Nessa  análise,  deparámo-nos  com uma justiça  primária  a  ocupar  quase  na

totalidade o lugar da justiça em si, e com uma justiça correctiva assente na vontade.

Esta construção incide no problema do perdão e no da justificação, de tal forma que

tanto poderia ser justo perdoar como não perdoar250.

Os  deveres  de  caridade,  por  um  lado,  contrastam  com  a  “lógica”  das

perspectivas  anteriormente  desenvolvidas  por  Wolterstorff,  por  corresponderem  a

qualquer  coisa  como o  dever  de perdoar  –  quando,  na  perspectiva  anteriormente

considerada, perdoar teria uma autonomia decorrente do permission-right). Por outro

250 O que também é sugerido, como vimos, a propósito do problema da justificação.
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lado,  aprofundando  aquele  raciocínio,  Wolterstorff  tenta  mostrar  que  há  uma

obrigação de perdoar. Encontra, assim, uma solução excepcional para afirmar que não

existe uma excepção à justiça no caso em debate.

No  fundo,  o  que  Wolterstorff  parece  fazer,  é  dizer  que,  fora  do  dever  de

caridade (especificamente, fora do dever de perdoar), o meu dever para com outro ser

humano  encontra  sempre  um  direito  correlativo  no  outro.  Nesse  sentido,  é  uma

relação de justiça que se estabelece entre nós. 

No dever de caridade, a excepção acontece: Deus “reclama” o direito que lhe

pertence – ou seja, que perdoemos. Nessa singular situação, a relação de justiça não

se  estabelece  entre  nós,  mas  entre  mim (aquele  que  tem de perdoar  –  que  deve

perdoar) e Deus (que tem o direito a que eu perdoe o outro).

Mas, se adoptarmos esta forma de ver na análise do problema do perdão, que

diremos a respeito da situação em que Deus nos perdoa? Wolterstorff não aborda esta

questão, e é precisamente o que fica em aberto no seu tratamento do problema da

justificação, e confuso naquilo que escreve sobre o problema do perdão.

Claramente,  Deus  não  tem  ninguém  (para  além  de  Si  mesmo)  a  quem

responder (a quem possa dever). Portanto, só poderá ser justo para consigo próprio.

Mas, nesse caso,  teríamos o problema da confusão de papéis251.  O resultado desta

linha de raciocínio acaba por ser, então, o seguinte: o perdão corresponderia àquilo

que Deus quer.

Ora, esta ambivalência é-nos familiar de outra análise: a de S. Anselmo. No

Proslogion,  vimos  uma distinção  entre  justiça  secundum  te e  secundum  nos.  Aqui

vemos  uma  estrutura  semelhante,  que  vem  à  superfície  no  aspecto  estrutural  da

justiça  que  Wolterstorff  propõe.  Nos  deveres  de  caridade,  a  justiça  deixa  de  se

estabelecer  entre  nós  (secundum  nos),  para  se  estabelecer  entre  mim  e  Deus,

precisamente em virtude de um acto cuja justiça se estabelece Nele (secundum Te).

Posto isto, as respostas de Wolterstorff, particularmente as que dá a propósito

do  dever  de  perdoar,  remetem-nos  para  uma  tensão  teológica:  a  tensão  entre  a

251 Ou seja, o de devedor (o que deve o respeito pelo direito do outro) e o de credor (o titular do direito).
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natureza  de  Deus  e  a  Sua  vontade.  Por  outras  palavras,  as  teses  de  Wolterstorff

remetem-nos  para  a  tensão  entre  uma perspectiva  racionalista  e  uma perspectiva

voluntarista de Deus: Deus é justo ou justo é simplesmente o que Deus quer?

Parece-nos  que  a  fragilidade  principal  do  raciocínio  de  Wolterstorff  é

semelhante à de S. Anselmo. Wolterstorff quer provar que Deus é sumamente justo.

Ao  mesmo  tempo  pretende  elevar  a  justiça  (primária),  através  da  ideia  de  um

merecimento inalterável do ser humano e também através de uma redução da justiça

correctiva, a qual, em última análise, acaba por ficar dependente da vontade de quem

tem legitimidade para decidir sobre a alternativa perdão/pena.

Na justiça primária,  encontra uma fonte  de mérito:  o  valor  inerente  do ser

humano. Na justiça correctiva, o conceito de mérito é transportado para a vontade: o

mérito é o da vontade. Mesmo quando, a propósito do dever de caridade, procura

uma  fonte  para  o  mérito  em  Deus,  Wolterstorff  desenha,  implicitamente,  um

permission-right divino para perdoar.

Em suma,  Wolterstorff  recorre,  implícita  ou  explicitamente,  à  vontade  para

fundamentar  que Deus é sempre justo.  Mas a tensão permanece e a perplexidade

também: Será aquela vontade justa, injusta ou a questão deverá ser invertida? Por que

razão  Wolterstorff,  tal  como  Anselmo,  cai  na  supremacia  da  vontade  ao  tentar

defender a justiça até às últimas consequências?
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