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RESUMO
A consciência é um fenômeno humano intrinsecamente ligado à significação, e, portanto, a não 
significação de aspectos da realidade interna ou externa pode manter esses aspectos ocultos. 
A emoção tem um papel essencial e positivo no processo de decisão, e, por isso, é necessário ter 
consciência das emoções para tomar decisões de qualidade. As emoções têm um papel imprescin-
dível na percepção dos valores que guiam nossas decisões. Os valores éticos elevam-se num plano 
diferente dos valores ligados ao prazer e à dor, e também eles requerem as emoções para serem 
vividos de forma efetiva. É necessária uma linguagem apropriada para tornar conscientes os valores 
éticos e permitir que as decisões sejam tomadas com foco nos valores. Pode-se falar legitimamente 
de um sentimento de justiça e aplicar o modelo de decisão com foco no valor à decisão jurídica. 

ABSTRACT
The human conscience is a phenomenon intrinsically linked to the meaning and therefore no real 
meaning to aspects of internal or external can keep these things hidden. The emotion is a vital and 
positive role in decision-making, and therefore it is necessary to be aware of emotions to make 
decisions with quality. Emotions have a vital role in the perception of the values that guide our 
decisions. Ethical values in a different amount if the values linked to pleasure and pain, and they 
need to be experienced the emotions effectively. We need a language appropriate to make conscious 
ethical values and allow the decisions are taken with focus on values. One can legitimately speak of 
a sense of justice and apply the model of decision to focus on value to the legal decision.
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1 Introdução

A qualidade de uma decisão depende, além de determinados conhecimentos 
e habilidades inerentes à natureza da decisão, das atitudes do sujeito que decide. 
A primeira atitude requer do sujeito da decisão que não perca o diálogo com o mundo real, 
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e não o substitua por certezas cômodas. A segunda exige manter a consciência dos 
valores envolvidos na sua decisão, para não transformá-la num ato de mera aplicação 
de regras. Enquanto a primeira atitude trata dos objetos tais quais eles são, a segunda 
trata dos valores ou das ideias sobre como as coisas deveriam ser. Enquanto a primeira 
acentua as limitações do pensamento e da percepção, realçando a incerteza e a angústia 
inerente ao ato de decidir, a segunda aborda as emoções por meio das quais os valores 
se manifestam, fazendo o pêndulo da dúvida voltar-se para um lado. 

O risco, em relação à segunda atitude, é perder de vista o papel do valor e das 
emoções no ato de decidir, julgando-o um simples ato intelectual, reduzindo-o a uma 
maquinação, como se o conhecimento fosse suficiente para fundamentar nossa escolha, 
como se pudéssemos justificá-la por outros aspectos que não o da própria responsabilidade 
por tornar real este ou aquele valor. A prevenção deste risco é justamente a atitude de que 
se tratará: manter o foco no valor como condição para uma decisão de qualidade.

LEITOR: Então, como você definiria o objetivo deste trabalho?
AUTOR: Contribuir para o desenvolvimento desta atitude chamada, sinteticamente, de 
“foco no valor”. O método utilizado será a provocação de uma série de reflexões, para 
as quais o leitor será convidado a participar ativamente. Estas reflexões visam a tornar 
mais evidente, sensível, aquilo que designamos por “valor”. 
LEITOR: Esteja preparado para minhas perguntas!
AUTOR: Se houver perguntas, então houve provocação!

2 Consciência e linguagem

Imagine que você vai fotografar uma pessoa, tendo como fundo uma praia. É possível 
focar a pessoa e deixar fora de foco aquela ilha, lá no fundo. Porém, se quiser, 
é possível também focar a ilha e deixar a pessoa enevoada. O foco, portanto, 
é uma atitude de dar ênfase a este ou àquele aspecto da percepção, é uma forma 
de configurar nossa consciência do mundo. A atitude que mantém o valor em foco 
no momento da decisão pressupõe uma consciência nítida da presença desse valor 
na situação. Por esta razão, será aprofundada a noção de consciência e o uso da 
linguagem como condição para trazer, à cena da decisão, o valor. 

 
Podemos designar nossa experiência de existir como “vivência”, que é uma 

apreensão imediata do mundo que nos cerca e da nossa imersão nele sem, contudo, 

dar-nos conta de que estamos nele imersos. O animal vivencia um mundo, mas não se 

dá conta claramente e para si mesmo de que é sujeito desta vivência. Há uma diferença 

entre vivência, pura e simples, e consciência, que é o saber-se vivenciando, ou ainda, 

uma vivência refletida. A vivência do animal, ao contrário, é pré-reflexiva.

Scheler caracteriza esse segundo nível de saber como “autoconsciência”, diferen-

ciando-a da simples imersão sensorial na realidade:
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O animal não consegue levar a cabo este peculiar afastamento, este distanciamento 
que converte o “meio ambiente” em “mundo” [...] o animal se atém por demais 
essencialmente à realidade e na realidade vital correspondente a seus estados 
orgânicos para apreendê-la a cada vez “objetivamente” [...] O ato espiritual, tal 
como o homem pode realizá-lo, está em contradição com a simples resposta do 
esquema corpóreo do animal, e com o seu conteúdo essencialmente vinculado a 
uma segunda dimensão e a um segundo estágio do ato reflexo. Nós gostaríamos 
de chamar este ato de “reunião’, denominando-o juntamente com a sua meta, a 
meta deste “reconhecimento em si”, “consciência de si mesmo por parte do centro 
espiritual do ato” ou “autoconsciência” (SCHELER, 2003, p. 38-39).

A consciência, portanto, é algo tipicamente humano. Uma explicação da 
consciência equivaleria a definir uma causa anterior que a produz, colocando-a como um 
efeito periférico desta causa, quando, na verdade, a própria definição de consciência é 
de um ato autêntico e originário do espírito humano. Naturalmente, esta asserção é um 
posicionamento filosófico, que se opõe àquele que procura uma explicação neurofisio-
lógica para a consciência. 

Diversas pesquisas científicas procuram por essa explicação. Posner (1980) define 
a consciência como um processador de informações com capacidade limitada; Humphey 
(1994) acentua o papel das sensações: “Imaginar que essa criatura é autora da atividade 
sensorial e vive no presente ampliado da sensação – é imaginar que essa criatura é 
consciente de uma sensação de dor” (p. 244); Dennett (s/d) a concebe como uma máquina 
virtual: “Qualquer coisa que possua esta máquina virtual como seu sistema de controle 
é consciente em todos os sentidos, e é consciente porque possui essa máquina virtual” 
(p. 294). Estas e outras explicações reduzem o fenômeno da consciência a uma causa 
anterior. Porém, um ser que pergunta sobre como se produz a sua própria consciência já 
está num segundo nível reflexivo em que ele se “sabe” consciente, e as explicações que 
vier a dar não atingirão este segundo nível, que é o que torna o cientista um sujeito que 
se interroga. Isto em nada diminui a importância da pesquisa em si, cujas conquistas, no 
campo da inteligência artificial, são indiscutíveis, mas é preciso cuidado para não jogar 
fora a “criança” junto com a “água suja”.

A consciência é diferente da simples vivência e é o que está presente no ato 
reflexivo propriamente humano. Ela é, mais do que isso, a própria condição de uma 
experiência objetiva do mundo, uma vez que sem este distanciamento da vivência 
não se chegaria a se perceber um sujeito para quem há um objeto, dele diferenciado. 
Scheler (op. cit.) demonstra que é a capacidade de dar-se conta de si mesmo, como 
organismo psicofísico, este desdobrar-se numa autoconsciência, que dá ao sujeito o 
poder de suspender seu interesse imediato pelas coisas, de “sublimar” seus impulsos 
vitais em direção ao ambiente ou não se submeter a eles, como faz o animal. Daí vem a 
capacidade humana de olhar para as coisas como algo a conhecer, com uma interrogação 

sobre seu ser e sua existência.
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Ora, é justamente esta autoconsciência, capaz de suspender o imediatismo da 

vivência, que está na essência da representação simbólica de si mesmo e do mundo 

– ou seja, da linguagem. Sem referir-se a um objeto não pode haver um signo que o 

represente. A significação é algo tão intrinsecamente ligado à consciência que não se 

pode dizer, a rigor, que uma seja causa da outra, mas antes que ambas são consti-

tutivas de algo originariamente humano. No momento mesmo em que tomo distância 

da vivência, em que objetivo e me percebo como sujeito, neste mesmo momento eu a 

represento para mim e esta representação aparece diferenciada da própria vivência. 

O ato reflexivo é, intrinsecamente, um ato de significação, de desdobramento, como o 

espelho é para o objeto que ele reflete.

3 Linguagem e emoção

Pode-se, pois, afirmar, sem querer reduzir uma coisa a outra, que a significação de 

algo vivido, objeto no mundo, é condição da tomada de consciência deste “algo”, que inclui 

aspectos percebidos como “internos”, como a emoção; e “externos”, como as coisas.

LEITOR: Mas isso quer dizer que a emoção ou as coisas eram invisíveis antes de serem 
representados? 
AUTOR: Não. Quer dizer que eram sabidos, num nível imediato, mas que não se tinha 
consciência desse saber. 

Daí podermos diferenciar a expressão emocional da mera catarse. Quando você 

bate com os dedos do pé na quina de um móvel e grita de dor, rigorosamente não há aí, 

ainda, uma expressão emocional, mas apenas a liberação automática de uma energia 

desagradável que percorreu seu organismo. Porém, quando percebe o que ocorreu e 

diz, consigo, “nossa, que dor!”, você está dando ao evento todo uma significação num 

nível diferente da catarse. Na verdade, neste momento, você começa a elaborar o fato, 

assimilando-o efetivamente, o que não quer dizer outra coisa senão tomar consciência 

dele. Nesse ponto, já há uma certa distância entre você e a dor vivida. Trata-se aí de 

expressão emocional.

A diferença entre catarse e expressão emocional fica particularmente clara nos 

fenômenos revelados pela pesquisa da clínica psicanalítica. Embora os pressupostos da 

psicanálise sejam diferentes daqueles adotados neste ensaio, tais fenômenos coincidem 

com a concepção de uma consciência que emerge da vivência num segundo nível 

reflexivo, e que assim o faz, ao mesmo tempo, num ato de significação. 

Quando Freud (1974) iniciou suas pesquisas no campo do sofrimento emocional, ele 

percebeu que os sintomas eram, na verdade, formas de representação das emoções. A causa 

do sofrimento era que estas emoções não eram conscientes e eram, além disso, negadas. 
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Daí, por sua própria tendência espontânea à exteriorização, elas buscam formas 

alternativas de expressão. Inicialmente, Freud acreditou que o problema era de 

repressão da emoção e que se ele induzisse, por hipnose, a pessoa a descarregar a 

energia represada, o sintoma desapareceria. Porém, o problema não era a mera descarga 

de energia ou catarse, mas sim a expressão consciente da emoção – ou seja, sua efetiva 

assimilação e significação. A hipnose, por isso, deixava de ser suficiente. O paciente 

deveria ser capaz, no seu estado consciente normal, de expressar por meio da linguagem 

simbólica, o seu conflito, para efetivamente superar o sintoma. O conceito de repressão 

deu lugar ao de recalque. A diferença é que não se trata de empurrar a emoção para 

o inconsciente, como quem faz um dique de contenção, mas sim de retirar da emoção 

o seu significado, tornando-a, com isso, algo estranho ao sujeito. A emoção, porém, 

tende a se expressar e buscará representações alternativas. Essas representações são o 

sintoma, que guarda, por isso, uma relação de sentido com o significado original.

A ideia fundamental da psicanálise foi absorvida por diversas outras concepções 

da psique e de como tratá-la. Pode-se dizer que o trabalho da psicoterapia, em geral, 

é desvelar o significado das emoções, presentes e perturbadoras, mas incompreendidas 

pelo sujeito. O instrumento, o caminho para este desvelar, passa, necessariamente, 

pela palavra – ou seja, a capacidade de significação da emoção. Desvelado o sentido 

da emoção, ela é assimilada pela consciência e deixa de ser um “corpo estranho”. 

Consequentemente, o sintoma se desfaz. 

4 Emoção e decisão

LEITOR: Tudo isso é muito interessante, mas o que tem a ver com o tema deste 
trabalho? 
AUTOR: É que a capacidade de expressão emocional é uma condição indispensável para 
a tomada de decisão. 

A relação entre emoção e decisão fica demonstrada na pesquisa de casos clínicos de 

patologias provocadas por lesões cerebrais. Damásio (apud PEDRO, 1996) pesquisou casos 

em que pessoas com graves distúrbios na percepção das emoções, apesar de manterem 

suas capacidades cognitivas inalteradas, não eram capazes de usá-las adequadamente. 

A dificuldade era notória, especialmente na tomada de decisão. O autor, então, propôs a tese 

de que a emoção e o corpo têm um papel imprescindível na decisão. Esta ideia se reforça 

quando se considera que uma decisão baseada apenas no raciocínio lógico precisaria de 

muito mais capacidade de processamento e memória para ser tomada do que efetivamente 

uma pessoa, em condições normais, possui no tempo que lhe é exigido para decidir. Daí, 

os indícios emocionais de cada opção a ele apresentada, percebidos como sentimentos, 

relacionados à história e ao contexto do sujeito, desempenhariam um papel fundamental. 
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Goleman (1999) vai ao encontro desta visão quando delineia o conceito de inteli-

gência emocional. Entre as habilidades por ele mapeadas, a percepção emocional ou 

autopercepção seria a capacidade de perceber a si mesmo e reconhecer suas emoções. 

O autor, assim como Damásio, mostra como esta habilidade pode ser importante na 

tomada de decisões:

Certa vez, propuseram a um médico, muito amigo meu, que se tornasse o diretor-
clínico de um condomínio para descanso e tratamento da saúde recém-inaugurado 
[...] Meu amigo gostou da ideia de um lugar onde as pessoas pudessem cuidar da 
saúde enquanto estivessem de férias. Isso, somado à atração de um rendimento 
possivelmente fantástico, fez com que não conseguisse resistir [...] Um belo dia, 
a caminho do seu novo emprego, surpreendeu-se esmurrando o painel e gritando: 
“Não posso fazer isso! Não posso fazer isso!” [...] Um ano depois, o balneário foi 
à falência – e ele também. Hoje em dia, ele reconhece que, desde o início, sua 
intuição lhe dizia que havia alguma coisa errada, que as projeções eram exageradas 
e que tratava-se, na verdade, de um empreendimento imobiliário, e não de 
medicina preventiva [...] Quando se trata de decisões como essas, nosso palpite 
– nossa sensação mais profunda do que parece certo ou do que está errado – fornece 
uma informação crítica que não devemos ignorar, a fim de evitar arrependimentos, 
um mês ou um ano mais tarde (GOLEMAN, p. 63-64). 

Mais adiante, ele explica o processo:

Essa sensação de certo ou errado que surge no nosso íntimo é parte de um fluxo de 
estímulos que nos acompanha o tempo todo, como uma música de fundo. Paralela 
à corrente de pensamentos, há uma corrente de sensações [...] Pensamento 
e sentimento estão entremeados de uma forma indissolúvel. Geralmente, esses 
sentimentos são fugazes, de fato, muito sutis, mas importantes. Não que o palpite 
pese mais que os fatos, mas deve ser considerado conjuntamente com os fatos. Estar 
afinado com os sentimentos nos proporciona informações cruciais para navegarmos 
na vida (ibid, p. 66).

Embora isso possa parecer óbvio quando explicitado, tradicionalmente 
acreditamos que a qualidade de uma decisão depende, essencialmente, do raciocínio e 
do pensamento, e que as emoções não podem ser evitadas, porém devem ser afastadas 
tanto quanto possível da análise das opções. Um personagem da literatura policial, 
Sherlock Holmes, é a encarnação perfeita desta ideia. Ainda trazemos, em nossos 
esquemas mentais, o protótipo deste detetive como modelo de inteligência, perspicácia 

e dedução na solução de problemas. A visão do personagem fica explícita quando ele 

comenta a mulher escolhida por Watson para se casar:

Acho que ela é uma das moças mais encantadoras que já conheci [...] Mas o amor é 
algo emocional, e o que quer que seja emocional se opõe à verdadeira razão que, 
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para mim, está acima de tudo. Eu mesmo nunca me casarei, para que isso não me 
perturbe o raciocínio. (DOYLE, 2003) 

Contrariando Holmes, devemos concluir que, embora a importância da razão seja 

inquestionável, quando se trata de decisão prática a emoção é fundamental. Não é 

apenas algo que se deve tolerar, como um obstáculo incômodo, mas um elemento que 

constitui o próprio ato de decidir, ao ponto de comprometê-lo, se faltar. 

LEITOR: Em que sentido se deve entender esta conclusão? Onde fica, então, a 
imparcialidade, especialmente dos juízes em relação às partes? Ele deve envolver-se 
emocionalmente com as pessoas que lida no processo?
AUTOR: Há dois aspectos a considerar.

Primeiro, o autopercepção e o reconhecimento das próprias emoções, permite 

que o sujeito tenha mais domínio sobre elas. Paradoxalmente, a consciência da emoção, 

trazê-la à tona, a faz integrar-se à vida da pessoa, inserindo-a num contexto do qual a 

razão participa, e, por conseguinte, ela permanece contida nas fronteiras da identidade 

desta pessoa. Ao contrário, a negação da emoção a deixa desvinculada da vida consciente, 

embora não possa eliminá-la. O resultado é que a emoção se faz presente de outras 

formas, como já salientamos. Ela pode ressurgir como um estado emocional incômodo, 

uma angústia ou ansiedade intensa o suficiente para provocar sofrimento, mas indefinida 

e estranha, como algo que está contido “dentro da pele”, mas que não é identificado 

como “seu”. Ou pode aparecer em sintomas psicossomáticos, como doenças ligadas ao 

sistema imune ou desequilíbrio de outros sistemas, como o digestivo. A intensidade dos 

problemas depende da intensidade do conflito que nega a presença da emoção. 

Porém, o pior, para a questão de que tratamos mais diretamente, a decisão, 

não são estes transtornos, e sim o fato de que a emoção negada confunde os limites 

entre o sujeito e o mundo que o cerca. A emoção que é sua, mas não foi devidamente 

integrada à sua identidade psíquica, pode aparecer como pertencendo a outra pessoa, 

ou simplesmente fazê-lo perceber fatos e comportamentos com tonalidades distorcidas. 

Ora, sua decisão será baseada na percepção dos fatos, dos comportamentos e indícios, 

todos permeados por necessidades emocionais das quais você não se dá conta. Isso 

pode, efetivamente, comprometer a qualidade de vida das pessoas, e não estamos mais 

falando de transtornos graves à saúde. 

Pode-se afirmar como regra geral: quanto mais consciente uma pessoa é de suas 

emoções, menos confusas e misturadas a outros elementos perceptivos elas estarão e, 

por conseguinte, mais contribuirão para uma decisão de qualidade. 

Todos nós estamos sujeitos a certo nível de inconsciência das emoções. Na verdade, 

o diálogo entre consciência e emoção é permanente e deve ser preservado como canal de 
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comunicação para manter a saúde. É a presença deste canal, e não a consciência plena, 

que faz a diferença. Quando, ao contrário, esse canal não está aberto, as emoções se 

manifestam à nossa revelia e é aí que podem, realmente, tornar-se obstáculos.

Imagine-se a decisão de casar, para levarmos adiante o exemplo de Holmes. 

LEITOR: Você tem algum problema em relação ao casamento? Já é a segunda vez que 
você usa esse exemplo!
AUTOR: O casamento é uma experiência muito rica.

Uma pessoa pode, levada por necessidades emocionais que desconhece, valorizar 

certos indícios em detrimento de outros, guiar-se por pistas que, ao invés de lhe darem 

elementos sobre seus sentimentos de amor pelo outro, lhe sugerem como este “outro” 

lhe atenderá aquelas necessidades. Um exemplo dramático: a mulher escolhe por marido 

não o homem que ama, mas aquele que poderá servir para resgatar suas frustrações 

vividas com o pai alcoólatra. Este homem que ela escolheu é, por aparente coinci-

dência, também um alcoólatra! Tal decisão pode se tornar trágica e terá influência 

muito duradoura. 

Este primeiro ponto, portanto, diz respeito ao fato de que a confusão emocional 

prejudica a decisão.

LEITOR: Esse ponto está claro. Porém, de que maneira a clareza emocional contribui 
para uma boa decisão? Como a emoção consciente pode não só evitar uma decisão 
equivocada, mas também, de forma positiva, participar de uma decisão acertada? 
AUTOR: Este é o segundo aspecto do papel das emoções na decisão. 

Nos casos clínicos analisados por Damásio (apud PEDRO, op. cit.), o sujeito 

incapaz de perceber as próprias emoções não pode decidir contando apenas com a 

análise cognitiva das opções. Se as emoções devessem ser clareadas apenas para impedir 

a confusão da percepção, deveríamos esperar que este sujeito pudesse decidir. Por outro 

lado, as pessoas que percebem suas emoções, ainda que confusamente, podem decidir, 

mesmo que a qualidade dessa decisão fique comprometida. A presença da emoção, 

portanto, faz uma diferença positiva de modo que a clareza emocional não contribui 

apenas para uma percepção mais precisa de outros elementos da realidade, mas ela 

mesma é um elemento fundamental no ato de decidir. 

LEITOR: Qual é, exatamente, o papel da emoção nesse ato? 
AUTOR: A neuropsicologia, de acordo com a tese de Damásio, responderá que a emoção 
compõe um mapa corporal, baseado no contexto e na história de vida, que colore as 
opções com intensidades diferentes e, desta forma, inclina o sujeito para uma decisão. 
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Em outras palavras, a emoção dota as opções de valor. Porém, neste entendimento os 

valores são tidos como meros fenômenos periféricos de um processo neurofisiológico, 

ou seja, são efeitos do mapa corporal das emoções. 

LEITOR: Será que os valores percebidos podem ser reduzidos à emoção? O que é isto que 

você chama “valor”? 

AUTOR: Mais uma vez, tangenciamos a filosofia.

O valor, tal como a consciência, é um fenômeno tão propriamente humano que, 

ao tentar explicá-lo de forma científica, tendemos a reduzi-lo e perdemos o que há de 

essencial nele. Se eles se reduzem às emoções, então não há, propriamente falando, 

valores; porém, o cientista em sua busca pela verdade pressupõe, em suas ações, 

valores. Façamos, por isso, uma análise mais demorada do que são os valores e de qual 

o papel da emoção no desvelar desse fenômeno. 

5 Valor e emoção

 Quando vejo um objeto qualquer, como, por exemplo, esta revista que o leitor 

tem nas mãos, tenho evidências visuais e táteis que me levam à convicção de que ele 

existe, realmente, de forma objetiva, independente de eu estar aqui para percebê-lo. 

Esta convicção, porém, não é uma evidência inquestionável, pois só posso ter 

perspectivas limitadas da revista. Posso variá-las indefinidamente, mas a cada visada, 

revelo um aspecto e oculto outro, de forma que nunca tenho um acesso imediato ao 

objeto propriamente dito, inteiramente. 

O exemplo mostra que as evidências sensíveis apontam a existência de um objeto 

real, sugerem-no intensamente, de forma que há uma certeza vivida neste contato que 

nos dá a segurança necessária na estabilidade do mundo. Porém, o objeto real permanece 

como algo que resiste a uma apropriação plena. Em nenhum momento, porém, penso 

que este objeto real possa ser reduzido ao que vejo ou toco. Os sentidos apontam algo 

além deles e que eles nunca esgotam inteiramente. O objeto, portanto, não se reduz à 

visão ou ao tato, e é isso, justamente, que me dá uma dimensão de “objetividade”.

A revista, porém, não é apenas algo visível e que posso tocar; ele é algo que me 

aparece como interessante, dotado de uma certa importância.

LEITOR: Como sei que estou interessado por uma revista? 

AUTOR: Sinto-me levado a manuseá-la, folheá-la, impulsionado na sua direção.

 

Há nesse movimento, nessa inclinação a este objeto, uma disposição afetiva 

que me permite percebê-lo como “interessante” – em suma, dotado de algum “valor”. 
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Percebo este “valor” como algo diferente do próprio interesse ou afeto que me inclina 

para o objeto, pois é o valor que me aparece como o motivo do meu interesse. Podemos 

dizer, então, tal como fizemos para a visão e o tato, que o valor deste objeto não se 

reduz ao que sinto por ele, mas que este sentir aponta algo além de si mesmo, e este 

algo é o “valor” do objeto.

LEITOR: Compreendo. Porém, o que é e onde está o valor desta revista? 

AUTOR: Não posso vê-lo nem tocá-lo, mas eu o sinto quando percebo que não só a 

contemplo, mas me interesso por ela. 

Portanto, por um lado, o valor não é um “objeto real”, no sentido de algo que 

posso ver e tocar, ele é algo abstrato como uma ideia ou um significado. Mas, por outro 

lado, ele é algo que me provoca, me envolve e que, pela sua própria característica, 

me inclina, me interessa. 

Acredito que a revista vai satisfazer alguma necessidade minha de “saber” e 

que terei alguma satisfação em lê-la. Mas não sei se, realmente, ela corresponderá a 

esta expectativa. É como se eu imaginasse uma revista ideal que atenderia a minha 

expectativa; depois de lê-la, poderei avaliar se ela, realmente, correspondeu àquela 

idealização ou não. Então, minha apreensão de valor vai além da revista que tenho 

nas mãos. A percepção do valor não está “presa” ao objeto real, mas a uma possibi-

lidade, na qual vislumbro o acesso a um saber importante, ou a um prazer na leitura, 

e é esta possibilidade que a torna “interessante”. Minhas emoções apontam algo além 

do objeto concreto, as possibilidades que, como se gravitassem em torno desse objeto, 

iluminam-no de um interesse. 

Assim como a revista, tudo que me cerca, minha vivência, enfim, é banhada 

de possibilidades que me interessam mais ou menos, que criam expectativas, desejos, 

frustrações, satisfações. Não sou indiferente à vivência, não me limito a contemplá-la. 

Pode-se dizer que “enxergamos” com nossos sentimentos toda esta gama de possibi-

lidades de satisfação que os objetos a nossa volta nos “prometem”, em contextos e 

situações os mais variados. É o meu sentir que aponta vislumbres de um futuro possível, 

cria expectativas, imagens. Uso minha inteligência para ordenar os meios necessários e 

atingir estes “objetivos” de satisfação. A este uso da inteligência, para adequar meios e fins, 

pode-se legitimamente chamar de “razão prática”. 

Quando sinto uma possibilidade de satisfação, numa situação dada, tal emoção 

não é reativa ao que vejo, mas a algo que ainda será. Ela se destaca das sensações 

propriamente ditas dos objetos visíveis ou táteis e aponta algo de outra ordem.  

A emoção, nesse caso, é um ato, um movimento, que visa algo e este algo não se reduz 

ao próprio sentimento, mas é revelado por ele. 
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6 Valor ético

Porém, como já analisamos, o ser humano não está imerso na sua vivência, mas 

se sabe vivente, é autoconsciente. Este dobrar-se sobre si permite uma consciência de 

segunda ordem dos valores vividos como “interesses”, como expectação de satisfação. 

Sou consciente do meu interesse, dos meus sentimentos, do meu inclinar-se para cá ou 

para lá e posso, por isso, opor-me a estas inclinações, questionar-me sobre o valor das 

próprias inclinações. Por isso é que sou capaz de me perguntar: será verdadeiro, será 

correto, será digno, será válido, enfim, que eu faça isto ou aquilo? Que eu persiga este 

ou aquele “objeto”, esta ou aquela “satisfação”? Esta pergunta é a pergunta sobre o 

valor da sua própria vida, sobre a validade do seu próprio existir, de suas escolhas por 

esta ou aquela opção. 

Este valor é de uma segunda ordem, diferente do primeiro. Não se trata do valor 

das “coisas”, enquanto me apresentam possibilidades disto ou daquilo, mas do valor de 

escolher isto ou aquilo, do valor da própria ação. Àquela dimensão de satisfação-insa-

tisfação, prazer-dor, na qual se diversificam todas as situações vividas, é acrescentada 

outra, independente, que se move no certo-errado, autêntico-inautêntico, digno-indigno, 

legítimo-ilegítimo. O que prova que são independentes é que podem ser convergentes ou 

divergentes – ou seja, o meu objeto de satisfação pode convergir com minha apreensão 

do correto, ou não, como ilustra a Figura 1.

Figura 1: dimensões do valor 

LEITOR: O que é, precisamente, este discernimento humano a respeito do seu agir? 

Parece-me que é esta consciência de si que não se reduz àquela “razão prática” que 

utilizamos para adequar meios e fins na busca de satisfação. 

AUTOR: Realmente. 
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Muitas vezes sinto-me na obrigação de renunciar a algo prazeroso, simplesmente 
porque obtê-lo significaria fazer algo errado ou deixar de fazer algo correto.  
Se fôssemos inteiramente guiados pela dimensão prazer-dor, poderíamos, sem prejuízo, 
dizer que a importância de tudo e de todos resume-se a este aspecto. Não haveria, 
neste caso, nenhum sofrimento se podemos escolher A em detrimento de B, pois seria 
sempre, simplesmente, uma diferença de intensidade de prazer. Só haveria frustração se 
fossemos impedidos de obter A por uma causa externa, um obstáculo superior ao nosso 
poder de ação. Porém, quando deixamos de realizar algo prazeroso para escolher algo 
correto, o que nos impede não é um obstáculo externo, mas uma obrigação que surge 
de nós mesmos, ou melhor, a apreensão de um valor na ação, que não se impõe, não 
determina o meu agir, mas surge como um dever. 

LEITOR: Qual a origem deste “dever”? 
AUTOR: Podemos dar muitas explicações, mas é importante notar que qualquer 
explicação do “dever” terá como consequência a negação do próprio dever, ou seja, da 
ética. Este ponto foi muito acentuado por Kant, em “Crítica da Razão Prática”.

Um exemplo: poderia apoderar-me de um dinheiro que sei que está numa 
determinada gaveta. Com este dinheiro, poderei comprar algo que desejo muito. Se, 
porém, sei que este dinheiro não me pertence, julgo esta ação desonesta. Posso renunciar 
a este desejo para manter-me numa ação honesta. Mas será que esta minha renúncia 
viria em decorrência do meu medo de ser pego ou punido? Mesmo que este medo fosse de 
uma punição após a vida, um sofrimento espiritual, eu estaria agindo, ainda, na dimensão 
prazer-dor. O motivo da minha ação não seria a honestidade, o respeito a este valor, 
mas simplesmente a vontade de evitar a dor. Ou ainda, se eu dissesse que uma pessoa 
em tal situação agiria honestamente apenas porque faz parte das normas sociais agir 
assim; e, como a pessoa em questão foi criada nesta sociedade, sente-se mal em agir 
desonestamente. Se este “sentir-se mal” é a causa da decisão, estamos ainda na dimensão 
prazer-dor e esta não seria, ainda, uma decisão movida pela honestidade. 

LEITOR: Seria possível uma ação movida apenas por valores independentes do prazer e 

da dor? 

AUTOR: Esta possibilidade é a possibilidade da própria ética. Se tal ação não existe, a 

Ética não existe. A rigor, sem esta dimensão ética não se poderia falar em decisão, pois 

seríamos movidos pela intensidade do prazer, como folhas ao vento, para lá e para cá, 

incapazes de nos opor aos impulsos que nos constrangem para A ou para B. 

A explicação sociológica, como a de Durkheim (em O Suicídio), que vê na vida 

social a origem de todas as normas humanas que transcendem as necessidades individuais 
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(“são a própria sociedade encarnada e individualizada em cada um de nós”, p. 224), 

ou a explicação psicanalítica que descreverá uma instância psíquica “acima do eu” 

(traduzida para “superego”), introjetada pela sociedade, e que se antepõe aos impulsos 

em busca do prazer, pretendem reduzir a dimensão ética a um fator social e psíquico. 

Tal como acontece quando se tenta explicar a consciência, os esforços científicos para 

compreender o comportamento moral do homem são válidos e importantes, desde 

que saibamos que eles não podem atingir a dimensão propriamente humana, que, de 

outro patamar, se observa e se questiona sobre o que é correto no seu agir, inclusive 

na busca do conhecimento. As normas sociais, presentes como fenômeno sociológico, 

ou introjetadas na psique humana são, na verdade, uma expressão do discernimento 

ético humano, que é pressuposto na própria gênese da vida social. As normas escritas, 

incluindo as leis, ou os costumes sociais representam um consenso coletivo sobre o 

que deve e o que não deve ser feito, mas não esgotam a riqueza da vivência humana 

do valor. 

Todas as explicações científicas da ética têm um preço a pagar: perde-se, com 

elas, a própria ética; transforma a todos num Sr. Meursaut, personagem de Albert Camus 

em O Estrangeiro que mostra o que seria nossa vivência sem valores éticos. Ele tem uma 

estranha indiferença em relação a toda situação que lhe é apresentada, como se cada 

possibilidade, cada opção, fosse destituída de interesse. Sua vida é levada, desde os 

primeiros instantes da narrativa, até o final, por acaso, e ele considera isto como fato 

natural e não antepõe nenhuma resistência à onda de acontecimentos. Desde a morte 

da mãe até o trabalho, às amizades e a relação amorosa com Marie, o personagem prima 

pelo “tanto faz”: “À noite, Marie veio buscar-me e perguntou-me se queria casar-me 

com ela. Disse que tanto fazia, mas que, se ela queria, poderíamos casar” (p. 44). 

No final da narrativa, ele resume:

Era como se, durante toda aquela vida absurda que eu levava, subira até mim, 

através dos anos que ainda não tinham chegado, um sopro obscuro, e esse sopro 

igualava, à sua passagem, tudo o que me haviam proposto nos anos, não mais reais, 

que eu vivia. (CAMUS, s/d, p. 121)

Ao conhecer o personagem de Camus, vemos logo como ele está distante de 

nossa vivência dos valores. A dimensão ética impregna nossa vida, de forma que não 

consentimos em sermos levados ao acaso. 

LEITOR: Compreendo. Mas me parece que você usou o exemplo do casamento pela 

terceira vez!

AUTOR: Vamos deixar isso para lá!
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Na realidade, a própria dimensão prazer-dor só pode ser percebida como parte do 

mundo dos valores porque somos capazes de ter consciência dela, de um ponto de vista 

ético. É somente porque há o desdobramento, a autoconsciência, porque há este ser que 

vê a si mesmo no mundo e se interroga sobre seu valor, é por isso que podemos fazer da 

dimensão prazer-dor um aspecto do valor, ainda que insuficiente. É porque reflito sobre 

esse meu estar no mundo que vejo nele já algo mais do que estar arrastado pelo prazer 

ou repelido pela dor, como meras energias e intensidades; vejo ali valores, reconheço 

meu direito legítimo à felicidade, o que já é muito diferente. É ainda por intermédio da 

autoconsciência que posso perceber que as circunstâncias em que me encontro frustram 

esta busca da felicidade, frequentemente, ou, como diria a psicanálise, que os objetos 

não se adéquam perfeitamente aos meus desejos. O animal não tem consciência dessa 

impossibilidade, nem do seu direito, mas apenas busca incessantemente atender suas 

necessidades. Conhecer a própria miséria já é se colocar um patamar acima dela:

A grandeza do homem é grande na medida em que ele se reconhece miserável. Uma 
árvore não se reconhece miserável. É, pois, ser miserável, reconhecer-se miserável; 
mas é ser grande reconhecer-se miserável. (PASCAL, s/d, p. 97)

O homem vê a futilidade desta busca, olha além, vislumbra possibilidades de 

outra natureza e se sente comovido por elas. Estas possibilidades são valores de uma 

ordem diversa do prazer-dor, são a dimensão ética do nosso existir, percebidas por uma 

via que não é só racional:

Conhecemos a verdade não somente pela razão, mas também pelo coração. É desta 
última maneira que conhecemos os primeiros princípios, e é em vão que o raciocínio, 
que dele não faz parte, tenta combatê-los [...] Os princípios se sentem, as proposições 
se concluem e tudo com certeza, embora por vias diferentes. (ibid., p. 45) 

7 Valor ético e emoção

LEITOR: Nesse discernimento ético, qual o papel da emoção? 

AUTOR: A emoção não pode ser a causa de nossa escolha por uma ação correta, pois, 

como vimos, se o “sentir-se bem” ou o “sentir-se mal” fosse a causa do agir correto ou 

não, recairíamos, mais uma vez, na dimensão prazer-dor. 

Porém, é ao agir, ao decidir, que sinto a distância ou a proximidade do que “deveria 

fazer”. Esta distância é percebida por intermédio de um sentir e é este sentir que revela 

a existência de uma referência de certo e errado. A emoção é, pois, condição para a 

manifestação prática daquele discernimento. Todas as normas, orientações, diretrizes que 
eu venha a formular para o meu agir, com vistas a agir corretamente, são sempre limitadas 
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e não me dão a certeza de estar agindo como deveria. Ao praticá-las, ao decidir, a cada 

situação, percebo esta limitação e esta incerteza, e faço isso por meio de um sentimento 

que aponta algo além, uma possibilidade que não chega a se realizar plenamente. 

Este discernimento ético foi chamado por Kant de “razão prática pura”. Embora 

o filósofo defenda nossa capacidade de compreender racionalmente a lei moral, admite 

que ela nos indique, a todo o momento, uma ideia que serve de orientação à nossa ação, 

mas da qual não nos apropriamos, pois a razão prática, sendo finita: “[...] nunca chega 

a ser consumada porque, em tal caso, a segurança nunca chega a se tornar certeza 

apodítica, resultando, como convicção, extremamente perigosa” (KANT, 2005, p. 43). 

Não pode haver, para ele, um sentido moral, pois isso equivaleria a colocar a 

base da ética num sentimento de dor ou de satisfação, mas ele admite a existência de 

um sentimento decorrente do discernimento ético e realça sua importância prática para 

determinar a vontade de agir. É o contraste de nossa finitude com o que o discernimento 

ético nos anuncia que provoca uma emoção: 

Assim, a lei moral humilha inevitavelmente todo homem quando este compara a 
tendência sensível de sua natureza com aquela lei. Aquilo cuja representação, como 
princípio determinante da vontade, humilha-nos em nosso autoconsciência, é o 
que excita (porque é um princípio positivo e determinante) em nós o respeito [...] 
Por esse motivo, esse sentimento de respeito para com a lei moral, e por essas duas 
razões em conjunto pode ser chamado um sentimento moral (KANT, op. cit., p. 85). 

Há, pois, uma emoção no cerne do entendimento do que é digno e do que não 

é, do que é correto e do que não é, tal como havia na percepção vivida na dimensão 

prazer-dor. Isto não quer dizer que agimos moralmente por causa desta emoção, mas é 

por meio dela que se denuncia nosso entendimento moral. A posição de Scheler (COSTA, 

1996) não é de que a emoção decorre do entendimento, mas de que ela constitui o 

próprio entendimento. É um passo além de Kant afirmar que é pela dignidade em si que 

ajo, mas que é pela emoção que posso discernir o que é digno. Para Scheler, a ética não 

deve ser entendida nem como puramente racional nem como puramente empírica, mas 

como um entendimento emocional anterior a toda experiência: 

Durante muito tempo, os filósofos alimentaram um preconceito que ainda predomina 
em nossos dias e que tem sua origem no modo de pensar dos antigos. Este preconceito 
consiste em aplicar à estrutura do espírito uma divisão absolutamente inadequada, 
separando a razão da sensibilidade, o que leva a atribuir a sensibilidade tudo que 
não é claramente racional [...] Essa atitude fez co que, historicamente, apenas 
dois tipos de ética tenham conseguido se impor: uma absolutamente apriorística e, 
consequentemente, racional; e, outra, relativa, empírica e emocional. Que possa 
haver lugar para uma ética absoluta, ao mesmo tempo apriorística e emocional, 
eis um fato sequer suspeitado (apud COSTA, op. cit., p. 99)
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Entre Kant e Scheler, Hessen definiu um ato complexo que articula entendimento 

e emoção na vivência dos valores: 

A nossa opinião é, mais rigorosamente, a de que este ‘sentir’ especial, falsamente 
reputado independente, indecomponível noutros elementos, e orientado no sentido 
do objeto, não é, na realidade, mais do que um misto de conhecer e sentir, uma 
combinação de fatores intelectuais e emocionais [...]: todo o conhecimento 
dos valores assenta numa colaboração entre as funções do entendimento e do 
sentimento. [...]
 
O sentimento tende para um objeto, embora não seja função normal dele tender 
para objeto algum. O sentimento, o emocional, são em si mesmos meros estados de 
fato que só podem receber esta ‘intencionalidade’, comunicada pela consciência 
dos objetos e, portanto, pelo conhecimento como elemento intelectual [...] 
Com isto quer-se dizer, numa palavra, que a nossa vivência do valioso sempre exige 
do homem alguma coisa mais do que o simples pensar (HESSEN, 1980, p. 150-151).

Para nossos objetivos nesta reflexão, basta constatar o papel imprescindível da 

emoção na vivência dos valores, ainda que não exclusivo. Seja ela decorrente de um 

entendimento racional ou constitutiva desse próprio entendimento, é indispensável sua 

presença para tornar a ética uma força real na ação humana, e não apenas uma ideia. 

E, além disso, que este discernimento ético nunca é, nas palavras de Kant, inteiramente 

consumado em nossa ação, pois não nos apropriamos inteiramente dele a ponto de 

termos certeza quanto ao que fazer. A transposição da vivência do valor para a ação, por 

mais forte e absoluta que seja esta vivência, passa pela finitude humana. O valor nos diz 

o que importa, mas não determina nossa ação numa situação. Se o fizesse, já não seria 

um valor, mas uma lei natural. A dúvida e a emoção são, pois, inerentes à ética.

8 Foco no valor e linguagem

Os valores se fazem presentes por meio de um sentir e são uma ideia imprecisa. 

Tentar defini-los, expressá-los, por meio de palavras pode torná-los mais exatos, mas 

sempre será um empobrecimento de suas riquezas, tanto mais quanto a linguagem 

exija uma lógica linear e racional. Daí ser necessário abrir perspectivas para uma nova 

linguagem menos impregnada da lógica científica, que nos permita adotar diferentes 

perspectivas da vivência e captar, melhor, a presença dos valores. 

A atitude de colocar os valores em foco nas decisões pressupõe esta mudança 

subjetiva em nosso modo de conceber o mundo, em nossa “visão” do que está sendo 

vivido e das situações que nos pedem uma decisão. O contrário do foco no valor é a 

inconsciência dos valores em jogo numa decisão. Se não somos capazes de expressar 
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aquela emoção que suporta o valor, a significação que ela revela fica oculta. Acontece 

algo semelhante ao que Freud descreveu como “recalque”: a desvinculação entre 

significado e desejo torna o desejo inconsciente; de forma análoga: a desvinculação 

entre a emoção e o valor que ela aponta torna o valor vazio, como uma ideia abstrata 

sem força para mobilizar nossa ação. É como se anestesiássemos nosso senso ético e 

pudéssemos viver levados pela vida. 

É por esse motivo que a cultura ocidental contemporânea, marcada pela linguagem 

científica e racional, cria obstáculos para uma visão da vida permeada de valores. Daí 

podermos falar em crise dos valores, ou melhor, da vivência efetiva dos valores como 

ideias que nos convocam a agir de certa forma em cada situação que vivemos, por meio da 

nossa emoção. Não que as emoções não sejam permitidas e até estimuladas nessa cultura, 

mas o são de forma reduzida à dimensão prazer-dor. Cumpre, pois, resgatar a vivência dos 

valores, recuperar nossa capacidade de expressá-los, torná-los nítidos, em foco. 

Figura 2: Classificação de objetos

Que a linguagem tem o poder de revelar ou ocultar aspectos de nossa vivência 

e que, portanto, o resgate dos valores passa pela adoção de uma linguagem apropriada 

fica evidenciado no exemplo apresentado na Figura 2.

AUTOR: Como você classificaria os objetos dessa figura? Imagine que você deve colocá-los 

em duas ou três categorias gerais, como se fossem os rótulos de gavetas onde você vai 

guardá-los. Quais poderiam ser essas categorias?

LEITOR: Pode ser “seres vivos” e “seres inanimados”. Que tal?

AUTOR: Nesse caso, onde ficaria o fantasma?

LEITOR: Depende da sua crença. Também podemos optar por “seres naturais” e 

“seres artificiais”.
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AUTOR: Ainda temos um problema com o fantasma.

LEITOR: Então, fiquemos com “seres vivos”, “seres inanimados” e “seres imaginários”. 

Nesta última categoria ficaria o fantasma.

AUTOR: É uma boa classificação. O que você acha que foi determinante na sua busca 

pelas categorias?

LEITOR: São certas características dos objetos que são comuns e que me parecem 

centrais, tais como se são vivos ou não, reais ou imaginários.

AUTOR: Então separamos as coisas pelos traços que consideramos fundamentais nelas, certo?

LEITOR: Correto.

AUTOR: Este modo de pensar é, segundo Cassirer (1972), teórico e suportado por uma 

linguagem própria, que significa a vivência segundo características dos objetos. Você 

consegue imaginar uma forma diferente de pensar? Veja como o pensamento mítico 

agruparia esses objetos.

Na primeira linha (sol, borboleta, pássaro, árvore e fantasma) temos todos os 

objetos que “se movem no ar”. Agora não é mais um traço concreto dos objetos, mas 

algo que eles fazem e que, por ser impressionante, parece-me mais essencial do que 

qualquer outro traço: eles se movem pelo ar. Coloco-os, por isso, todos num mesmo 

grupo e atribuo a eles uma única palavra. Perceba que há um elemento emocional na 

minha classificação: é minha vivência de surpresa, espanto ou de algo superior, sagrado, 

que me mobiliza. Não há aí o mesmo olhar distanciado do cientista, mas de alguém 

envolvido com a realidade. 

LEITOR: E o fantasma se move no ar, pois o espírito dos mortos está “no ar”, como um pássaro.

AUTOR: Isso mesmo! Na segunda linha (leão, árvore e chão rachado) coloco “aqueles que 

rugem” e atribuo a eles uma única palavra.

LEITOR: Espere um pouco. A árvore não ruge!

AUTOR: Pois é, mas não estamos falando de características das coisas, mas da vivência 

emotiva ligada a elas. A árvore, quando venta, faz aquele uivo assustador. Por isso, ela 

está na mesma categoria do leão ou do terremoto. Mais uma vez é o sentimento de algo 

espantoso que me faz eleger o traço “rugido” como o mais essencial. 

O exemplo nos mostra como a linguagem racional ou teórica nos afasta da vivência 

ligada à emoção e torna ocultos certos traços da realidade. Porém, é nessa vivência 

mais emotiva da realidade que está a origem não só dos mitos, mas, segundo Cassirer, 
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da própria linguagem. A linguagem, portanto, modula nossa vivência e, num primeiro 

momento, ela está indissoluvelmente ligada aos nossos interesses para, só depois, ganhar 

aquela capacidade denotativa mais distanciada que vemos numa teoria:

Só o que se torna importante para o nosso desejar e querer, esperar e cuidar, 
trabalhar e agir, isto, e só isto, recebe o selo da ‘significação’ verbal [...] Pois é só 
o que de algum modo se relaciona com os focos, os centros do querer e do agir, só 
aquilo que se apresenta como impulsor ou retardador, tudo quanto é importante ou 
necessário para o nosso esquema de vida e atividade, só isto é destacado da série 
sempre igual das impressões sensíveis, ‘denotado’ em seu meio, ou seja, recebe a 
ênfase linguística especial, uma marca designativa (CASSIRER, 1972, p. 56-57).

Ao destacar, do universo múltiplo da percepção sensível, um aspecto, por meio 

da significação, o homem dotou aquele aspecto de uma dimensão que se eleva sobre 

o meramente sensível. Inicialmente a palavra, portanto, era a própria alma, o espírito 

que anima as coisas e dá a elas uma identidade, um ser etéreo (pensamento mítico). 

Posteriormente, a palavra se transforma em mera significação, em ato humano e não 

divino, dando origem ao que hoje entendemos por “conceito”. Porém, ela não perdeu sua 

capacidade plástica de modelar a realidade, desvelando ou ocultando aspectos variados, 

conforme a importância que damos a este ou aquele traço como essencial. A metáfora, 

entendida como uma relação “arbitrária” entre dois significados diferentes, aproximados 

por um traço “não essencial”, é na verdade, o fundamento de toda a linguagem, pois o 

signo como “conceito” nada mais é do que a escolha de um traço comum para considerar 

dois fenômenos como semelhantes e agrupá-los sob uma mesma categoria. O conceito, 

nessa perspectiva, é apenas um caso especial da metáfora que funda a linguagem.  

A escolha do que é “essencial” varia conforme o que é considerado importante – ou seja, 

dotado de valor. Se compreendemos a metáfora como uma escolha “arbitrária” de uma 

semelhança, é apenas porque ela é uma forma de romper com o “traço essencial” que 

domina uma certa visão e permite o vislumbre de algo novo. Ela é uma fronteira entre a 

linguagem dominante e uma nova vivência da realidade. 

9 Decisão com foco no valor

LEITOR: Compreendo melhor o que quer dizer com “foco no valor”. Mas, efetivamente, 

como essa atitude interfere no processo de decisão?

As situações que nos exigem uma decisão formam um substrato vivido, um 

contexto fatual, real e presente, no qual estamos inseridos, ou seja, na qual nossa 

ação é o complemento exigido pela situação. As emoções vividas envolvem não só a 

vivência de cada uma das pessoas e objetos presentes nessa situação, pelo interesse 
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ou repulsa que nos despertam, na dimensão prazer-dor, mas também as emoções 

ligadas às possibilidades de nossa própria ação, de serem corretas e dignas ou não. 

Tais emoções, portanto, apontam para o futuro, para algo que ainda não é presente, 

como uma abertura do presente, para o universo de possibilidades ligadas à minha 

ação nessa situação. É aí que se vivenciam os valores éticos, o chamado de realização 

daquelas possibilidades que devem se concretizar, mas que não se impõem determinis-

ticamente. Observe a Figura 3.

Figura 3: percepção de possibilidades

AUTOR: O que você vê?
LEITOR: Ela sugere um triângulo, mas ele não está, de fato, lá. 
AUTOR: O que nos dá esta impressão é a necessidade que experimentamos de completar 
as imagens efetivamente desenhadas, que sugerem círculos não concluídos. 

O triângulo é, portanto, uma possibilidade presente na percepção que, se concre-
tizada, permitiria uma imagem mais completa, mas simétrica e mais contínua. Daí 
podemos dizer que “aqui deveria haver um triângulo” e nossa percepção apontar este 
triângulo como se ele estivesse lá. 

Algo semelhante ocorre na percepção dos valores éticos: os círculos efetivamente 
desenhados representam o substrato real de nossa percepção, a situação concreta: as 
pessoas, e objetos percebidos e as emoções envolvidas com eles. As ações possíveis 
surgem como complementos permitidos pela situação concreta, e as emoções ligadas 
a estas possibilidades compõem parte desta situação. Dessa forma, os elementos que 
compõem a situação vivida, incluindo as emoções, apontam possibilidades, umas mais 
“adequadas” que outras, como se houvesse uma forma mais simétrica, mas contínua ou 
mais completa desta situação, que representa o valor ético, o que “deve ser”. 

AUTOR: O que seria, então, foco no valor? 
LEITOR: É a percepção clara das possibilidades de ação que vão completar a situação. 
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AUTOR: Justamente. Essa percepção torna a decisão consciente dos valores envolvidos 

nas ações possíveis que vou tomar e que realizarão aqueles valores e não outros, ou 

deixarão de realizar tais valores, e não tais e tais.

LEITOR: Compreendo. Nesse caso, minha decisão se guia pelo valor inerente a estas 

possibilidades, o quanto elas tornam a situação mais correta, mais digna. 

AUTOR: Então, o que seria o contrário disso? 

LEITOR: Seria uma decisão que procura se justificar pelos elementos presentes e 

fatuais, como se eles condicionassem inteiramente minha decisão. Eu diria: fiz isso ou 

porque tal coisa me impeliu ou porque tal pessoa me constrangeu ou porque tive um 

impulso incontrolável. 

AUTOR: Quer dizer, uma decisão sem foco no valor não percebe a responsabilidade inerente 

à decisão como o momento em que se realizam valores. Seria como se uma pessoa olhasse 

a Figura 3 e visse apenas os objetos efetivamente desenhados, sem perceber as possibi-

lidades sugeridas para completá-la. Ele diria: “Ah! São três come-comes! 

LEITOR: Mas não há situações nas quais os constrangimentos dos fatos não nos impõem 

certa conduta, de forma que nada haveria a decidir? Nesses casos, não seria possível o 

foco no valor.

AUTOR: Sobre isso, Frankl mostra que a realização de valores não depende das circuns-

tâncias, pois sempre há uma possibilidade a ser realizada que depende da pessoa – ou, dito 

de outra forma, não há situação totalmente fechada, determinante da conduta humana. 

Todas as situações são abertas e sugerem possibilidades – umas mais, outras menos: 

Não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida 
quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentando 
uma fatalidade que não pode ser mudada. Porque o que importa, então, é dar 
testemunho do potencial especificamente humano n que ele tem de mais elevado, e 
que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso 
sofrimento numa conquista humana. Quando já não somos capazes de mudar uma 
situação – podemos pensar numa doença incurável, como um câncer que não se pode 
mais operar – somos desafiados a mudar a nós próprios (FRANKL, 2006, p. 101)

10 Justiça

LEITOR: Haverá aplicação dessas reflexões ao caso da justiça? 

AUTOR: A justiça é um valor. Ou seja, uma ideia suportada pela emoção e por situações 

que a apontam como algo que deve ser. Pode-se, pois, falar, legitimamente, de um 

sentimento de justiça que acompanha esta ideia e pode-se, ainda, afirmar que todas as 

definições verbais que tentarmos dar deste valor não poderão esgotá-lo inteiramente, 

mas serão, a cada vez, perspectivas limitadas de uma vivência rica e complexa. 
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Chaïm Perelman, em seu artigo intitulado “Justiça”, esforçou-se por chegar à 
definição completa deste valor. Ele buscou um conceito que pudesse ser aplicado a 
toda e qualquer definição possível de justiça. Depois de analisar seis tipos diferentes de 
entendimentos do que seja “ser justo”, ele chegou a uma formulação geral, capaz de 
abarcar todos os tipos. 

Vamos exemplificar três desses seis tipos. Imagine o leitor que seja necessário tomar 

a seguinte decisão: escolher uma das pessoas com quem trabalha para que seja retirada do 

grupo. Suponha que esta decisão se imponha, de forma que seja obrigatória a escolha de 

uma pessoa, num determinado prazo. Como tomar essa decisão de forma justa? 

Pode-se, primeiro, considerar que deverá ser retirado do grupo aquele que menos 

se esforça para produzir ou para manter uma boa convivência com os demais. O esforço, 

a vontade de agir bem, seria, pois, um critério para diferenciar as pessoas. Poderíamos 

classificar todas as pessoas desse grupo, desde os mais esforçados até os menos 

esforçados. Note-se que, neste exemplo, elegemos uma categoria, chamada “esforço 

para agir bem”, e, com base nela, diferenciamos as pessoas. Com esse entendimento, 

escolheríamos aquele que menos se esforça, porque é o que menos merece estar no 

grupo. Toda nossa visão de justiça baseia-se no conceito de mérito.

Também poderíamos, porém, considerar que o resultado é mais importante que o 

mérito. É evidente que o fato de uma pessoa ser muito esforçada não significa, necessa-

riamente, que ela seja a que mais produz, efetivamente, uma vez que o resultado final 

depende de outros fatores além do esforço pessoal, como a inteligência ou a habilidade 

de cada um. Alguém que não se esforça muito poderá alcançar excelentes resultados 

por algum talento que possua. Se acreditarmos que o resultado é mais importante 

que o mérito, elegeremos, então, esta outra categoria para diferenciar as pessoas e, 

com isso, teremos uma nova escala de avaliação. A pessoa menos eficaz é que seria 

escolhida, independentemente do mérito. Nossa concepção de justiça é baseada no 

efetivo resultado da ação, independentemente do esforço ou da intenção de cada um. 

Por fim, poderíamos considerar que a necessidade de cada um em estar neste 

grupo, trabalhando, é que deveria ser a categoria mais importante para diferenciar 

as pessoas. Com base nesse critério, a pessoa que menos precisa do trabalho é que 

deveria sair. Nossa visão de justiça baseia-se não no mérito, nem no resultado, mas na 

necessidade de cada um. 

O exemplo permite perceber que, dependendo da categoria considerada 

importante para a decisão, escolheríamos pessoas diferentes. Claro, é possível que 

os critérios convirjam para a mesma pessoa, mas nada garante esta possibilidade, 

pois são categorias independentes uma da outra. Também é possível imaginar uma 

combinação de critérios numa fórmula qualquer, dando pesos para o grau de mérito, 

de resultado e de necessidade. 
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AUTOR: Lembra-se do que falamos sobre a linguagem?

LEITOR: Que a maneira como adotamos certas categorias organiza a realidade de formas 

diferentes?

AUTOR: Sim. Então, as categorias que elegemos como essenciais na diferenciação das 

pessoas nós dá uma percepção diferente do que é justo e do que não é. 

A fórmula criada por Perelman (op. cit.) é a seguinte: ser justo é tratar da mesma 

forma todas as pessoas que se enquadrem na mesma categoria essencial. É uma assertiva 

formal. Isso quer dizer que, na busca pela definição de justiça que abarcasse as inúmeras 

possibilidades analisadas por ele, Perelman formulou uma assertiva sem conteúdo, como 

se fosse uma fórmula matemática feita de letras (literal), na qual ficam expressas as 

relações entre as variáveis, mas não se diz o valor exato de cada uma dessas variáveis. 

São duas as variáveis na afirmação do autor: a forma de tratamento e a categoria essencial. 

A aplicação da fórmula só é possível se esses dois aspectos forem definidos.

Nos exemplos tratados há pouco, pode-se aplicar esta definição formal de justiça. 

Quando se considera o mérito como categoria essencial, o princípio de justiça seria: 

tratar igualmente todas aqueles que tem o mesmo merecimento, o mesmo grau de 

esforço no trabalho. Se escolhido o segundo critério, seria: tratar igualmente todos que 

produzem o mesmo nível de resultados, que possuem a mesma eficácia. E, por fim, se 

adotada a necessidade como categoria essencial, trata-se de abordar da mesma forma 

todos que possuem o mesmo grau de necessidade. Logo se vê que, para aplicar a justiça 

formal a um caso concreto, é necessário escolher a categoria essencial. Porém, neste 

ponto, é o próprio Perelman quem aponta uma limitação na assertiva formal: 

Ora, não se pode dizer quais são as características essenciais, ou seja, aquelas que 
se levam em conta para a aplicação da justiça, sem admitir certa escala de valores, 
uma determinação do que é importante e do que não é, do que é essencial e do que 
é secundário. É a nossa visão de mundo, o modo como distinguimos o que vale do 
que não vale, que nos conduzirá a uma determinada concepção da justiça concreta. 
(PERELMAN, 2002, p. 30-31)

A limitação da fórmula fica mais evidente quando percebemos que ela pode levar 

a situações contraditórias na aplicação. Diante de uma situação concreta, sobre a qual é 

exigida uma decisão justa, posso encontrar-me na contingência de considerar essencial, 

digamos, tanto o mérito quanto a necessidade. Porém, na situação específica, essas 

duas categorias podem se excluir. Então, o que seria mais justo: privilegiar o mérito ou 

a necessidade? A regra formal não me ajuda a discernir qual das duas regras concretas 

seria a mais justa. A rigor, não importa, para a formulação abstrata, qual é a categoria 

escolhida, desde que se trate igualmente a todos que se encaixem na mesma condição: 

“A justiça formal nos diz que um ato é justo quando resulta da aplicação de certa regra. 
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Mas quando se pode dizer da regra que ela é justa? A justiça formal não nos informa isso” 

(PERELMAN, op. cit., p. 50).

Que o princípio formal de justiça pode funcionar quando uma regra é injusta pode 

ser demonstrado com o seguinte exemplo. Quando Martin Luther King teve que aguardar 

uma conexão num aeroporto, ele se dirigiu à lanchonete para utilizar o ticket-refeição 

que havia recebido. Ele havia conhecido um homem durante a viagem, e ambos queriam 

continuar a conversa na lanchonete. Quando se sentaram numa mesa, o garçom veio 

informar ao sr. King que ele não poderia ficar ali, mas que havia uma mesa reservada, 

atrás de uma cortina, onde ele seria atendido da mesma forma, sem nenhuma distinção. 

A questão era que o amigo de King era branco, e vigorava uma lei segunda a qual os 

negros deveriam ser tratados igualmente, porém separadamente dos brancos. A resposta 

de Martin Luther King foi a seguinte: 

Eu não vejo que esteja tendo o mesmo serviço. Primeiro, eu confronto uma 
diferença estética. Eu não posso ver todas estas lindas pinturas que você tem pelas 
paredes aqui. Nós não as temos lá trás. Mas não apenas isso. [...] Eu percebo uma 
diferença no sentido de que eu tenho maior potencial de acumulação de amargura 
porque você me colocou lá traz. E não é somente isso, eu conheci um jovem de 
Mobile que se sentou ao meu lado, um companheiro branco de Mobile, Alabama, e 
nós estávamos discutindo algumas coisas muito interessantes. E isto significa que eu 
não posso me comunicar com este jovem homem. (KING, 1998, p. 91)

O exemplo mostra que o garçom, segundo a regra formal, estava sendo justo, 

uma vez que tratava a todos os negros da mesma forma, conforme a determinação legal. 

Como o sr. King era negro, deveria, portanto, receber o mesmo tratamento. Porém, fica 

evidente que a própria lei em si não era justa, uma vez que a cor da pele não nos parece, 

hoje, uma categoria essencial para diferenciar as pessoas. E a forma de tratamento 

também não era justa, porque efetivamente diferencia, como o Sr. King demonstra, uma 

vez que não era possível separar e, ao mesmo tempo, tratar da mesma forma. 

11 Justiça e emoção

LEITOR: Como então, discernir uma regra justa de outra injusta? 

AUTOR: Perelman demonstra que o esforço em diferenciar o justo do injusto, na 

aplicação concreta do princípio, nos leva de volta aos valores, uma vez que são eles os 

verdadeiros fundamentos das normas. Ao contrário das leis científicas, que definem a 

regularidade dos fatos, os princípios normativos: 

[...] em vez de afirmarem o que é, determinam o que vale: estabelecem um valor, 
o valor mais geral, do qual se deduzem as normas, os imperativos, as ordens. 
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Ora, esse valor não tem fundamento nem na lógica, nem na realidade; é lógica e 
experimentalmente, arbitrário [...] Um sistema de justiça, por mais adiantado que 
seja, não pode eliminar toda a arbitrariedade, senão, na verdade, já não seria um 
sistema normativo: estabeleceria uma necessidade lógica ou uma universalidade 
experimental e seu caráter normativo desapareceria imediatamente. Todo sistema 
de justiça constitui apenas o desenvolvimento de um ou vários valores, cujo caráter 
arbitrário é vinculado à própria natureza deles (PERELMAN, op. cit., p. 58-59).

Isso nos lembra que os valores são ideias para as quais a emoção é elemento 

fundamental no seu discernimento, cuja riqueza nunca se submete inteiramente à 

razão. Por este motivo, mesmo nos sistemas mais racionais de justiça, uma vez que o 

princípio fundamental das normas são os valores, não se pode separar inteiramente a 

justiça da emoção, sob pena de perder a distinção mais importante entre o justo e o 

injusto, quando se deseja julgar uma norma. É ainda Perelman quem conclui:

O caráter emotivo dos valores que estão na base de todo sistema normativo é que 
faz que a aplicação da justiça pareça ser uma operação da qual toda afetividade 
não está inteiramente excluída [...] Essa imperfeição de todo sistema de justiça, a 
parte inevitável de arbitrariedade que contém, deve sempre estar presente na mente 
de quem quiser aplicar suas mais extremas consequências [...] Mas todos sistema 
normativo imperfeito, para ser moralmente irrepreensível, deveria aquecer-se no 
contato de valores mais imediatos e mais espontâneos. Todo sistema de justiça 
deveria não perder de vista sua própria imperfeição e disso concluir que uma justiça 
imperfeita, sem caridade, não é justiça (PERELMAN, op. cit., p. 65-67). 

A justiça concreta, ou seja, aquela que aplica a norma a situações reais, não pode 
prescindir de uma justificação em outros valores que não aqueles puramente formais. 
A própria ideia de justiça, como valor, entrelaça-se com outros valores, pois é a aplicação 
equilibrada de uma regra que, no seu cerne, representa um valor. Ora, a percepção do 
justo e do injusto, portanto, tem um suporte imprescindível na emoção e no contato 
com toda situação que exige uma decisão. 

12 Decisão jurídica

LEITOR: Seria possível aplicar o modelo de decisão com foco no valor à decisão jurídica? 

AUTOR: Uma vez que todo sistema normativo se fundamenta em valores – ou, ainda, que 
toda norma é, na realidade, o desdobramento racional e mais preciso, de um ou mais 
valores – a aplicação da norma a um caso concreto é uma decisão que pode trazer à cena 
o valor contido no cerne da norma, ou, ao contrário, reduzir-se a uma mera aplicação da 
norma sem entrar no mérito de sua representatividade dos valores. No primeiro caso, 
teríamos uma decisão jurídica com foco no valor; no segundo, não. 



p. 310 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 285-313, 2009

O conjunto da situação de conflito, que vai se delineando ao longo do processo 
jurídico, compõe o substrato concreto da situação. É claro que, de antemão, sabe-se 
que cada uma das partes envolvidas busca seus próprios interesses e benefícios, muito 
mais isto que uma decisão efetivamente justa, ou, pelo menos, crê, unilateralmente, 
na justiça dos seus próprios interesses. A situação toda vai gerar no juiz uma diversidade 
de sentimentos, simpatias, antipatias, preferências, etc. pelas pessoas com quem lida, 
pelos argumentos, etc. Nesse nível, está, por exemplo, a preocupação com a própria 
imagem, o desejo de agradar esta ou aquela pessoa, etc. Há aí, já, valores, mas ainda na 
dimensão prazer-dor, revelados pelas emoções a ela ligadas. Não são estes, efetivamente, 
os sentimentos que vão suportar uma percepção do justo, mas eles compõem toda a gama 
de inclinações a que a decisão está sujeita. Cabe aqui aquele princípio da percepção 
emocional: quanto mais o juiz for capaz de discernir para si mesmo (autoconsciência 
ou autopercepção) seus próprios sentimentos ligados à situação, mas ele será capaz de 
perceber e manter aberto seu diálogo com a realidade do conflito, sem confundir os 
limites entre seus sentimentos e as pessoas e fatos a que está exposto.

O papel do juiz representa uma dimensão justo-injusto que se ergue sobre este 
plano dos interesses de cada parte. Pode ser que sua apreensão do justo coincida com 
este ou aquele interesse, com este ou aquele benefício produzido, mas ela se dá num 
plano diverso e não submetido a eles. Enquanto, às partes, é concedido o direito de 
defender sua visão unilateral do conflito, utilizando-se das mais diversas estratégias, 
ao juiz não cabe ser “estratégico” nem calcular um “equilíbrio de benefícios” para 
ambas as partes, mas sim elevar-se deste plano. Este elevar-se do plano dos interesses 
unilaterais é focar o valor essencial da sua decisão, o justo, que deve sobressair sob 
o fundo de todos os elementos da situação, como uma possibilidade que clama por 
realização. Os sentimentos que apoiam esta percepção do justo, portanto, não são os 
mesmos que os dirigidos às pessoas ou aos fatos. 

LEITOR: Sendo o valor uma ideia apoiada na emoção, é claro que há um elevado risco de 
a decisão do juiz, embora num plano acima dos interesses pessoais de cada parte, confun-
dir-se com inclinações pessoais. Está faltando um elemento importante na sua análise.
AUTOR: As normas sociais são um suporte intersubjetivo da percepção dos valores, 

embora a vivência dos valores não se resuma a elas. As leis, como normas formais e 

legitimadas, são um apoio essencial na percepção do justo-injusto que se eleva acima 

dos interesses pessoais, pois ela representa um entendimento coletivo deste valor. 

Daí ser imprescindível um sistema normativo que representa, de forma mais precisa 

e racional, o justo no entendimento coletivo. O juiz terá de apoiar-se neste sistema 

normativo legitimado, modulando sua apreensão do justo com as normas ali expressas.

 

Portanto, a fundamentação da decisão jurídica não pode se reduzir, apenas, 

a uma dedução lógica das normas legais. Ao aplicar a lei a uma situação concreta, 
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entra-se no mérito das seguintes questões: a) tal lei representa, adequadamente, o 
valor essencial que deve guiar a decisão? b) tal situação concreta enquadra-se, adequa-
damente, na categoria essencial operada por essa lei? Somente analisando esses dois 
aspectos é que se está indo ao cerne da decisão justa. Eles são o princípio e o término do 
raciocínio jurídico que vai fundamentar a decisão. Ocorre que nenhum desses aspectos 
está contido no sistema de normas: o primeiro fundamenta a lei nos valores, as ideias 
mais gerais e emotivas que elas representam; o segundo, para articular a lei com a 
situação concreta, requer uma abertura à realidade. Estes elementos, pois, fogem ao 
rigor lógico do sistema de normas.

Quando o juiz elabora a fundamentação de sua sentença, ele não está apenas 
deduzindo-a logicamente de certas premissas normativas, mas está justificando-a, quer 
dizer, defendendo a ideia de que, naquela situação, diante daqueles leis, tal decisão é 
mais justificada que outra. Até mesmo o uso de tal raciocínio lógico, e não de outro; 
a escolha de tal premissa, e não de outra, requer uma justificação. Trata-se ai de uma 
forma de raciocínio diferente, tradicionalmente ligado à noção de razão prática na 

filosofia, que se diferencia da razão especulativa (KANT, 2005):

[...] se a solução de um problema de decisão pode ser obtida através de mero cálculo, a 
partir de uma teoria matemática da decisão [...], observadas certas condições ótimas 
[...], não é esse cálculo que constitui um raciocínio prático, mas a argumentação que 
justifica a escolha de determinada estratégia, à qual se decide ater-se.
.....................................................................................................
O fato de a conclusão decorrer das premissas, de um modo por assim dizer 
impessoal, permite elaborar, na área do raciocínio teórico, uma lógica da demons-
tração puramente formal, e mesmo utilizar, nessa matéria, máquinas de calcular. O 
raciocínio prático, em contrapartida, por recorrer a técnicas da argumentação [...], 
implica um poder de decisão [...], a liberdade de quem julga. Sua meta é mostrar, 
conforme o caso, que a decisão não é arbitrária, ilegal, imoral ou inoportuna, mas 
é motivada pelas razões indicadas. (PERELMAN, op. cit., p. 279-280) 

Os estudos de Perelman (op. cit.) apontam a necessidade de uma linguagem 
diferente da racional científica (pensamento teórico, segundo Cassirer) para fundamentar 
uma decisão. O autor buscou esta linguagem na argumentação retórica. A necessidade 
dessa linguagem pode ser entendida como uma forma de tornar visíveis os valores 
suportados emotivamente, de trazê-los à cena, colocá-los em foco, ao decidir. 

13 Conclusão

A atitude “foco no valor”, na decisão jurídica, portanto, significa primeiro, 
manter-se atento às próprias emoções, discernindo aquelas ligadas ao contexto 

específico do conflito, daquelas que permitem vislumbrar o justo como elemento que 
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se eleva do plano de interesses. Segundo, significa reconhecer a necessidade de ir além 

do silogismo lógico na fundamentação da decisão, utilizando uma linguagem própria de 

argumentação, indo ao cerne da questão de justiça na aplicação das normas. Enfim, ter 

a “justiça” em foco no dia a dia, diante da necessidade premente de decidir cada lide. 

LEITOR: Como será possível alimentar esta atitude quando se é atropelado pela avalanche 

de trabalho, a exigência de prazos e as adversidades da organização judiciária? 

AUTOR: Por isso, é fundamental compreendermos que a atitude é algo subjetivo, interno, 

que orienta a ação, mas não é uma ação específica. A preocupação com o valor essencial 

do trabalho do juiz é como um fundo que ilumina seu esforço efetivo no dia a dia. 

Normalmente, esse fundo dá apenas um tom ao trabalho que transcorre, principalmente 

quando se considera que a maior parte das decisões repete decisões anteriores. Há, 

mesmo aí, a escolha de um valor, o da segurança jurídica, da regularidade, que se deve 

ter em foco para compreender o sentido profundo da repetição. Mas haverá ocasiões 

onde aquele pano de fundo torna-se a figura principal. De qualquer forma, o tom que a 

atitude “foco no valor” dá ao trabalho do juiz ilumina-o de um sentido superior, que é 

a realização da Justiça, uma realização que passa pelas suas mãos, e que depende dele 

atender ao chamado do valor que é colocado sob sua custódia. 

LEITOR: É... Você me fez pensar um pouco...

AUTOR: Bem, isto é o mais importante! 
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