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O direito positivo como base da ordem de uma sociedade 

 funciona apenas enquanto esta sociedade está  

social e moralmente intacta. 

Eric Voegelin 



RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a concepção de direito natural presente na obra 

do filósofo alemão Eric Voegelin (1901-1985). Tentamos, em linhas gerais, oferecer um 

breve panorama sobre alguns aspectos do pensamento voegeliniano que julgamos 

possam contribuir para iluminar sua concepção do direito natural, para, posteriormente, 

abordarmos o direito natural como um símbolo (e não um conceito ou uma ideia), tal 

como aparece em sua obra. Nossa análise buscou localizar os pontos-chave da crítica 

voegeliniana do direito natural presentes nos ensaios "Justo por natureza" e "O que é 

Natureza", publicados na obra “Anamnese”, bem como em sua obra "A natureza do 

Direito". 

 

Palavras-chave: Direito Natural – Eric Voegelin – Filosofia do Direito. 

  



ABSTRACT 

 

 

This paper aims to analyze the conception of natural law present in the work of the 

german philosopher Eric Voegelin (1901-1985). We have attempted, in general, to 

provide a brief overview of some aspects of the voegelinian thought that we believe 

may help illuminate his conception of natural law, and then to approach natural law as a 

symbol (not a concept or an idea). Our analysis sought to locate the key points of the 

voegelinian critique of natural law present in the work "Anamnesis: On the Theory of 

History and Politics", as well as in his work "Nature of the Law and Related Legal 

Writings". 
 

Keywords: Natural Law – Eric Voegelin – Philosophy of Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a concepção de direito natural presente 

na obra do filósofo alemão Eric Voegelin (1901-1985). Voegelin é um filósofo que 

permanece desconhecido no Brasil. Apesar de ser considerado um dos grandes filósofos 

da política do século XX, sua obra permanece distante da academia brasileira, ainda que 

muitos de seus livros estejam publicados em português por editoras nacionais e 

disponíveis nas livrarias do país. Talvez por isto, nos últimos dez anos temos 

acompanhado o surgimento de trabalhos acadêmicos dedicados ao seu pensamento. 

Esperamos que o nosso seja uma pequena e modesta contribuição não somente para o 

entendimento de sua obra, mas também para sua divulgação.  

Veremos que Eric Voegelin não é propriamente um filósofo do direito e associá-

lo ao jusnaturalismo traz alguns problemas. Se é certo que rejeitava o paradigma do 

positivismo jurídico desde o início, não podemos dizer que tenha aderido às novas 

correntes jusnaturalistas que, no pós-guerra, começaram a proliferar por toda a Europa. 

Para o professor português Mendo Castro Henriques (2009, p. 52), estudioso de sua 

obra e seu divulgador em língua portuguesa, a posição de Voegelin diante do direito 

natural permanece obscura, pois segundo ele, Voegelin aceita e não aceita o direito 

natural; do ponto de vista pragmático, sim, aceita; do ponto de vista teorético, não. 

 Qualquer tentativa de investigar aspectos específicos da obra de Voegelin, 

necessariamente deve tentar compreendê-los no corpo maior de sua obra, o que traz 

algumas consideráveis dificuldades. Tentaremos, em linhas gerais, oferecer um breve 

panorama sobre alguns aspectos do pensamento voegeliniano que julgamos possam 

contribuir para iluminar a sua concepção do direito natural. 

Nosso trabalho está estruturado da seguinte maneira: após a apresentação de 

alguns dados biográficos de Eric Voegelin, procuramos apresentar um breve histórico 

do direito natural, bem como delinear o direito natural conceitualmente, na tentativa de 

elucidar o momento histórico do debate (ou o status quaestionis) no qual Voegelin se 

insere. A seguir buscamos identificar a concepção de Voegelin sobre o direito natural a 

partir da análise bibliográfica de alguns de seus escritos, a saber: nos ensaios "Justo por 

natureza" e "O que é Natureza", publicados na obra “Anamnese”, bem como em sua 

obra "A natureza do Direito". 

Por fim, fazemos algumas considerações sobre a concepção de direito natural de 

Voegelin, concluindo o trabalho. Esperamos que o trabalho nos permita não 
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propriamente refletir sobre o que pensamos ou deveríamos pensar da concepção 

voegeliniana acerca do direito natural, mas que nos permita refletir sobre o que 

Voegelin pensaria sobre o nosso uso do símbolo “direito natural”. Desse modo, 

acreditamos que estaremos mais afinados com o objetivo da filosofia.  

 

 

  



 

3 
 

2. ERIC VOEGELIN: FILÓSOFO DA REALIDADE 

 

Erich Hermann Wilhelm Vögelin (na grafia alemã) nasceu em Colônia, 

Alemanha, a 03 de janeiro de 1901. Cedo se mudou com a família para a Áustria, e na 

Universidade de Viena estudou Direito e Ciência Política entre os anos de 1919 e 1922. 

Atuou naquela instituição como Professor de Ciência Política até 1938, quando, diante 

da ascensão do nazismo, emigrou para os Estados Unidos. No continente americano 

prosseguiu com suas pesquisas e com a docência, primeiro na Universidade Harvard e, 

posteriormente, na Universidade do Alabama e na Universidade de Louisiana, nesta 

tendo permanecido de 1942 a 1958. Em 1958 retornaria à Alemanha para lecionar na 

Universidade de Munique, assumindo a cátedra que permanecia vaga desde a morte de 

Max Weber e criando o Instituto de Ciência Política. Em 1969 volta aos Estados Unidos 

para lecionar na Universidade de Stanford. Permaneceu intelectualmente ativo até o seu 

falecimento na Califórnia, em 19 de janeiro de 1985.
1
 

Voegelin é autor de 21 livros e mais de uma centena de artigos. Um dos 

primeiros e raros intelectuais brasileiros a conhecer sua obra foi Alberto Guerreiro 

Ramos, cujo livro “A Nova Ciência das Organizações” remete diretamente à Voegelin, 

a começar pelo título. Outro intelectual a tomar contato com sua obra foi Gilberto 

Freyre, cujo clássico “Casa Grande e Senzala” traz referência a um dos primeiros 

trabalhos de Voegelin, o livro “Rasse und Staat” (“Raça e Estado”), também publicado 

em 1933.
2
 Depois dos anos 30, com o crescente repúdio a autores não marxistas no 

ambiente intelectual brasileiro, raros são os que travam contato com a obra de Voegelin. 

Quanto à edição de seus livros no Brasil, salvo a meritória tradução de “A Nova 

Ciência da Política”, produzida a partir de 1979 pela Editora da Universidade de 

Brasília, é somente a partir de 2008 que, por iniciativa da Editora Vozes e da Editora É 

Realizações, eles começam a ser publicados nacionalmente.
3
 

                                                           
1
 OS dados biográficos sobre Eric Voegelin foram colhidos em Federici (2011), Henriques (2010) e 

Sandoz (2010). 
2
 Este mesmo trabalho, o primeiro grande estudo de Voegelin, também é citado, entre outros intelectuais, 

por Hannah Arendt, em sua obra “As Origens do Totalitarismo”. Escreve a autora que “a obra de 

Voegelin é a melhor análise histórica do pensamento racista, apresentada sob a forma de „história de 

ideias‟” (2012, p. 189). Arendt utiliza também em seu livro as obras “Die Rassenidee in der 

Geistergeschichte” e "The Origins of Scientism". 
3
 Segundo Cleto (2016) a primeira aparição editorial de Eric Voegelin no Brasil é de 1979 com a 

publicação de “A nova ciência da política”, editada na Coleção Pensamento Político da Editora 

Universidade de Brasília, com tradução do diplomata José Viegas Filho e apresentação do vice-reitor da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor José Pedro Galvão de Sousa. 
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Na Europa e nos Estados Unidos Eric Voegelin é significativamente conhecido e 

estudado.
4
 Sua obra, escrita originalmente parte em alemão e parte em inglês, está 

traduzida para diversos idiomas, incluindo o português. Toda ela se encontra traduzida e 

reunida na coleção “The Collected Works of Eric Voegelin”, publicada em 34 volumes 

pela Universidade de Louisiana e, posteriormente, pela Universidade do Missouri.
5
 

Além do interesse pela obra de Voegelin, permanece até nossos dias, ao redor do 

mundo, o reconhecimento da sua incomum capacidade intelectual, manifesto desde os 

primeiros momentos de sua atuação por diversos intelectuais. Bernhard W. Anderson, 

de Princeton, escreveu que “O grande mérito da obra de Voegelin é que ele procura 

reconquistar o „todo‟, ao penetrar na dinâmica da existência humana”. James L. Wiser, 

da Universidade de São Francisco, comentou que ao longo de sua obra “Voegelin tentou 

muito mais do que simplesmente uma história intelectual rigorosa”. Dante Germino, da 

Universidade da Virgínia, escreveu: “Eric Voegelin se estabeleceu como o principal 

filósofo político de nosso tempo”. Thomas J. J. Alvitzer, da Emory University, afirmou 

que “Voegelin é um dos maiores pensadores de nosso tempo.” Sobre seus estudos de 

Platão e Aristóteles, escreve John H. Hallowell, da Duke University: “Esta análise de 

Platão e Aristóteles reflete uma mente brilhante e sutil e mostra uma erudição que 

poucos eruditos alcançam”. Robert Dahl, de Yale, afirmou que Voegelin é “um escritor 

de tamanha erudição que ele se serve de um documento do terceiro século com mais 

habilidade que muitos de nós nos servimos do New York Times”.
6
 

Seus estudiosos questionam os motivos de certa obscuridade de filósofo tão 

capaz nos centros acadêmicos dos dias atuais. Sua atuação (deliberada) fora dos grandes 

centros acadêmicos norte-americanos, a abrangência temática de sua obra, o vocabulário 

utilizado e os conceitos de difícil absorção são alguns dos fatores alegados. De fato, a 

obra de Voegelin é hermética e abrangente. Segundo um dos estudiosos de sua teoria 

política, Michael Federici (2011, p. 19), a realização intelectual de Voegelin inclui uma 

história das ideias políticas, uma nova ciência da política, uma filosofia da ordem, uma 

filosofia da história e uma filosofia da consciência, a que acrescentaríamos também uma 

                                                           
4
 Mostras da influência de Voegelin ainda hoje são, por exemplo, o Instituto Voegelin na Universidade do 

Estado de Louisiana, criado em 1987, o Centro de Estudos Voegelin da Universidade de Manchester e, na 

internet, o Voegelin View (http://voegelinview.com) e a The Eric Voegelin Society 

(http://ericvoegelin.org). Há também o encontro anual realizado na Universidade da Louisiana onde se 

encontra todo o acervo pessoal de Voegelin. 
5
 O plano geral da coleção pode ser visualizado em <http://voegelinview.com/the-collected-works>. 

Acesso em: 08 de julho de 2019. 
6
 Esses e outros depoimentos encontram-se no estudo biográfico feito por Ellis Sandoz (2010, p. 31-47). 

Outros ainda podem ser encontrados em John Gray (2008) e Lilla (2018). 

http://voegelinview.com/
http://ericvoegelin.org/
http://voegelinview.com/the-collected-works
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crítica permanente do positivismo, uma análise da “crise ocidental” (que poderíamos 

chamar também de “crise da modernidade”), bem como reflexões sobre o direito. 

Toda essa diversidade apresenta, porém, um fio condutor. Pode-se dizer que Eric 

Voegelin extraiu da própria experiência de vida o tema que estaria presente em suas 

investigações até o fim dos seus dias: a origem intelectual dos movimentos ideológicos 

de massa e seu sentido na estrutura geral da vida humana. Em suas reflexões 

autobiográficas o próprio Voegelin (2008, p. 139) afirma: 

 

As motivações de minha obra, que culmina em uma filosofia da 

história, são simples. Elas têm origem na situação política. Qualquer 

pessoa bem informada e inteligente que, como eu, tenha testemunhado 

a história do século XX desde o fim da Primeira Guerra Mundial, se 

vê cercada, e mesmo asfixiada, pela maré montante da linguagem 

ideológica.
7
 

 

Ao procurar fazer uma ciência política livre de ideologias, Voegelin se opôs a 

todos os “ismos”, de modo que é praticamente impossível determinar uma ou outra 

corrente política ou filosófica a qual ele pertence. Escreve o próprio Voegelin (2008, p. 

81) no seu estilo algo irônico quando se trata de intelectuais e ideologia: 

 

Tenho em meus arquivos documentos tachando-me de comunista, 

fascista, nacional-socialista, liberal, neoliberal, judeu, católico, 

protestante, platônico, neo-agostiniano, tomista e, é claro, hegeliano 

(...). Dou grande importância a essa lista, pois os vários rótulos 

permitem identificar a bête noir do respectivo crítico e dão, assim, um 

retrato bastante fiel da corrupção intelectual que caracteriza o universo 

acadêmico contemporâneo. Entende-se por que eu nunca respondi a 

críticas desse tipo: seus autores podem ser objetos de estudo, mas 

jamais interlocutores em uma discussão.  

 

Ainda assim, não seria equivocado situá-lo, ao menos historicamente, num grupo 

de intelectuais críticos da modernidade, da concepção iluminista e evolucionista da 

história, que atuaram com grande influência no período norte-americano do pós-guerra, 

como John Hallowell, Friedrich  von  Hayek,  Russell  Kirk,  Thomas  Molnar, Gerhart 

                                                           
7
 É interessante lembrar que nas primeiras décadas do século XX a Viena de Eric Voegelin era a mesma 

onde estavam no auge, se formando ou ainda exercendo grande e duradoura influência, figuras como 

Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Alfred Schütz, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, Stefan Zweig, 

Ludwig Wittgenstein, Gustav Mahler, Max Dvorák, Lou Andreas-Salomé, Gustav Klimt, Rainer Maria 

Rilke, Hans Kelsen, Adolf Merkl, Eugen Böhm-Bawerk, Leopold von Wieser, Ludwig von Mises, 

Othmar Spann, Joseph Schumpeter, entre muitos outros, compondo um cenário intelectual que raras vezes 

existiu na história. 
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Niemeyer, Robert Nisbet, Leo Strauss, Allan Bloom, Richard Weaver, William F. 

Buckley Jr, entre outros.  

 No que diz respeito às suas posições em relação ao direito natural, veremos que 

associar Eric Voegelin ao jusnaturalismo traz alguns problemas. Se é certo que rejeitava 

o paradigma do positivismo jurídico desde o início, não podemos dizer que tenha 

aderido às novas correntes jusnaturalistas que, no pós-guerra, começaram a proliferar 

por toda a Europa. 

Tentaremos responder à questão sobre a concepção de direito natural de 

Voegelin, bem como, dentro do possível, traçar algumas linhas acerca da contribuição 

de Voegelin para o estudo do direito. Isso implica localizar os pontos-chave da crítica 

voegeliniana do direito natural presentes nos ensaios "Justo por natureza" e "O que é 

Natureza", publicados na obra “Anamnese”, bem como abordar aspectos de sua obra "A 

natureza do Direito", em especial o apêndice "Apontamentos Suplementares".  

Tal escolha bibliográfica se justifica na medida em que, ainda que a obra 

voegeliniana seja muito abrangente, seus campos de interesse não encontrando os 

limites impostos pela especialização científica, Voegelin não refletiu sobre o direito de 

modo sistemático e organizado. Suas reflexões sobre o direito encontram-se algo 

dispersas, de modo que, ao menos como sugestão, podemos organizá-las em dois 

momentos: 1) as reflexões da juventude, realizadas entre os anos 1920 e 1930, ao longo 

do curso de Direito em Viena e de seu doutoramento sob a orientação de Hans Kelsen e; 

2) as reflexões da maturidade, realizadas já nos Estados Unidos a partir da década de 

1950. 

Durante a década de 1920, Voegelin publicou artigos sobre diferentes temas, 

dentre os quais o direito. Em um desses textos, publicado em 1927, analisa e critica a 

chamada teoria pura do direito tal como concebida por Kelsen naquele momento.8 A 

posição de Voegelin à época é suavemente crítica, pois ele não contesta a importância 

da teoria kelseniana para a interpretação da lei, porém a considera insuficiente como 

uma filosofia da política ou mesmo como uma teoria do estado, bem como apresenta 

sua inconsistência de teoria puramente formal. Desta forma, pode-se dizer que Voegelin 

enxerga na abstração de Kelsen uma espécie de "fuga da realidade", antecipando assim 

algumas críticas mais severas que por ele serão feitas à teoria mais tarde. 

                                                           
8
  O artigo foi publicado sob o título “Kelsen‟s Pure Theory of Law”. 
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Anos depois, em uma de suas obras mais conhecidas “A Nova Ciência da 

Política”, publicada em 1952, Voegelin faz críticas ao positivismo, não propriamente o 

de cariz kelseniano, mas ao positivismo como concepção científica, contra o qual 

defende a Ciência Política. Voegelin não trata o direito especificamente, mas a este se 

refere como parte do esforço humano para ordenar a sociedade. Em resposta a este livro, 

Kelsen (2004) escreveu “Uma Nova Ciência da Política” como réplica a Eric Voegelin. 

Posteriormente, já radicado nos Estados Unidos, Voegelin completa o que viria a 

ser a obra “A Natureza do Direito”, uma coletânea de artigos sobre o direito publicada 

em 1957, quando era docente da Faculdade de Ciência Política da Universidade 

Estadual da Louisiana e lecionava um curso de introdução ao direito na Faculdade de 

Direito daquela instituição, o que fez entre 1954 e 1957. Sua tese central nesse livro é 

que o direito não existe como uma entidade distinta, mas em vez disso, constitui a 

estrutura de uma sociedade. O direito é parte da ordem que uma sociedade descobre e 

particulariza num esforço para garantir o bem comum. Desse modo, as leis e a ordem 

jurídica têm uma relação integral com a sociedade que as declara, porque ao declarar 

suas leis a sociedade se auto-estrutura (Voegelin, 1998). 

Suas teses sobre o direito nessa época inserem-se no momento de regresso ao 

direito natural e à teoria da natureza das coisas, e este fato deve ser tomado em alta 

consideração. O texto de Voegelin, obviamente, também está muito marcado pelos 

modelos da obra “Ordem e História”, sua magnum opus. “A Natureza do Direito” é o 

único texto abrangente e sistemático de Voegelin sobre o direito. É obra de um 

Voegelin maduro, que já havia chegado à conclusão de que as ideias não tem uma 

história, somente as pessoas a têm, de modo que, pela mesma razão, o direito não pode 

ter uma história à parte da história da sociedade, cuja ordem ele articula, e que sua 

essência, ou natureza, é precisamente a estrutura da sociedade onde ele se faz presente. 

Assim, o processo de criação do direito é visto por Voegelin como o meio de garantir a 

substância da ordem entre os seres humanos em sociedade.  

Em "A natureza do Direito", em especial no apêndice "Apontamentos 

Suplementares”, Voegelin nos leva a analisar os fenômenos quotidianos do direito para 

descobrir a sua natureza ou essência e seus atributos, ao passo em que registra as 

principais construções teóricas da relação dos processos de criação do direito e da 

substância da ordem (desde a Antiguidade até os tempos modernos com o 

secularismo/positivismo). Partindo da premissa de que é na ordem da sociedade que a 

natureza do direito deve ser procurada, Voegelin (1998) busca mostrar que o direito 
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implica mais do que regras jurídicas; ele abrange todos os esforços dos seres humanos 

para estabelecer ordem numa sociedade concreta. O autor se opõe a diversas teorias 

sobre a natureza do direito para afirmar que o direito é parte da ordem que uma 

sociedade gera para si mesma, através dos seus representantes, no esforço de conseguir 

o bem comum.  

O ensaio "Justo por natureza", publicado pela primeira vez em 1963, com o 

título “O direito natural na teoria política” investiga o direito natural como símbolo até 

sua origem filosófica em Aristóteles e suas reflexões sobre a sociedade justa. Por sua 

vez o ensaio "O que é Natureza", de 1965, complementa o anterior, pois, para Voegelin, 

a questão do “justo por natureza” requer clareza acerca do termo “natureza” que deve 

legitimar o “justo”.  
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3. UMA BREVE NOTA SOBRE DIREITO NATURAL 

 

Neste capítulo realizamos uma sucinta abordagem conceitual e histórica acerca 

da ideia de direito natural para entender como ela foi considerada ao longo da teoria do 

direito, para, ao final, localizarmos o momento histórico do debate no qual Voegelin 

está inserido. Obviamente é impossível dar conta de todas as discussões históricas sobre 

o direito natural, motivo pelo qual se faz necessário selecionar algumas delas na medida 

em que se aproximam das questões tratadas neste trabalho. O objetivo é contextualizar a 

abordagem que o próprio Eric Voegelin faz do direito natural. Veremos que não seria 

equivocado situá-lo, ao menos historicamente, em um grupo de intelectuais críticos da 

modernidade, da concepção iluminista e evolucionista da história, que atuaram com 

grande influência no período norte-americano do pós-guerra.  

Antes de tudo cabe diferenciar “direito natural” e “jusnaturalismo”, dois 

conceitos que são confundidos com certa frequência. Segundo Bobbio (1998, p. 655), 

 

O Jusnaturalismo é uma doutrina segundo a qual existe e pode ser 

conhecido um „direito natural‟ (ius naturale), ou seja, um sistema de 

normas de conduta intersubjetiva diverso do sistema constituído pelas 

normas fixadas pelo Estado (direito positivo). Este direito natural tem 

validade em si, é anterior e superior ao direito positivo e, em caso de 

conflito, é ele que deve prevalecer. O Jusnaturalismo é, por isso, uma 

doutrina antitética à do "positivismo jurídico", segundo a qual só há 

um direito, o estabelecido pelo Estado, cuja validade independe de 

qualquer referência a valores éticos.  

 

De acordo com Reale (1999, p. 97-99), o direito natural é 

 

para alguns, um direito inerente à razão, como conjunto de "princípios 

inatos" em todos os homens; outros, ao contrário, sustentam que não 

existem direitos inatos, assim como não há idéias inatas, mas apenas 

princípios universais que a razão elabora servindo-se dos elementos da 

experiência, transcendendo o plano da mera generalização, por um 

hábito racional que nos leva a querer o bem e a evitar o mal. 

 

O direito empírico, aquele que a humanidade vive em casos 

particulares e concretos e se exprime em leis ou em regras 

costumeiras, é por sua natureza mutável, variando de lugar para lugar, 

de época para época. Acima desse direito existiria um tipo ideal de 

valores jurídicos, como expressão daquilo que é constante, universal 

na razão humana, sendo correspondente à natureza do homem em sua 

universalidade. (...) 

 

Ressalvada a posição daqueles que concebem o Direito Natural 

segundo um ponto de vista crítico e axiológico, diríamos, com Emil 
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Lask, que "o Direito Natural em sentido material é a crença, fundada 

nos mais gerais pressupostos histórico-filosóficos de caráter 

racionalista, de que toda a realidade, todo o conteúdo do direito pode 

ser elaborado, até o último resíduo, por via de mera construção, com 

idéias de validez universal sobre o direito". (grifo nosso) 

 

 Resumindo, poderíamos dizer que jusnaturalismo é uma doutrina, uma “corrente 

de pensamento” ou uma “escola” de Direito Natural que se desdobra historicamente em 

diversas outras escolas defensoras de concepções (variadas) do Direito Natural (a 

depender do momento histórico em que se fundaram), mas que, de modo geral, 

sustentam que existe um direito natural que é independente da vontade humana, e existe 

antes mesmo do homem e acima das leis humanas, sendo universal, imutável e 

inviolável.  

Observa Miguel Reale (2001, p. 291-2) que há diversas maneiras de conceber-se 

o Direito Natural, variando de autores que reduzem todos os princípios gerais de direito 

a princípios de Direito Natural, àqueles que entendem que a vinculação ao Direito 

Natural não exclui que haja princípios gerais de direito no plano positivo. Diante da 

variedade de posições, talvez a abordagem histórica torne mais fácil a aquisição de uma 

ideia geral sobre a questão.9  

 

3.1. DIREITO NATURAL NA HISTÓRIA E NA TEORIA DO DIREITO 

 

Miguel Reale (2001, p. 293) lembra que a ideia de Direito Natural representa 

uma das constantes do pensamento do Ocidente: 

 

Alteram-se os sistemas, mudam-se as doutrinas e os regimes 

políticos, e nem bem se proclama que ele está morto, definitivamente 

morto, ressurge das cinzas com renovada vitalidade. Pode-se 

contestar-lhe a existência como um Direito distinto do Direito 

Positivo, mas o que se não pode negar é o papel que a sua idéia, ainda 

que ilusória, tem exercido e continua exercendo no desenvolvimento 

da experiência jurídica, atuando ora como força revolucionária, ora 

como fator de declarado conservantismo, tal a paradoxal plurivalência 

de seu significado. 

 

                                                           
9
 É extremamente ampla e rica a bibliografia sobre o conceito de direito natural e nos parece que ele ainda 

está muito presente nas discussões contemporâneas. Ao longo da pesquisa nos deparamos com textos 

muito interessantes de autores como Jonathan Crowe, Mark C. Murphy, John Mitchell Finnis, Richard 

Tuck, H.L.A. Hart, entre outros. 
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Norberto Bobbio (1998) defende que há três concepções sobre o direito natural: 

Cosmológico, Teológico e Antropológico. O Cosmológico predominou em toda 

antiguidade clássica greco-romana. Buscou lidar com a ambiguidade sobre onde 

residiria a natureza das coisas (no homem ou num todo cósmico?), questão central 

quanto ao tema no mundo antigo, para a qual o direito origina-se de uma ordem natural 

das coisas. O Teológico, representado pelos escolásticos, defendia que não podia ser a 

natureza humana o princípio do jusnaturalismo, pois o homem não é puro. O direito 

natural é a expressão da lei eterna, divina, é por Deus revelado e podia ser, quando 

muito, acessado pela razão humana. Tal concepção predomina por toda a Idade Média, 

com teóricos como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. 

Por fim, de acordo com Bobbio (1998) o Antropológico ou Racional, existente 

na Idade Moderna entre os séculos XVII e XIX, está fundamentado no homem, na sua 

racionalidade e não mais em Deus. Desenvolvida a partir do Renascimento, essa 

concepção foi fundamental para o desenvolvimento da burguesia em ascensão, no 

tocante às formulações dos seus ideais políticos, econômicos e jurídicos, como bases 

fundamentais para a formação da sociedade e do estado modernos, sob os auspícios das 

ideias liberais. 

Podemos dividir a história do Direito Natural em duas fases. A primeira fase, 

antiga, tem início na Cidade-estado grega e usa a natureza como fonte da lei, cuja força 

está em toda parte e independe da diversidade das opiniões. Uma segunda fase, 

inaugurada por Grócio (que o toma como o mandamento da reta razão que indica a 

lealdade moral ou a necessidade moral inerente a uma ação qualquer, mediante o acordo 

ou o desacordo desta com a natureza racional), sustenta que o princípio último de todas 

as coisas não seria mais Deus ou a natureza, mas a razão. Estava criada a Escola 

Clássica do Direito Natural, que teve diversos representantes, entre eles, o próprio 

Grócio, Pufendorf, John Locke, entre outros. 

Fora de dúvida é a questão sobre a existência de uma ideia de direito natural 

como remota e tendo surgido na Grécia Antiga. É conhecida, por exemplo, a questão de 

Antígona retratada na tragédia de Sófocles, escrita e apresentada pela primeira vez em 

Atenas em 442 a.C. A peça é uma espécie de continuação de duas anteriores, “Édipo 

Rei” e “Édipo em Colono”, onde Sófocles retrata o dilema de Antígona, filha resultante 

do incesto inconsciente entre Édipo e sua mãe Jocasta. Ao retratar seu fardo e sua 

espécie de maldição, que na verdade acomete a família, Sófocles formula a questão 

fundamental no contexto da recente democracia grega de então, sobre qual lei deve 
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predominar: a lei dos homens (nomos), social, portanto convenção, ou a lei divina, ou 

da natureza (physis). 

“Antígona” é considerada também uma das primeiras formulações do embate 

entre o direito natural e o direito positivo. Antígona confronta seu tio, o rei de Tebas, 

Creonte, opondo-se ao decreto dele que proíbe o funeral de Polinice, irmão de Antígona 

que havia se levantado em armas contra Tebas. Creonte pretende que a punição de 

Polinice seja exemplar – deixar o cadáver exposto aos cães e abutres, impedindo o 

enterro, ação considerada extrema na sociedade grega. Polinice é visto como um traidor 

de sua própria pátria e Creonte, um defensor da pólis contra a traição. Antígona 

representa a lealdade à família, ao clã, o predomínio do vínculo consanguíneo e, nesse 

sentido, da tradição. Para Creonte, Antígona coloca seus laços familiares acima do 

interesse da cidade.  

A certa altura da história, Sófocles coloca Antígona e Creonte frente a frente, 

quando este a interpela quanto ao não cumprimento de seu decreto e ouve como 

resposta que a autoridade das leis divinas, não escritas, está acima dos decretos dos 

homens, e que é a essas leis que ela presta obediência. 

 

CREONTE 

E te atreveste a desobedecer às leis? 

 

ANTÍGONA 

Mas Zeus não foi o arauto delas para mim, 

nem essas leis são as ditadas entre os homens 

pela Justiça, companheira de morada 

dos deuses infernais; e não me pareceu 

que tuas determinações tivessem força 

para impor aos mortais até a obrigação 

de transgredir normas divinas, não escritas, 

inevitáveis; não é de hoje, não é de ontem, 

é desde os tempos mais remotos que elas vigem, 

sem que ninguém possa dizer quando surgiram. 

E não seria por temer homem algum, 

nem o mais arrogante, que me arriscaria 

a ser punida pelos deuses por violá-las. 

Eu já saiba que teria de morrer 

(e como não?) antes até de o proclamares 

 

(…) 

 

CREONTE 

Dirigindo-se ao CORO. 

 

Ela já se atrevera, antes, a insolências 

ao transgredir as leis apregoadas; hoje, 

pela segunda vez revela-se insolente: 



 

13 
 

ufana-se do feito e mostra-se exultante! 

Pois homem não serei – ela será o homem! – 

se esta vitória lhe couber sem punição! 

 

(Sófocles, 1990, p. 219-222) 

 

A obra de Sófocles, como as melhores obras de literatura, comunica, através de 

uma linguagem precisa, uma experiência humana comum. Neste caso a experiência do 

questionamento sobre se a lei, para ser válida, deve apresentar conformidade com um 

“padrão natural” mais alto e permanente. Existe um padrão transcendente e supremo 

para a lei? O padrão transcendente e supremo seria o costume, a tradição? Embora 

Creonte tenha determinado que Polinice não deveria ter um funeral, seu decreto tem 

também como inspiração a necessidade de punir os traidores, o que era reconhecido pela 

tradição.  

Porém, Antígona coloca seu sentimento fraterno a favor do irmão e acima do 

reconhecimento de que Polinice efetivamente traiu Tebas ao liderar um exército contra 

sua cidade. Portanto, como ressalta Danilo Marcondes (2015, p. 16), “o conflito se dá 

não só entre lei divina, ou natural (é natural querer enterrar o irmão), e lei decretada 

pelos governantes, mas entre os sentimentos dos personagens, que se veem desafiados 

quanto a ao que devem lealdade”. 

O próprio Sófocles pode ser entendido como defensor de que as leis da pólis têm 

como limite as leis mais fundamentais da “natureza”. Leis atemporais, que como diz 

Antígona “não são nem de hoje, nem de ontem”, uma referência ao caráter contingente e 

variável das leis humanas. (Marcondes, 2015, p.17) 

Podemos considerar então que é a partir dos pensadores gregos que a aceitação 

de um direito natural, como expressão de exigências éticas e racionais, superiores às do 

direito positivo ou histórico (na peça de Sófocles representado por Creonte), passa a ser 

objeto de reflexão (não objeto de uma teoria ou filosofia do direito, algo inexistente à 

época, mas objeto de uma reflexão sobre o modo de viver na pólis que vai desembocar 

na filosofia), até se converter em verdadeira "teoria", mais tarde. Pode-se dizer que as 

linhas fundamentais dessa compreensão do direito natural ainda perduram em nossa 

época. 

 O direito natural da Antiguidade por óbvio está presente em Platão (em Diálogos 

como “Críton”, “Protágoras” e “A República”) e em Aristóteles (principalmente na 

“Retórica”, na “Ética a Nicômaco” e na “Política”). Em Platão (2011), a ideia de direito 

natural está associada à ideia da prática da virtude da justiça, cujo corolário é as leis 
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justas. Cabe aos filósofos, educados na virtude do conhecimento e capazes de acessar o 

mundo das ideias, o papel de conhecer estas leis justas (leis naturais/Direito Natural) em 

leis positivas (Direito Positivo). 

Por sua vez, Aristóteles (1991) constrói a distinção entre o justo universal e o 

justo particular, denotando que existe uma lei natural e universal que rege a tudo, mas 

não menospreza as leis particulares que observam as culturas locais. Em sua obra não se 

percebe uma antítese entre o direito natural e o direito positivo. Este, por possuir 

lacunas originadas da vontade humana e ser essencialmente convencional e político, por 

estabelecer a norma jurídica e decidir com o olhar casuístico, é integrado em suas 

lacunas e falhas pelo physikon dikaion (o justo por natureza, distinto do nomikon 

dikaion, o justo em consequência da lei positiva). Pode-se afirmar, então, que a solução 

de determinada causa será alcançada em conjunto pelo uso de ambos: o direito positivo 

e o direito natural, muito embora aquele não seja válido em todos os lugares e este, 

através da substancia da Justiça, o é. Este ponto é importante e voltaremos a ele quando 

examinarmos a concepção voegeliniana do direito natural. 

Na Idade Média temos a doutrina de um direito natural que se identificava com a 

lei revelada por Deus a Moisés e com o Evangelho. Destaca-se nesse período a figura de 

Santo Tomás, que recebera de Roma, ao tempo da Suma, a missão de cristianizar a obra 

de Aristóteles, colocando-a, dentro do possível, de acordo com Santo Agostinho e com 

os princípios do catolicismo e o direito canônico (Rezende, 2015, p.16-7). 

Em artigo no qual defendem a tese de que o verdadeiro objeto das críticas de 

Kelsen é a concepção moderna de direito natural e não a tomista (e por isso, as críticas 

de Kelsen não alcançam as elaborações clássicas do direito natural, sobretudo a 

elaboração teórica do direito natural de Tomás de Aquino), Oliveira e Lessa (2010) nos 

mostram que para filósofos como Aristóteles e Aquino, o direito não se reduz a um 

sistema de normas jurídicas postas (necessariamente ancoradas na coercibilidade). A 

redução do direito à lei, o que envolve a redução da prática do direito a uma atividade 

de aplicação mecânica da lei, é um projeto exclusivamente moderno, difundido e 

consolidado pelo recente positivismo jurídico. Na doutrina jurídica clássica, o direito 

(ius), em seu sentido principal, não tem qualquer cunho potestativo e vincula-se 

diretamente à virtude da justiça (como defende Platão). 

Para Aquino existe um núcleo inalterável formado pelo preceito primário e geral 

da Lei Natural, do qual derivam os demais princípios e o homem, na medida em que 

possui a capacidade inata de conhecer juízos práticos, capta, infalivelmente, esse 
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princípio fundamental e imutável. No entanto, a partir desse primeiro preceito, o homem 

avalia, mediante a razão prática e, portanto, a posteriori e na concretude das condições 

nas quais realiza suas ações, as coisas como boas ou como más, conforme se dirigem ou 

não aos fins próprios do ser humano (Oliveira e Lessa, 2010, p. 120-1). 

Quanto à questão da autoridade legiferante, sob a perspectiva clássica, é 

equivocada a ideia de que as normas do direito natural preexistem ao homem como se 

tivessem sido criadas e postas por uma entidade superior, prontas para serem conhecidas 

por meio da razão. Parece-nos que Oliveira e Lessa defendem que o teocentrismo de 

Aquino se reduz à ideia de que Deus imprimiu no ser humano não um conjunto pré-

estabelecido de preceitos naturais, mas a capacidade racional de conhecê-los. Em outras 

palavras, nenhum preceito da Lei Natural é inato ao ser humano. O que é concedido ao 

homem no momento de sua criação é a aptidão para captá-la (Oliveira e Lessa, 2010, p. 

123). 

 Por fim, cabe ressaltar que desde a Antiguidade, em Aristóteles, passando pela 

jurisprudência romana e culminando em Santo Tomás de Aquino, o entendimento 

predominante era o de que o direito natural constituía uma parte do sistema jurídico, ou 

seja, era direito vigente. Apenas na modernidade, com o surgimento do positivismo 

jurídico, inicia-se um processo de verdadeira distorção da concepção de direito natural. 

O pensamento moderno compreende o direito como nada mais do que um conjunto de 

normas postas pelo estado. Por outro lado, a compreensão do direito natural é não 

apenas recente em termos históricos, como também desconectada da tradição clássica 

do direito natural (Oliveira e Lessa, 2010, p. 126-7). 

É na modernidade que o Jusnaturalismo rompe com a visão teocêntrica do 

direito natural. Grócio construirá uma teoria de que a fonte do direito será a razão 

natural que Deus inscreveu no coração do homem, válida por sua própria natureza, 

independentemente de costumes, opiniões particulares ou fronteiras, considerando os 

homens como dotados de um parentesco natural. A fonte última do direito, portanto, 

será a moral – pois o justo está no homem (ao contrário de Aristóteles em que o justo se 

encontra também nas coisas) e na sua razão, que lhe é essência. O direito natural é o 

ditado da reta razão presente no homem. Os primeiros princípios do direito são as regras 

morais inscritas na consciência humana. Assim, sua doutrina do direito natural reflete 

um desejo de autonomia em relação às concepções de cariz teocêntrico. Não é mais 

Deus ou a ordem divina o substrato do direito, mas a natureza humana e a natureza das 

coisas.  
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Samuel Pufendorf, jusfilósofo alemão, discípulo de Grócio, desenvolve um 

jusnaturalismo que revela fortes influências recebidas do mestre, de Hobbes e de 

Descartes, e que se encontra na emergência histórica do nascimento do Estado 

Moderno, o que fica claro na tentativa de conciliar o racionalismo da “reta razão” com 

“Deus”. Para ele o direito natural é acessível pela razão, uma vez que se encontra ínsito 

à natureza própria do homem, como elemento fundamental para a paz entre os homens a 

partir da legitimidade de atuação do estado soberano. Assim, em meio às fortes pressões 

históricas, na transição entre o teologismo medieval e o racionalismo moderno, 

constata-se em Pufendorf o esforço de identificação do equilíbrio por meio da razão, 

sem descurar de considerar a importância da revelação (Bittar e Almeida, 2015, p. 312).  

John Locke não acredita na existência de leis inatas, mas isso não significa que 

ele não enxergue outras leis, além da lei positiva. Para ele, as leis naturais não são 

inatas, não se encontram impressas na mente humana, estão na natureza e podem ser 

conhecidas, facilmente, por meio do uso da razão. Sua originalidade reside justamente 

nesse ponto, isto é, em sua radical defesa dos direitos, não inatos, mas de fácil 

apreensão pela razão, não podendo ser desrespeitados pelo “estado civil” que é 

instituído exatamente com o intuito de assegurar sua proteção (Bittar e Almeida, 2015, 

p. 316-7).  

A ruptura do jusnaturalismo da modernidade com a visão teocêntrica do direito 

natural acontece principalmente com Hobbes, sobretudo em sua obra, De Cive, na qual 

ele observa a Lei natural como algo que existe tanto no Estado de Natureza como no 

Estado Político, sendo que esta Lei se subordina a Lei Civil no caso político.  

Na definição de Thomas Hobbes (2004), temos a concepção de que uma Lei de 

Natureza é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o qual se 

proíbe a um homem fazer tudo o que possa para destruir a sua própria vida ou privá-lo 

dos meios necessários para a preservar. Hobbes, ao tratar da lei natural e da lei positiva, 

escreve que as leis são naturais ou positivas. As naturais (ou morais) são as que têm sido 

desde a eternidade e consistem nas virtudes morais, como a justiça, a equidade, e todos 

os hábitos de espírito propícios à paz e à caridade. Já as positivas são as que não 

existem desde toda a eternidade, e foram tornadas leis pela vontade daqueles que 

tiveram o poder soberano sobre os outros, podendo ser escritas, ou então dadas a 

conhecer aos homens por qualquer outro argumento da vontade do legislador. 

 Para Reale (2001, p. 293-294) há duas maneiras fundamentais de conceber-se o 

direito natural: a transcendente e a transcendental. Segundo os adeptos da primeira, de 
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inspiração tomista, haveria, acima do direito positivo e independente dele, um conjunto 

de imperativos éticos, expressão não apenas da razão humana (como sustentaram os 

jusnaturalistas do século XVIII, cuja concepção era a de um direito natural como pura 

exigência da razão), mas também da razão divina.  

Em linha diversa, se desenvolve a teoria transcendental do direito natural, a qual 

se distingue da anterior por só admiti-lo em função da experiência histórica. Essa 

concepção é, em geral, aceita por juristas que partem de Kant, para quem todas formas 

de experiência são condicionadas por certas formas e conceitos (categorias) que tornam 

a mesma experiência possível. Essa é a posição, por exemplo, de jusfilósofos como 

Stammler e Del Vecchio, cujos ensinamentos tiveram grande voga na primeira metade 

do século XX. 

 Para Kant o direito natural (ou racional) é o conjunto de leis jurídicas cuja 

obrigatoriedade pode ser estabelecida a priori; o direito positivo ou estatuído, pelo 

contrário, é o que dimana da vontade de um legislador. O estado civil nasce não para 

anular o direito natural, mas para possibilitar seu exercício através da coação. O direito 

estatal e o direito natural não estão numa relação de antítese, mas de integração. O que 

muda na passagem não é a substância, mas a forma; não é, portanto, o conteúdo da 

regra, mas o modo de fazê-la valer (Gonzaga, 2017). 

 A noção de direito natural em Kant nada tem a ver com o que a noção possuía 

entre os escolásticos ou mesmo entre os modernos (Grócio, Puffendorf etc.). Segundo 

Kant, leis naturais correspondem às leis externas, cuja obrigatoriedade pode ser 

reconhecida a priori pela Razão. E o princípio que converte uma certa ação pautada na 

obrigatoriedade moral em Dever é uma lei prática (Gonzaga, 2017). 

Kant é o divisor de águas com o jusnaturalismo, pois converte essa doutrina num 

conjunto ainda mais próximo de um racionalismo. A noção de natureza, em Kant, 

assume de vez a acepção de razão. Sua filosofia será profundamente influente e 

duradoura. Se no século XVIII Grócio inicia o esforço de elaborar a concepção de um 

sistema transcendente de valores com os quais o direito humano não devia conflitar e 

devidamente dissociada da teologia medieval, será com Kant que tal esforço é coroado 

com a ideia do imperativo categórico. Tal espírito racionalista do século XVIII 

contribuirá também para impulsionar as primeiras tentativas legislativas para codificar 

os sistemas jurídicos nacionais em linhas sugeridas pelo ideal de direito natural (como o 

Código de Napoleão), influindo também na prática efetiva do direito, inclusive a nível 

internacional, como balizador das relações entre estados e conjunto principiológico dos 
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direitos humanos. Ainda que em meados do século XVIII já se possa constatar também 

uma reação contra a teoria do direito natural na obra de Hume, Vico, Montesquieu, 

Burke, pode-se considerar que o direito natural resiste bem até o fim do século. No 

entanto, no século XIX e principalmente no XX, sucumbe e se depara com a crítica 

insistente do positivismo (Gonzaga, 2017). 

 

3.2. POSITIVISMO, RESSURGIMENTO DO DIREITO NATURAL E O CENÁRIO 

DE VOEGELIN 

 

Segundo Gonzaga (2017), na história da filosofia jurídico-política, o 

jusnaturalismo aparece em, pelo menos, quatro versões fundamentais, também com suas 

variantes: a) uma lei “natural” em sentido estrito, fisicamente conatural a todos os seres 

animados à luz de instintos; b) uma lei estabelecida por vontade da divindade e por esta 

revelada aos homens; c) a lei ditada pela razão, específica, portanto, do homem que a 

encontra autonomamente dentro de si e; d) uma lei com escopo de garantir a dignidade 

da pessoa humana. 

 No século XX, a doutrina alemã ataca o jusnaturalismo, e o positivismo jurídico 

ganha força, sobretudo na figura de Hans Kelsen, grande responsável por solidificá-lo 

com sua Teoria Pura do Direito. Importante observar que, paralelamente, o cientificismo 

ganha cada vez mais força posicionando várias áreas do saber e colocando o Direito em 

uma situação de necessária teorização a fim de ter seu espaço definido e não ser uma 

“parte” de determinada ciência, como as ciências sociais, por exemplo (Gonzaga, 2017. 

p. 13) . 

 Já se tornou algo comum para uma boa parte dos historiadores considerarem o 

século XX como iniciado a partir de 1914 com a Primeira Grande Guerra (1914-1918)10. 

De fato, as estruturas sociais predominantes no mundo ocidental desde pelo menos 1815 

ruíram definitivamente a partir de 1914, sendo substituídas por novas configurações 

políticas e econômicas, devidamente acompanhadas por novas formas de 

comportamento e, por que não dizer, novas culturas. 

Quando a guerra terminou, um novo mapa político foi desenhado e no lugar dos 

antigos impérios surgiram novos Estados e nações. Nesse contexto, para muitos 

                                                           
10

 O mais célebre historiador a adotar esse recorte temporal foi Eric Hobsbawm em sua obra “A era dos 

extremos”. Giovanni Arrighi adotou recorte diferenciado em sua análise econômica tratada em “O longo 

século XX”. As informações sobre o século XX são, no entanto, baseadas em Kelly (2010). 
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historiadores será definitivamente importante o papel do Tratado de Paz de Versalhes 

(1919), sobretudo pelo que ele representa: um dos ovos de serpente que culminaria em 

mais um evento traumático pela qual os países europeus passariam, marcando 

indelevelmente o nascimento do século XX através de um parto traumático. O tratado, a 

depressão econômica mundial, o descontentamento com as democracias liberais, a 

ascensão do partido nacional-socialista alemão, a consolidação dos regimes nazista e 

fascistas e a Segunda Grande Guerra (1939-1945) prolongam o sofrimento até a metade 

do curto século (Kelly, 2010, p. 459-466). 

O período posterior não foi tão tranquilo assim, devido às tensões provocadas 

pela Guerra-Fria (1945-1990), período durante o qual as ideologias em disputa quase 

levaram o mundo à destruição. Findo o breve século XX com a queda da URSS em 

1990, poderíamos dizer que presenciamos o século mais extremo da história humana 

(Kelly, 2010, p. 459-466).  

Política e economicamente, o século XX ficará marcado, dentre outras coisas 

pelo avanço do estado e a expansão de seu papel na sociedade. A crise dos estados 

liberais no início do século e a incapacidade do modelo em oferecer respostas 

satisfatórias às novas exigências que surgiam. Onde os estados liberais não ruíram de 

vez, foram obrigados a mudar seu perfil, expandindo-se e interferindo em todas as áreas 

da vida humana, o que resultou no célebre modelo do Welfare State (Kelly, 2010, p. 

459-466). 

O crescimento dos estados no Ocidente foi acompanhado por mudanças na 

ordem jurídica no interior de cada estado, porém configurando uma tendência ocidental, 

do qual o maior exemplo talvez seja o constitucionalismo. Reside aqui um paroxismo, 

pois o aumento da atividade do estado se deu como resultado dos conflitos que 

marcaram a primeira metade do século e visava fortalecer as garantias constitucionais 

contra o abuso de autoridade (Kelly, 2010, p. 459-466). 

Todas essas mudanças sociais foram acompanhadas pela formação de novas 

teorias sobre o estado e sobre o direito que floresceram como nunca no século XX, 

talvez como resultado possível da explosão do ensino superior. Em relação às teorias do 

direito, sejam formalistas, anti-formalistas, marxistas ou não-marxistas, bem ou mal 

passaram a conviver a partir de então, umas com mais destaque que outras. Por sua vez, 

a antiga doutrina do direito natural, se durante as primeiras décadas do século XX 

permaneceu recuada e restrita a grupos de defensores majoritariamente católicos, 

experimentou uma significativa renovação no pós-guerra (Kelly, 2010, p. 466-7). 
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A teoria do direito natural havia desaparecido do mapa no século XIX e estava 

ausente de praticamente todo o ambiente não católico. No século XX ela não somente 

permaneceu em ambientes católicos como floresceu depois da Segunda Grande Guerra 

em diversos locais distintos daqueles que tinham o catolicismo como perspectiva 

intelectual. 

 O maior expoente acadêmico do direito natural na primeira metade do século 

XX foi o francês Jacques Maritain (1882-1972). Professor na Universidade Católica de 

Paris, Maritain tratou em sua obra as doutrinas de Santo Tomás de Aquino, tentando 

conciliá-las ao mundo moderno. Nesse período o direito natural estava restrito 

basicamente ao ambiente católico de onde combatia, dentre outras coisas, a então 

crescente perspectiva positivista. De fato, nos primeiros anos do século XX, o 

positivismo continuava a arregimentar inimigos (Kelly, 2010, p. 495-6). 

 Foi, porém, logo após a Segunda Grande Guerra, quando ainda as atrocidades 

cometidas durante o conflitos permaneciam vívidas na lembrança que o conceito de 

direito natural ressurgiu com mais força, ultrapassando os muros católicos e 

encontrando defensores nas mais diversas matizes do pensamento, desde Gustav 

Radbruch e John Finnis, Michel Villey, Leo Strauss, Robert Nozick e, com ressalvas, 

Eric Voegelin. 

 O pós-segunda guerra mundial parece ver no jusnaturalismo, por se fundamentar 

nos valores morais, uma boa solução para a situação posterior à Segunda Guerra 

Mundial. Havia uma necessidade de controle do estado, que culminou na criação da 

ONU e num “saudosismo jusnaturalista”, por assim dizer, uma ideia de buscar na 

história uma saída para os problemas que se revelavam na época. 
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4. O DIREITO NATURAL NA VISÃO DE ERIC VOEGELIN 

 

Associar Eric Voegelin ao jusnaturalismo traz alguns problemas. Se é certo que 

rejeitava o paradigma do positivismo desde o início, não podemos dizer que tenha 

aderido às novas correntes jusnaturalistas que, no pós-guerra, começaram a proliferar 

por toda a Europa. Para o professor português Mendo Castro Henriques, estudioso de 

sua obra e sua divulgadora em língua portuguesa, a posição de Voegelin diante do 

direito natural permanece obscura, pois segundo ele, Voegelin aceita e não aceita o 

direito natural; do ponto de vista pragmático, sim, aceita; do ponto de vista teorético, 

não. (Henriques, 2009, p.52) 

 Qualquer tentativa de investigar aspectos específicos da obra de Voegelin, 

necessariamente deve tentar compreendê-los no corpo maior de sua obra, o que traz 

algumas consideráveis dificuldades. A seguir, tentaremos em linhas gerais, oferecer um 

breve panorama sobre alguns aspectos do pensamento voegeliniano que julgamos 

possam contribuir para iluminar sua concepção do direito natural. 

 Em nossa Apresentação salientamos que apesar da ampla diversidade temática 

da obra voegeliniana é possível enxergar nela um fio condutor, pois ao extrair da sua 

própria experiência de vida os temas que estariam presentes em sua obra, Voegelin pode 

ser considerado um investigador da origem intelectual dos movimentos ideológicos de 

massa e de seu sentido na estrutura geral da vida humana.  

Durante sua vida em Viena, Eric Voegelin escreveu e publicou diversos artigos 

sobre os mais variados temas e cinco livros. Com exceção do primeiro livro
11

, suas 

primeiras obras, publicadas entre 1933 e 1938, estavam diretamente voltadas para a 

análise das ideologias políticas, notadamente o positivismo, o marxismo e o nazismo. 

Voegelin se interessava pela ascensão das ideologias políticas sobretudo devido ao 

impacto da Revolução Russa e do marxismo, bem como do fascismo e do nacional-

socialismo em seu tempo (Voegelin, 2008, p. 49). As obras publicadas entre 1933 e 

1938 analisam, dentre outros assuntos, a questão da raça, que servia de base para o 

                                                           
11

 O primeiro livro publicado por Voegelin, intitulado “On the Form of the American Mind” (1928), 

resultou de sua estadia de dois anos nos Estados Unidos, entre 1926 e 1927, experiência que causou 

grande impacto em sua formação intelectual. Segundo o próprio Voegelin (2008), foi uma verdadeira 

ruptura intelectual o que resultou do contato de um estudante acostumado aos debates neokantianos e 

abstrações do pensamento alemão, predominantes no meio intelectual vienense, com a filosofia inglesa e 

escocesa do senso comum e o pragmatismo americano, através das leituras e dos cursos ministrados por 

figuras como John Dewey e Alfred North Whitehead, dentre outros. De volta à Viena, Voegelin escreve o 

livro que é o registro dessa experiência. A obra resultante não apresenta uma unidade, consistindo mais 

propriamente em um conjunto de ensaios sobre a filosofia e o direito nos Estados Unidos e na Inglaterra. 
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projeto nacional-socialista, a natureza do estado autoritário e a relação entre os 

movimentos ideológicos e as religiões.
12

 

 De modo geral, podemos dizer que em seus primeiros estudos Voegelin 

demonstra que os movimentos ideológicos que então se formavam não deviam ser 

tratados somente como movimentos políticos, mas como projetos civilizatórios integrais 

que ambicionavam modificar radicalmente a natureza humana (Voegelin, 2002).  

A obra “As religiões políticas”, publicada nessa fase, permanece como aquela 

que “marca uma mudança no desenvolvimento do pensamento de Voegelin” (Sandoz, 

2010, p. 109-110). De fato, nessa obra está manifesta uma preocupação que será 

constante no pensamento de Voegelin: a importância de analisar cuidadosamente as 

raízes religiosas e espirituais, em última instância existenciais, dos movimentos 

ideológicos. Ele parte da constatação de que existe uma crise no Ocidente (hoje 

comumente referida como crise da modernidade), cujos efeitos primários são os 

movimentos ideológicos, totalitários, bem como as guerras mundiais, a desintegração 

social, a corrupção política, mas cuja causa é existencial e remontaria pelo menos ao 

século XII, tendo no século XVIII um grande impulso com a secularização Iluminista.
13

 

Outra contribuição dessa obra de Voegelin é seu tratamento do conceito de 

“religião política” (“politischen Religionen”), mais tarde utilizado por diversos 

intelectuais, tais como o historiador do fascismo Emilio Gentile. Voegelin inicia suas 

primeiras intuições com relação ao problema da ordem política com o objetivo de 

mostrar que estes problemas não podem ser reduzidos somente às questões de ordem 

legal ou institucional como a moderna ciência política (de cariz positivista) prescrevia. 

Para Voegelin (2002), a ciência política convencional, positivista, tem dificuldade de 

                                                           
12

 Os cinco primeiros livros de Eric Voegelin, escritos e publicados em alemão entre 1928 e 1938, mas 

aqui com os títulos das traduções para o inglês, são: “On the Form of the American Mind” (1928); “Race 

and State” (1933); “The History of Race Idea” (1933); “The Authoritarian State” (1936) e “The Political 

Religions” (1938). Alguns deles foram devidamente retirados de circulação pelos nazistas. Essas obras 

fizeram de Voegelin um alvo político para os nazistas. Assim, após sua demissão da Universidade de 

Viena ele inicia os preparativos para sua emigração. Em 1938, pouco depois de Hitler invadir a Áustria, 

Voegelin foge para Estados Unidos, através da Suíça, com a ajuda de seus amigos da Universidade 

Harvard, principalmente Gottfried von Haberler, Joseph Schumpeter e Arthur Holcombe. Voegelin 

obteria a cidadania americana em 1944 (Sandoz, 2010). 
13

 Importante lembrar que ao apontar a relação entre os movimentos ideológicos e a religião, Voegelin 

não esteve sozinho. Intelectuais distintos como C.S Lewis, T.S. Elliot, Aleksandr Solzhenitsyn, Albert 

Camus e outros os interpretaram como uma crise “espiritual” ou mesmo “cultural”, mas não 

“institucional” ou resultante de políticas disfuncionais. Ainda assim, a defesa que faz Voegelin da 

importância de analisar cuidadosamente as raízes religiosas e espirituais do totalitarismo e a 

caracterização desses movimentos como sintomas de uma crise ocidental mais ampla, de raízes 

espirituais, motivará uma troca de farpas entre Voegelin e algumas importantes figuras, como Thomas 

Mann, por exemplo. (Voegelin, 2012, p. 19-22). 
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compreender certos fenômenos, como a relação entre política e religião. Ele defende, 

por exemplo, que existe um substrato religioso na ideia de Estado que deve ser 

considerado na análise dos problemas relativos à ordem da sociedade. Escreve Voegelin 

(2002, p. 24): 

 

Para compreender convenientemente as religiões políticas devemos, portanto, 

alargar o conceito do religioso de maneira a poder explicar não somente as 

religiões redentoras mas também as  outras  manifestações que percebemos 

como religiosas no desenvolvimento dos Estados; e, depois disso, deveremos 

examinar o conceito de Estado, a fim de saber se este não diz 

verdadeiramente respeito a mais  nada  senão  às  relações  de  organização  

mundanas e humanas, sem relação com o domínio do religioso.
14

 

 

Voegelin (2002, p. 27) conclui que a religião política resultaria da sacralização 

de um sistema político fundado no monopólio do poder ideológico, na subordinação 

obrigatória e incondicionada do indivíduo e da coletividade ao seu código de comando: 

 

O poder de o Estado ser originário ou absoluto deixa de ser um juízo de um 

sujeito conhecedor, tornando-se no dogma de um crente. A existência do 

homem perde uma parte da realidade na sua vivência própria, o Estado 

restitui-lha e afirma-se como o único real verdadeiro, do qual emana um 

fluxo de realidade para os homens e os faz reviver de maneira englobante, 

como as partes de uma realidade sobre-humana. Penetramos aqui no coração 

de uma experiência religiosa. 

 

 

Importante não confundir aqui “religião política” e “religião civil: 

 

Talvez fosse o caso de diferenciar os regimes autoritários que fazem do 

político uma religião (religião política), e os regimes democráticos que 

utilizam as religiões como elemento de sustentação do político (religião 

civil). Essa distinção entre religião política e civil, realizada por 

R.C.Wimberley, seria delineada através de três traços principais: 1) nas 

religiões políticas, o elemento religioso estaria contido na sacralização da 

ordem política existente; nas religiões civis, ele seria proveniente de um laço 

entre essa ordem e um poder transcendente, na base das crenças religiosas 

variadas professadas por essa sociedade; 2) nas religiões políticas, o poder 

afirmaria sua autoridade, não apenas no domínio político, mas em toda a vida 

social; nas religiões civis, o poder limitar-se-ia ao domínio político; 3) nas 

religiões políticas, existiria um sistema específico de valor e de normas; nas 
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 Segundo Gebhardt (apud Lobo, 1998, p.83), “a incapacidade da ciência política convencional atender à 

religiosidade dos fenômenos políticos, resulta do processo de secularização entendido modernamente. A 

conquista do mundo empreendida pelo homem moderno leva-o à sedução de tentar reduzir a realidade à 

sua vontade independentemente da sua real possibilidade: „os cientistas sociais esperam que a realidade se 

adapte às suas categorias analíticas‟, afirma Gebhardt. Enquanto nas sociedades pré-modernas não existia 

a separação institucional entre o domínio da política e da religião, com o processo histórico da 

secularização e emancipação da sociedade moderna da tutela do sagrado e religioso, inicia-se o 

questionamento da importância da religião no domínio da política e, particularmente, a importância da 

religião na vida quotidiana do homem. Neste sentido, a ciência política convencional é condicionada pelo 

princípio metodológico de que a política e a religião constituem domínios distintos de análise com base 

nas instituições, isto é, a política em relação com a instituição Estado e o uso do poder, e a religião em 

relação com a instituição Igreja e o sobrenatural.” 



 

24 
 

religiões civis, seu conteúdo teria tal nível de generalidade que não entraria 

em conflito nem com as religiões, nem com as normas políticas. (RIVIERE, 

1989, p, 13) 

 

Ao defender que os movimentos ideológicos que então se formavam deviam ser 

tratados também como projetos civilizatórios que ambicionavam modificar a natureza 

humana, Voegelin (2008, p. 117) começa a desenvolver a ideia, central em sua obra 

posterior, de que religião e política decorrem de um fundamento comum. Esse 

fundamento comum é a experiência humana da ordem.
15

 

A ideia de que religião e política decorrem de um fundamento comum que é a 

experiência humana da ordem é muito importante para Voegelin e será mais bem 

desenvolvida a partir de 1952 em sua obra “A Nova Ciência da Política” 

(provavelmente a obra mais lida de Voegelin), bem como nas posteriores, passando pela 

“História das Ideias Políticas” e culminado em sua obra maior “Ordem e História”. De 

maneira geral, para Voegelin religião e política tem um fundamento comum, sendo 

recursos eficazes para conferir ordem seja à vida individual, seja à sociedade. 

 Pode-se dizer que com sua obra “A Nova Ciência da Política” Eric Voegelin inicia 

numa segunda fase de sua produção, que corresponde à sua imigração para os Estados 

Unidos e à redação de sua “História das ideias políticas”. 

 É partir de “A Nova Ciência da Política” que Voegelin lança o programa ao qual 

dedicaria, dali pra frente, sua carreira de erudito e cientista: reconstituir a sequência das 

“ordens” manifestadas ao longo da história e analisar como essas ordens estruturam a 

existência humana.
16

 

 “Ordem” é um conceito central na obra de Eric Voegelin. Escreve ele: 
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 A questão da experiência de ordem como o fundo comum entre o estado e a religião ganharia um 

tratamento definitivo em sua obra maior “Ordem e História”. Como escreve o estudioso português Nuno 

Lobo: “A análise voegeliniana da política manifesta um compromisso entre a análise da situação política 

presente e concreta, e a pesquisa histórica que envolve a abertura de um horizonte filosófico de 

questionamento. Uma e outra não podem erguer-se como absolutas, o que significa que não podem ser 

entendidas separadamente: falar de situação política significa a necessidade de atender à verdade histórica 

que se vai manifestando nas ordens políticas, mas também significa perceber como é que estas ordens 

estão relacionadas com o fundamento da existência humana.” (Lobo, 1998, p. 80) 
16

 Esta obra marca também o rompimento entre Eric Voegelin e Hans Kelsen e sua Teoria Pura do 

Direito. Kelsen fora seu orientador na Universidade de Viena. A partir do fim da década de 1930, 

profundamente influenciado pela obra de Max Weber, Voegelin intencionava desenvolver uma “nova 

ciência da política”, o que só ocorrerá efetivamente a partir de década de 1950, já na sua “fase 

americana”. A nova ciência política de Voegelin seria uma ciência política restaurada colocando-se em 

xeque seus fundamentos positivistas e retornando ao pensamento político de Platão e Aristóteles. De 

modo geral, o objetivo de Voegelin é livrar a Ciência Política de sistemas ideológicos dos quais o 

positivismo é um representante e, de acordo com Voegelin, para o estudo da política, o mais hostil deles. 

Ao criticar o positivismo a partir da década de 1950, Voegelin critica também Hans Kelsen de forma mais 

contundente do que jamais fizera até então.  
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A ordem da história surge da história da ordem. Toda a sociedade vê-

se encarregada da tarefa de, sob suas condições concretas, criar uma 

ordem que dote de significado o fato de sua existência em termos dos 

fins divinos e humanos. (Voegelin, 2009: 27) 

 

Criar uma ordem, ordenar, consiste em dar uma justificação, um fundamento a 

todas as coisas que compõem a vida humana e a ela própria. A sociedade é, portanto, 

em seu todo, um cosmion, onde os seres humanos criam significados. A maneira mais 

eficaz de dar ordem e significado à vida individual, ao meio social e suas instituições se 

encontra, desde pelo menos as primeiras civilizações (ou “sociedades cosmológicas” 

como escreve Voegelin), na religião. Pode-se dizer que para Voegelin a religião é um 

empreendimento humano de ordenação do mundo social. A religião aparecerá em todos 

os contextos sociais estudados por Voegelin, estando presente desde as primeiras 

sociedades humanas, onde a ordem social (“nomos”) é o reflexo do “cosmos” (do 

sagrado, ou o cosmos mesmo), até as sociedades modernas onde a religião muitas vezes 

se reveste de política.   

 Observemos que Voegelin defende que há uma ordem que não é fabricada pelo 

homem, isto é, existe uma ordem que é dada pela realidade, ideia que está clara quando 

ele escreve que “Ordem é a estrutura da realidade como experienciada pelo homem, 

bem como a sintonia entre o homem e uma ordem não fabricada por ele, isto é, a ordem 

cósmica” (2008, p. 117). A busca da ordem é a tentativa de entrar em sintonia com a 

ordem do cosmos, não produzida pelo homem: 

 

Uma vez que o homem não espera pela ciência até que ela lhe 

explique a própria vida, quando o teórico aborda a realidade social 

encontra um campo já ocupado pelo que poderia ser chamado de auto-

interpretação da sociedade.  A sociedade humana não é simplesmente 

um fato ou uma ocorrência do mundo exterior, que o observador 

devesse estudar como se fosse um fenômeno natural.  Embora a 

exterioridade seja um de seus componentes importantes,  ela  é  em  

seu  todo  um pequeno  mundo,  um  cosmion,  cujo  significado  

provém  do  seu  próprio  interior, através  de  seres  humanos  que  

continuamente  o  criam  e  recriam,  como  modo  e condição de sua 

auto-realização. (Voegelin, 1985, p. 32) 

 

Existem, no entanto, diversos tipos e momentos de ordem. Como escreve 

Voegelin (2008, p. 119), "há períodos de ordem, seguidos de períodos de desordem, 

seguidos de má construção da realidade por seres humanos desorientados”. Em comum, 
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toda ordem social expressa uma ordem cognitiva subjacente, isto é, a tradução político-

social da ordem da realidade tal como apreendida, experienciada. As noções de 

“realidade” e “verdade” a que as várias sociedades recorrem para se legitimar refletem 

uma vivência do cosmos. Dessa maneira, ao longo dos tempos, surge um número 

definido de esquemas da ordem total – divina, cósmica e humana – que se materializam 

simultaneamente nas instituições, nas leis, na arte, etc. Cada conjunto desses símbolos 

forma um cosmion, um pequeno universo criado pelo homem para expressar sua 

vivência imediata da ordem total e que orienta sua construção da ordem político-social. 

Os símbolos que compõem o cosmion são fenômenos de linguagem engendrados 

pelo processo da experiência de participação. Os símbolos de linguagem, por exemplo, 

que expressam uma experiência, não são invenções de uma consciência humana 

imanentista, mas são engendrados no processo mesmo de participação (Voegelin, 2008, 

p.116). O ser humano não existe como um observador colocado perante objetos de uma 

realidade externa ao homem; o ser humano é um participante do processo da 

realidade (Henriques, 2009). Não somos espectadores autossuficientes; somos, sim, 

atores “desempenhando um papel no drama do ser” (Voegelin, 2009, p. 45). Daí 

dizer-se que os símbolos não são “invenções de uma consciência imanentista”. Dizê-lo 

seria dar uma concretude aos símbolos que eles de fato não têm, por se referirem a 

experiências de participação e não a objetos externos (Neiva, 2011). 

 A existência do homem é, portanto, a própria participação (Voegelin, 2009, p. 

46), e os símbolos, produto direto dessa participação, a ela se referem, dela emergem e é 

nela que têm significado. Torná-los referentes a objetos de um mundo supostamente 

externo é transformá-los em ideias, e ideias “são responsáveis por deformar tanto a 

verdade das experiências quanto sua simbolização” (Voegelin, 2008, p. 121). 

 O símbolo não é algo simplesmente criado, de forma arbitrária pelo ser 

humano; ele é uma resposta da consciência humana ao processo da realidade: “Uma 

parte da resposta do homem à experiência da realidade é articular seu significado, e 

isto ele faz através da criação de símbolos que representam a experiência e sua 

realidade subjacente” (Voegelin, 2008, p. 121). 

Esse raciocínio tem claras implicações para qualquer filosofia política. Voegelin 

(2009, p. 63) escreve: 

 

Estabelecer um governo é uma experiência de criação do mundo.  

Quando o homem cria o cosmion da ordem política, ele repete 

analogicamente a  criação divina do cosmos. A repetição analógica 
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não é um ato de imitação fútil, pois ao repetir o cosmos o homem 

participa, na medida permitida por suas limitações existenciais, da 

criação da própria ordem cósmica. Além disso, ao participar da 

criação da ordem, o homem experimenta a sua consubstancialidade 

com o ser do qual ele é uma parte criada. Desse modo, em seu esforço 

criativo, o homem é um parceiro no duplo sentido de uma criatura e 

um rival de Deus.
17

 

 

4.1. A BUSCA DA ORDEM E O DIREITO 

 

Cabe aqui levantarmos três pontos, ou três linhas de reflexão seguidas por 

Voegelin a partir das premissas acima, derivadas de sua investigação do tema da ordem. 

Primeiramente, a ordem predominante na modernidade é aquela obtida a partir da queda 

da fé e com a secularização. Segundo Voegelin (1982, p. 122), com a queda da fé 

procurou-se uma alternativa de experiência que se aproximasse o bastante da fé para 

substituí-la através de um processo de imanentização: 

 

Na medida em que a imanentização progrediu experiencialmente, a 

atividade civilizacional da alma que na cristandade era dedicada à 

santificação da vida, poderia agora ser dirigida a uma criação mais 

interessante, mais tangível e, acima de tudo, mais fácil do paraíso 

terrestre.  

 

Voegelin denomina esse fenômeno de “desdivinização”, numa clara referência à 

Max Weber, por quem é amplamente influenciado. Nas palavras de Voegelin (1985, p. 

84), 

 

[...] entender-se-á por desdivinização o processo histórico pelo qual a 

cultura do politeísmo morreu de atrofia experiencial e a existência 

humana na sociedade foi reordenada mediante a experiência do 

destino do homem [...].  

 

Segundo ponto, a busca da ordem resulta, na modernidade, na ascensão dos 

movimentos ideológicos de massa. Há, portanto, um forte elemento messiânico na 

origem das ideologias. Acresce a isso um elemento fundamental: do mesmo modo como 

as religiões criam uma ordem que tenta ser semelhante à ordem divina, as ideologias 

políticas produzem uma “segunda realidade”. Ideologias como o comunismo e o 
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 Desse modo, para Voegelin, ao contrário de Thomas Hobbes, por exemplo, a razão de ser da sociedade 

política não é garantir a mera sobrevivência, mas a busca de ordem e significado.  
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nazismo criam uma segunda realidade apoiando-se em construções falaciosas para se 

opor à realidade da experiência.
18

  

 Ao aproximar os fenômenos da religião e da política, a obra voegeliniana 

contribui para a análise da relação entre religião e política que, desde pelo menos o 

século XVIII, caracterizam a história do Ocidente e que, uma vez mais, têm 

protagonizado boa parte dos acontecimentos sociais na contemporaneidade. Partindo da 

ideia de que religião e política decorrem de um fundamento comum, o fundamento da 

experiência humana da ordem, ele sugere algumas questões hoje muito pertinentes: 

podemos afirmar que as ideologias políticas modernas do Ocidente “substituíram” as 

religiões? Com o fim ou declínio das utopias políticas a religião estaria retornando ao 

cenário para ocupar o vácuo deixado pelas ideologias na busca da ordem, do 

significado?  

O problema da ordem ao qual Voegelin dedicou a maior parte de sua vida de 

estudos é fundamental na sociedade humana, e talvez por isso mesmo, muito recorrente 

nas Ciências Sociais. Está frequentemente relacionado à questão sobre como os homens 

empreendem a tarefa de atribuir uma orientação às suas vidas, às suas instituições, às 

suas sociedades. Uma das maneiras mais eficazes, ou costumeiras, de conferir ordem e 

significado à vida individual, ao meio social e suas instituições se encontra-se na  

religião, ou seja, esta é uma das maneiras pelas quais os indivíduos empreendem  a  

tarefa  humana  de  conferir  uma ordem à sociedade, de construir significados, 

operando classificações, retirando as coisas do “caos” para “cosmificá-las”. Dessa 

maneira, ordenação e religião se confundem. Através de “justificativas religiosas” o 

caos é ordenado, cosmificado. Para utilizar uma expressão cara a Antropologia e a 

Sociologia da Religião, a ordem é fruto do sagrado.
19

 

 Como Voegelin exerceu uma influência muito grande em diversos meios 

intelectuais europeus, muitos compartilham suas ideias até hoje. Peter Berger parte do 

princípio de que “toda sociedade humana é um empreendimento de construção do 
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 A negação da realidade está relacionada com a construção de uma “segunda realidade” e consiste 

naquilo a que Eric Voegelin chama de “patologia social das religiões políticas”, isto é, uma atitude de 

rebelião contra a realidade, por um lado, e, por outro lado a “divinização do homem”. 
19

 São diversos os exemplos de grandes pensadores que se dedicaram ao tema: Émile Durkheim (“As 

formas elementares da vida religiosa”), Marcel Mauss (em diversos de seus artigos), Max Weber (em sua 

sociologia da religião), Claude Lévi-Strauss (e sua reflexão do “significado”), Mircea Eliade (e seus 

tratados de religião comparada), Peter Berger e Thomas Luckmann (“A construção social da realidade” e 

“Dossel Sagrado”, este publicado por Berger). Poderíamos destacar ainda os estudos daqueles pensadores 

que, pertencendo a áreas distintas, porém afins, refletem sobre a questão da ordem, cada um deles 

utilizando um conceito para se referir ao mesmo problema: “sentido” (Viktor Frankl) “modernidade 

líquida” (Zygmunt Bauman) e, claro, a “ordem” de Eric Voegelin. 
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mundo” (Berger, 2012: 15). Essa construção de mundo, de um “nomos” é realizada 

socialmente. A ordenação da sociedade é compreendida aqui não somente como 

geradora do “nomos”, mas é uma barreira contra o caos. Assim, se apartado do sentido 

gerado por essa ordenação, o indivíduo mergulha num mundo desordenado, o que gera 

graves consequências: 

 

A realidade e a identidade são malignamente transformadas em 

figuras de horror destituídas de sentido. Estar na sociedade é ser „são‟ 

precisamente no sentido de ser escudado na suprema „insanidade‟ de 

tal terror.  A anomia é intolerável até o ponto em que o indivíduo pode 

lhe preferir a morte. Reciprocamente, a existência num mundo nômico 

pode ser buscada a custa de todas as espécies de sacrifício e 

sofrimento – e até a custo da própria vida, se o indivíduo  estiver  

persuadido  de  que  esse  sacrifício  supremo  tem  alcance nômico. 

(Berger, 2012, p. 35)
20 

 

A religião pode ser encarada como um empreendimento humano de ordenação 

do mundo social. Esse empreendimento difere do mundo profano, gerando uma ordem 

mais estável. Para Eliade (1996) a religião pode ser vista então como cosmificação (ou 

ordenação) feita de maneira sagrada, ou seja, pode ser tomada como um 

empreendimento humano de ordenação do mundo social. Escreve Eliade (1996, p. 16-

17): 

 

O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade inteiramente 

diferente das realidades „naturais‟ [...] Encontramo-nos diante do 

mesmo ato misterioso:  a manifestação de algo „de ordem diferente‟  –  

de uma realidade que não pertence ao  nosso  mundo  –  em  objetos  

que  fazem  parte  integrante  do  nosso  mundo „natural‟, „profano‟ 

[...] O homem toma conhecimento do sagrado porque este se 

manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano.  
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 Outro importante autor a tratar a questão da ordem, porém com outro conceito, “significado”, é Claude 

Lévi-Strauss: “Falar de regras e falar de significado é falar da mesma coisa; e, se olharmos para todas as 

realizações da humanidade, seguindo os registros disponíveis em todo o mundo, verificaremos que o  

denominador  comum  é  sempre  a  introdução  de alguma espécie de ordem. Se isto representa uma 

necessidade básica de ordem na esfera da mente humana e se a  mente humana, no fim de contas, não 

passa de uma parte do universo, então quiçá a necessidade exista porque há algum tipo de ordem no 

universo e o universo não é um caos” (Lévi-Strauss, 1985, p. 24). Para ele o sistema simbólico também 

apresenta um caráter coletivo: “É próprio da natureza da  sociedade  exprimir-se  simbolicamente  em  

seus costumes e em suas instituições; contrariamente, as condutas individuais normais jamais  são  

simbólicas  por  elas  mesmas:  são  elementos  a  partir  dos  quais  um sistema  simbólico,  que  só  pode  

ser  coletivo,  se  constrói.” (Mauss, 1974, p. 7) 

 



 

30 
 

 Por outro lado, a ausência da religião, ou seu recuo na sociedade secularizada, se 

não leva à anomia (como acontece nas “sociedades frias” de Lévi-Strauss), pode 

significar fonte de angústia, de desamparo e falta de sentido na sociedade secularizada, 

como retrata muito bem Steiner: 

 

Para a maioria dos homens e mulheres pensantes – mesmo que 

continuassem a frequentar a igreja – as fontes de vida teológica, de 

uma convicção doutrinária sistemática, haviam secado. Essa secagem, 

que afeta o próprio centro da moral e intelectualidade ocidentais, 

deixou atrás de si um enorme vazio. Onde existe vácuo, manifestam-

se novas energias e substitutos [...] a história política e filosófica do 

Ocidente ao longo dos últimos 150 anos poderá ser vista como um 

série de tentativas – mais ou menos conscientes, mais ou menos 

sistemáticas, mais ou menos violentas – de preenchimento do vazio 

central deixado pela erosão da teologia. Esta lacuna, esta escuridão 

central, era a “morte de Deus” (não esquecer que o tom irônico e 

trágico que Nietzsche dava ao uso dessa famosa expressão tem sido 

muitas vezes mal compreendido). Mas acho que podemos exprimi-las 

em termos mais exatos: a decadência de uma doutrina cristã 

abrangente deixou em desordem, ou em branco, percepções essenciais 

de justiça social, do significado da história humana, das relações entre 

mente e corpo, da posição do conhecimento na nossa conduta moral. 

(Steiner, 2003, p. 12). 

 

O fenômeno da secularização foi vastamente tratado por Max Weber em seus 

estudos sobre as relações entre religião e vida social. Weber destaca não somente o 

papel determinante da religião nos processos sociais (nisso se aproximando da 

concepção que enxerga na religião um empreendimento de ordem), mas também destaca 

o processo de racionalização e suas consequências negativas, tais como a promoção de 

uma concepção utilitarista do homem. Para Weber o processo do racionalismo ocidental 

é tão profundo e radical que leva, em última instância, ao desencantamento da própria 

imagem cientificista do mundo, imagem esta que assumira o papel de substituto 

funcional da religião. Weber diria que 

 

[...] a imagem do mundo que a ciência oferece é aquela de uma 

infinidade sem sentido, que somente a cultura, através das imagens do 

mundo, pode trazer significado para o homem. A falência da pretensa 

auto-suficiência do racionalismo dá, portanto, novamente espaço ao 

postulado religioso, marginalizado na idade do positivismo, dentro da 

tarefa sempre renovada de conferir significado ao mundo. (Martelli, 

1995, p. 90) 
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As relações entre religião e política são examinadas há algum tempo nas 

Ciências Sociais, remontando também a obras como as de Louis Rougier e Norman 

Cohn e sendo abordadas ainda atualmente por filósofos como John Gray. Autor muito 

lido atualmente, o filósofo britânico afirma que a obra de Eric Voegelin “muito 

contribuiu para esclarecer a natureza da moderna religião política”. Para Gray (2008), as 

ideologias políticas têm profunda influência do cristianismo, mais especificamente do 

caráter milenarista do cristianismo. Afirma que ao contrário do que imaginamos, as 

utopias políticas modernas são modelos de idealização da sociedade, que tiveram seu 

ponto de partida no Cristianismo. O resultado disso é que, segundo Gray (2008, p. 11) 

 

A política moderna é um capítulo na história da religião. Os grandes 

movimentos revolucionários que tanto influenciaram a história dos 

últimos dois séculos foram episódios da história da fé: momentos do 

longo processo de dissolução do cristianismo e ascensão da moderna 

religião política. 

 

 Terceiro e último ponto, o direito. Onde ele está inserido nesse arcabouço 

teórico? Ele é parte da ordem que toda sociedade descobre e particulariza. Integra o 

esforço de “construção de mundo”, de um “nomos”, realizada socialmente. 

Como explicado anteriormente, as ideias de Voegelin sobre a natureza do direito 

são ideias produzidas por um Voegelin já intelectualmente maduro e desenvolveram-se 

gradualmente durante os anos entre 1943 e 1950. Em 1957 Voegelin completou sua 

obra “A Natureza do Direito” quando era docente da Faculdade de Ciência Política da 

Universidade Estadual da Louisiana e lecionava um curso de introdução ao direito na 

Faculdade de Direito da mesma Universidade (entre 1954 e 1957). Assim, o texto está 

muito marcado pelos modelos da obra “Ordem e História”, cujos três primeiros volumes 

foram publicados entre 1956 e 1957, e pelas reflexões sobre a busca da ordem 

apontadas acima. Não é uma obra sistemática, mas uma coleção de apontamentos e 

reflexões, bem como notas de aulas, mas nos permitem algumas ilações. O que 

poderíamos chamar de tese central no livro é que o direito não existe como uma 

entidade distinta, mas em vez disso constitui a estrutura de uma sociedade. Ele é uma 

parte da ordem que uma sociedade descobre e particulariza por si mesma num esforço 

para garantir o bem comum. Assim, as leis e a ordem jurídica têm uma relação integral 

com a sociedade que as declara, porque ao declarar as leis a sociedade de algum modo 

se auto-estrutura (Voegelin, 1998). 
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 O direito consiste numa ordem normativa resultante da representação da 

realidade, assim como as ordens normativas da religião, da política, da moral, da 

economia. É uma representação da realidade elaborada pela própria sociedade. A 

proposta de Voegelin para a determinação da natureza do direito considera que o direito 

é consequência da sociedade, isto é, a ordem jurídica deriva da ordem da sociedade que, 

por sua vez, provém da ordem maior, do cosmos. O direito não pode ter uma história à 

parte da história da sociedade, cuja ordem ele articula, e sua essência, ou natureza, é 

precisamente a estrutura da sociedade (Voegelin, 1998). 

 O processo de criação do direito é visto como o meio de garantir a substância da 

ordem entre os seres humanos em sociedade. Assim, Voegelin (1998) registra as 

principais construções teóricas dos processos de criação do direito e da substância da 

ordem (desde a Antiguidade até os tempos modernos com o secularismo/positivismo). É 

na ordem da sociedade que a natureza do direito deve ser procurada. O direito implica 

mais do que regras jurídicas; ele abrange todos os esforços dos seres humanos para 

estabelecer ordem numa sociedade concreta (Voegelin, 1998, p. 76). 

 Segundo Maltez, ao contrário de alguns dos mitos de certa concepção 

cientificista da modernidade, Voegelin propõe, tanto para o direito como para a política, 

um modelo de ciência de princípios e o regresso à autêntica perspectiva teórica que 

nunca significou uma separação da práxis, primeiro porque não é possível que se atinja 

o nível da teoria sem que se parta de uma base empírica; segundo, porque não há teoria 

sem experiência.  

 

Acontece que, segundo Voegelin, a verdadeira teoria, como 

explicação de certas experiências, só é inteligível para aqueles que, 

tendo atingido a maturidade (spoudaios de Aristóteles), conseguem 

reproduzir imaginativamente as experiências que a teoria procura 

apreender, isto é, para aqueles onde se despertem experiências 

paralelas como base empírica que sirva para testar a base da teoria. 

Porque a razão, enquanto logos, não se reduz ao intelectualismo e ao 

voluntarismo, exigindo também imaginação. Porque o verdadeiro 

homem de razão, aquele que procura a recta ratio, não pode excluir o 

animal simbólico, essa zona fundacional do homem onde têm de 

harmonizar-se todas as potências da alma, da razão e da vontade à 

própria imaginação. (MALTEZ, 2005) 

 

O spoudaios deve recuperar, imaginativamente, essas experiências para a 

compreensão da realidade. 

 



 

33 
 

É nesta zona que Voegelin faz entrar o problema do direito, enquanto 

ordem normativa, do direito entendido como aquela representação da 

realidade que faz exigências à própria realidade. Essa ordem 

normativa, irmã das ordens normativas da religião, da política e da 

moral, e até da própria economia, quando esta procura a 

espontaneidade do kosmos, como notou Hayek. Essa ordem normativa 

que expressa tanto a tensão entre a ordem empírica, isto é, a ordem 

social existente, e uma outra ordem superior, a ordem substantiva, a 

ordem do ser ou a ordem verdadeira, para utilizarmos a terminologia 

voegeliniana. (Maltez, 2005) 

 

Voegelin assinala que o direito é parcela de um todo bem mais complexo e não 

deixa mesmo de estabelecer hierarquias dentro de cada uma dessas ordens, salientando 

que a ordem empírica do direito tem como nível superior a ordem substantiva da 

sociedade. A filosofia do direito que Voegelin procura deve considerar não somente as 

características do ordenamento jurídico positivo, mas também a história do direito, o 

processo de lege ferenda, e sobretudo a ordem simbólica que embasa toda a construção 

político-jurídica da sociedade (Lourenço, 2009, p. 6). Para ele, a tarefa de encontrar a 

ordem substancial jamais será realizada se a pesquisa se deter em aspectos parciais do 

direito como o comportamento do juiz, a pressão de determinados grupos, ideologia de 

movimentos políticos, a necessidade de reformas judiciárias, etc. (Lourenço, 2009, p. 

24). A ordem jurídica no sentido de um conjunto de regras válidas não é um objeto 

independente de pesquisa. É parte de um fenômeno maior que inclui os esforços dos 

seres humanos de estabelecer ordem numa sociedade concreta (Lourenço, 2009, p. 32), 

não podendo ser entendido pelos pressupostos metodológicos positivistas. 

 

Com o chamado secularismo e a desintegração da filosofia, nos 

séculos XIX e XX, principalmente a partir dos positivismos, se afasta 

da teoria jurídica a questão da ordem substantiva. Surgiria então uma 

distinção entre a jurisprudência normativa, defensora das regras 

válidas, e a jurisprudência sociológica, que põe o acento tônico no ato 

de criação de regras válidas. Se no primeiro campo se enquadra a 

teoria pura de Stammler e Kelsen, com a identificação entre o direito e 

o Estado, para afastar o direito da sociologia e da ideologia, já no 

segundo campo se inserem as várias tentativas de uma sociologia do 

direito e das subsequentes escolas sociologistas. E como observa 

Voegelin, em nenhum destes processos mentais há preocupação com a 

procura da ordem verdadeira, pelo que a natureza do direito como a 

ordem substantiva da sociedade não se tornará objeto de análise 

(Lourenço, 2009, p. 32). 
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Em resumo, o direito não pode ser compreendido como um conjunto de normas 

jurídicas, mas deve ser entendido dentro do esforço da sociedade de construir a sua 

ordem.  

 

4.2. DIREITO NATURAL 

 

Consideramos que o que foi dito até aqui nos permite traçar algumas 

considerações sobre a concepção voegeliniana de direito natural. Percorrendo os 

escritos em que Voegelin o analisa de forma mais sistemática, os dois ensaios 

publicados em Anamnese, “Justo por natureza” e “O que é Natureza”, e tomando o 

contexto maior de sua obra apresentado acima, teremos um maior entendimento do 

significado de tal concepção. 

 Vimos que a ideia de direito natural representa uma das constantes do 

pensamento do Ocidente, que tem origem desde os gregos antigos e sua reflexão sobre a 

ordem natural das coisas (physis), passando pela Idade Média, onde o direito natural é 

explicado, de modo geral, através da distinção de sua origem divina e da capacidade do 

intelecto humano de deduzi-lo para a prática do bem, da justiça e da liberdade, até 

continuar pelo pensamento moderno, quando a ideia tomou forma até mesmo com sua 

inclusão nas Cartas constitucionais e nos direitos positivados dos estados modernos, 

sendo posteriormente fundamental para o avanço da proteção e segurança dos 

indivíduos. 

Também vimos que no século XIX e principalmente no XX, o jusnaturalismo 

como um todo sucumbe e se depara com a crítica insistente do positivismo. No século 

XX, sobretudo, frente ao ataque da doutrina alemã, o positivismo jurídico ganha força, 

principalmente com a figura de Hans Kelsen. Como nos mostra Rezende (2015, p. 22), 

no princípio do século XIX, o romantismo alemão surge como uma crítica contundente 

ao Iluminismo e, consequentemente, contra o jusnaturalismo. 

 

O historicismo jurídico alemão (escola histórica do direito) acusa o 

Jusnaturalismo de abstratismo intelectualista ao pretender determinar 

normas e valores imunes ao devir histórico, eternos e imutáveis. O 

Jusnaturalismo, no decorrer do século XIX, sofreu total descrédito, 

exceto no âmbito católico. Desta forma, somente se concebia por 

jurídico o que concerne ao direito positivo. (...) O Jusnaturalismo 

despontou de novo depois da Segunda Guerra Mundial, como reação a 

estatização dos regimes totalitários. Em grande parte o fenômeno se 

verificou ainda no âmbito da cultura católica; mas também entre 
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protestantes alemães e em medida bastante notável no mundo laico, a 

ideia do direito natural ressurgiu objetivando limitar os poderes do 

Estado. O jurista alemão Radbruch é um dos expoentes desta 

concepção. O Jusnaturalismo volta a ser aceito, mesmo por 

historicistas como Benedetto Croce, desde que sejam abandonadas as 

afirmações da imutabilidade e eternidade do direito natural e o 

reconheçam imanente à história, tal como o vira, no século XVIII, G. 

B. Vico, ou então em devir com ela, conforme Romagnosi, no século 

XIX.  

 

De acordo com Campos (2012, p. 10), a partir dos anos 1980, os estudos 

relacionados à teoria do direito tomaram novos rumos a partir da revitalização do 

jusnaturalismo por John Finnis. Sobretudo com a publicação de “Lei Natural e Direitos 

Naturais” desencadeou-se “uma rica produção doutrinária, não apenas por novos 

teóricos jusnaturalistas como também por positivistas, que, podemos dizer, reestruturam 

o juspositivismo”. 

Na conclusão de seu interessante estudo, destaca Campos (2012, p. 118) que 

 

muitas das discussões que até os dias de hoje dominam os ambientes 

jurídicos decorrem de sofismas e da má compreensão dos pontos 

nodais de cada um dos campos teóricos [o jusnaturalismo e o 

positivismo jurídico, analisados pelo autor]. 

 

Chamemos a atenção para dois pontos. Primeiro, o fato do jusnaturalismo voltar 

a ser aceito, inclusive por intelectuais de grande peso como Benedetto Croce, em novo 

formato, abandonadas as afirmações da imutabilidade e eternidade do direito natural, 

tomando-o como imanente à história, tal como o vira, no século XVIII, Vico, ou então 

em devir com ela, conforme Romagnosi, no século XIX, ou ainda como símbolo, 

conforme Eric Voegelin. 

Segundo, o fato de que muitas das discussões que até os dias de hoje dominam 

os ambientes jurídicos decorrem de sofismas e da má compreensão dos pontos nodais da 

visão jusnaturalista e do positivismo jurídico. 

 Para Voegelin (2010, p. 177), como o direito natural é um símbolo, isso quer 

dizer que, segundo seu arcabouço teórico, não pode ser tratado como um conceito ou 

uma ideia, uma vez que surgiu como símbolo (não como uma “teoria” ou “conceito”), 

articulado para expressar a experiência noética da ação humana justa. Para ele, o direito 

natural, tornado um tópico conceitual das escolas de filosofia, é um descarrilamento, 

fruto da dogmatização da filosofia, que encobre o fundo de experiência existencial a que 

o símbolo do justo por natureza remetia originariamente.  
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Se o direito natural deve ser visto como um símbolo (e não um conceito ou uma 

ideia), isto significa considerar também que ele representa um conjunto de experiências 

humanas que o engendraram.  O deslocamento do centro da pesquisa filosófica de ideias 

e teorias para os símbolos faz emergir a preocupação fundamental não com proposições 

logicamente coerentes, mas com as experiências mesmas que engendraram os símbolos. 

Uma tal investigação acerca do direito natural, então, procuraria não “leis eternas e 

imutáveis” mas as experiências do filósofo que deram origem ao símbolo do “justo por 

natureza” (Neiva, 2011). 

 Os símbolos apontam para a realidade e é a realidade que deve ser procurada; a 

realidade tem primazia sobre os símbolos; mais: ela tem primazia sobre qualquer ideia, 

teoria ou o que quer que, sob a rubrica de filosofia, queira substitui-la. Esse era o ponto 

fulcral do próprio método de Voegelin: resgatar a realidade, restituindo aos símbolos os 

seus significados originários é o dever do filósofo. Voegelin (2007, p. 143) dizia que 

“(...) talvez o mais importante preceito de meu trabalho, é retornar às experiências que 

engendram os símbolos”.  

Uma vez que o processo de simbolização consiste na tentativa de tornar a ordem 

essencialmente incognoscível do ser o mais inteligível possível por meio da criação de 

símbolos que interpretem o desconhecido por analogia com o realmente, ou 

supostamente, conhecido, a chave para o entendimento do direito natural é toma-lo 

como símbolo e investigar as experiências que o formaram. O exame desse “rastro de 

símbolos” deixado na história, leva não só à descoberta do processo histórico de 

simbolização, mas também ao processo correspondente da consciência humana a ele 

subjacente. 

O trabalho do filósofo é retornar às experiências que engendram os símbolos 

porque estas experiências, em algum momento, foram esquecidas, modificadas ou até 

mesmo deturpadas. Assim, os símbolos, transformados em lugares comuns (topoi), 

deformam-se. É exatamente isso que aconteceu com o símbolo do justo por natureza. 

 

No afastamento dos símbolos de suas experiências evocativas, a 

linguagem que o filósofo usou para explicar sua relação com o 

Fundamento transcendente foi considerada como asserções 

proposicionais acerca do mundo externo, ou simplesmente topoi – 

especulação sem referência a nenhum critério existencial a não ser a 

consistência interna exigida de uma construção lógica (Sandoz, 2010, 

p. 233). 
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Como apreender as experiências que engendraram os símbolos? Elas são 

irrecuperáveis. Dissemos anteriormente que somente o spoudaios pode recuperar, 

imaginativamente, essas experiências para a compreensão da realidade. Por outro lado, 

esses puros fatos não poderiam ser investigados em si mesmos, mas somente em 

documentos já auto-expressivos, de onde deve ser retirado o conteúdo de experiência ao 

qual ele estava se referindo. Isso significa que Voegelin cria um método no qual não 

trabalha com um material bruto, histórico, mas apenas com o que ele chama de 

“documentos auto-expressivos”, isto é, obras escritas em linguagem teorética, pois ele 

não aceita como documento obras de literatura, de teatro etc., porque não são 

suficientemente explícitas.  

 Seguindo esse método Voegelin examinará os textos aristotélicos para descobrir 

quais experiências engendraram o símbolo do direito natural (o justo por natureza ou 

physei dikaion), isto é, ele recorre aos símbolos originais, evitando, assim, a deformação 

do símbolo.21  

Voegelin parte da premissa de que, como o primeiro a utilizar o símbolo do justo 

por natureza, Aristóteles deve ter tido uma base experiencial para articulá-lo. Como 

dissemos anteriormente nesse trabalho, Aristóteles construiu uma distinção entre o justo 

universal e o justo particular, denotando que existe uma lei natural e universal que rege 

a tudo. Não menospreza as leis particulares que observam as culturas locais e em sua 

obra não se percebe uma antítese entre o direito natural e o direito positivo. Este, por 

possuir lacunas originadas da vontade humana e ser essencialmente convencional e 

político, por estabelecer a norma jurídica e decidir com o olhar casuístico, é integrado 

em suas lacunas e falhas pelo physikon dikaion (o justo por natureza, distinto do 

nomikon dikaion, o justo em consequência da lei positiva). Pode-se afirmar, então, que a 

solução de determinada causa será alcançada em conjunto pelo uso de ambos: o direito 

positivo e o direito natural, muito embora aquele não seja válido em todos os lugares e 

este, através da substancia da Justiça, o é.  

Do estudo das obras de Aristóteles, no que concerne ao direito natural, Voegelin 

parte da distinção que Aristóteles faz entre justiça natural e justiça legal e conclui que se 

                                                           
21

 Como exemplo da deformação ocorrida ao longo do tempo e como sinal do status deformado do termo, 

nos mostra Gusmão que: “Em Das Problem der Naturrechtslehre, Eric Wolf enumera 17 sentidos em que 

se pode usar o termo „natural‟ e 15 outros para o termo „direito‟, contabilizando o impressionante número 

de 255 sentidos com os quais se pode dizer „direito natural‟. Michel Villey parece pensar nisso quando, 

no artigo Abrégé Du Droit Naturel, aponta a falta de conhecimento dos juristas contemporâneos acerca do 

termo e mesmo certa ingenuidade de críticos como Kelsen ao „Direito Natural‟. Segundo Villey, há uma 

forma principal e autêntica que deve ser buscada diretamente em seus inventores: Aristóteles, o pai da 

doutrina, e São Tomás.” (Gusmão, 2015) 
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uma ordem é construída segundo a justiça natural ela fornece o ambiente apropriado 

para a realização plena das potencialidades humanas (principalmente para o spoudaios, 

pois o bios theoretikos é a realização plena da potencialidade humana) (Voegelin, 1998, 

p. 143-4).  

O justo por natureza toma forma como um direito natural resultante das 

tentativas de transformação de uma reação à injustiça experienciada em casos concretos, 

num corpo de regras fundamentais substantivas que reivindicam autoridade enquanto 

expressão da verdadeira natureza do homem e da sociedade. O homem deve se esforçar 

para encontrar a realização de sua existência pessoal e, por sua vez, a sociedade deve 

estar organizada de tal maneira que a realização deste fim seja possível, ao menos para 

aqueles que desejam alcança-lo (Voegelin, 2998, p. 144). 

A importância da pólis é, então, como sabemos fundamental. Como nos lembra 

Neiva, para Aristóteles “o homem é naturalmente político, a pólis existe e está de 

acordo com a natureza do ser humano: a justiça é, portanto, um politikon, e está 

intimamente associada com a pólis, a comunidade (koinomia) política” (Neiva, 2011). 

O direito natural é mutável e se realiza na experiência concreta do homem. 

Aristóteles afirma que o justo por natureza é kineton, mutável. Ele não opõe à 

mutabilidade de um direito positivo convencional a imutabilidade de um direito 

conforme a natureza e Voegelin percebe isso. Esta oposição tornou-se um topos, uma 

deformação). Conclui Voegelin (2009, p. 186) que 

 

O que é justo por natureza não é dado como um objeto que se 

entregaria, ele mesmo, de uma vez por todas, à afirmação em 

proposições corretas. Ao contrário, tem seu modo de ser na 

experiência concreta do homem do que é justo, que é imutável e em 

todo lugar o mesmo, e, no entanto, em sua realização, de novo 

mutável e em toda a parte diferente. O que temos aqui é uma tensão 

existencial que não pode ser resolvida teoreticamente, mas apenas na 

prática do homem que a experimenta. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O objetivo de nosso trabalho foi analisar a concepção de direito natural presente na obra 

do filósofo alemão Eric Voegelin (1901-1985). Partimos do pressuposto de que 

qualquer tentativa de investigar aspectos específicos da obra de Voegelin, 

necessariamente deve tentar compreendê-los no corpo maior de sua obra, o que traz 

sempre algumas consideráveis dificuldades. A obra de Voegelin é hermética e 

abrangente, o vocabulário utilizado por ele e os conceitos (alguns dos quais ele mesmo 

criou) são muitas vezes de difícil absorção. Fragmentar seu pensamento em áreas 

distintas como uma história das ideias políticas, uma ciência da política, uma filosofia 

da ordem, uma filosofia da história, uma filosofia da consciência, a que 

acrescentaríamos também uma crítica permanente do positivismo, uma análise da “crise 

ocidental” (que poderíamos chamar também de “crise da modernidade”), bem como 

reflexões sobre o direito e sua natureza é sempre um procedimento arriscado e estará 

sujeito às mais diversas objeções. O que dizer então de buscar na sua obra sua 

concepção de direito natural. 

Ao tentarmos, em linhas gerais, oferecer um breve panorama sobre alguns 

aspectos do pensamento voegeliniano e sua concepção do direito natural, passamos pela 

apresentação de alguns dados biográficos do filósofo, procuramos apresentar um breve 

histórico do direito natural, bem como delinear o direito natural conceitualmente, na 

tentativa de elucidar o momento histórico do debate (ou o status quaestionis) no qual 

Voegelin se insere. Buscamos finalmente identificar a concepção de Voegelin sobre o 

direito natural a partir da análise bibliográfica de alguns de seus escritos e, por fim, 

fizemos algumas breves considerações sobre a concepção de direito natural de 

Voegelin, concluindo o trabalho.  

Vimos que Eric Voegelin não é propriamente um filósofo do direito e associá-lo 

ao jusnaturalismo traz alguns problemas. Usualmente, os trabalhos acadêmicos, ao 

analisar teorias partem de investigações de conceitos-chave que nelas possam estar 

presentes, tais como “natureza” ou “ordem natural”, “coação”, “idealismo e dualismo” e 

“visão teleológica do mundo”, “normatividade”, “validade”, etc. Não foi possível 

proceder do mesmo modo, talvez mais eficiente, com a obra de Eric Voegelin. 

Esperamos ter, ainda assim, contribuído para que nosso trabalho seja uma pequena e 

modesta contribuição não somente para o entendimento de sua obra, mas também para 

sua divulgação. Nos contentaríamos ainda mais se, como afirmamos no início, ao fim de 
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tudo, o trabalho nos permitir não propriamente refletir sobre o que pensamos ou 

deveríamos pensar da concepção voegeliniana acerca do direito natural, mas que nos 

permita refletir sobre o que Voegelin pensaria sobre o nosso uso do símbolo “direito 

natural”. Como diria Ross (2003, p. 304-5): 

 

Como uma prostituta, o direito natural está à disposição de todos. Não 

há ideologia que não possa ser defendida recorrendo-se à lei natural. 

E, na verdade, como poderia ser diferente considerando-se que o 

fundamento principal de todo o direito natural se encontra numa 

apreensão particular direta, uma contemplação evidente, uma 

intuição? Por que minha intuição não será tão boa quanto a dos 

outros? A evidência como critério de verdade explica o caráter 

totalmente arbitrário das asserções metafísicas. Coloca-as acima de 

toda força de controle intersubjetivo e deixa a porta aberta para a 

imaginação ilimitada e o dogmatismo. 

 

A posição de Voegelin diante do direito natural pode permanecer obscura, mas a 

importância de seu método, que implica filosofar para resgatar a realidade das mais 

diversas transformações pelas quais ela passou na modernidade, é muito clara. Suas 

contribuições para diversas áreas do pensamento, igualmente: surgimento das ideologias 

de massa, alienação existencial, papel da política e da religião. Vejamos esta última. A 

religião sempre atuou para conferir ordem ou significado seja à existência humana, seja 

à sociedade e suas instituições. Com o declínio da religião e a constituição de uma 

sociedade secularizada principalmente a partir do século XVIII, a necessidade de 

conferir ordem ou significado à existência encontrou nas utopias políticas um novo 

caminho. No entanto, o século XXI começa em meio aos escombros das utopias 

políticas e com o ressurgimento dos conflitos religiosos. O ressurgimento da religião e 

sua presença na política é um fenômeno mundial: jihadismo, ortodoxia russa, crenças 

nativas e movimentos clandestinos chineses, neoconservadorismo americano, 

evangelismo brasileiro.  Por outro lado, não há em lugar algum um mínimo sinal de 

que a religião esteja enfraquecendo, ainda que algumas pesquisas apontem que o 

número de adeptos declarados esteja diminuindo. A população de muitos e diversos 

países continua sendo majoritariamente devota. A busca da ordem ou do significado é 

contínua. Se com a secularização a política contemporânea de massas adquiriu a faceta 

de substituta das religiões tradicionais, com o fim das utopias políticas e a rejeição de 

determinadas formas de vida secular a religião parece ser, uma vez mais, o caminho 

para aplacar o sentido do absurdo típico, porém velado, da existência humana, 

conferindo a esta uma ordem (Eric Voegelin), significado (Claude Lévi-Strauss), 
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sentido (Viktor Frankl) ou mesmo novos sólidos em plena “modernidade líquida” 

(Zygmunt Bauman). Aqueles que se denominam seculares, tentam se agarrar à ciência 

na crença de que esta deve conferir a base de seus valores (o problema aqui é determinar 

que valores são esses; seriam os denominados valores liberais?). Aqueles que cultivam 

uma visão menos científica e mais próxima da visão milenarista das religiões ocidentais 

engrossam as fileiras da chamada nova direita que atualmente pretende, assim como a 

velha esquerda já pretendeu com mais insistência anteriormente, levar seu idílico mundo 

a todos os lugares. Um Estado secular não é garantia de uma cultura secular.  

 Por que então abordar a concepção voegeliniana de direito natural? Como diria 

outro mestre (um tanto esquecido, infelizmente): 

 

Mesmo sem se aceitar a ideia de Direito Natural, é possível 

reconhecer-se que as normas jurídicas não podem ser elaboradas com 

desprezo de dados naturais que se impõem à consciência ética ou 

científica de todos. Fácil é perceber que está na "natureza das coisas" 

que as crianças não possam casar ou firmar contratos válidos; que os 

surdos-mudos, sem capacidade de comunicação, sejam impedidos de 

testar; que a disciplina dos títulos de crédito vise a garantir a 

circulação e a certeza formal das relações mercantis; que as normas 

sobre imóveis tenham estrutura diversa das relativas a bens móveis; 

que o menor de tantos anos não seja imputável etc. 

Poderíamos multiplicar os exemplos para demonstrar que as 

estruturas normativas, que constituem o Direito Objetivo, não são 

meras formas lógicas vazias, mas formas de uma experiência 

concreta, cujas linhas dominantes ou essenciais foram abstraídas da 

realidade social para operar como instrumento de disciplina social, 

isto é, como "modelos jurídicos". (Reale, 2001. p. 176) 

 

O estudo do direito natural permanece importante para a compreensão do direito.   
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