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A liberdade
Três grandes concepções filosóficas da liberdade
Na história das idéias ocidentais, necessidade e contingência foram representadas por figuras míticas.
A primeira, pelas três Parcas ou Moiras, representando a fatalidade, isto é, o destino inelutável de
cada um de nós, do nascimento à morte. Uma das Parcas ou Moiras era representada fiando o fio de
nossa vida, enquanto a outra o tecia e a última o cortava, simbolizando nossa morte. A contingência
(ou o acaso) era representada pela Fortuna, mulher volúvel e caprichosa, que trazia nas mãos uma
roda, fazendo-a girar de tal modo que quem estivesse no alto (a boa fortuna ou boa sorte) caísse
(infortúnio ou má sorte) e quem estivesse embaixo fosse elevado. Inconstante, incerta e cega, a roda
da Fortuna era a pura sorte, boa ou má, contra a qual nada se poderia fazer, como na música de Chico
Buarque: “Eis que chega a roda-viva, levando a saudade pra lá”.
As teorias éticas procuraram sempre enfrentar o duplo problema da necessidade e da contingência,
definindo o campo da liberdade possível.
A primeira grande teoria filosófica da liberdade é exposta por Aristóteles em sua obra Ética a
Nicômaco e, com variantes, permanece através dos séculos, chegando até o século XX, quando foi
retomada por Sartre. Nessa concepção, a liberdade se opõe ao que é condicionado externamente
(necessidade) e ao que acontece sem escolha deliberada (contingência).
Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, isto é, aquele
que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. A liberdade é concebida como o poder
pleno e incondicional da vontade para determinar a si mesma ou para ser autodeterminada. É
pensada, também, como ausência de constrangimentos externos e internos, isto é, como uma
capacidade que não encontra obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa alguma para agir.
Trata-se da espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação,
sem ser constrangido ou forçado por nada e por ninguém.
Assim, na concepção aristotélica, a liberdade é o princípio para escolher entre alternativas possíveis,
realizando-se como decisão e ato voluntário. Contrariamente ao necessário ou à necessidade, sob a
qual o agente sofre a ação de uma causa externa que o obriga a agir sempre de uma determinada
maneira, no ato voluntário livre o agente é causa de si, isto é, causa integral de sua ação. Sem dúvida,
poder-se-ia dizer que a vontade livre é determinada pela razão ou pela inteligência e, nesse caso,
seria preciso admitir que não é causa de si ou incondicionada, mas que é causada pelo raciocínio ou
pelo pensamento.
No entanto, como disseram os filósofos posteriores a Aristóteles, a inteligência inclina a vontade numa
certa direção, mas não a obriga nem a constrange, tanto assim que podemos agir na direção contrária
à indicada pela inteligência ou razão. É por ser livre e incondicionada que a vontade pode seguir ou
não os conselhos da consciência. A liberdade será ética quando o exercício da vontade estiver em
harmonia com a direção apontada pela razão.
Sartre levou essa concepção ao ponto limite. Para ele, a liberdade é a escolha incondicional que o
próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. Quando julgamos estar sob o poder de forças externas
mais poderosas do que nossa vontade, esse julgamento é uma decisão livre, pois outros homens, nas
mesmas circunstâncias, não se curvaram nem se resignaram.
Em outras palavras, conformar-se ou resignar-se é uma decisão livre, tanto quanto não se resignar
nem se conformar, lutando contra as circunstâncias. Quando dizemos estar fatigados, a fadiga é uma

decisão nossa. Quando dizemos estar enfraquecidos, a fraqueza é uma decisão nossa. Quando
dizemos não ter o que fazer, o abandono é uma decisão nossa. Ceder tanto quanto não ceder é uma
decisão nossa.
Por isso, Sartre afirma que estamos condenados à liberdade. É ela que define a humanidade dos
humanos, sem escapatória. É essa idéia que encontramos no poema de Carlos Drummond, quando
afirma que somos maiores do que o “vasto mundo”. É ela também que se encontra no poema de
Vicente de Carvalho, quando nos diz que a felicidade “está sempre apenas onde a pomos” e “nunca a
pomos onde nós estamos”. Somos agentes livres tanto para ter quanto para perder a felicidade.
A segunda concepção da liberdade foi, inicialmente, desenvolvida por uma escola de Filosofia do
período helenístico, o estoicismo, ressurgindo no século XVII com o filósofo Espinosa e, no século XIX,
com Hegel e Marx. Eles conservam a idéia aristotélica de que a liberdade é a autodeterminação ou ser
causa de si. Conservam também a idéia de que é livre aquele que age sem ser forçado nem
constrangido por nada ou por ninguém e, portanto, age movido espontaneamente por uma força
interna própria. No entanto, diferentemente de Aristóteles e de Sartre, não colocam a liberdade no ato
de escolha realizado pela vontade individual, mas na atividade do todo, do qual os indivíduos são
partes.
O todo ou a totalidade pode ser a Natureza – como para os estóicos e Espinosa -, ou a Cultura – como
para Hegel – ou, enfim, uma formação histórico-social – como para Marx. Em qualquer dos casos, é a
totalidade que age ou atua segundo seus próprios princípios, dando a si mesma suas leis, suas regras,
suas normas. Essa totalidade é livre em si mesma porque nada a força ou a obriga do exterior, e por
sua liberdade instaura leis e normas necessárias para suas partes (os indivíduos). Em outras palavras,
a liberdade, agora, não é um poder individual incondicionado para escolher – a Natureza não escolhe,
a Cultura não escolhe, uma formação social não escolhe -, mas é o poder do todo para agir em
conformidade consigo mesmo, sendo necessariamente o que é e fazendo necessariamente o que faz.
Como podemos observar, essa concepção não mantém a oposição entre liberdade e necessidade,
mas afirma que a necessidade (as leis da Natureza, as normas e regras da Cultura, as leis da História)
é a maneira pela qual a liberdade do todo se manifesta. Em outras palavras, a totalidade é livre porque
se põe a si mesma na existência e define por si mesma as leis e as regras de sua atividade; e é
necessária porque tais leis e regras exprimem necessariamente o que ela é e faz. Liberdade não é
escolher e deliberar, mas agir ou fazer alguma coisa em conformidade com a natureza do agente que,
no caso, é a totalidade. O que é, então, a liberdade humana?
São duas as respostas a essa questão:
1. a primeira afirma que o todo é racional e que suas partes também o são, sendo livres quando
agirem em conformidade com as leis do todo, para o bem da totalidade;
2. a segunda afirma que as partes são de mesma essência que o todo e, portanto, são racionais e
livres como ele, dotadas de força interior para agir por si mesmas, de sorte que a liberdade é tomar
parte ativa na atividade do todo. Tomar parte ativa significa, por um lado, conhecer as condições
estabelecidas pelo todo, conhecer suas causas e o modo como determinam nossas ações, e, por outro
lado, graças a tal conhecimento, não ser um joguete das condições e causas que atuam sobre nós,
mas agir sobre elas também. Não somos livres para escolher tudo, mas o somos para fazer tudo
quanto esteja de acordo com nosso ser e com nossa capacidade de agir, graças ao conhecimento que
possuímos das circunstâncias em que vamos agir.
Além da concepção de tipo aristotélico-sartreano e da concepção de tipo estóico-hegeliano, existe
ainda uma terceira concepção que procura unir elementos das duas anteriores. Afirma, como a
segunda, que não somos um poder incondicional de escolha de quaisquer possíveis, mas que nossas
escolhas são condicionadas pelas circunstâncias naturais, psíquicas, culturais e históricas em que
vivemos, isto é, pela totalidade natural e histórica em que estamos situados. Afirma, como a primeira,

que a liberdade é um ato de decisão e escolha entre vários possíveis. Todavia, não se trata da
liberdade de querer alguma coisa e sim de fazer alguma coisa, distinção feita por Espinosa e Hobbes,
no século XVII, e retomada, no século XVIII, por Voltaire, ao dizerem que somos livres para fazer
alguma coisa quando temos o poder para fazê-la.
Essa terceira concepção da liberdade introduz a noção de possibilidade objetiva. O possível não é
apenas alguma coisa sentida ou percebida subjetivamente por nós, mas é também e sobretudo
alguma coisa inscrita no coração da necessidade, indicando que o curso de uma situação pode ser
mudado por nós, em certas direções e sob certas condições. A liberdade é a capacidade para
perceber tais possibilidades e o poder para realizar aquelas ações que mudam o curso das coisas,
dando-lhe outra direção ou outro sentido.
Na verdade, a não ser aqueles filósofos que afirmaram a liberdade como um poder absolutamente
incondicional da vontade, em quaisquer circunstâncias (como o fizeram, por razões diferentes, Kant e
Sartre), os demais, nas três concepções apresentadas, sempre levaram em conta a tensão entre
nossa liberdade e as condições – naturais, culturais, psíquicas – que nos determinam. As discussões
sobre as paixões, os interesses, as circunstâncias histórico-sociais, as condições naturais sempre
estiveram presentes na ética e por isso uma idéia como a de possibilidade objetiva sempre esteve
pressuposta ou implícita nas teorias sobre a liberdade.
Liberdade e possibilidade objetiva
O possível não é o provável. Este é o previsível, isto é, algo que podemos calcular e antever, porque é
uma probabilidade contida nos fatos e nos dados que analisamos. O possível, porém, é aquilo criado
pela nossa própria ação. É o que vem à existência graças ao nosso agir. No entanto, não surge como
“árvore milagrosa” e sim como aquilo que as circunstâncias abriram para nossa ação. A liberdade é a
consciência simultânea das circunstâncias existentes e das ações que, suscitadas por tais
circunstâncias, nos permitem ultrapassá-las.
Nosso mundo, nossa vida e nosso presente formam um campo de condições e circunstâncias que não
foram escolhidas e nem determinadas por nós e em cujo interior nos movemos. No entanto, esse
campo é temporal: teve um passado, tem um presente e terá um futuro, cujos vetores ou direções já
podem ser percebidos ou mesmo adivinhados como possibilidades objetivas. Diante desse campo,
poderíamos assumir duas atitudes: ou a ilusão de que somos livres para mudá-lo em qualquer direção
que desejarmos, ou a resignação de que nada podemos fazer.
Deixado a si mesmo, o campo do presente seguirá um curso que não depende de nós e seremos
submetidos passivamente a ele – a torneira permanecerá seca ou vazará, inundando a casa, a luz
permanecerá apagada ou haverá um curto-circuito, incendiando a casa, a porta permanecerá fechada
ou será arrombada, deixando a casa ser invadida. A liberdade, porém, não se encontra na ilusão do
“posso tudo”, nem no conformismo do “nada posso”. Encontra-se na disposição para interpretar e
decifrar os vetores do campo presente como possibilidades objetivas, isto é, como abertura de novas
direções e novos sentidos a partir do que está dado(...).
A liberdade é a capacidade para darmos um sentido novo ao que parecia fatalidade, transformando a
situação de fato numa realidade nova, criada por nossa ação. Essa força transformadora, que torna
real o que era somente possível e que se achava apenas latente como possibilidade, é o que faz surgir
uma obra de arte, uma obra de pensamento, uma ação heróica, um movimento anti-racista, uma luta
contra a discriminação sexual ou de classe social, uma resistência à tirania e a vitória contra ela.
O possível não é pura contingência ou acaso. O necessário não é fatalidade bruta. O possível é o que
se encontra aberto no coração do necessário e que nossa liberdade agarra para fazer-se liberdade.
Nosso desejo e nossa vontade não são incondicionados, mas os condicionamentos não são
obstáculos à liberdade e sim o meio pelo qual ela pode exercer-se.

Se nascemos numa sociedade que nos ensina certos valores morais – justiça, igualdade, veracidade,
generosidade, coragem, amizade, direito à felicidade – e, no entanto, impede a concretização deles
porque está organizada e estruturada de modo a impedi-los, o reconhecimento da contradição entre o
ideal e a realidade é o primeiro momento da liberdade e da vida ética como recusa da violência. O
segundo momento é a busca das brechas pelas quais possa passar o possível, isto é, uma outra
sociedade que concretize no real aquilo que a nossa propõe no ideal.
Esse segundo momento indaga se um possível existe e se temos o poder para torná-lo real, isto é, se
temos como passar da “pena de viver” e da “árvore milagrosa” a uma felicidade que, enfim, esteja
onde nós estamos. O terceiro momento é o da nossa decisão de agir e da escolha dos meios para a
ação. O último momento da liberdade é a realização da ação para transformar um possível num real,
uma possibilidade numa realidade (...).
Vida e morte
Vida e morte não são, para nós humanos, simples acontecimentos biológicos. Como disse um filósofo,
as coisas aparecem e desaparecem, os animais começam e acabam, somente o ser humano vive e
morre, isto é, existe. Vida e morte são acontecimentos simbólicos, são significações, possuem
sentido e fazem sentido.
Viver e morrer são a descoberta da finitude humana, de nossa temporalidade e de nossa identidade:
uma vida é minha e minha, a morte. Esta, e somente ela, completa o que somos, dizendo o que
fomos. Por isso, os filósofos estóicos propunham que somente após a morte, quando terminam as
vicissitudes da vida, podemos afirmar que alguém foi feliz ou infeliz. Enquanto vivos, somos tempo e
mudança, estamos sendo. Os filósofos existencialistas disseram: a existência precede a essência,
significando com isso que nossa essência é a síntese final do todo de nossa existência. “Quem não
souber morrer bem terá vivido mal”, afirmou Sêneca.
Num de seus ensaios, Que filosofar é aprender a morrer, Montaigne escreve:
Qualquer que seja a duração de nossa vida, ela é completa. Sua utilidade não reside na quantidade de
duração e sim no emprego que lhe dais. Há quem viveu muito e não viveu. Meditai sobre isso
enquanto o podeis fazer, pois depende de vós, e não do número de anos, terdes vivido bastante.
E conclui:
Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade; quem aprendeu a morrer, desaprendeu de servir;
nenhum mal atingirá quem na existência compreendeu que a privação da vida não é um mal; saber
morrer nos exime de toda sujeição e coação.
Morrer é um ato solitário. Morre-se só: a essência da morte é a solidão. O morto parte sozinho; os
vivos ficam sozinhos ao perdê-lo. Resta saudade e recordação.
Viver é estar com os outros. Vive-se com outrem: a essência da vida é a intercorporeidade e a
intersubjetividade. Os vivos estão entrelaçados: estamos com os outros e eles estão conosco, somos
para os outros e eles são para nós. No ensaio O filósofo e sua sombra, Merleau-Ponty nos diz:
De “morre-se só” para “vive-se só” a conseqüência não é exata, pois se apenas a dor e a morte forem
invocadas para definir a subjetividade, então, para ela, a vida com outros e no mundo serão
impossíveis… Estamos verdadeiramente sós apenas quando não o sabemos. Essa ignorância é a
solidão… A solidão de onde emergimos para a vida intersubjetiva é apenas a névoa de uma vida
anônima e a barreira que nos separa dos outros é impalpável.
A ética é o mundo das relações intersubjetivas, isto é, entre o eu e o outro como sujeitos e pessoas,
portanto, como seres conscientes, livres e responsáveis. Nenhuma experiência evidencia tanto a
dimensão essencialmente intersubjetiva da vida e da vida ética quanto a do diálogo. Ouçamos ainda
uma vez Merleau-Ponty:

Na experiência do diálogo, constitui-se entre mim e o outro um terreno comum, meu pensamento e o
dele formam um só tecido, minhas falas e as dele são invocadas pela interlocução, inserem-se numa
operação comum da qual nenhum de nós é o criador. Há um entre-dois, eu e o outro somos
colaboradores, numa reciprocidade perfeita, coexistimos no mesmo mundo. No diálogo, fico liberado
de mim mesmo, os pensamentos de outrem são dele mesmo, não sou eu quem os formo, embora eu
os aprenda tão logo nasçam e mesmo me antecipe a eles, assim como as objeções de outrem
arrancam de mim pensamentos que eu não sabia possuir, de tal modo que, se lhe empresto
pensamentos, em troca ele me faz pensar. Somente depois, quando fico sozinho e me recordo do
diálogo, fazendo deste um episódio de minha vida privada solitária, quando outrem tornou-se apenas
uma ausência, é que posso, talvez, senti-lo como uma ameaça, pois desapareceu a reciprocidade que
nos relacionava na concordância e na discordância.
Porque a vida é intersubjetividade corporal e psíquica, e porque a vida ética é reciprocidade entre
sujeitos, tantos filósofos deram à amizade o lugar de virtude proeminente, expressão do mais alto ideal
de justiça. Num ensaio, Discurso da servidão voluntária, procurando compreender por que os homens
renunciam à liberdade e voluntariamente servem aos tiranos, La Boétie contrapôs a amizade à
servidão voluntária, escrevendo:
Certamente, o tirano nunca ama e nem é amado. A amizade é nome sagrado, coisa santa: só pode
existir entre gente de bem, nasce da mútua estima e se conserva não tanto por meio de benefícios,
mas pela vida boa e pelos costumes bons. O que torna um amigo seguro de outro é a sua integridade.
Como garantias, tem seu bom natural, sua fidelidade, sua constância. Não pode haver amizade onde
há crueldade e injustiça. Entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração, não sociedade. Não
se apóiam mutuamente, mas temem-se mutuamente. Não são amigos, são cúmplices.
Assim também Espinosa afirma que o ser humano é mais livre na companhia dos outros do que na
solidão e que “somente os seres humanos livres são gratos e reconhecidos uns aos outros”, porque os
sujeitos livres são aqueles que “nunca agem com fraude, mas sempre de boa-fé”.
Se perguntarmos quais são, afinal, os valores, os motivos, os fins e os comportamentos éticos,
responderemos dizendo que são aqueles nos quais buscamos eliminar a violência na relação com o
outro, ao mesmo tempo em que procuramos manter a fidelidade a nós mesmos. Ético é não
desaprender “a linguagem com que os homens se comunicam” e deixar “o coração crescer” para
sermos mais nós mesmos quanto mais formos capazes de reciprocidade e solidariedade.
A ética se move no campo das paixões, dos desejos, das ações e dos princípios, possuindo uma
dimensão valorativa e normativa. Por um lado, valores e normas são exteriores e anteriores a nós,
definidos pela Cultura e pela sociedade onde vivemos; mas, por outro lado, somos sujeitos éticos e,
portanto, capazes tanto de interiorizar valores e normas existentes, quanto de criar novos valores e
normas.
Minha liberdade, escreve um filósofo, é o poder fundamental que tenho de ser o sujeito de todas as
minhas experiências. Por atos de liberdade, interpretamos nossa situação – valores, normas,
princípios – e dessa interpretação nasce em nós a aceitação ou a recusa, a interiorização ou a
transgressão, a continuação ou a criação. A ação mais alta da vida livre, disse Nietzsche, é nosso
poder para avaliar os valores.
O filósofo grego Epicuro escreveu: “O essencial para nossa felicidade é nossa condição íntima e dela
somos senhores”. Ser senhor de si – isto é, autônomo – e ser capaz de philia – isto é, de
reciprocidade, de relação intersubjetiva como coexistência e não-violência – é o núcleo da vida ética.
Como disse Epicuro, “a justiça não existe por si própria, mas encontra-se sempre nas relações
recíprocas, em qualquer tempo e lugar em que exista entre os humanos o pacto de não causar nem
sofrer dano”.

