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Resumo. O presente trabalho tem como pretensão contribuir para o campo do direito, 

em especial no que toca a fundamentação dos direitos humanos. Visa, além 

disso, contribuir para uma compreensão crítica das origens do direito 

moderno, entendendo-o a partir do projeto iluminista e de seu fracasso. 

Alasdair MacIntyre possui expressivas contribuições para teoria da justiça, 

filosofia moral, hermenêutica filosófica, filosofia da história, mas a relação 

destas áreas com o direito e as consequências de seu pensamento no âmbito 

jurídico ainda são pouco estudadas. Por essa razão ele foi adotado como 

referência para a presente pesquisa. O objetivo geral do artigo é analisar a 

metodologia proposta por MacIntyre e quais consequências para seara do 

direito, vistas a partir desta perspectiva. O método adotado é o lógico-

dedutivo e documental. Documental por partir de fonte exclusivamente 

bibliográfica para realização da investigação e lógico-dedutiva por extrair 

conclusões a partir de uma dialética dos argumentos utilizados. O artigo 

levanta algumas hipóteses: (1) a causa da má fundamentação dos direitos 

humanos ter origem no projeto iluminista e seu respectivo fracasso. (2) A 

possibilidade de fundamentação racional a partir de uma metodologia 

histórico-contextualizante a partir do conceito de Tradição. O artigo conclui 

que apenas a partir de uma análise à luz do conflito de diferentes tradições, a 

fundamentação dos direitos humanos pode ser realizada com maior grau de 

racionalidade. Conclui também que a crítica do professor Barzotto, 

classificando MacIntyre no grupo de autores que possuem uma visão cética 

frente à possibilidade de fundamentação dos direitos humanos, não se 

sustenta. Por fim, o artigo sugere caminhos possivelmente frutíferos que 

                                                
1 Trabalho desenvolvido com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC/FAPESPA) da Universidade Federal do Pará. 
2 Graduando do curso de Bacharelado em Direito da Universidade Federal do Pará. Bolsista PIBIC/FAPESPA. 
E-mail: famericojr@gmail.com. 
3 Docente do Instituto de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Pará. 



Relatório final de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/FAPESPA) 

podem ser adotados para fins de extração de conclusões ainda mais fortes 

para a filosofia do direito.  

Palavras-chave. Moral. Tradição. Metodologia. MacIntyre. Direitos Humanos.
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre um autor 

que navega por diversas searas das ciências 

humanas: história, filosofia moral, filosofia 

política, filosofia do direito e teologia. 

Alasdair MacIntyre é um escocês que 

dedicou grande parte de seu esforço 

intelectual a análise das consequências 

políticas, jurídicas, institucionais e morais 

do fracasso do projeto iluminista para os 

tempos atuais. Em MacIntyre, o termo 

“projeto iluminista” se refere a um 

conjunto de teorias no campo da história da 

filosofia. Estas teorias, que vão de Hume 

até o emotivismo contemporâneo de 

Moore, se caracterizam pelo abandono da 

tríade que caracteriza o pensamento ético 

desde Aristóteles, a saber, a relação entre 

o-ser-humano-como-ele-é, o-ser-humano-

como-ele-pode-ser e os padrões de 

comportamento que guiam a passagem do 

primeiro para o segundo estado:  

Levemos em conta, em primeiro lugar, a 
forma geral do esquema moral que foi o 
ancestral histórico de ambos os 
conceitos, o esquema moral que, em 
diversas formas e com inúmeros 
adversários, dominou durate longos 
períodos a Idade Média europeia, do 
século XII em diante, esquema que 
continha elementos tanto clássicos 
quanto teístas. Sua estrutura fundamental 
é a que Aristóteles analisou em Ética a 
Nicômaco.  Dentro desse esquema 
teleológico há uma diferença 
fundamental entre o “homem como ele 
é” e o ‘homem como poderia ser se 
realizasse sua natureza essencial’. A 
ética é a ciência que pretende capacitor o 
homem a entender como se dá a 
transição daquele para este estado. A 

ética, portanto, nesta tese, pressupõe 
alguma explicação de potência e ato, 
alguma explicação da essência do 
homem enquanto animal racional e, 
sobretudo, algum conhecimento do telos 
humano. (MACINTYRE, 2001, p. 99)  
 

A dimensão esquecida, na linguagem 

moral contemporânea, é, destarte, aquela 

ligada ao télos. 

O autor não elabora apenas o diagnóstico 

do problema moderno da 

incomensurabilidade, como investiga a 

causa desta “doença” e prescreve o 

remédio apropriado. Neste escrito serão 

trabalhados estes pontos: o diagnóstico da 

modernidade, a causa para esses problemas 

e a solução que o autor prescreve como a 

mais adequada, sempre analisados do 

ponto de vista metodológico.  

O enfoque na parte metodológica se dá a 

partir da convicção de que os pontos de 

partida epistemológicos são os norteadores 

das conclusões morais, políticas e 

jurídicas. Sendo assim, compreender a 

metodologia macintyriana é compreender 

MacIntyre em sua essência teórica, pois 

todas as demais conclusões derivam de 

suas intuições metodológicas. Essa é a 

primeira razão para que o trabalho tome 

esse formato.4 

                                                
4 Essa é uma conclusão do professor Rafael 
Barceló, no livro Derecho Natural, historia y 
razones para actuar. Além disso, a partir de uma 
interpretação pessoal, o caráter comunitarista de 
MacIntyre na esfera política e moral parece ser 
consequência de sua convicção sobre o caráter 
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Uma segunda razão motiva o trabalho 

assumir as formas como serão expostos os 

argumentos e como será organizado o 

texto: a hipótese de uma possível 

fundamentação dos direitos humanos à luz 

do que macintyriana prescreve como 

solução para a fundamentação dos 

problemas morais da modernidade.  

A possibilidade da utilização de uma 

metodologia histórico-contextualizante ser 

adotada para que os direitos humanos 

possuam uma fundamentação racional e 

deixe de ser força política exige que 

entendamos apropriadamente de que 

maneira essa metodologia deve ser 

utilizada no campo das ciências humanas e 

torna esse um dos principais objetivos 

desse esforço.  

Explicadas as razões para focar no campo 

epistemológico de MacIntyre, deve ser 

destacado para fins introdutórios qual o 

recorte bibliográfico que foi adotado para 

elaboração deste trabalho. As obras Depois 

da Virtude, Justiça de Quem? Qual 

racionalidade? e Três versões rivais de 

investigação moral foram escolhidas como 

fonte para entendimento da teoria do autor. 

                                                                    
narrativo e tradicional de sua metodologia. Poder-
se-ia afirmar, portanto, que só o é comunitarista no 
campo político por ter, antes, uma metodologia 
histórico-contextualizante à luz do conceito de 
tradição e narrativa, que considera o indivíduo em 
comunidade como fator inafastável do processo de 
conhecimento, contrapondo-se a uma visão 
atomista.  

A escolha se deu pela assunção destas três 

obras como fase madura por parte dos 

principais comentadores e do próprio 

MacIntyre (BORRADORI, 2003). O fato 

de esse tripé formar um sistema de 

raciocínio fechado e reconhecido como 

principal fonte de contribuição do autor 

para filosofia justifica esta adoção.  

Para fins de recorte metodológico do 

presente trabalho, deve-se apontar também 

o caminho escolhido para elaboração deste 

artigo, ou seja, o mapa por qual o leitor 

passará ao longo do trabalho, a fim de uma 

adequada leitura estrutural e compreensão 

dos objetivos a que esse trabalho se propõe 

a alcançar.  

Primeiramente, precisamos entender qual o 

diagnóstico do autor ante a atual situação 

dos debates morais. Para isso, explicar-se-á 

o conceito de tradição e como ele foi 

abandonado pelas principais teorias de 

inspiração iluminista e quais as 

consequências para modernidade de tal 

abandono. Causa e consequências do 

abandono da metodologia serão 

trabalhadas na primeira seção.  

Na segunda seção será analisado como 

funciona a metodologia prescrita por 

MacIntyre como a mais adequada para o 

estudo da filosofia moral e justificação 

racional das ciências humanas. Para tanto, 

será necessário destacar os principais 
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conceitos do autor: unidade normativa, 

bens, virtude e como estes conceitos se 

relacionam com a metodologia 

macintyriana e com o conceito de tradição. 

Nesta seção, ainda, será analisado de que 

maneira o autor prescreve como deve ser 

feito o diálogo intercultural de forma a 

afasta-lo de um possível historicismo, por 

um lado, e de um suposto relativismo do 

outro extremo. Além disso, como a 

assunção do conceito de tradição, como 

constituinte da realidade no processo de 

conhecimento humano, não é uma forma 

irrefletida e arbitrária. Ao contrário, como 

o diálogo de tradições favorece a crítica 

social e reforma institucional.  

Por fim, serão analisadas as consequências 

para seara do direito a partir do diagnóstico 

macintyriano. Ou seja, como os direitos 

humanos se tornaram ficções morais, a 

partir do abandono da adequada 

metodologia para fundamentação racional. 

Nesse sentido, investigar-se-á a hipótese de 

uma possível utilização de tal metodologia 

para uma fundamentação mais forte dos 

direitos humanos. 

Os direitos humanos prescindem de um 
fundamento em uma norma jurídica 
positivada, estando ancorados em 
princípios universais e necessários da 
razão prática. Quando MacIntyre admite 
a existência de direitos “derivados do 
direito positivo”, concedidos “a classes 
específicas de indivíduos” mas nega a 
existência dos direitos humanos, direitos 
“que pertençam aos seres humanos como 

tais”, ele assume a postura da dogmática 
jurídica, que só admite a existência de 
direitos fundados em normas positivadas. 
Isso significa que do ponto de vista da 
dogmática, os direitos humanos são 
ficções. (BARZOTTO, 2005, p. 84) 

O professor Barzotto ao tentar mostrar que 

MacIntyre está entre os autores que 

enxergam os direitos humanos do ponto de 

vista da dogmática e, portanto, não 

possuem instrumentos para reconhece-los 

acaba por recair num erro que este trabalho 

visa apontar. Em breve síntese, o trabalho 

se destina a mostrar como os direitos 

humanos seriam visto a partir o ponto de 

vista ético (e não dogmático) e diante dessa 

hipótese, apontar a possibilidade de 

fundamentação à luz da metodologia 

macintyriana. 

A pretensão, portanto, é apresentar ao 

leitor a metodologia macintyriana 

esclarecendo de que forma o abandono 

desta deu causa aos problemas de 

fundamentação racional dos problemas 

morais, dentre eles, a fundamentação dos 

direitos humanos e concluir sobre a 

possibilidade de realiza-la à luz do 

conceito de tradição.  

DIAGNÓSTICO E REMÉDIO À LUZ 

DA METODOLOGIA TRADICIONAL  

MacIntyre parte de um pressuposto básico 

em toda sua teoria: vivemos um tempo de 

incomensurabilidade moral. Isto é, os 

agentes morais não conseguem realizar um 
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efetivo diálogo e chegar a conclusões 

fortes sobre questões morais.  

A incomensurabilidade, segundo o autor, 

se dá na medida em que há aparente 

racionalidade nas teorias antagônicas. 

Portanto elas todas parecem válidas à luz 

de seus pressupostos, levando muitos 

teóricos a desacreditar da possibilidade 

racional de justificação de atos morais 

(MAINTYRE, 2001). MacIntyre parece 

adotar, aqui, o conceito de 

incomensurabilidade no sentido de “falta 

de critérios de confronto entre teorias 

científicas rivais, ou seja, a inexistência de 

padrões objetivos (lógicos ou empíricos) 

por meio dos quais se possa avaliar 

comparativamente doutrinas diferentes e 

estabelecer a eventual ‘superioridade’ de 

algumas delas.” (ABBAGNANO, 2012, p. 

631). A incomensurabilidade, nos termos 

macintyrianos, pode ser identificada no 

caso do aborto, por exemplo:  
Raciocínio 1: Todos têm certos direitos 
sobre sua própria pessoa, entre eles, 
sobre seu próprio corpo. Segue-se que, 
da natureza desses direitos, no estágio 
em que o embrião faz parte do corpo da 
mãe, ela tem o direito de tomar sua 
própria decisão espontânea acerca de 
querer ou não interromper a gravidez. 
Por conseguinte, o aborto é permissível e 
deve ser permitido por lei.  
Raciocínio 2: Não posso desejar que 
minha mãe tivesse abortado quando 
estava grávida de mim, a não ser, talvez, 
se houvesse certeza de que o embrião 
estivesse morto ou gravemente mutilado. 
Mas, se não posso deseja-lo em meu 
próprio caso, como posso negar a outros 
o direito à vida que reivindico para mim 
mesmo? Eu transgrediria a Regra de 
Ouro, a menos que negasse que a mãe 

tem, em geral, o direito ao abortamento. 
Não defendo, portanto, a opinião de que 
o aborto devia ser proibido por lei  
Raciocínio 3: Assassinar é errado. 
Assassinar é tirar uma vida inocente. O 
embrião é um indivíduo identificável, 
cuja única diferença do recém-nascido é 
estar num estágio anterior na longa 
estrada rumo às capacidades adultas e, se 
é que há vida inocente, a desse embrião o 
é. Se infanticídio é assassinato, como 
realmente é, o abortamento é assassinato. 
Por conseguinte, abortar não é apenas 
moralmente errado, mas devia ser 
proibido por lei. (MACINTYRE, 2001, 
p. 22)  
 

Nesta seção, veremos a causa e as 

consequências de tal diagnóstico da 

modernidade. Adianta-se, porém, que, 

diferentemente de outros autores pós-

modernos, MacIntyre busca superar o 

problema da incomensurabilidade por meio 

da defesa do conflito entre tradições, como 

se verá abaixo.  

A partir do projeto iluminista de atribuir 

autonomia ao pensamento humano, um dos 

principais valores destacados passou a ser 

o da autenticidade5. Diante desta virada nas 

pretensões do projeto iluminista, dividiu-se 

tradição e razão. A partir do objetivo de 

atribuir maior individualidade ao processo 

                                                
5 Aqui o individualismo característico da visão de 
mundo do homem moderno apontado por 
MacIntyre é similar ao apontado por Charles 
Taylor. Apesar de ambos possuírem pontos 
divergentes em suas teorias, essa crítica é comum 
aos dois comunitaristas. A autenticidade aqui é 
utilizada da maneira como Taylor a descreve, como 
um dos problemas modernos de atribuír ao homem 
o valor intrínseco da busca interna de encontro 
consigo mesmo e encontrar seu jeito original ao 
longo dessa empreitada. Esta busca de si mesmo 
desaguou na falta de sentimento de pertença, o 
atomismo, o individualismo e a instrumentalização 
da razão. Vide TAYLOR, C. Ética da 
Autenticidade. São Paulo: É Realizações, 2011.  
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de conhecimento, esvaziou-se o valor da 

tradição no processo de conhecimento.  

Além desse abandono, há o abandono a 

partir do iluminismo de um télos.  

O abandono de uma teleologia e de uma 

metodologia que considere a tradição como 

elemento constitutivo do processo de 

conhecimento humano levou a 

modernidade a criar um ambiente moral de 

incomensurabilidade e também deu causa à 

incapacidade de identificar e reconhecer a 

extensão deste problema. Nenhum ponto 

de vista é considerado racional para julgar 

esses pontos de vista. (CARVALHO, 

2011). 

O desacordo moral pode ser identificado 

num primeiro nível em que pessoas de 

espectros políticos antagônicos possuem 

convicções distintas e antagônicas sobre 

determinados problemas morais. O 

ambiente que tal desacordo pode ser 

encontrado é característico de perguntas 

práticas, como “o Estado deve legalizar o 

aborto?” e “Estado legitimamente pode 

instituir políticas de distribuição de renda 

para sanar desigualdades históricas?”. 

Essas são divergências no campo prático.  

Porém, MacIntyre identifica que há um 

segundo nível de debate que seria quando 

os agentes morais tentam responder qual 

das diversas opções apresentadas no 

primeiro nível devo escolher? Esse debate 

já se dá no âmbito teórico e filosófico de 

investigação das premissas à luz de 

vertentes políticas e morais que 

determinado agente irá aderir ou não. Mas, 

para responder qual das diversas teorias 

devemos assumir se quisermos ser 

racionais, surge um terceiro nível de 

discordância: qual tipo de racionalidade é 

essa? Quais padrões de racionalidade essa 

teoria segue? (MACINTYRE, 1991).  

Esse terceiro nível de discordância é o que 

está, segundo MacIntyre, na base dos 

problemas teóricos e problemas morais 

práticos. A origem da discordância e da 

incomensurabilidade sobre problemas 

morais e políticos se dá em virtude da falta 

de critérios sólidos para análise de 

determinadas estruturas racionais. A 

origem de todo o problema moral de 

incomensurabilidade da modernidade 

reside na incapacidade de decidirmos sobre 

qual critério é mais racional e isso se deu 

na medida em que abandonamos o 

conceito de tradição a partir do projeto 

Iluminista.  

Sendo assim, o projeto macintyriano no 

que diz respeito à metodologia (que é 

objeto deste trabalho) visa fornecer as 

ferramentas suficientes para que a forma 

de debate moral seja mais frutífera. Ele não 

acredita que a partir do conceito de 

tradição racional, os problemas morais 
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serão abolidos, mas acredita que a partir de 

sua metodologia, a viabilidade de solução é 

retomada, o que foi afastado desde o 

Iluminismo. (MACINTYRE, 1991)  

Tradição aqui não é visto como um 

conceito estático, arbitrário e conservador. 

(CARVALHO, 2013). Toda essa visão 

pejorativa sobre o termo é prova de que o 

projeto Iluminista venceu essa batalha e 

convenceu os séculos posteriores de que as 

ciências humanas deviam abandonar este 

conceito, por sê-lo arbitrário e pouco 

progressista.  

Ocorre que tradição dentro da teoria 

macintyriana nada tem a ver com sustentar 

de maneira injustificada práticas passadas 

ou de sustentar determinadas instituições 

simplesmente por serem “tradicionais”. Ao 

contrário disso, o conceito de tradição 

possui uma função crítica das instituições 

(como será visto em tópico de seção 

posterior).  

O conceito de tradição foi abandonado e 

deu causa aos problemas já expostos neste 

trabalho, não só pela sua função crítica, 

mas por ser parte constitutiva do processo 

de conhecimento dentro das ciências 

humanas, acabou impossibilitando a 

modernidade identificar os problemas, 

impedindo-a, portanto, de resolvê-los. 

Influenciado por Gadamer6(2004), o 

conceito de tradição é assumido como 

parte constitutiva do processo de 

conhecimento e ao tentar trazer para a 

filosofia um método abstrato, um Eu a-

histórico, à luz de padrões universais 

neutros a partir do Iluminismo, a 

modernidade não só forjou problemas 

morais como no mesmo movimento 

impediu que tais fossem identificados.  

2- DA METODOLOGIA 

MACINTYRIANA 

Como foi explicado na seção anterior, o 

problema dos desacordos no campo prático 

e teórico se dão em virtude de um terceiro 

nível de desacordos: quanto à 

racionalidade adotada no processo de 

conhecimento. A partir do iluminismo, 

portanto, as propostas metodológicas 

passaram a ser demasiada abstratas, 

considerando o homem desenraizado de 

sua cultura e de seu contexto. Em suma, o 

projeto iluminista falhou ao abandonar o 

conceito de tradição e deu origem aos 

problemas já expostos.  

Visto isso, nessa seção veremos qual a 

proposta de MacIntyre para tentar resolver 

os problemas quanto à pluralidade de 

formas de tradições racionais e de que 

maneira essas podem dialogar.  
                                                
6 Essa influência é reconhecida pelo próprio 
MacIntyre (BORRADORI, 2003) e por seus 
principais comentadores (CARVALHO, 2013). 
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Para elucidar este ponto, veremos como a 

metodologia é exposta de maneira mais 

diluída no livro Depois da Virtude, 

relacionando os conceitos de virtude, 

práticas, unidade narrativa e tradição. Em 

segundo lugar, de que maneira a 

metodologia é trabalhada de forma mais 

detalhada no livro Justiça de Quem? Qual 

Racionalidade? em que MacIntyre visa 

descrever o funcionamento de sua 

metodologia e apontar as vantagens de 

adota-la ante as possibilidades abstratas 

advindas do iluminismo.  

2.1 Tradição à luz de virtudes, práticas, 

unidade narrativa e bens.  

Para compreensão desta e da próxima 

seção (que são dois desdobramentos de 

uma mesma metodologia), temos que 

esclarecer o que MacIntyre quer dizer com 

tradição, visto que esse é o conceito central 

em que orbita toda a sua metodologia e só 

o entendendo é que possamos estabelecer 

as relações necessárias com os demais 

conceitos.  

Tradição é uma argumentação, 
desenvolvida ao longo do tempo, na 
qual certos acordos fundamentais são 
definidos e redefinidos em termos de 
dois tipos de conflitos: os conflitos 
com críticos e inimigos externos à 
tradição, que rejeitam todos ou pelo 
menos partes essenciais dos acordos 
fundamentais, e os debates internos, 
interpretativos, através dos quais o 
significado e a razão dos acordos 
fundamentais são expressos e por 
cujo progresso uma tradição é 

constituída. (MACINTYRE, 1991, p. 
23) 

Como as palavras de MacIntyre pretendem 

revelar, o conceito de tradição possui uma 

sistemática interna e externa de crítica, 

afastando qualquer tipo de acusação de que 

este conceito seria demasiado conservador. 

Para o entendimento de sua metodologia, 

no livro depois da virtude é necessário 

observarmos que o conceito de virtude se 

relaciona com os conceitos de tradição, 

unidade narrativa e práticas sociais (em 

que podemos observar os bens).  

As virtudes, em MacIntyre, são como 

instrumentos que nos capacitam a entender 

a vida boa em comunidade.7 A vida boa, 

isto é, os bens que as instituições e os 

próprios indivíduos perseguem devem ser 

observados não a partir de uma natureza 

dada, mas no interior de conjunto de 

atividades sistemáticas e socialmente 

reconhecidas, pois só de forma comunitária 

os padrões de excelência podem ser 

definidos.  

                                                
7 Nesse ponto é importante destacar o fato de que 
em alguns pontos MacIntyre se afasta da ética das 
virtudes originária de Aristóteles. Coerentemente 
com a sua própria metodologia, ele se reconhece 
como imerso em determinado contexto e recepciona 
Aristóteles à luz do conflito de tradições. Por essa 
razão, um dos pontos de afastamento mais 
destacados é o abandono de uma biologia 
metafísica aristotélica em que os bens seriam dados 
a partir de uma natureza humana. O que é 
demasiado metafísico no conceito de “virtude” em 
Aristóteles, transforma-se num conceito 
instrumental-histórico em MacIntyre. 
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Nesse sentido, as virtudes de uma 

comunidade só podem ser reconhecida na 

medida em que o indivíduo e as 

instituições compreendem que o padrão de 

vida boa e dos bens a serem perseguidos 

pelas virtudes são socialmente 

identificáveis. Não são apenas socialmente 

formados e identificados, são 

narrativamente constituídos e 

reconhecidos. Isto é, a origem e a maneira 

como conhecemos os bens a que 

determinada comunidade persegue, só 

conseguimos realizar essa tarefa a partir de 

um conceito chamado unidade narrativa.  

O que dá origem aos padrões de vida boa 

em determinada comunidade não são fatos 

isolados. As narrativas históricas que 

possam explicar a origem sociológica e 

histórica de determinados conceitos são 

fundamentais para que possamos 

reconhecer qual o padrão de vida boa que 

determinada comunidade persegue. 

(MACINTYRE, 2001). A virtude analisada 

do ponto de vista narrativo, prático e 

tradicional é que nos garante a 

inteligibilidade e viabilidade de coerência 

histórica entre a formação de conceitos 

morais e os atos individuais e institucionais 

de determinada comunidade. Segundo 

MacIntyre, o abandono do conceito de 

tradição analisada nesses moldes impediu o 

iluminismo de fornecer posições coerentes 

e racionalmente defensáveis, mesmo 

depois de séculos de tentativas. 

2.2 Tradição de pesquisa racional: 

constituída pela tradição e constitutiva da 

tradição.   

No livro Justiça de Quem? Qual 

Racionalidade?, MacIntyre transpõe a 

análise realizada em Depois da Virtude 

para o campo mais específico do conceito 

de tradição. O que é analisado à luz das 

práticas, virtudes, bens e unidade narrativa 

agora é o conceito de tradição racional.  

Neste livro, é que fica mais claro na teoria 

macintyriana como se dá a proposta de 

pesquisa racional – objeto central deste 

trabalho. Como vimos na última seção, 

todo conceito deve ser historicamente 

analisado para que possamos entende-lo à 

luz de seu contexto social e histórico. Com 

o conceito de pesquisa racional não 

poderia ser diferente.  

Segundo o escocês, o conceito de 

justificação racional que melhor se encaixa 

a um determinado tipo de pesquisa é 

essencialmente histórico. Devemos 

analisar as diversas formas de 

racionalidade ou de explicações científicas 

à luz dos contextos em que elas foram 

concebidas. Suas pretensões de verdade e 

falsidade não independem de sua origem 

histórica, isto é, não são abstratas.  
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A análise histórica e sociológica não estão 

desapegadas da pretensa filosofia moderna, 

preocupada com questões atemporais 

acerca da verdade e da justificação. 

(MACINTYRE, 1991). Os argumentos das 

diversas teorias racionais devem ser 

compreendidos como pertencentes ao seu 

momento histórico8.  

A partir disso, podemos afirmar que 

MacIntyre não vê o conceito de 

racionalidade no singular – como 

pretendeu ser visto pelo projeto Iluminista. 

Ao contrário, sob análise macintyriana, o 

que há no mundo são racionalidades, no 

plural. Formas e métodos de compreensão 

estão sempre ligados a uma determinada 

comunidade, que só pode ser identificada 

por meio de uma narrativa histórica dos 

bens perseguidos por aquela tradição – 

esse é o esforço do livro em questão, ao 

descrever exemplificações históricas de 

como quatro tradições morais diferentes 

pertencem ao seu substrato histórico 

característico e no livro Três Versões 

Rivais de Investigação Moral a empreitada 

à luz dessa metodologia é para analisar a 

mesma relação entre tradição e contexto 

histórico mas no que diz respeito a formas 

de pesquisa.  

                                                
8 Nesse ponto específico, podemos ver que 
MacIntyre se utiliza do conceito de tradição 
formulado por Gadamer e assume o mesmo lado 
dentro da discussão entre uma metodologia lógico-
abstrata e uma metodologia histórico-hermeneutica. 
Ver GADAMER, 2004, 374-377.  

Se parássemos aqui, MacIntyre já defende 

que sua forma “metateórica”9 de análise 

das diferentes tradições de pesquisa 

racional já possuiria maior capacidade de 

explicação dos problemas  morais da 

modernidade do que teorias inspiradas no 

projeto iluminista, por duas razões. A 

primeira, porque a metodologia até então 

exposta forneceria elementos suficientes 

para que o problema da 

incomensurabilidade fosse identificado – 

em seções anteriores vimos que o projeto 

iluminista nos impediu da identificação 

desse problema. Em segundo lugar, que 

essa metodologia já fornece instrumentos 

suficientes para que as tradições 

aparentemente incompatíveis possam ser 

racionalmente solucionadas. 

2.3 A comparação entre tradições: entre o 

universalismo e o relativismo.  

A presente seção tem como finalidade 

afastar possíveis equívocos quanto a 

interpretação da metodologia macintyriana.  

O que é proposto pelo teórico escocês no 

campo metodológico “interno”, ou seja, 

como deve ser feita análise das tradições 

foi inspirada diretamente por Hans-Georg 

Gadamer, como vimos anteriormente. 

                                                
9 Por mais que o autor não gostasse de expressões 
como “metaética” ou “metateoria”, sua proposta 
acaba sendo uma metodologia para análise de 
outras metodologias – sem cair numa 
ahistoricidade. 
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Porém, o que é proposto do ponto de vista 

“externo”, isto é, como se dá a relação 

entre tradições, é fortemente influenciada 

por Kuhn.  

A perspectiva historicista da filosofia da 

ciência kuhniana visa apresentar, a partir 

do conceito de “paradigma”, como 

funciona no campo da ciência a superação 

de crises epistemológicas (KUHN, 1998). 

A teorização elaborada por Kuhn 

destinava-se à compreensão da superação 

de paradigmas no campo das teorias 

científicas. O que este autor realiza neste 

campo Macintyre visa transpor para o 

campo da teorização moral. A forma de 

conflito de paradigmas e superação destes 

e como isso pode ser aceito cientificamente 

no campo moral é inspirado 

especificamente na filosofia kuhniana.  

Entender como se dá essa apropriação é 

fundamental para entender como  

MacIntyre não cai num progressismo 

universalista, nem num relativismo ético. É 

possível a partir da metodologia 

macintyriana considerar os contextos 

particulares que forjaram cada tradição 

racional sem chegar à conclusão de que é 

inviável a comparação com demais teorias. 

Além disso, não propõe – pelo menos não 

para o recorte bibliográfico que 

destacamos na introdução – um caráter 

suprahistórico e abstrato, como critérios 

superiores de avaliação das tradições 

racionais. 

O que MacIntyre quer defender e esse 

talvez seja o seu maior projeto, é que há 

possibilidade de organização racional do 

debate moral por mais que seja 

reconhecida a pluralidade de tradições de 

investigação racionais antagônicas. Há, 

porém, a possibilidade de fornecermos 

ferramentas racionais para que o confronto 

entre tradições seja estabelecido de 

maneira mais frutífera.  

Para tanto, devemos entender as diferentes 

tradições de pesquisa racional como 

paradigmas. Podem ser superados a partir 

de uma nova concepção de racionalidade. 

Neste aspecto, o autor é anticartesiano 

quanto à concepção de racionalidade, visto 

que os primeiros princípios de determinado 

sistema racional são essencialmente 

histórico, determinado pelas contingências 

daquela tradição específica (CARVALHO, 

2013).  

Uma determinada tradição racional poderá 

avaliar e entender – sobre seus próprios 

padrões – as diferenças frente a tradições 

rivais. Nada impede, portanto, de 

determinada tradição descobrir que uma 

tradição rival possui argumentos 

convincentes sobre a fraqueza da 

possibilidade da sua tradição formular e 

resolver problemas. Esta superação 
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pressupõe uma virtude, a de reconhecer o 

método e a possibilidade de comparação 

entre diversas tradições.  

A Virtude por excelência, nesse caso, é a 

habilidade do investigador racional 

conseguir reconhecer esse método de 

forma a buscar o padrão de vida de 

maneira a confrontar as tradições racionais. 

Por essa razão que a boa vida é a busca 

incessante da boa vida para o homem.   

Adotar essa postura não suprime o 

problema dos diferentes formas de 

racionalidade, mas propor ferramentas para 

um diálogo mais efetivo e frutífero. O 

problema da diversidade entre tradições 

aparentemente antagônicas não é afastado, 

mas é visto sob um ponto de vista que 

afaste o ceticismo quanto à possibilidade 

de comparações e que aproxime a dialética 

entre formas diferente de racionalidade, de 

forma a viabilizar uma solução 

(MACINTYRE, 1991).  

3 DAS CONSEQUÊNCIAS PARA A 

SEARA JURÍDICA  

Visto o abandono da modernidade do 

conceito de tradição e de uma metodologia 

histórico contextualizante, segundo 

MacIntyre o iluminismo produziu algumas 

ficções morais. Isto é, conceitos que 

carecem de fundamentação, restando 

meramente aparente racionalidade. Dentre 

eles, o autor destaca o conceito de direitos 

humanos naturais.10 

Ficções em MacIntyre correspondem aos 

conceitos forjados na modernidade que 

pretendem fornecer critério objetivo e 

impessoal, mas não conseguem realizar 

essa tarefa (MACINTYRE, 2001). Sendo 

assim, observa-se uma verdadeira lacuna 

entre o significado pretendido 

originalmente por aqueles que utilizam o 

termo no momento inicial e por aqueles 

que o assumem em outros contextos.  

Como a própria metodologia macintyriana 

propõe, todo conceito não pode ser 

observado de maneira desapegada do 

contexto social e histórico que foi forjada. 

O conceito de direito11 foi criado para 

atingir um grupo de finalidades como parte 

das invenções sociais do agente moral 

autônomo. A partir da identificação dessa 

origem, observou-se que não havia 

justificação racional para sustentar os 

direitos. Para exemplificar esse sintoma da 

modernidade denominado direito natural, 

                                                
10 Jeremy Bentham possui muitas críticas no mesmo 
sentido de MacIntyre com relação aos direitos 
humanos naturais como “ficções morais”. Verificar 
BOWRING. J. The Works of Jeremy Bentham, Vol. 
II. 299, em que o utilitarista elabora sua crítica mais 
contundente aos direitos naturais.  
11 É importante destacar que MacIntyre se refere a 
direitos não no sentido positivado ou reconhecido 
pelas instituições jurídicas, mas àqueles que 
supostamente pertencem ao ser humano como tai, 
vide páginas 125 e 126 do Depois da Virtude 
(MACINTYRE, 2001). 
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MacIntyre acusa Ronald Dworkin12 de 

tentar justificar a existência desses direitos 

nos moldes: “não se segue do fato de que 

uma afirmação não pode ser demonstrada 

que ela não seja verdadeira”. Dessa lógica 

argumentativa é que MacIntyre faz a sua 

clássica afirmação de que acreditar nesses 

direitos seria como acredita em bruxas e 

unicórnios, visto que a maneira de 

comprovação “lógica” seria a mesma para 

os dois casos.  

Não precisamos nos preocupar em 
responder algumas questões, pois a 
verdade é simples: tais direitos não 
existem e acreditar neles é o mesmo que 
acreditar em bruxas e unicórnios. O 
melhor motivo para afirmar tão 
bruscamente que tais direitos não 
existem é, de fato, exatamente do mesmo 
tipo que o melhor motivo que temos para 
afirmar que não existem bruxas e o 
melhor motivo para afirmar que não 
existem unicórnios: toda tentativa de dar 
boas razões para acreditar na existência 
de tais direitos fracassaram. 
(MACINTYRE, 2001, p.127)  

As pretensões institucionais das quais 

sociológica e historicamente o autor nos 

apresente no Depois da Virtude prova que 

a relação do conceito moral de “direitos 

humanos naturais” pertence a um momento 

político específico e sua fundamentação se 

deu ao longo da história com base em 

teorias inspiradas no projeto Iluminista.  

Alguns professores, em virtude disso, 

acusaram MacIntyre de fazer parte do 

grupo de autores que são céticos quanto à 

                                                
12 Especificamente o que é defendido no seu livro 
Levando os Direitos a Sério (DWORKIN, 2001).  

fundamentação dos direitos humanos. O 

professor Luiz Fernando Barzotto, num 

artigo denominado “Direitos Humanos 

como Direitos Subjetivos” inclui o escocês 

no grupo de autores que só reconhecem os 

direitos humanos fundados em normas 

positivadas, o que levaria MacIntyre a 

assumir uma postura do ponto de vista da 

dogmática jurídica e a partir desse ponto de 

vista direitos humanos só podem ser visto 

como ficções.  

Acontece que o ponto de vista utilizado por 

MacIntyre para assumir os direitos 

humanos como ficções não é o ponto de 

vista dogmático, do qual aponta o 

professor Barzotto. A razão para assumir 

que tais direitos podem ser visto como 

ficções é similar à crítica metodológica de 

Jeremy Bentham: eles carecem de 

justificação racional13. O primeiro passo 

dado pelo artigo do professor é 

incontroverso, visto que de fato MacIntyre 

desacredita na fundamentação moderna 

dos direitos humanos. Por outro lado, ele 

não dá o segundo passo, que seria o de 

afirmar que nenhuma fundamentação é 

                                                
13 Não que MacIntyre se aproxime no que diz 
respeito à fundamentação benthaniana do Estado de 
viés utilitarista. A aproximação se dá quanto à 
similaridade das críticas frente aos direitos 
humanos naturais. Longe de aproximação teórica 
desses dois autores, podemos destacar que 
MacIntyre acredita que não só o conceito de direito 
é uma ficção, como o de utilidade também o é. O 
que prova, portanto, a separação quanto à essência 
teórica, mas a aproximação quanto ao teor das 
críticas. 
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possível. Há, destarte, um claro non 

sequitur: da primeira premissa não segue a 

segunda.  

Ao contrário disso, essa pesquisa aponta 

para a possibilidade da fundamentação dos 

direitos humanos à luz da metodologia 

exposta ao longo deste trabalho. Se 

assumirmos o ponto de vista moral dos 

direitos humanos, isto é, que eles 

correspondem a um campo de luta política 

e reivindicações, poder-se-ia adotar uma 

metodologia macintyriana para uma 

fundamentação mais sólida dos direitos 

humanos.  

Algumas razões serão inumeradas para 

demonstrarmos a viabilidade deste projeto 

e o levantamento dessa hipótese.  

1. Teríamos que assumir que direitos 

humanos não são direitos no sentido 

positivista do termo.14 Os direitos humanos 

seriam tratados como objeto de estudo do 

campo da fundamentação moral (e isso se 

mostra claro dentro de Depois da 

Virtude15). 

2. Uma vez aceito que os direitos humanos 

cabem ao campo moral, poder-se-ia 

analisá-lo à luz da metodologia 
                                                
14 Acerca disso, ver: DWORKIN, 2002, p. 23-72 
(Capítulo Modelo de Regras I).  
15 Especificamente nas páginas 125 e 126 
(MACINTYRE, 2001), em que o autor reconhece 
tendo como fonte do direito a autoridade posta. O 
que o aproximaria de uma vertente do positivismo 
jurídico.  

macintyriana sobre tradições racionais 

opostas. Explico-me: da mesma maneira 

como MacIntyre enfrenta o problema de 

fugir do problema do relativismo versus 

universalismo, ele poderia fazê-lo quanto 

aos direitos humanos. A similaridade de 

problemas pode surgir como razão 

suficiente para a unidade de soluções. Isto 

é, a solução que MacIntyre visa estabelecer 

ou pelo menos fornecer melhores 

ferramentas para tal projeto, poderia servir 

como resposta comum aos problemas da 

incomensurabilidade moral e 

fundamentação dos direitos humanos.  

Ou podemos ver de outra forma, e talvez 

mais ousada. Assumir a identidade dos 

problemas. Isto é, o problema de 

fundamentação dos direitos humanos é 

uma espécie ou um exemplar do problema 

sobre incomensurabilidade moral moderna. 

Diferentes vertentes políticas possuem 

pontos de vistas antagônicos em nome dos 

mesmos direitos, o que demonstra uma 

imprecisão conceitual quanto a esses.  

A incomensurabilidade no campo prático e 

teórico se dá em virtude da divergência e 

falta de metodologia adequada para uma 

dialética efetiva entre tradições opostas de 

pesquisa racional. Toda essa explicação 

serviria também como fatores internos para 

o surgimento do fenômeno da 

incompreensão entre espectros políticos 

antagônicos em nome dos mesmos direitos. 
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A cacofonia moral teria como um de seus 

reflexos os direitos humanos. A imprecisão 

teórica e falta de fundamentação racional 

pode aparecer como consequência do 

abandono de uma metodologia histórico 

contextualizante.  

Dessa forma, pelas razões expostas acima, 

podemos fornecer uma metodologia que 

consiga fundamentar de maneira mais forte 

os direitos humanos, de forma a 

estabelecer um diálogo mais frutífero 

quanto às diversas formas de tradição de 

pesquisa racional, o que possibilitaria um 

diálogo mais proveitoso no campo teórico 

e prático.  

Conclusão  

De forma taxativa e objetiva, podemos 

concluir que se assumirmos que: 

1- Se o projeto macintyriano de 

abandono de teorias que tomem o 

processo de conhecimento 

científico dentro da filosofia a 

partir de uma metodologia 

unicamente abstrata, de um 

conhecimento somente lógico e a-

histórico teve êxito, devemos 

realizar filosofia do direito sob 

outros moldes. Até então, o 

mainstream metodológico (de 

investigação, de escrita, de 

justificação) na seara da filosofia 

do direito desde o século passado 

passou a ser analítico. Levando a 

cabo as propostas macintyrianas, 

deveríamos assumir uma nova 

forma de análise dos conceitos 

jurídicos, de uma forma que a 

história e a sociologia caminhem 

juntas com a filosofia para que 

possamos resolver de maneira mais 

satisfatória nossos problemas.  

2- Se assumirmos que os direitos 

humanos devem ser estudados 

como objeto do campo da filosofia 

moral e assim como as demais 

questões morais, os direitos 

humanos possuem como traço 

característico a partir da 

modernidade um debate 

interminável, podemos utilizar a 

metodologia proposta pelo presente 

trabalho como hipótese de melhor 

fundamentação racional daqueles. 

Se aceitarmos a possibilidade de 

diálogo multicultural entre 

tradições de justificação racional 

distintas, a metodologia 

macintyriana emerge não como 

solução para o dilema 

universalismo versus relativismo, 

mas como ferramenta que garanta 

um diálogo mais frutífero. 

Encaminhamentos 
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Os dois problemas a seguir propostos 

como possíveis desenrolamentos da 

pesquisa aqui realizada questionam o 

âmago do projeto macintyriano: recuperar 

a racionalidade dentro dos debates morais.  

1-  Analisar se a análise paradigmática 

das ciências dentro da filosofia da 

ciência de Kuhn poderia ser 

transposta para o campo moral. 

Analisar se de fato o argumento de 

que a filosofia e a ciência partilham 

o mesmo tipo de racionalidade. A 

resposta dessa questão implicaria  

diretamente sobre o caráter 

científico de sua teoria e todas as 

consequências advindas desse 

pressuposto.16 

2- Analisar outras críticas do tipo do 

positivismo lógico do Círculo de 

Viena quanto à fundamentação dos 

direitos humanos. Este movimento 

filosófico, assim como MacIntyre, 

possuem o mesmo diagnóstico: 

incomensurabilidade e 

desorganização racional dos 

debates morais. Por outro lado, o 

círculo de Viena, em geral, opta por 

desacreditar na possibilidade 

científica deste debate. MacIntyre 

possui uma proposta que acredita 

                                                
16 Essa crítica é apontada em forma de nota no 
livro: MURPHY, M. Alasdair MacIntyre. 
Cambridge: Cambridge Press, 2013. 

na possibilidade desta 

fundamentação.  

Estes dois pontos, portanto, apresentam-se 

como encaminhamentos necessários para 

investigação das hipóteses anteriormente 

sustentadas. 

REFERÊNCIAS:  

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 

Filosofia. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2012.  

BARCELÓ, Rafael. Derecho Natural, 

Historia y Razones para actuar. Madrid: 

Editorial Dykinson, 2012.  

BARZOTTO, L. Direitos Humanos como 

Direitos Subjetivos: da dogmática jurídica 

à ética. Revista da Associação do 

Ministério Público do Rio Grande do Sul, 

ed. 56, pp. 47-88, 2005. 

BORRADORI, G. Filosofia Americana: 

Conversações com Quine, Davidson, 

Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, 

MacIntyre e Kuhn. 

BOWRING, John. The Works of Jeremy 

Bentham. Vol. II. Edinburgh: Simpkin, 

Marshall & Co, 1838.   

CARVALHO, Helder. Hermeneutica e 

Filosofia Moral em Alasdair MacIntyre. 

Curitiba: Editora CRV, 2013.  



18 
Tradição, Moral e Direito: Fundamentos metodológicos em Alasdair MacIntyre. 

Relatório final de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/FAPESPA) 

CARVALHO, Helder. Tradição e 

Racionalidade na filosofia de Alasdair 

MacIntyre. Teresina: Editora UFPI, 2011. 

DWORKIN, R. Levando os direitos a 

sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

GADAMER, H-G. Verdade e Métdoo I. 

São Paulo: Editora Vozes, 2004. 

KUHN, T. A Estrutura das Revoluções 

Científicas. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1998.  

MACINTYRE, A. Depois da Virtude: um 

estudo em teoria moral. EDUSC, 2001. 

MACINTYRE, A. Justiça de Quem? Qual 

Racionalidade?. São Paulo: Editora 

Loyola, 1991.  

MACINTYRE, A. Three Rival Versions of 

Moral Inquiry: Encyclopaedia, Genealogy 

and Tradition. London: DuckWorth, 1990. 

MURPHY, M. Alasdair MacIntyre. 

Cambridge University Press, 2003. 

TAYLOR, C. Ética da Autenticidade. São 

Paulo: É Realizações, 2011. 


