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Resumo: Este artigo procura fazer uma análise dos conceitos de verdade e relativismo moral 

presentes na Carta Encíclica Fratelli Tutti, escrito magisterial do Papa Francisco lançado em 

outubro de 2020 com a intenção de chamar a atenção dos católicos (e de todas as pessoas de 

boa vontade) para a necessidade de se buscar a fraternidade e a amizade social como condição 

sine qua non para superar a crise existencial humana da atualidade, nas suas mais variadas 

facetas. Em seguida, busca-se demonstrar como a abordagem filosófica desses conceitos no 

documento papal se relaciona com a ideia de uma “ética de valores”, tomando como exemplo 

a proposta do filósofo italiano Dietrich von Hildebrand (1889-1977). 

Palavras-chave: Magistério pontifício. Doutrina Social da Igreja. Verdade. Relativismo. 

Ética de valores. 

 

Abstract: This article seeks to analyze the concepts of truth and moral relativism present in 

the Encyclical Letter Fratelli Tutti, magisterial writing of Pope Francis published in October 

2020 with the intention of attracting the attention of Catholics (and all people of good will) 

for the need to seek fraternity and social friendship as a sine qua non condition to overcome 

the present human existential crisis in its most varied facets. Afterwards, it seeks to 

demonstrate how the philosophical approach of these concepts in the papal document relates 

to the idea of an “ethics of values”, taking as an example the proposal of the Italian 

philosopher Dietrich von Hildebrand (1889-1977). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No dia 03 de outubro de 2020, o Papa Francisco publicou a Carta Encíclica Fratelli 

tutti
2
 (FT), terceira do seu pontificado e a primeira dedicada ao tema da fraternidade e da 

amizade social. Nela, o Bispo de Roma retoma boa parte do ensinamento da Doutrina Social 

da Igreja, dando-lhe novos significados a partir dos desafios atuais, tais como a pandemia de 

Covid-19, os conflitos entre diversas nações, a polarização política, a manipulação da 

informação, os atentados contra a vida dos mais frágeis, os problemas decorrentes da 

desigualdade social, a crise migratória, a falta de diálogo, o fechamento e a indiferença, entre 

outros. 

 Além da introdução, o documento é divido em oito capítulos. Logo de início, o 

pontífice expressa seu desejo de motivar o convite “a um amor que ultrapassa as barreiras da 

geografia e do espaço” (FT 1). Seguindo a proposta de S. Francisco de Assis, deve-se buscar 

“o essencial duma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as 

pessoas independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada uma 

nasceu ou habita” (FT 1). 

 Para se chegar a esse grau de virtude moral e cristã, os desafios são imensos e não 

raras vezes instransponíveis, devido principalmente às barreiras culturais, políticas, 

econômicas e religiosas. Por essa razão, o apelo do Papa é um chamado universal: 

 

Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne 

humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual 

com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria 

voz, mas todos irmãos. (FT 8) 

 

 O próprio Bispo de Roma dá esse testemunho de unidade ao retomar o documento 

escrito em conjunto com o líder islâmico Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb
3
, por ocasião da 

visita apostólica aos Emirados Árabes Unidos. Porém, Francisco sabe perfeitamente que nem 

todos estão abertos a este tipo de diálogo, pois existem “algumas tendências do mundo atual 

que dificultam o desenvolvimento da fraternidade universal” (FT 9). Por esse motivo, é de 

                                           
2
 Cf. FRANCISCO, Carta Encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco sobre a Fraternidade e a Amizade 

Social. 
3
 Cf. FRANCISCO – AHMAD AL-TAYYEB, Documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial 

e da convivência comum (Abu Dhabi 4 de fevereiro de 2019): L’Osservatore Romano (ed. semanal portuguesa 

de 05/II/2019), 21. 
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fundamental importância que a carta encíclica busque um critério universal que permita a 

todas as pessoas de boa vontade compreender e viver a fraternidade como um valor moral. 

Assim, o presente artigo procura analisar a concepção de verdade apresentada pela 

encíclica Fratelli Tutti como condição irrenunciável para se viver a fraternidade e amizade 

social, e de que modo isso questiona o relativismo, fonte de tantos desencontros entre as 

pessoas e culturas. Além disso, busca também compreender como essa definição presente no 

magistério pontifício se relaciona com a proposta de uma ética de valores, segundo o 

pensamento do filósofo Dietrich von Hildebrand (1889-1977). 

 

 

2 A VERDADE COMO CONDIÇÃO MORAL 

 

 O tema da verdade está presente em todos os oito capítulos da encíclica, ainda que 

com maior intensidade no capítulo sexto. Por isso, convém explicitar os diversos contextos 

em que o conceito foi empregado, de modo a compreender melhor a globalidade da temática 

no documento pontifício em questão. 

 

2.1 A Verdade em um mundo globalizado, polarizado e informacional 

 

No capítulo 1 – “as sombras de um mundo fechado”, Papa Francisco faz uma análise 

profunda dos maiores sinais de enclausuramento da atualidade e alerta para o perigo da 

polarização política em diversas nações, fenômeno baseado na desconfiança, na disseminação 

de notícias falsas e na desqualificação de pessoas e grupos sociais, impedidos de ter voz e 

participação ativa na sociedade. 

Em tal contexto: “Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a 

sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência do mais forte” (FT 15). Dessa forma, 

paulatinamente a política se desvirtua em um jogo de interesses econômicos, e “o que é 

verdade quando convém a uma pessoa poderosa, deixa de o ser quando já não a beneficia” 

(FT 25). 

De acordo com o pontífice, há também o perigo de se considerar “verdade” tudo 

aquilo que instantaneamente é buscado na internet, em informações horizontais e cumulativas 

(sem que haja segurança sobre a veracidade das suas muitas páginas), menosprezando o saber 



REZENDE, Pe. Wendel de Oliveira. Verdade e relativismo moral na Carta Encíclica Fratelli Tutti 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 1, p. 173-186, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  176 

tradicional, construído por um processo longo e contínuo de maturação, até o encontro com a 

verdade. 

Portanto, a verdade deve ser buscada no encontro entre as tradições e as novidades do 

tempo presente, em um processo transparente: 

 

Podemos buscar juntos a verdade no diálogo, na conversa tranquila ou na 

discussão apaixonada. É um caminho perseverante, feito também de 

silêncios e sofrimentos, capaz de recolher pacientemente a vasta experiência 

das pessoas e dos povos. A acumulação esmagadora de informações que nos 

inundam, (sic) não significa maior sabedoria. (FT 50) 

 

2.2 A Verdade como caminho para a superação das diferenças 

 

No capítulo 2 – “um estranho no caminho”, o Papa retoma a parábola do Bom 

Samaritano (Lc 10,25-37) e diversas passagens das Sagradas Escrituras para fazer a 

fundamentação bíblica e teológica do documento magisterial. 

No livro de Jó, ao falar dos seus semelhantes, o autor sagrado diz que “Aquele que me 

criou no ventre, também o criou a ele; um só nos formou a ambos no seio materno” (Jó 

31,15). St. Irineu de Lyon (séc. II) usará uma metáfora para defender algo semelhante, isto é, 

que um mesmo é o autor de todos os sons, ainda que eles sejam diferentes entre si. Portanto, 

“quem ama a verdade não deve deixar-se enganar pela diferença” (FT 58)
4
. 

 Segundo o pontífice, a “hora da verdade” (FT 70) da vivência fraterna acontece, na 

parábola do Bom Samaritano, quando este socorre o judeu ferido e caído à beira do caminho. 

Os rótulos, as máscaras e diferenças socioculturais perdem a importância: todos são irmãos, 

ainda que alguns façam a opção de cuidar dos caídos, enquanto outros prefiram a indiferença. 

 Para os que são cristãos, estas palavras de Jesus são ainda mais exigentes, porque o 

próprio Cristo tornou o ser humano participante do amor divino (FT 85). Na sua entrega na 

Cruz, o Redentor demonstrou a universalidade da salvação, que abarca todo o gênero humano 

e faz o cristão reconhecer o próprio Cristo em cada pessoa fragilizada (Mt 25,40.45). 

 Assim, a verdade teológica do amor projeta o ser humano à superação das diferenças e 

à vivência da fraternidade universal, enriquecendo o seu pensar e o seu agir. 

 

 

 

                                           
4
 Cf. IRINEU DE LYON, Adversus haereses, II, 25, 2: PG 7/1, 798-s. 
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2.3 A Verdade encontrada na abertura e no respeito ao outro 

 

No capítulo 3 – “pensar e gerar um mundo aberto”, Papa Francisco afirma que o ser 

humano “não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro 

com os outros” (FT 87). No dom de si mesmo, na abertura e no respeito aos outros, a pessoa 

encontra o valor e a finalidade da sua própria vida, que consiste no amor. Por isso, ninguém 

pode colocar a sua grandeza “na imposição das suas ideologias aos outros, ou na defesa 

violenta da verdade, ou em grandes demonstrações de força” (FT 92). 

 E no capítulo 4 – “um coração aberto ao mundo inteiro”, o pontífice defende que a 

aceitação de que todos os seres humanos são irmãos e irmãs não pode “ficar pela abstração”, 

mas precisa “se tornar uma verdade encarnada e concreta” (FT 128). Isso impõe desafios e 

exige novas respostas em busca da fraternidade, o que é apresentado nos capítulos seguintes. 

 

2.4 A Verdade na política, no bem comum e na caridade 

 

 No capítulo 5 – “a política melhor”, o Bispo de Roma propõe que, para haver uma 

comunidade mundial capaz de viver a fraternidade e a amizade social, é necessária uma 

política mais justa e eficaz, ou seja, “a política colocada ao serviço do verdadeiro bem 

comum” (FT 154). Livre de populismos, partidarismos e individualismos, esta política melhor 

exige o amor, “centro de toda a vida social sadia e aberta” (FT 184). 

Porém, o Papa esclarece que a caridade social: 

 

É muito mais do que um sentimentalismo subjetivo, naturalmente se aparece 

unida ao compromisso com a verdade, para que não acabe “prisioneira das 

emoções e opiniões contingentes dos indivíduos”. É precisamente a relação 

da caridade com a verdade que favorece o seu universalismo, evitando assim 

que ela acabe “confinada num âmbito restrito e carente de relações”. [...] Por 

isso, a abertura à verdade protege a caridade duma fé falsa, que a priva de 

“amplitude humana e universal”. (FT 184) 

 

 Para se alcançar tal caridade social, não bastam as boas intenções: a luz da verdade 

deve ser buscada tanto pela fé quanto pela razão. Com a contribuição das ciências e a 

seriedade dos percursos trilhados em conjunto, torna-se possível alcançar a fraternidade e o 

bem comum (FT 185). 
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2.5 A Verdade no diálogo, na comunicação e na dignidade humana 

 

 No capítulo 6 – “diálogo e amizade social”, Francisco defende que a melhor forma de 

vencer os problemas que afligem a humanidade é através do diálogo “entre as gerações, o 

diálogo no povo, porque todos somos povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo 

abertos à verdade” (FT 199). Quando esse diálogo não acontece, é sinal de que há alguns 

querendo obter vantagens ou impor o seu jeito de pensar, sem se preocupar com o bem 

comum. Por isso, os “heróis do futuro serão aqueles que souberem quebrar esta lógica 

morbosa e, ultrapassando as conveniências pessoais, decidam sustentar respeitosamente uma 

palavra densa de verdade” (FT 202). 

 Para tanto, é preciso que o debate público seja amplo, dê espaço a todos e não 

manipule informações. Na busca pela resolução das tensões, as diferenças se tornam criativas 

e o diálogo “é um estímulo constante que permite alcançar de forma mais adequada a verdade 

ou, pelo menos, exprimi-la melhor” (FT 203). Nesse sentido, atenção especial deve ser dada 

aos mass media e à internet, pois nas últimas décadas eles encurtaram as distâncias e 

permitiram o acesso à informação em tempo real, o que aumenta a solidariedade entre as 

pessoas, mais conscientes dos sofrimentos alheios. 

Porém, quando o mundo digital não tem compromisso com a verdade, ele explora as 

fraquezas e expõe o pior das pessoas. Por isso: 

 

é necessário verificar, continuamente, que as formas atuais de comunicação 

nos orientem efetivamente para o encontro generoso, a busca sincera da 

verdade íntegra, o serviço, a aproximação dos últimos e o compromisso de 

construir o bem comum. (FT 205) 

 

 Na sequência, o pontífice afirma que a realidade mais profunda do ser humano é a 

verdade da sua dignidade, à qual todos devem se submeter para que qualquer sociedade tenha 

futuro. A dignidade da vida humana: “É uma verdade irrenunciável que reconhecemos com a 

razão e aceitamos com a consciência. Uma sociedade é nobre e respeitável, nomeadamente 

porque cultiva a busca da verdade e pelo seu apego às verdades fundamentais” (FT 207). 

Por isso, continua: “Temos de nos exercitar em desmascarar as várias modalidades de 

manipulação, deformação e ocultamento da verdade nas esferas pública e privada” (FT 208). 

É a passagem da encíclica em que o Papa dedica maior ênfase à transcendência da verdade 

como pressuposto fundamental para a vida em sociedade. No âmago da questão, está também 

o postulado da lei natural, tratada de maneira implícita pelo documento, pois a verdade: 
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É, antes de mais nada, a busca dos fundamentos mais sólidos que estão na 

base das nossas opções e também das nossas leis. Isto implica aceitar que a 

inteligência humana pode ir além das conveniências do momento atual e 

captar algumas verdades que não mudam, que eram verdade antes de nós e 

sempre o serão. Indagando sobre a natureza humana, a razão descobre 

valores que são universais, porque derivam dela. (FT 208) 

 

 A luz da verdade faz com que a razão descubra aqueles valores inalienáveis para o seu 

agir moral, entre os quais está o respeito pela dignidade da pessoa humana. Esta lei 

“impressa” na natureza humana é a lei natural, que pode ser reconhecida por todas as pessoas 

no reto uso da razão, conforme afirmado por Tomás de Aquino
5
 e pela Doutrina Social da 

Igreja
6
. 

 O pontífice não nega nem rejeita a pluralidade que existe na sociedade, mas alerta que 

a verdade não pode ser um mero consenso da maioria, pois até o consenso pode estar 

equivocado quando desrespeita os valores fundamentais, principalmente a dignidade da 

pessoa humana. Por esse motivo: 

 

Falamos de um diálogo que precisa de ser enriquecido e iluminado por 

razões, por argumentos racionais, por uma variedade de perspectivas, por 

contribuições de diversos conhecimentos e pontos de vista, e que não exclui 

a convicção de que é possível chegar a algumas verdades fundamentais que 

devem e deverão ser sempre defendidas. Aceitar que há alguns valores 

permanentes, embora nem sempre seja fácil reconhecê-los, confere solidez e 

estabilidade a uma ética social. (FT 211) 

 

 Sendo assim, o compromisso com a verdade precisa levar a sociedade a reconhecer 

que existem valores transcendentes que estão para além do momento e não podem ser 

renunciados, ao custo de comprometer seriamente a vida humana e o bem comum. Trata-se de 

                                           
5
 Cf. TOMÁS DE AQUINO, S. Th. I-II, q. 94. 

6
 Assim se expressa o Compêndio de Doutrina Social da Igreja (CDSI), citando uma longa tradição magisterial: 

“A Lei natural “não é senão a luz do intelecto infusa por Deus em nós, graças à qual conhecemos o que se deve 

fazer e o que se deve evitar. Esta luz ou esta lei, deu-a Deus ao homem na criação” e consiste na participação na 

Sua lei eterna, a qual se identifica com o próprio Deus. Esta lei é chamada natural porque a razão que a promulga 

é própria da natureza humana. Ela é universal, estende-se a todos os homens enquanto estabelecida pela razão. 

Nos seus preceitos principais, a lei divina e natural é exposta no Decálogo e indica as normas primeiras e 

essenciais que regulam a vida moral. Ela tem como eixo a aspiração e a submissão a Deus, fonte e juiz de todo o 

bem, e bem assim o sentido do outro como igual a si mesmo. A lei natural exprime a dignidade da pessoa 

humana e estabelece as bases dos seus direitos e dos seus deveres fundamentais” (CDSI 140). Igualmente 

paradigmático neste âmbito é o documento Em busca de uma ética universal: Novo olhar sobre a lei natural, 

publicado pela Comissão Teológica Internacional em 2009 (http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cf 

aith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_po.html). 
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constatar uma “verdade perene” (FT 212) que sustenta a natureza humana e social, sem a qual 

não seria possível sobreviver e desenvolver-se: 

 

Que todo ser humano possui uma dignidade inalienável é uma verdade que 

corresponde à natureza humana, independentemente de qualquer 

transformação cultural. Por isso o ser humano possui a mesma dignidade 

inviolável em todo e qualquer período da história, e ninguém pode sentir-se 

autorizado, pelas circunstâncias, a negar esta convicção nem a agir em 

sentido contrário. (FT 213) 

 

Portanto, aquilo que é conveniente e consensual para uma sociedade não pode estar em 

oposição à verdade objetiva, mas precisa ser construído harmoniosamente, de modo a garantir 

que as normas necessárias para o bem comum sejam a forma externa de algo intrinsecamente 

bom: “a realidade duma verdade objetiva” (FT 212). 

 É um verdadeiro desafio, um pacto que só pode ser realizado no diálogo de quem não 

tem a pretensão de esgotar a verdade, de impor a sua verdade ou de se entregar a uma falsa 

tolerância, negando direitos aos outros. Segundo Francisco, trata-se de um “realismo 

dialogante” (FT 221), que reconhece a verdade e a procura, consciente de não ser o seu único 

detentor. 

 

2.6 A Verdade como exigência para o encontro, o bem comum e a paz 

 

 No capítulo 7 – “percursos de um novo encontro”, o Papa propõe que é preciso 

recomeçar a partir da verdade: não se pode mais continuar a cultivar relações humanas 

baseadas no fingimento, no ocultamento de informações e nos discursos vazios. A verdade 

“nua e crua” (FT 226), aprendida do reconhecimento dos erros passados e da consciência dos 

fatos históricos, ajuda a trilhar um futuro melhor. 

 De acordo com o pontífice, só assim será possível ir mais longe na construção da ética 

social, vencer os conflitos e estabelecer a justiça. Toda crise exige a verdade sobre as suas 

origens. A verdade é inseparável da justiça e da misericórdia, que por sua vez quebra as 

cadeias da violência: 

 

a verdade não deve levar à vingança, mas antes à reconciliação e ao perdão. 

A verdade é contar às famílias dilaceradas pela dor o que aconteceu aos seus 

parentes desaparecidos. A verdade é confessar o que aconteceu aos menores 

recrutados pelos agentes de violência. A verdade é reconhecer o sofrimento 

das mulheres vítimas de violência e de abusos. (FT 227) 

 



REZENDE, Pe. Wendel de Oliveira. Verdade e relativismo moral na Carta Encíclica Fratelli Tutti 

 
Revista Ratio Integralis, Campanha, v. 1, n. 1, p. 173-186, 2021. ISSN: 2763-6127. 

  181 

 Sem essa transparência, sem o compromisso da verdade com os mais fragilizados e as 

vítimas da violência, não pode existir verdadeira fraternidade ou amizade social. Onde há 

ocultamento da verdade, a justiça e a paz não prevalecerão. 

 

2.7 A Verdade transcendente, iluminadora e garantidora de comunhão 

 

 Por fim, no capítulo 8 – “as religiões ao serviço da fraternidade no mundo”, o Bispo de 

Roma defende não apenas o valioso papel das religiões na busca e na vivência da 

fraternidade, mas também no diálogo e no reconhecimento de que todos os seres humanos são 

filhos do mesmo Deus e, portanto, dotados de igual dignidade. 

 Além disso, Francisco retoma a enclícica Centesimus Annus (CA), de S. João Paulo II, 

para afirmar que: 

 

Se não existe uma verdade transcendente, na obediência à qual o homem 

adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que 

garanta relações justas entre os homens. Com efeito, o seu interesse de 

classe, de grupo, de nação contrapõe-nos inevitavelmente uns aos outros. Se 

não se reconhece a verdade transcendente, triunfa a força do poder, e cada 

um tende a aproveitar-se ao máximo dos meios à sua disposição para impor 

o próprio interesse ou opinião, sem atender aos direitos do outro. (CA 44)
7
 

 

 Quando se nega a verdade transcendente, o ser humano corre o risco de ter sua 

dignidade desrespeitada e os seus direitos violados pelos diversos agentes individuais, 

coletivos e sociais. Por isso, todas as religiões devem refletir e agir à luz desta verdade. De 

modo particular, os cristãos precisam beber do “manancial de dignidade humana e 

fraternidade” (FT 277) do Evangelho de Cristo, para comunicá-lo ao mundo, lutando pela 

dignidade da pessoa humana e buscando a comunhão universal. 

 

 

3 O RELATIVISMO MORAL EM QUESTÃO 

 

 Ao defender o primado da verdade sobre todas as relações humanas, nos múltiplos 

matizes apresentados acima, a encíclica já rejeitou de modo enfático o relativismo moral. 

Diferentemente do conceito de “verdade”, o termo “relativismo” aparece em apenas três 

números do documento. 

                                           
7
 S. JOÃO PAULO II, Carta. enc. Centesimus annus (1 de maio de 1991), 44: AAS 83 (1991), 849. 
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 No capítulo 5 – “a política melhor”, ao tratar da caridade que é iluminada pela luz da 

verdade (proveniente da fé e da razão), o Papa afirma que esta relação não permite 

relativismos, mas exige a seriedade da contribuição das diversas ciências. Não há espaço para 

gostos, tendências ou intenções: nada pode ser relativizado quando se trata da dignidade da 

pessoa humana (FT 185). 

 No capítulo 6 – “diálogo e amizade social”, o pontífice diz claramente que o 

“relativismo não é a solução” (FT 206). Sob a aparência de tolerância, ele facilita aos que 

querem entender os valores morais de acordo com a conveniência e esvazia a verdade objetiva 

das leis, fazendo-as parecer uma imposição ou obstáculo. 

 Quando esses princípios estáveis não são garantidos, a manipulação acontece e os 

direitos humanos fundamentais são desrespeitados: falam mais alto a capacidade de 

destruição, o individualismo e o utilitarismo. 

“Ao relativismo junta-se o risco de que o poderoso ou o mais hábil consiga impor uma 

suposta verdade” (FT 209): prevalece a lei do mais forte, o direito não se refere mais a uma 

concepção fundamental de justiça e a moral acaba degradada em um “consenso superficial e 

comprometedor” (FT 210), incapaz de fundamentar qualquer tipo de vida em sociedade. 

Por todos esses motivos, o relativismo do preceito: “Não existem o bem e o mal em si 

mesmos, mas apenas um cálculo de vantagens e desvantagens” (FT 210) é tão danoso para as 

relações humanas e deve ser evitado a todo custo, pelo bem da verdade e graças ao seu caráter 

objetivo. 

 

 

4 VERDADE E RELATIVISMO EM UMA ÉTICA DE VALORES 

 

 Ao se olhar para a proposta do Bispo de Roma na encíclica Fratelli Tutti, entende-se 

que, embora seu documento tenha um escopo teológico e uma finalidade magisterial, seus 

pressupostos morais ressoam em muitos aspectos a ideia de uma ética de valores. Nesse 

sentido, faz recordar o pensamento de Dietrich von Hildebrand, filósofo italiano de 

ascendência alemã. 

 Nascido em Florença em 1889, Hildebrand estudou filosofia na Universidade de 

Göttingen, sob a influência de nomes como Adolf Reinach, Max Scheler e Edmund Husserl, 

professores notórios pela orientação fenomenologista de seus pensamentos e pesquisas, em 

oposição à hegemonia do positivismo dos círculos intelectuais europeus. 
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Convertido ao catolicismo em 1914 pela influência de Scheler, Hildebrand se destacou 

como docente de filosofia na Universidade de Munique de 1918 a 1933, quando teve de se 

exilar devido à perseguição do movimento nazista, contra quem ele se colocou abertamente. 

Foi primeiro para a Áustria, passando sucessivamente por Suíça, França, Portugal e Brasil, até 

chegar aos Estados Unidos em 1940, onde passaria a lecionar definitivamente em Nova York. 

Aí faleceu em 1977. 

Suas obras nas áreas de filosofia moral, social e estética se tornaram bastante 

admiradas pelos departamentos de filosofia e por muitos intelectuais de outras áreas. Sua 

obra-prima Ethics (1950), lançada primeiramente sob o título de Christian Ethics, foi gestada 

no momento crítico da sua saída da Alemanha nazista, organizada e publicada nos Estados 

Unidos, após o término da guerra. 

Na primeira parte do escrito, Hildebrand parte do conceito de importância para chegar 

à definição de um valor moral, pois, segundo ele, “nothing can be willed if it is not given to us 

as being in some way important”
8
 (HILDEBRAND, 2020, p. 27). Quando um objeto possui 

uma importância positiva, há um bem; quando é dotado de uma importângia negativa, há um 

mal. O desejo que um objeto desperta pressupõe a posse de um bem capaz de tocar 

profundamente o sujeito, não de maneira abstrata ou indiferente: “the point of view under 

which we choose something is not at all identical with the objective importance that the object 

has in itself”
9
 (HILDEBRAND, 2020, p. 35). 

Esse “approach”, a abordagem do sujeito em relação ao objeto do seu desejo é 

fundamental para que se possa entender por que alguém escolhe algo pior em relação a um 

bem maior. Hildebrand não concorda com a ideia socrática de que todo mal moral deriva de 

um erro intelectual de escolha, e propõe dois outros tipos de erro. 

O primeiro consiste “in confusing one object with another, or ignoring its true 

nature”
10

 (HILDEBRAND, 2020, p. 47), um tipo de ignorância já descrito por Aristóteles 

como uma razão para a ação involuntária. O segundo erro é a consequência de uma “value-

blindness” (cegueira de valores), que ocorre quando: “a point of view other than the value 

dominates the approach to reality; the point of view […] of what satisfies our pride and 

concupiscence: we are therefore blinded to certain values”
11

 (HILDEBRAND, 2020, p. 49). 

                                           
8
 “Nada pode ser desejado se não for dado a nós como sendo, de alguma forma, importante” (tradução nossa). 

9
 “O ponto de vista sob o qual nós escolhemos alguma coisa não é todo idêntico à importância objetiva que o 

objeto tem em si mesmo” (tradução nossa). 
10

 “Em confundir um objeto com outro, ou ignorar sua verdadeira natureza” (tradução nossa). 
11

 “Um ponto de vista (diferente do valor) domina a abordagem da realidade; o ponto de vista [...] do que satisfaz 

nosso orgulho ou concupiscência: consequentemente, nós ficamos cegos para certos valores” (tradução nossa). 
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 Dessa maneira, tanto por ignorância quanto por orgulho ou concupiscência, um sujeito 

pode se deixar levar pelo mal moral, afastando-se do bem e da verdade dos valores, porque: 

“Value embodies the true, the valid, the objectively important. It has a place in the order of 

fundamental notions other than the subjectively satisfying. It belongs […] to those ultimate 

data and notions such as being, truth, and knowledge”
12

 (HILDEBRAND, 2020, p. 50). 

 Uma pessoa que se deixa guiar apenas por aquilo que é “merely subjectively 

satisfying”
13

 (HILDEBRAND, 2020, p. 51) não compreende a importância e a medida 

objetiva dos valores morais e pode cometer toda sorte de erros, afetando a si mesmo e a 

sociedade. E, em linhas gerais, pode-se dizer que Hildebrand (2020, p. 135-145) diferencia os 

valores de acordo com os domínios (ou famílias) a que pertencem e, entre si, de acordo com a 

sua maior ou menor importância. 

Os valores qualitativos referem-se a um tema ou ratio que os diferencia: podem ser 

morais, intelectuais, estéticos etc.; eles transcendem ao indivíduo que os possui ou pratica; a 

cada valor qualitativo opõe-se um contrário (desvalor). Já os valores ontológicos são 

intrínsecos ao ser: não possuem opostos, mas sim privação (existem enquanto há o ser); são 

próprios do ser como tal: sua dignidade de vida, sua alma imortal, sua forma humana, etc. 

Portanto, sem a primazia do valor enquanto categoria ética irrenunciável (isto é, 

valores ontológicos e ontológicos) e da sua importância (em si mesmo), o sujeito cai 

facilmente no relativismo moral, bastante disseminado no contexto atual. E, segundo 

Hildebrand (2020, p. 110), o relativismo ético é consequência do relativismo geral (ou do 

ceticismo radical): ao negar a possibilidade de um conhecimento objetivo de qualquer coisa, 

ele defende que não há mais uma verdade objetiva para, enfim, negar o valor moral objetivo 

ou qualquer norma ética. Contudo, o próprio relativismo é contraditório, pois ao dizer que não 

há mais uma verdade objetiva, essa própria afirmação torna-se uma pretensão de verdade 

válida objetivamente (o que havia sido anteriormente negado). 

Além disso, os relativistas éticos rejeitam as normas morais, postulam a total 

relativização dos valores estéticos (subjetivos e baseados no gosto pessoal), porém aceitam 

outros valores como objetivos (tais como vida, saúde, democracia, etc.), “even though they 

will not theoretically admit them to be so”
14

 (HILDEBRAND, 2020, p. 112). 

                                           
12

 “O valor incorpora o verdadeiro, o válido, o que é objetivamente importante. Ele tem um lugar na ordem das 

noções fundamentais, para além do satisfazer subjetivamente. O valor pertence [...] àqueles últimos dados e 

noções [da realidade], tais como o ser, a verdade, o conhecimento” (tradução nossa). 
13

 “Meramente satisfatório subjetivamente” (tradução nossa). 
14

 “Mesmo que eles não admitam teoreticamente de serem assim” (tradução nossa). 
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Todavia, apesar de todas as tendências e variações culturais entre as sociedades e 

nações, para Hildebrand é errôneo concluir que não mais qualquer norma moral objetiva “only 

because we find many different opinions concerning what is considered to be morally good 

and evil”
15

 (HILDEBRAND, 2020, p. 113). Segundo o filósofo, isso acontece porque mesmo 

se alguém afirmasse que todas as convicções de uma sociedade são falaciosas “due to our 

confusing the pseudo-objectivity of the interpersonal reality of an idea with its truth, the 

notion of truth as such would still remain untouched”
16

 (HILDEBRAND, 2020, p. 116). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A partir dessas afirmações de Hildebrand, parece ter ficado claro como a 

inconsistência do relativismo ético não se sustenta ante à verdade objetiva dos valores morais, 

cuja importância dá sentido à vida humana e estabelece relações saudáveis entre as pessoas 

das mais variadas sociedades e culturas. 

Nesse sentido é que o presente artigo se propôs a pensar as declarações da encíclica 

Fratelli Tutti como uma expressão magisterial de uma “ética de valores”. Ao defender a 

validade e a perenidade dos valores morais para toda a família humana, o texto pontifício 

buscou com afinco a rejeição do relativismo, que enfraquece os laços sociais. 

Sem a referência aos valores ontológicos da vida e aos valores qualitativos morais, 

fundados na verdade objetiva da natureza humana (cuja dignidade é imutável e universal), a 

ética se torna presa fácil do relativismo, do subjetivismo e da manipulação ideológica. Mas 

que fique claro: a objetividade dos valores não anula nem condena a pluralidade dos 

indivíduos, culturas e sociedades. 

Ao contrário, valoriza-as ao defender a busca conjunta pela verdade inscrita na 

natureza humana. Esse diálogo de toda a sociedade, tão bem defendido na encíclica, torna-se 

eficaz justamente quando colhe a contribuição dos vários indivíduos, grupos sociais, 

instituições civis e governamentais, ciências e religiões. 

Longe de um relativismo travestido de tolerância ou de um consenso superficial de 

partes, esse empenho pelo bem comum se torna uma realidade concreta nas sociedades 

                                           
15

 “Somente porque nós encontramos muitas opiniões diferentes sobre o que é considerado a ser moralmente 

bom ou ruim” (tradução nossa). 
16

 “Devido ao nosso confundir a pseudo-objetividade da realidade interpessoal de uma ideia com a sua verdade, a 

noção de verdade como tal continuaria a permanecer intocável” (tradução nossa). 
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quando se respeita a verdade elementar sobre o próprio ser humano: a sua dignidade 

inviolável de vida. 

Portanto, para existir verdadeira fraternidade universal e amizade social, é 

imprescindível a vivência de uma ética de valores. Assim, percebe-se o quanto as afirmações 

do Bispo de Roma e do filósofo Hildebrand possuem denominadores em comum. 
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