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1 INTRODUÇÃO 
No trabalho descrevo e evidencio a relevância da categoria Sociabilidade (Finnis, 2007), além de 
estabelecer relações entre a categoria e a construção de bem comum, um conceito filosófico da 
maior importância para John Finnis (2007) expresso na obra Lei Natural e Direitos Naturais. Ao 
evidenciar a relevância do conceito sociabilidade – central na obra de Finnis (2007), indico, no artigo, 
que o autor escolhe a sociabilidade como um dos bens humanos básicos e a ela atribui valor na 
construção do bem comum. Para ele, a sociabilidade, “em sua forma mais fraca, é realizada por um 
mínimo de paz e harmonia entre os homens”. No entanto, ela “passa por todas as formas de 
comunidade humana e vai até a sua forma mais forte, no desabrochar da amizade plena” (FINNIS, 
2007, p. 93). O foco, assim, foi abordar teoricamente uma das categorias desenvolvidas pelo filósofo, 
a sociabilidade, relacionando-a com o conceito de bem Comum. Os procedimentos foram 
organizados a partir da ideia de conceituação da sociabilidade e do bem comum, expressos na obra 
do autor e as possíveis relações entre os dois conceitos. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
O pensador australiano/inglês John Finnis (2007), em Lei Natural e Direitos Naturais, apresenta e 
argumenta por bens humanos básicos que devem ser buscados e protegidos pelas instituições. 
Elencada como um bem humano básico, a Sociabilidade, “que em sua forma mais fraca, é realizada 
por um mínimo de paz e harmonia entre os homens, passa por todas as formas de comunidade 
humana e vai até a sua forma mais forte, no desabrochar da amizade plena”. E como é conceituada a 
sociabilidade? Nas palavras de Finnis: “Amar ao próximo como a si mesmo requer um viver em 
comunidade política com os outros”. Essa é a melhor definição de sociabilidade. O ‘amar ao próximo 
como a si mesmo’ tem implicação com a sociabilidade (amizade) e o bem comum, mostrando que os 
indivíduos estão envolvidos diretamente ou indiretamente com o bem comum. Portanto todos têm 
responsabilidade com o bem comum, estas pessoas vivem e realizam seus projetos de vida nesta 
comunidade. Segundo Finnis, “a amizade envolve agir no interesse dos propósitos do amigo, do bem-
estar do amigo”. Assim, para o pensador, a amizade entre os membros de uma comunidade constrói 
vias possíveis de diálogos e influencia o exercício racional prático para certas decisões sociais. O 
princípio da amizade é a colaboração entre os amigos com o foco em fomentar o florescimento 
humano. O foco é evidenciar teoricamente uma das categorias desenvolvidas pelo filósofo John 
Finnis: a sociabilidade, relacionando-a com o conceito de Bem Comum. Para tal, utilizarei como 
referência uma de suas mais recentes publicações: Lei Natural e Direitos Naturais (FINNIS, 2007). 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO) 
A cientificidade, ou seja, a validade dos conceitos, teses e seus princípios, têm de ser pensada como 
“uma idéia reguladora de alta abstração e não como sinônimo de modelos e normas a serem 
seguidos”, de acordo com Minayo (2010). Para a pesquisadora, “o nível de consciência histórica das 



Ciências Sociais está referido ao nível de consciência histórica da sociedade de seu tempo, embora 
essas criações humanas não se confundam”. As Ciências Sociais, e, no caso específico a Filosofia, tem 
métodos, instrumentos e a criatividade do pesquisador como balizadores de suas investidas teórico-
científicas. Assim, de acordo com Minayo (2010), a metodologia “inclui simultaneamente a teoria da 
abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 
criatividade do pesquisador, o que seria dizer a sua experiência, capacidade pessoal e sensibilidade. 
Se a metodologia é “muito mais que técnicas”, pois inclui “concepções teóricas da abordagem, 
articulando-se com a teoria, com a realidade empírica e com os pensamentos sobre a realidade”, 
segundo Minayo, colocar em discussão teorias e métodos produz, de acordo com Kuhn (1978), o 
progresso da ciência, especialmente pela quebra de paradigmas. As questões de pesquisa que vão 
orientar no recorte do problema são: 1) O que é Sociabilidade na obra de Finnis (2007)? 2) Qual a 
importância dessa categoria na construção do conceito de Bem Comum? 3)O que significa afirmar 
que a sociabilidade é um bem humano básico para Finnis (2007)? 4) Como posso circunscrever a 
categoria sociabilidade e relacioná-la com a constituição desse “viver em comunidade política com os 
outros”?. 
 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  
Estudos feitos em determinadas sociedades mostraram que já existem princípios básicos que 
direcionam os comportamentos comunitários entre os indivíduos, especialmente princípios que 
preservam a vida individual e a comunidade. Para Finnis (2007), todas as sociedades humanas 
demonstram uma preocupação com o valor da vida humana, com a procriação, a verdade, a 
cooperação, o bem comum, a obrigação entre os indivíduos, a justiça dentro dos grupos e todos 
conhecem a amizade. Para serem alcançados e reconhecidos, prescindem da sociabilidade e da 
razoabilidade prática. São esses bens que formam valores básicos que preservam e garantem 
longevidade aos indivíduos das comunidades e, também, seus futuros membros (gerações que virão 
a desfrutar de valores básicos já estabelecidos). Quanto ao bonum commune (bem comum), de 
acordo com Finnis (2007), este se refere ao “fator ou conjunto de fatores que, segundo 
considerações no raciocínio prático de alguém, daria um sentido à sua colaboração com outros, ou 
daria razões para isso e igualmente, do ponto de vista deles, daria razões para a colaboração deles 
uns com os outros e com ele” (FINNIS, 2007, p.154). Fator, ou conjunto de fatores, para o 
pesquisador, o bem comum pode ser um “valor, um objeto operacional concreto ou as condições 
para realizar um valor ou atingir um objeto”. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Bem comum é “um conjunto de condições que permite que os membros de uma comunidade 
atinjam por si mesmos objetivos razoáveis, ou que realize de modo razoável, por si mesmos, o valor 
em nome do qual eles têm razão de colaborar uns com os outros (positiva ou negativamente) em 
uma comunidade” (FINNIS, 2007, p.155). O indivíduo quando busca fomentar “qualquer bem comum 
está rejeitando as reivindicações do interesse pessoal, mas não está ignorando seus próprios 
interesses...” (FINNIS, 2007, p.156). Portanto, ao promover a sociabilidade, o bem comum e outros 
bens humanos básicos, os participantes estão desenvolvendo o florescimento humano, que é 
atingido através dos bens humanos básicos.  
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