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ApRESENTAçãO
Os estudos publicados neste volume ligam‑se às pesquisas desenvolvidas no gru‑

po de pesquisa Fundamentos e Fronteiras do Direito.
José Luiz Quadros de Magalhães, da UFMG, e Bruno Amaro Lacerda, da UFJF, 

integram o grupo de pesquisa desde 2006. Embora não mais integrem o corpo docen‑
te do Mestrado em Direito Hermenêutica e Direitos Fundamentais, da UNIPAC, a que o 
grupo se liga, sua colaboração segue relevante, contribuindo com nossas discussões em 
bancas, eventos, orientações e publicações.

Marta Alencar, Mauricio Filó, Mauro Filó, José Carlos Henriques, Liliam de 
Oliveira e Patrícia Ferreira integram o grupo de pesquisa desde o tempo em que cur‑
saram o Mestrado. São agora Mestres em Direito, seguindo carreiras brilhantes como 
professores. Em 2009, por sugestão deles, levamos a efeito uma experiência que surgiu 
espontaneamente como sugestão de um “texto – paper” para conclusão da disciplina. 
Cada aluno escolheria uma obra prima da literatura universal sob o prisma do conflito, 
de tal modo que a experiência do conflito, em que esfera fosse, ocasionaria uma possi‑
bilidade da ocorrência do DIREITO.

Foi assim que surgiram trabalhos tendo por canteiro de obra, Ilíada e Odisseia, O 
Livro de Jó do Antigo Testamento, As Mil e Uma Noites, A Divina Comédia, Don Quixo‑
te de la Mancha, As três formas de existência malograda de Biswanger, As confissões de 
Santo Agostinho, O mal estar na Civilização de Freud, Os irmãos Karamazof e Crime e 
Castigo de Dostoievski, O sim e o não de Zoren Kierkegaard, O Ensaio sobre Cequeira 
de José Saramago, Os Miseráveis de Victor Hugo, Hamlet de Shakspeare, Grande Sertão 
Veredas de Guimarães Rosa etc.

O campo se abriu com tal fertilidade que tivemos que restringir o enfoque para 
uma ou outra obra, de onde pudéssemos deduzir, da experiência do conflito, fosse psi‑
cológico, social ou político, elementos com vizinhança o mais imediata possível, da gê‑
nese do fenômeno jurídico.

Assim tivemos que avaliar em que medida uma experiência conflituosa que ocor‑
re a nível do imaginário, por exemplo de um Dostoievski ou de um Homero, pode ser 
chamada como válida para fundamentar a elaboração de um enunciado legal ou fun‑
damentar uma sentença sob o pálio da equidade e sustentar‑se jurisprudencialmente. 
Será que poderíamos afirmar que o ilícito é engendrado aprioristicamente do subsolo 
do nosso imaginário?

Estamos, portanto, transformando esta aventura intelectual num convite a todos 
os que se interessam pela filosofia do direito, a avaliar esta iniciativa não evidentemente 
por seus modestos resultados, mas muito mais por seu aspecto pedagógico/heurístico.
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Desta colheita, destaco a título de exemplo o trabalho As Três Formas de uma Exis‑
tência Malograda. O autor chama a nossa atenção para a natureza desenganadamen‑
te conflituosa do “dasein”. De como a existência humana é fadada ao insucesso, donde 
o surgimento do conflito ser uma decorrência “ex radice” da própria natureza humana.

Já em sua belíssima dissertação de mestrado feita no programa de pós graduação na 
Universidade Federal de Ouro Preto, o autor, Prof. José Carlos Henriques, lança luz sobre 
a natureza desta experiência imaginária que nasce do estético e aponta para o ontológico:

Para Dufrenne, se na experiência estética, é pela via do “a priori” afetivo que 
saltamos para o ontológico, seria o logos instância apta à constituição de um 
discurso neste campo? Se afirmativa a resposta, por certo, esta aptidão seria li‑
mitada. Quais seriam então esses limites? (...) É neste contexto que aparecerá, 
como corolário da crítica a experiência estética, a hipótese de sua significação 
ontológica. Significação que deve ser estendida a toda forma de expe riência, 
tendo em vista o caráter exemplar, pragmático da experiência estética.1

Se a simetria entre o imaginário e o ontológico passa por um estreito perigoso, 
não podemos fugir a esta dificuldade no diagnóstico do trajeto que vai da intenção à 
ação, do abstrato ao concreto, do universal ao individual, do transcendental ao real.

Nosso problema central é o conflito intersubjetivo, experiência humana radical 
cuja compreensão e adequado tratamento científico é condição sine qua non para uma 
boa Teoria do Direito. Sou especialmente grato a estes meus alunos‑colegas por esta co‑
laboração, e por tudo mais.

Sergio Nojiri, da Universidade de São Paulo, Maria Ivonete Santos Silva, da Uni‑
versidade Federal de Uberlândia, e Antonio Sá da Silva, da Universidade Federal da 
Bahia, não integram o grupo, mas honram‑nos com sua participação e interlocução ao 
atender ao desafio deste volume.

Outros autores, ainda, são graduandos em Direito, ligando‑se à atividade do Prof. 
Nuno Coelho na USP. Os belos textos da parte final do livro foram escritos por Victor 
de Sousa, Larissa Soares, Heloísa Rodrigues e Ricardo Tieri, que estão entre os melho‑
res alunos da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.

A participação de todos é‑nos muito grata, mostrando como a reflexão sobre o 
direito a partir de outros olhares, especialmente inspirados, como a filosofia, a psico‑
logia e a arte: a literatura, o cinema, o teatro..., têm despertado desenvolvimentos e re‑
ações interessantes.

Sebastião Trogo

1 HENRIQUES. José Carlos. Dissertação de Mestrado, cap. III – A Hipótese da Significação 
Ontológica como Corolário de uma Crítica da Experiência Estética. Este texto consagra belas 
reflexões a propósito da leitura da “Fenomenologia da Percepção Estética” de Mikel Dufrenne.
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DIREITO, ARTE E A FORMAçãO DO juRISTA. 
ESTuDO INTRODuTóRIO

Uma pessoa pode julgar bem as coisas que conhece, diz Aristóteles na Ética a Ni‑
cômaco. Com isto, chama a atenção para a experiência como condição sine qua non do 
desenvolvimento das virtudes do caráter (virtudes éticas) e da inteligência (virtudes 
dianoéticas, ou intelectuais).

Ao mesmo tempo em que admitimos, no século XX, de modo radical, que nossa 
forma de experimentar o mundo, o modo como pensamos e desejamos, e até mesmo 
nossas reações afetivas, são construídas historicamente, resultando da biografia e da 
nossa inserção no tempo, damos nova atenção às explicações aristotélicas sobre o ho‑
mem como fruto de experiência e habituação, como pai e filho de si mesmo.

A construção do caráter, como conjunto de disposições (hábitos) do desejo, mar‑
ca toda a vida humana. Mesmo sendo a felicidade alcançável nesta vida (que é o obje‑
tivo final e em‑si de todas as atividades humanas: ser uma pessoa plena, conquistando 
um bom caráter, inteligência e bom senso, e também os bens exteriores indispensáveis 
para o sucesso: carreira, família, saúde, amigos, honra...) o trabalho pela realização pes‑
soal, é infinito. Para Aristóteles, é possível “chegar lá”, alcançando a eudaimonia nesta 
vida, mas nem por isso cessam os esforços: é preciso diligenciar sempre, para não por 
tudo a perder. Viver é procurar, e nós nos formamos nesta busca. Não estamos nun‑
ca prontos, mas mantemo‑nos abertos, como humanos, a permanente reconstrução.

A construção de virtudes e vícios pode ser pensada sob a forma de um círculo. As 
ações geram, no seu autor, o hábito de agir de certo modo. Ao mesmo tempo, o hábi‑
to induz a agir do modo correspondente. Boas ações são estimuladas pelo bom caráter 
(virtude), que por sua vez resulta de boas ações. Em sentido contrário, más ações ge‑
ram vícios, que estimularão novas más ações. Embora sempre podendo reinventar‑nos, 
o passado tem grande poder sobre nossas ações.

A mesma circularidade aparece na construção da inteligência. O esforço de pen‑
sar produz em nós o poder de pensar. Isto vale para a inteligência prática (sensatez), 
para a teórica e para a habilidade técnica. Aprende‑se a tocar piano, tocando. Só há 
um caminho para torna‑se bom em matemática: dedicar‑se à matemática. Do mesmo 
modo, aprende‑se a tomar decisões da vida resolvendo problemas. Assim, alguém se 
torna “afiado” em questões práticas apenas ser for exposto a situações práticas. São as 
situações existenciais que, desafiando nossa inteligência prática, dão‑nos a oportunida‑
de de desenvolvê‑la.
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Razão e desejo forjam‑se assim em situações existenciais em que surge o desafio 
de lidar com as emoções, com o prazer e a dor que nos levam a fugir ou a perseguir al‑
guma coisa. Este é fundamentalmente o desafio da vida ética, e que nos torna capazes 
e carentes do Direito: o desafio de lidar adequadamente com as paixões que nos assal‑
tam, em nossas relações com os outros. Um homem bom, diz Aristóteles, não é indi‑
ferente às paixões, ou desprovido delas. Isto seria um monstro, não um humano. Para 
nós, apaixonar‑se é essencial. Mas há diferentes modos de lidar com as paixões. Al‑
guém pode deixar‑se arrastar por elas, deixando de ser livre (no sentido grego, a liber‑
dade significa ser senhor, neste caso, senhor de si mesmo; quem não tem autodomínio 
fracassa como humano exatamente porque se torna escravo de seu ódio, de seu medo, 
de sua libido etc...).

Aprender a viver bem, conquistando caráter e inteligência prática, é aprender a li‑
dar com suas paixões. Mais uma vez fica claro como esta tarefa é difícil, e como só pode 
ser cumprida pela experiência – nas situações da convivência com o outro, que também 
são vivências de si mesmo.

Não por acaso, Aristóteles diz que uma criança ou alguém no início da vida não 
pode considerar‑se uma pessoa realizada. Ter uma vida plena inclui, essencialmente, 
ter um bom caráter (bons hábitos do desejo na relação com as outras pessoas) e inteli‑
gência (que também é construída, como vimos, pelo exercício), na lida com suas pró‑
prias emoções. Ser uma pessoa plena significa, antes de tudo, ser sensato e justo: ter au‑
todomínio, saber tomar decisões na vida, sem passar por cima dos outros. Isto é, sem 
construir sua felicidade à custa dos demais: desejar o que é seu, e não o que pertence 
ao outro. Ser sensato é saber ser justo, na famosa síntese de Aristóteles: desejar para si 
o que é seu, e dar ao outro o que é do outro.

Não é possível ser justo sem ser sensato, pois a sensatez é a virtude da inteligência 
que nos torna capazes de compreender e julgar bem as situações intersubjetivas. Mes‑
mo tendo a resolução de não tomar o que é do outro – e a também essencial disposi‑
ção de não permitir que o outro tome o meu (sem a qual tampouco é possível ser feliz) 
– resta o trabalho de descobrir, a cada situação, a linha divisória entre o meu e o seu, a 
qual deve ser assinalada pela sensatez. Ou seja, não basta querer ser justo, é preciso sa‑
ber agir com justiça a cada vez, o que requer sensatez (prudentia, em latim, ou phrone‑
sis, em grego).

O trabalho do juiz, como terceiro, é estabelecer esta linha divisória entre o que 
pertence a cada uma das partes em conflito, e resolver o caso de acordo com ela: dar a 
cada um o que é seu. É um trabalho difícil, diz Aristóteles, porque este meio‑termo não 
é sempre o mesmo, mas varia conforme a situação concreta. Ela depende das circuns‑
tâncias particulares do caso; varia conforme as pessoas envolvidas (será diferente, por‑
tanto, se a pessoa em questão for eu, ou você), o lugar, o tempo, os meios disponíveis...
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Nem a existência da lei como critério de solução elimina o trabalho de descobrir o 
meio termo no caso concreto. O problema é que a lei dispõe sobre as situações de modo 
genérico, não levando em consideração, como é óbvio, as peculiaridades de cada caso 
a que será aplicada.

Ciente desta dificuldade, o próprio legislador muitas vezes outorga ao juiz gran‑
de espaço de determinação prudencial (em que a sensatez é convocada). Pense‑se, por 
exemplo, no art. 59 do Código Penal brasileiro, que elenca as chamadas circunstâncias 
judiciais de aplicação da pena. Mas além do espaço expressa ou implicitamente deixa‑
do pela lei, há o problema da sua própria aplicabilidade. De acordo com Aristóteles, o 
juiz deve estar atento para a possibilidade de deixar de aplicar a lei, quando sua inade‑
quação ao caso concreto torná‑la injusta. Nesta hipótese, o juiz deve exercitar a virtude 
da equidade, como capacidade de corrigir a lei, adequando‑a ao caso concreto. Eviden‑
temente, não há equidade sem sensatez.

A sensatez (ou a prudência, como mais tradicionalmente esta virtude do intelecto 
é conhecida) é, assim, exigida para a interpretação da lei e dos fatos estruturantes da si‑
tuação concreta. Não é possível ser um bom juiz sem ela. Torna‑se central, então, a per‑
gunta: como esta inteligência pode ser desenvolvida?

A sensatez é uma virtude, eis a primeira pista de que dispomos. Assim, ela apenas 
pode ser construída pelo exercício. Mas há ainda uma diferença no modo como as vá‑
rias virtudes intelectuais (como o pensamento matemático e o prático) são construídas. 
Um jovem pode tornar‑se um bom matemático ou mesmo um bom pianista, se dedi‑
car‑se a isto e tiver um bom professor, mas não uma pessoa prudente, no sentido aris‑
totélico, porque isso exige experiência de vida.

A sensatez do juiz só pode ser construída por meio da experiência prática, seja 
vivendo situações, seja julgando‑as. A formação do jurista não pode, por isto, redu‑
zir‑se ao aprendizado da lei, mas apenas se forja pela efetiva experiência do mundo in‑
tersubjetivo. É preciso familiaridade com as coisas humanas para desenvolver este tipo 
de inteligência.

Esta conclusão põe problemas interessantes à Teoria do Direito e à Educação 
Jurídica.

Para a Teoria do Direito, abre‑se o desafio de conceber o pensamento jurídico em 
sua especificidade. Isto significa, por exemplo, que ele não se reduz a uma espécie de 
lógica. Abrem‑se as dimensões retórica e hermenêutica como essenciais do pensamen‑
to jurídico. O pensamento jurídico, como pensamento prático, desenvolve‑se necessa‑
riamente no contexto conturbado do desejo e das paixões, com os quais deve saber dia‑
logar. Ele é provocado pela dimensão apetitiva e passional do ser humano, e sua tarefa 
é buscar uma resposta adequada aos desafios que desejo e paixão impõem às relações 
intersubjetivas. A retórica e a hermenêutica, diferentemente da lógica, partem do pres‑
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Direito, Filosofia e Arte – Ensaios de Fenomenologia do ConflitoXII

suposto de que desejo e paixão são constitutivos da verdade dos objetos, lidando com 
eles desde o início.

Já para a Educação Jurídica, aparece o desafio de repensar as estratégias de cons‑
trução do pensamento jurídico como um saber do tipo prudencial, admitindo como 
inerentes à sua racionalidade tanto o desejo como a paixão. Ela deve reconhecer a for‑
mação do jurista como resultado não apenas de um aprendizado, mas de uma vivên‑
cia. Ela não se realiza como absorção indiferente de critérios de solução, mas pela com-
preensão, no sentido forte com que Dilthey a pensou, implicando entender, desejar e 
sentir.

Aqui, as relações entre Direito e Arte têm especial interesse. Tudo que dissemos, 
com Aristóteles, pode ser pensado de modo diferente, com recurso à categoria “mun‑
do”, que Husserl foi buscar a Dilthey. O mundo de cada um é forjado pelas experiências 
vividas, pelas quais o significado de cada coisa constitui‑se para nós. Este significado, 
que é objeto da compreensão, não é apenas intelectivo, mas tem uma coloração voliti‑
va e emotiva igualmente essencial. Pela história de vida de cada um, construímos um 
mundo de experiências à luz das quais tudo faz sentido para nós. Por meio desta his‑
tória vivida, constrói‑se também o que cada um de nós é. Por isso, nossa percepção do 
mundo, e as reações e as ações que exteriorizamos, são possibilitadas (embora nunca 
inteiramente predeterminadas) por ela. Interpretamos o mundo – julgamos – a partir 
da experiência de mundo que trazemos, e da pessoa que é construída ao construir‑se o 
mundo em nós. A construção do mundo não é um processo de acumulação intelectiva 
de significados, mas confunde‑se com a construção da personalidade, porque é um em‑
penho também do desejo e das emoções com as quais aprendemos a lidar, mal ou bem.

A formação do caráter e da inteligência do juiz, assim, fica traduzida como o pro‑
cesso por qual o mundo do juiz se forja, e assim a sua própria personalidade. Estas duas 
aproximações (seja a fundada na ética das virtudes de Aristóteles, seja este recurso fe‑
nomenológico ao conceito de “mundo”) trazem alguns esclarecimentos importantes 
para a educação jurídica. Em primeiro lugar, deixa claro que o que o juiz é resulta de 
muito mais do que aquilo que aprendeu nos bancos das Faculdades de Direito. É o re‑
sultado de toda a sua vida. Ele julgará a partir do mundo e da pessoa que se construí‑
ram ao longo da vida inteira. Julgar é compreender situações intersubjetivas, e tal com‑
preensão envolve não apenas uma tarefa intelectual, mas sofre a intervenção de seu 
desejo e de sua paixão: de seu caráter, portanto.

Por outro lado, chama a atenção para que a formação do jurista, que passa ao me‑
nos cinco anos na Faculdade de Direito, pode receber de nós Professores uma influên‑
cia maior que suspeitamos. A construção do mundo, e do caráter, é infinito, e aconte‑
ce com certeza de modo muito intenso durante os anos em que o futuro jurista convive 
conosco. As situações intersubjetivas por quais passa na comunidade universitária – 
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Direito, Arte e a formação do jurista. Estudo introdutório XIII

ou às quais testemunha, o que é, de alguma forma, participar – transformam o jurista 
em formação, reconstruindo, nele, o mundo – e a sua personalidade. Esclarece‑se que 
a educação jurídica, como universo de vivências, vai muito além das informações so‑
bre leis e julgamentos passados em sala de aula. Ela compreende toda a experiência éti‑
ca, política e cultural que a Universidade abriga, em que o estudante mobiliza sua inte‑
ligência, seu desejo e sua emoção, transformando‑se.

Neste contexto, a arte tem papel muito importante. Como quer que se a conceitue, 
é inevitável pensar no seu impacto sobre a integridade da alma: razão, desejo e paixão 
são mobilizados pela experiência artística, possibilitando vivências de um modo mui‑
to singular. Pela obra de arte, abre‑se o mundo. Há, como lembra Heidegger, duas via 
pelas quais o mundo se constrói: pela experiência da própria coisa, ou pelo que sabe‑
mos dela pela linguagem. A experiência da arte dá‑nos mundo, permitindo compreen‑
der o outro de novas maneiras. Isto torna familiar o que é estranho, aproximando o ou‑
tro de nós. Forja‑se a personalidade. Ao jurista, o que é humano não pode ser estranho.

Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho
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Constitucionalismo e ideologia (uma discussão cinematográfica) 3

1. Introdução

Neste texto procuramos desenvolver algumas reflexões sobre os mecanismos 
ideológicos utilizados pelo poder para dominar, encobrindo os reais interesses que 
motivam as ações políticas e econômicas, assim como a construção do discurso ju‑
rídico. Começando pela analise da formação do Estado constitucional em suas li‑
nhas gerais vamos ressaltar as contradições entre o discurso oficial e como se mos‑
trou a realidade das relações sociais e econômicas.

As teorias enquanto simplificações coerentes sistematizadas do real observado 
constroem códigos próprios que passam a ser instrumentos não só de compreen‑
são, mas também de limitação do campo de compreensão e muitas vezes como 
exercício de poder de grupos sobre outros grupos. Ou seja, se o conhecimento 
pode ter o condão de libertar, mas também, o conhecimento elitizado, escondido 
em códigos secretos, ou labirintos linguísticos, torna‑se fator de dominação ideo‑
lógica, dominação esta fundamental para a legitimação de poderes excludentes.

Simplificando e procurando simplificar a saída do labirinto, podemos pensar 
que o conhecimento científico, organizado e sistemático, construído sobre bases 
metodológicas, explica e reorganiza práticas que têm seu método e coerência pró‑
pria, ou em outras palavras: o conhecimento popular e as práticas sociais não se re‑
sumem às manifestações tradicionais não reflexivas, fundamentos religiosos e pre‑
conceitos; da mesma forma que a ciência moderna impregnou‑se de preconceitos, 
novas sacralizações e verdades formais arrogantes e pré‑potentes. Sem negar um e 
outro, ou sem escolher um ou o outro, a história pode nos ensinar que por meio de 
uma racionalização podemos organizar a produção de um conhecimento construí‑
do no cotidiano, retirando os preconceitos e tradições não reflexivas do que chama‑
mos “senso comum”, desde que a ciência também não construa preconceitos sofis‑
ticados e novas sacralizações para uma nova prática religiosa.

Ou: muitas pessoas em muitos momentos da história acharam que inventa‑
ram a roda, e muitos ainda continuam inventando.

Para discutir o encobrimento do real como mecanismo ideológico de domi‑
nação, vamos nos valer do cinema, a sétima arte, especialmente de filmes recentes 
que por meio de uma linguagem popular discutem o tema aqui teorizado. Se o ci‑
nema, as histórias em quadrinhos, seriados de televisão e desenhos animados en‑
quanto artes populares contemporâneas são utilizados para manipular, criar com‑
portamentos, da mesma maneira têm servido para gerar reflexões críticas capazes 
de revelar um real encoberto por diversas formas de manifestação da ideologia he‑
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gemônica. Se os quadrinhos criam o mito do cidadão herói nacional como no Ca‑
pitão América na 2ª Guerra Mundial; ou do bom capitalista no Tio Patinhas; se 
o cinema foi instrumento de penetração cultural e transferência de valores como 
Carmem Miranda, também os quadrinhos cumpriram esta função de aproxima‑
ção e penetração no conhecido Zé Carioca de Walt Disney. Desde presidentes he‑
róis que pilotam caças de combate contra extraterrestres até presidentes que lutam 
contra terroristas sacralizando a instituição presidencial norte‑americana até este‑
reótipos de bandidos morenos e bigodudos nos desenhos animados, a arte popular 
também por meio do estranhamento nas formas de representação do real pode li‑
bertar, revelando como funcionam os instrumentos de manipulação, de naturaliza‑
ção e sacralização a serviço de interesses específicos.

2.  Do nascimento do constitucionalismo moderno proclamando 
liberdade e igualdade e outros mitos modernos

O constitucionalismo moderno se afirmou com as revoluções burguesas na 
Inglaterra, em 1688; nos Estados Unidos, em 1776, e na França, em 1789. Pode‑
mos, entretanto, encontrar o embrião desse constitucionalismo já na Magna Carta 
de 1215. Não que a Magna Carta seja a primeira Constituição moderna, mas nela 
já estão presentes os elementos essenciais deste moderno constitucionalismo como 
limitação do poder do Estado e a declaração dos Direitos fundamentais da pessoa 
humana, o que a tornou uma referencia histórica para alguns pesquisadores.

Podemos dizer que, desde o início do processo de afirmação do constitucio‑
nalismo moderno no século XVIII até os dias de hoje, toda e qualquer Constitui‑
ção do mundo, seja qual for o seu tipo, liberal, social ou socialista, contém sempre 
como conteúdo de suas normas estes dois elementos: normas de organização e fun‑
cionamento do Estado, distribuição de competências e, portanto, limitação do po‑
der do Estado e normas que declaram e posteriormente protegem e garantem os 
direitos fundamentais da pessoa humana. O que muda de Constituição para Cons‑
tituição é a forma de tratamento constitucional oferecida a este conteúdo, ou seja, o 
grau de limitação ao poder do Estado, a forma como o poder deste está organizado 
e os meios existentes de participação popular e de respeito à liberdade de impren‑
sa, de consciência e de expressão, o respeito às minorias e a diversidade cultural e 
étnica (regime e sistema político), a maneira de distribuição de competência e de 
organização do território do Estado (forma de Estado), a relação entre os poderes 
do Estado (sistema de governo) e os direitos fundamentais declarados e garantidos 
pela Constituição (tipo de Estado).
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Outro aspecto do constitucionalismo moderno diz respeito à sua essência. O 
nascimento desse constitucionalismo coincide com o nascimento do Estado liberal 
e a adoção do modelo econômico liberal. Portanto, a essência desse constituciona‑
lismo está na construção do individualismo e de uma liberdade individual, edifica‑
da sob dois fundamentos básicos: a omissão estatal e a propriedade privada.

A ideia de liberdade no Estado liberal, inicialmente, está vinculada à de pro‑
priedade privada e ao afastamento do Estado da esfera privada protegendo‑se as 
decisões individuais. Em outras palavras, há liberdade à medida que não há a inter‑
venção do Estado na esfera privada e, em segundo lugar, podemos dizer, segundo o 
paradigma liberal, que os homens eram livres, pois eram proprietários (na primei‑
ra fase do liberalismo, as mulheres não tinham direitos e a democracia majoritária 
não existia). Esses dois aspectos são fundamentais para a compreensão do conceito 
de liberdade para o pensamento liberal dos séculos XVII e XVIII.

Convém ressaltar a importância da inserção histórica desse pensamento para 
a sua adequada compreensão. Em primeiro lugar, é importante lembrar contra qual 
Estado se insurgem os liberais. Não se pode dizer que os liberais são contrários ao 
Estado social ou socialista ou qualquer outra formulação histórica posterior, justa‑
mente pelo fato de que o Estado que conheciam e contra o qual lutavam era o Estado 
absoluto. Portanto, a primeira constatação importante é de que os liberais se insur‑
gem contra o Estado absoluto. Quando esses pensadores visualizam o Estado como 
o inimigo da liberdade, têm como referência o Estado absoluto, que eliminou diver‑
sas liberdades para grande parte da população, e transformou os direitos individu‑
ais em direitos de poucos privilegiados. Essa compreensão histórica da teoria liberal 
nos ajuda a entender por que os liberais afirmam os direitos individuais como direi‑
tos negativos, construídos contra o Estado, conquistados em face do Estado.

A partir do constitucionalismo liberal, o cidadão pode afirmar que é livre para 
expressar o seu pensamento, uma vez que o Estado não censura sua palavra; o cida‑
dão é livre para se locomover, uma vez que o Estado não o prende arbitrariamen‑
te; o cidadão é livre, uma vez que o Estado não invade sua liberdade; a economia é 
livre, uma vez que o Estado não intervém na economia. Lembramos que o Estado 
que os liberais combatiam era o Estado absoluto.

Um aspecto fundamental para a correta compreensão do constitucionalismo li‑
beral e de qualquer ideia ou teoria é a necessidade de inserção desta no contexto his‑
tórico em que ela surge. O pesquisador, o leitor interessado em compreender o pen‑
samento de determinado autor deve conhecê‑lo, sua historia e para qual realidade ele 
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escreveu ou escreve. Isso evitará muitos erros de compreensão comuns e recorren‑
tes na análise e interpretação de textos históricos. Não se pode compreender o pen‑
samento de Hobbes sem conhecer sua história e o momento histórico que inspirou 
seu pensamento. Isso vale para qualquer outro pensador, e as grandes incompreen‑
sões das teorias decorrem justamente da falta de conhecimento do contexto histórico 
no qual elas foram pensadas e construídas, e mais, por quem essas teorias foram pen‑
sadas. Não se pode, por exemplo, ler Nietsche sem conhecer sua história; o risco que 
se corre é compreendê‑lo pelo avesso ou, na verdade, não compreendê‑lo. Portan‑
to, para entender a defesa que os liberais fazem da propriedade privada, a confusão 
que fazem entre economia livre e omissão estatal, desregulamentação e propriedade 
privada dos meios de produção, é importante compreender o contexto histórico e a 
ideia de Estado que esses liberais tinham no momento da construção de suas teorias. 
Ao estudarmos a história da realidade econômica (e não do pensamento econômico) 
desde então, perceberemos, com clareza, que esses fatores só trouxeram opressão e 
exclusão, portanto, falta de liberdade para grande parte dos cidadãos.

A defesa do Estado forte defendido por Hobbes, portanto, se dá em uma re‑
alidade de caos decorrente da fragmentação de poder não coordenada, que trouxe 
constantes guerras e destruição. O Estado absoluto surge com a necessidade de se co‑
locar ordem no caos e de se ter segurança, e daí decorre a construção de uma única 
vontade estatal encarnada no soberano e no conceito antigo de soberania una, indivi‑
sível, imprescritível e inalienável, já estudado no volume 2 do nosso Curso de direito 
constitucional. Do poder permanentemente negociado, da existência de diversos es‑
paços quase soberanos, da negociação de fidelidade dos exércitos dos senhores feu‑
dais, característica final do feudalismo, surge o Estado absoluto, com um único foco 
de poder, uma única vontade soberana e um único exército. Isso é garantia de segu‑
rança. O Estado moderno, na sua versão absolutista, surge da afirmação do poder do 
rei perante os impérios e a igreja (soberania externa) e perante os senhores feudais 
(nobres) que fragmentavam o poder do Estado, cada um possuindo seu próprio exér‑
cito e poder quase soberano sobre o seu feudo. As vitórias dos reis sobre os impérios 
e a Igreja, de um lado, e sobre os senhores feudais, de outro, são a base para o surgi‑
mento do Estado moderno, que é um Estado territorial, nacional, centralizador de to‑
dos os poderes e soberano em duas dimensões, a externa e a interna.1

1 Sobre o Estado dois excelentes livros: CUEVA, Mario de la. La idea de Estado. México: 
Fondo de Cultura Econômica – Universidad Nacional Autônoma de México; CREVELD, 
Martin. Ascensão e declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
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O Estado nacional é uma construção histórica complexa, realizada com a for‑
ça dessa única vontade e desse único exército. A criação dos Estados nacionais, 
como Espanha e França, é um exercício de imposição de um valor comum, uma 
história comum, um idioma comum, uma religião comum, capaz de criar um elo 
entre os habitantes desse Estado que os faça sentirem‑se parte da vontade nacional 
e do Estado nacional. O sentimento de pertinência ao Estado nacional é elemento 
fundamental para sua formação e permanência. Este é um passo fundamental para 
que o poder do Estado encarnado no rei fosse reconhecido pelos súditos: criar va‑
lores e ressaltar aspectos comuns de identificação dos súditos entre si para que es‑
tes reconheçam o poder do soberano.

Entretanto esse Estado absoluto elimina cada vez mais a individualidade (o li‑
beralismo não inventa o indivíduo, reinventa‑o de uma maneira egoísta, monolí‑
tica e hoje, propositalmente descontextualizada), eliminando a vontade pessoal e 
o espaço de seu exercício. É nesse contexto que o pensamento liberal surge e as re‑
voluções liberais ocorrem. Elas representam um resgate de uma liberdade perdi‑
da (ou de algo que certamente se perdeu, mas não se sabe mais o que foi) há mui‑
to tempo, uma vez que a opressão do Estado absoluto tornou insuportável a vida 
pessoal. O Estado liberal não inventa o indivíduo, ele sistematiza e ideologiza o in‑
dividualismo, mas, acima de tudo, o Estado liberal representa a vitória da burgue‑
sia, e logo a vitória dos interesses desta classe. Quanto ao povo, resta o discurso de 
liberdade, em que muitos ainda acreditam hoje. Resta a liberdade liberal do so‑
nho da riqueza por meio do trabalho ou, melhor dizendo, da “livre‑iniciativa” e da 
“livre‑concorrência”.

Não nasce neste momento uma sociedade que corresponda ao discurso sem‑
pre interpretado. Não surge neste momento uma sociedade de homens livres e 
iguais. A liberdade e igualdade reinventadas permanecem para poucos e ainda hoje 
é assim na desigualdade de uma sociedade em que muitos passam à margem. Não 
só para poucos era a liberdade e igualdade, mas para poucos também era a possi‑
bilidade de dizer o que elas eram e, ainda hoje, é assim na desigualdade de uma so‑
ciedade em que muitos passam à margem. Entretanto alguns contam outra história, 
encoberta, de um Estado liberal que não foi democrático (democracia entendida 
como sufrágio universal igual, liberdade política e de manifestação social), não foi 
livre e não foi igual.2

2 ELEY, Geoff. Forjando a democracia – A história da esquerda na Europa, 1850 – 2000. 
São Paulo: Perseu Abramo, 2005.
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A essência do constitucionalismo liberal no seu momento inicial é a segu‑
rança nas relações jurídicas e a proteção do indivíduo (proprietário, homem e 
branco) contra o Estado. Não há uma conexão entre constitucionalismo e de‑
mocracia. Se a democracia deve ser hoje elemento essencial para o constitucio‑
nalismo, no início do constitucio nalismo liberal ela parecia incompatível com a 
essência deste. Como combinar a proteção da vontade de um com a democracia 
majoritária em que prevalece a vontade da maioria. A junção entre democracia 
e constitucionalismo liberal ocorre na segunda fase do Estado liberal, que estu‑
damos no nosso livro.3 A ideia de que a vontade da maioria não pode tudo e que 
um governante não pode alegar o apoio da maioria para fazer o que bem enten‑
der decorre dessa junção importante para a teoria constitucional. O absolutismo 
da maioria é tão perverso quanto o de um grupo, e a confusão entre opinião pú‑
blica e democracia é sempre muito perigosa. Logo, a democracia constitucional 
liberal, construída no século XIX, entende que a vontade da maioria não pode ig‑
norar os direitos da minoria e os direitos de um só. Os limites à vontade da maio‑
ria são impostos pelo núcleo duro, intocável dos direitos fundamentais, protegi‑
dos pela Constituição, e que na época do liberalismo eram reduzidos apenas aos 
direitos individuais, efetivamente de poucos. Isto à época é bastante complicado, 
pois a maioria pode desde que não afete os interesses e direitos históricos de uma 
elite proprietária, o que torna os limites para a democracia representativa libe‑
ral muito largos.

Desde então, o constitucionalismo evoluiu, transformou‑se, regrediu nos úl‑
timos tempos e hoje se encontra em grave crise, quando o discurso econômico, de 
forma ideológica e autoritária, submete o direito a seus pseudoimperativos mate‑
máticos. Entretanto podemos dizer que em todas as constituições modernas (se‑
jam liberais, sociais ou socialistas) vamos encontrar sempre os dois tipos de conte‑
údos comuns em suas normas: organização e funcionamento do Estado com a sua 
consequente limitação do poder e a declaração e proteção dos direitos fundamen‑
tais da pessoa humana.

A evolução do constitucionalismo moderno coincide com a evolução do Esta‑
do moderno, o que foi estudado nos capítulos 1 e 2 do tomo I do livro Direito cons‑
titucional e revisto com outro enfoque no capítulo 2 do tomo II. Portanto não cabe 
aqui retomarmos este tema e remetemos o leitor à leitura daqueles capítulos.

3 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional. 2. ed. Belo Horizonte: Man‑
damentos, 2004. t. I.
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As constituições modernas que representam o início desse longo processo de 
construção do constitucionalismo são a da Inglaterra (a partir da Magna Carta, 
de 1215, e em constante processo de construção até os dias de hoje), a Constitui‑
ção norte‑americana, de 1787, e as Constituições francesas do período revolucio‑
nário de 1791, 1793, 1795, 1799 e 1804. No Brasil, a nossa primeira Constituição 
de 1824 (no Império) e a de 1891 (primeira republicana) são liberais e represen‑
tam a primeira e segunda fase do constitucionalismo. A fase de transição para o 
constitucionalismo liberal no Brasil ocorre na década de 1920 e a nossa primei‑
ra Constituição social é a de 1934. A Constituição de 1937 representa a influência 
do social‑fascismo no Brasil. Essa Constituição traz os elementos característicos 
dessa ideologia (ultranacionalista, antiliberal, antissocialista, anticomunista, anti‑
democrática, antioperariado e autoritária). Em 1946, temos o retorno do Estado 
Social e Democrático (democracia representativa) com nova interrupção autori‑
tária em 1964.

A ditadura do empresariado e dos generais, apoiada pelos Estados Unidos, 
tentou se legitimar com as Constituições autoritárias (e desrespeitadas pelo pró‑
prio governo ditatorial) de 1967 e 1969. Essas Constituições têm caráter autoritário 
e permanecem até a Constituição de 1988, típica Constituição social que introduz, 
entretanto, o novo conceito de Estado Social e Democrático de Direito, interpreta‑
do de maneira diversa pela doutrina brasileira.

Em toda a história do constitucionalismo moderno, entretanto, a democracia 
foi uma exceção apenas tolerada pela elite econômica. A história da América Latina 
nos mostrou no século XX como, quando o povo de forma organizada, e seguindo 
os mecanismos legais e constitucionais que estabelecem as regras do jogo da demo‑
cracia representativa majoritária, afetam interesses econômicos desta elite, imedia‑
tamente ocorre uma ruptura com a ordem constitucional, numa aliança comum, 
entre empresários e militares, no decorrer das décadas de 60, 70 e 80.

No final da década de 90 e nesta primeira década do século XXI a história 
se mostrou diferente. A aliança entre a elite empresarial e os militares de alta pa‑
tente contra a democracia popular falhou pela primeira vez na Venezuela, o que 
abriu espaço para mudanças populares e democrático‑participativas na Bolívia 
e Equador com repercussão em diversos outros Estados latino‑americanos. Mu‑
danças lentas e negociadas com muita dificuldade também começam a ocorrer 
na Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, mudanças estas sempre combatidas pela 
mídia concentrada controlada pelas corporações capitalistas. A mudança social 
tem sido difícil, especialmente diante de mecanismos ideológicos cada vez mais 
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sofisticados e concentrados, insistentes em criar um mundo artificial, proposi‑
talmente encobridor do real. A busca do real, as revelações das reais intenções, 
dos reais jogos de poder tornam‑se tarefas revolucionárias, pois somente quan‑
do as pessoas forem capazes e tiverem a coragem de buscar o real, podemos efe‑
tivamente promover uma mudança permanente, em direção a outro lugar, a ou‑
tro mundo possível.

3.  A busca do real: ou como revelar os reais interesses escondidos 
pelos discursos jurídicos, políticos e econômicos

Quais são os reais jogos de poder que se escondem atrás das representações 
do mundo contemporâneo? A representação do mundo é fundamental para a ma‑
nutenção das relações sociais, desde as comunidades primitivas até os nossos dias 
complexos. Representar é significar. Não utilizo o termo aqui como representação 
política, mas representação como reprodução do que se pensa; como reprodução 
do mundo que se vê e se interpreta e logo como atribuição de significado às coisas. 
Representar é exibir ou encenar.

A representação pode, portanto, ajudar a compreender as relações de poder 
ou encobri‑las. O poder do Estado necessita da representação para ser exercido e 
neste caso ela sempre mostra algo que não é, algumas vezes do que deveria ser, mas, 
em geral, propositalmente o que não é. Representação pode, de um lado, ao distor‑
cer a aparência revelar o que se esconde atrás desta4 e, de outro, encobrir os reais 
jogos de poder, os reais interesses e as reais relações de poder.

4 Carlo Ginsburg menciona o estranhamento e o distanciamento como mecanismos que 
permitem enxergar o real escondido pelas representações. No estranhamento, a arte ao 
distorcer a imagem do real revela as relações reais escondidas pela imagem. A pompa 
do poder, os discursos políticos, a cobertura da mídia e sua pretensa isenção encobrem 
a falibilidade e a insegurança do humano no poder. A oratória e sua forma escondem 
a ausência de conteúdo ou um conteúdo que significa o oposto do que diz significar. A 
isenção da mídia encobre a distorção dos fatos, a manipulação da opinião. Isto nos leva 
a pensar porque exércitos de pessoas ontem e hoje defendem bravamente interesses que 
não só não são os seus como são contra os seus. O melhor exemplo é dos cães de guarda 
do sistema, sempre tão explorados pelo próprio sistema: mais ou menos como o policial 
que dá a vida para proteger a propriedade do latifundiário. A ordem que ele pensa de‑
fender não é a sua ordem. A ordem que ele pensa defender é contra ele, seus filhos, seus 
pais, sua mulher e seus sonhos. GISNSBURG, Carlo. Olhos de madeira. São Paulo: Cia. 
das Letras, 2001.
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Várias são as formas de dominação. Tem poder quem domina os processos de 
construção dos significados dos significantes.5 Tem poder quem é capaz de tornar 
as coisas naturais. Diariamente repetimos palavras, gestos, rituais, trabalhamos, so‑
nhamos, muitas vezes sonhos que não nos pertencem. A repetição interminável 
de rituais de trabalho, de vida social e privada nos leva a automação a que se refe‑
re Ginsburg. A automação nos impede de pensar. Repetimos e simplesmente repe‑
timos. Não há tempo para pensar. Não há porque pensar. Tudo já foi posto e até o 
sonho já está pronto. Basta sonhá‑lo. Basta repetir o roteiro previamente escrito e 
repetido pela maioria. Tem poder quem é capaz de construir o senso comum. Tem 
poder quem é capaz de construir certezas e logo preconceitos.

Quem detém o poder de construir os significados de palavras como liberdade, 
igualdade, democracia, de criar os preconceitos e de representar a realidade a seu 
modo, tem a possibilidade de dominar e de manter a dominação.

A matematização da economia é a grande mentira contemporânea. Se a eco‑
nomia é uma questão de natureza (como ocorria no liberalismo dos séculos XVIII 
e XIX) ou se a economia é uma questão de matemática (como a mídia faz supor 
contemporaneamente), se a economia não é história, quem pode explicar e decidir 
sobre ela são os sábios e jamais o povo. A razão não manda no mundo, jamais man‑
dou. O desejo conduz o ser humano. O problema não é o desejo comandar. O pro‑
blema é que não são os nossos desejos que comandam, mas os desejos de poucos 
que nos fazem acreditar que os seus são os nossos desejos.6

5 Os significantes são os símbolos. Exemplo: a palavra liberdade é um significante com‑
posto de signos diversos. A combinação das letras LIBERDADE resulta na palavra que 
ganha sentido ou significados diferentes em diferentes épocas e lugares. O texto não 
existe se não for lido e a partir do momento que é lido são atribuídos sentidos aos seus 
significantes. É impossível não interpretar e interpretar significa atribuir sentido, o que 
por sua vez significa jogar toda uma carga de valores, de pré‑compreensões que perten‑
cem a uma cultura específica, e mesmo a pessoas específicas.

6 Algumas palavras problemáticas apareceram no texto: ideologia e desejo. Palavras cheias 
de sentidos diversos, localizadas no tempo e no espaço. A palavra ideologia aparece no 
sentido marxista: “Duas vertentes do pensamento filosófico crítico influenciaram direta‑
mente o conceito de ideologia de Marx e de Engels: de um lado, a crítica a religião desen‑
volvida pelo materialismo francês e por Feuerbach e, de outro, a crítica da epistemologia 
tradicional e a revalorização da atividade do sujeito realizada pela filosofia alemã da 
consciência (ver idealismo) e particularmente por Hegel. Não obstante, enquanto essas 
críticas não conseguiram relacionar as distorções religiosas ou metafísicas com condi‑
ções sociais específicas, a crítica de Marx e Engels procura mostrar a existência de um elo 
necessário entre formas ‘invertida’ de consciência e a existência material dos homens. É 
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A despolitização do mundo é uma ideologia recorrente utilizada pelo poder 
econômico para manter sua hegemonia. Nas palavras de Slavoj Zizek “a luta pela 
hegemonia ideológico‑política é por consequência a luta pela apropriação dos ter‑
mos espontaneamente experimentados como apolíticos, como que transcenden‑
do as clivagens políticas”.7 Uma expressão que ideologicamente o poder insiste em 
mostrar como apolítica é a expressão “direitos humanos”. Os direitos humanos são 
históricos e logo políticos. A naturalização desses direitos sempre foi um perigo, 
pois, coloca na boca do poder quem pode dizer o que é natural e o que é nature‑
za humana. Se os direitos humanos não são históricos, mas sim direitos naturais, 
quem é capaz de dizer o que é o natural humano em termos de direitos? Se afirmar‑
mos os direitos humanos como históricos, estamos reconhecendo que nós somos 
autores da história e, logo, o conteúdo destes direitos é construído pelas lutas so‑
ciais, pelo diálogo aberto, do qual todos possam fazer parte. Ao contrário, se afir‑
mamos estes direitos como naturais fazemos o que fazem com a economia agora. 
Retiramos os direitos humanos do livre uso democrático e transferimos para outro. 
Este outro irá dizer o que é natural. Quem diz o que é natural? Deus? Os sábios? Os 
filósofos? A natureza?

Neste pequeno ensaio vamos buscar o auxílio da arte, da sétima arte, do cine‑
ma, para nos ajudar a enxergar por trás das representações ideológicas do mundo 
que encobrem o real jogo de poder, os reais interesses escondidos pelos discursos 
e quais os mecanismos são utilizados para a dominação. Principalmente entender 
como legiões de pessoas são levadas a agir contra elas mesmas e como os cães de 
guarda do sistema agem contra eles mesmos e tudo o que eles dizem proteger.

A lista de filmes com certeza tem ausências importantes que o leitor pode aju‑
dar a lembrar. Digamos que é um passeio inicial. Pessoas importantes não estão 
nela: Wim Wenders; Herman Herzog; Werner Fassbinder; Píer Paolo Pasolini; Fe‑
lini; Michelangelo Antonioni; Costa Gravas; Sergei Eisenstein; Andrei Tarkowisk, 

esta relação que o conceito de ideologia expressa, referindo‑se a uma distorção do pen‑
samento que nasce das contradições sociais (ver contradição) e as oculta. Em consequ‑
ência disso, desde o início, a noção de ideologia apresenta uma clara conotação negativa 
e critica” (BOTTOMORE, Tom (ed.) Dicionário de pensamento marxista. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001. p. 184).

7 ZIZEK, Slavoj. Plaidoyer en faveur de l´intolérance. Paris: Climats, 2004. p. 18. Interes‑
sante não apenas ler este livro como a obra deste fascinante pensador esloveno. Vários 
livros já foram traduzidos e publicados no Brasil: Bem vindo ao deserto do real e As portas 
da revolução são duas obras importantes.
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Godard; Ettore Scola, Luis Bunuel, Carlos Saura, Kristoff Kielowsky entre outros 
diretores que produziram obras que merecem ser conhecidas e que com frequên‑
cia abordam o tema. Entretanto, na maioria dos casos, escolhemos obras com uma 
linguagem cinematográfica contemporânea mais ágil, mais veloz, e que, portanto, 
pode estabelecer uma comunicação mais fácil com uma época em que nos acos‑
tumamos com o paradigma da velocidade, da impaciência com o discurso lento.

3.1 Matrix (1999): o real existe

O real existe. O mundo ocidental vem se reencontrando com o seu passa‑
do, quando oriente e ocidente, materialismo e espiritualismo não eram cuidadosa‑
mente separados. Em um destes reencontros, a ideia de autopoiesis como essencial 
à vida é retomada. Um destes reencontros está na obra de dois biólogos chilenos, 
Humberto Maturana e Francisco Varela, que após experiências com a visão de ani‑
mais reconstroem o conceito de autopoiesis como condição de qualquer ser vivo.

Um pressuposto fático e não apenas teórico é a condição de que, enquanto vi‑
vos, estamos condenados a autopoiesis. Somos necessariamente, enquanto seres vi‑
vos, autorreferenciais e autorreprodutivos, e esta condição se manifesta também 
nos sistemas sociais.

Humberto Maturana e Francisco Varela8 trouxeram uma importante reflexão, 
que a partir da compreensão da vida na biologia, resgata a ideia de autorreferência 
que se aplica para toda a ciência.9

Estudando o aparelho ótico de seres vivos,10 os cientistas viraram o globo ocu‑
lar de um sapo de cabeça para baixo. O resultado lógico foi que o animal passou a 

8 MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. El arbol del conoscimiento. 11. ed. San‑
tiago do Chile: Editorial Universitária, 1994.

9 No livro acima mencionado os pesquisadores chilenos escrevem: “Nosotros tendemos a 
vivir un mundo de certidunbre, de solidez percpetual indisputada, donde nuestras con‑
vicciones prueban que las cosas solo son de la manera que las vemos, y lo que nos parece 
cierto no puede tener outra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condi‑
ción cultural, nuestro modo corriente de humanos”. Prosseguindo, os autores afirmam 
escrever o livro justamente para um convite a afastar, suspender este hábito da certeza, 
com o qual é impossível o dialógo: “Pues bien, todo este libro puede ser visto como una 
invitación a suspender nuestro hábito de caer em la tentación de la certitumbre” (Idem, 
ibidem, p. 5).

10 Nas p. 8‑9 do livro El arbol do conoscimiento os autores propõem aos leitores experiên‑
cias visuais que demonstram facilmente como a nossa visão pode nos enganar, revelando 
o que não existe e não revelando o que esta lá. Nas várias experiências com a visão das 
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enxergar o mundo também de cabeça para baixo, e sua língua quando era lançada 
para pegar uma presa, também ia na direção oposta. O resultado óbvio demonstra 
que o aparelho ótico condiciona a tradução do mundo em volta do sapo.

A partir desta simples experiência temos uma conclusão que pode ser abso‑
lutamente óbvia, mas que foi ignorada pelas ciências durante séculos, ciências que 
buscavam uma verdade única, ignorando o papel do observador na construção do 
resultado.

O fato é que, entre nós e o mundo, existe sempre nós mesmos. Entre nós e 
o que está fora de nós existem “lentes” que nos permitem ver de forma limitada e 
condicionada pelas possibilidades de tradução de cada uma destas lentes.

Assim, para percebermos visualmente, ou seja, para interpretarmos e tradu‑
zirmos as imagens do mundo, temos um aparelho ótico limitado, que é capaz de 
perceber cores e uma série de coisas é não é capaz de perceber outras, ou por vezes 
nos engana, fazendo que interpretemos de forma errada algumas imagens ou cores.

Outras lentes ou instrumentos de compreensão se colocam entre nós e a rea‑
lidade. Além do aparelho ótico e de outros sentidos, somos seres submetidos a re‑
ações químicas, e cada vez mais condicionados pela química das drogas. Assim 
quando estamos deprimidos percebemos o mundo cinzento, triste, as coisas e as 
pessoas perdem a graça e a alegria, e assim passamos a perceber e interpretar o 
mundo. De outra forma, quando estamos felizes, ou quando tomamos drogas como 
os antidepressivos, passamos a ver o mundo de maneira otimista, positiva, alegre 
ou mesmo alienada. É como se selecionássemos as imagens e fatos que queremos 
perceber e os que não queremos perceber. Mesmo a nossa história, ou os fatos que 
presenciamos, assim como a lembrança dos fatos, passa a ser influenciada por esta 
condição química. A cada vez que recordamos um fato, esta condição influencia 
nossa lembrança. A percepção diferente do mesmo fato ocorre uma vez que cada 
observador é um mundo, um sistema autorreferencial formado por experiências, 
vivências, conhecimentos diferenciados, que serão determinantes na valoração do 

cores nos é mostrado como nossa visão revela percepções diferentes de uma mesma cor. 
Mostrando no livro dois círculos cinzas impressos com a mesma cor, mas com fundo 
diferente; o círculo cinza com fundo verde parece ligeiramente rosado. Ao final nos faz 
uma afirmativa contundente, mas importante para tudo que dizemos aqui: “El color no 
es una propiedad de las cosas; es inseparable de como estamos constituídos para verlo”. 
MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. El arbol… cit., p. 8.
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fato, na percepção de determinadas nuanças, e na não percepção de outras. Nós ve‑
mos o mundo a partir de nós mesmos.

Assim podemos dizer que outra lente que nos permite traduzir e interpre‑
tar o mundo é constituída por nossas vivências, nossa história, com suas alegrias e 
tristezas, vitórias e frustrações. O que percebemos, traduzimos e interpretamos do 
mundo está condicionado por nossa história, que constrói nosso olhar valorativo 
do mundo, nossas preferências e preconceitos.

Novas lentes se colocam entre nós e o mundo, novos instrumentos decodi‑
ficadores que, ao mesmo tempo em que nos revela um mundo, esconde outros. 
A cultura condiciona sentimentos e compreensões de conceitos como liberdade, 
igualdade, felicidade, autonomia, amor, medo e diversos comportamentos sociais. 
Assim o sentir‑se livre hoje é diferente do sentir‑se livre cinquenta ou cem anos 
atrás. O sentimento de liberdade para uma cultura não é o mesmo de outra cultura, 
mesmo que em um determinado momento do tempo possamos compartilhar con‑
ceitos, que dificilmente são universalizáveis.

Somos seres autopoiéticos (autorreferenciais e autorreprodutivos) e não há 
como fugir deste fato. Entre nós e o que esta fora de nós sempre existirá nós mes‑
mos, que nos valemos das lentes, dos instrumentos de interpretação do mundo 
para traduzir o que chamamos de realidade. Nós somos a medida do conhecimen‑
to do mundo que nos cerca. Nós somos a dimensão de nosso mundo.

A linguagem e a série de conceitos que ela traduz é nossa dimensão da tradu‑
ção do mundo. Podemos dizer que quanto maior o domínio das formas de lingua‑
gem, quanto mais conceitos e compreensões (que se transformam em pré‑compre‑
ensões que carregamos sempre conosco) incorporarmos ao nosso universo pessoal, 
mais do mundo nos será revelado.

Assim não podemos falar em uma única verdade. Não há verdades científi‑
cas absolutas, pois é impossível separar o observador do observado.11 Este universo 
de relatividade se contrapõe aos dogmas, aos fundamentalismos, às intolerâncias. 
A compreensão da autopoiesis significa a revelação da impossibilidade de verdades 
absolutas, sendo um apelo à tolerância, à relatividade, à compreensão e à busca do 
diálogo. A certeza é sempre inimiga da democracia. A relatividade é amiga do diá‑
logo, essência da democracia.

11 Verificar ainda o seguinte livro: MATURANA, Humberto. Cognição, ciência e vida coti‑
diana. Org. textos Cristina Magro e Victor Paredes. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
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Importante lembrar que o reconhecimento da relatividade do conhecimen‑
to não exclui a existência do real. O real existe além da matrix. O real é relativo e 
histórico, mas ao mesmo tempo é diferente da mentira que busca propositalmen‑
te encobrir o real, é diferente de um mundo construído pelo outro com o pro‑
pósito de encobrir algo. Neste sentido a matrix é real enquanto algo que encobre 
propositalmente a possibilidade de intervir na história, ou provoca intervenções 
que intencionalmente levem ao caminho oposto do desejado. O que chamamos 
de real são as relações que se constroem no mundo da vida como possibilidade 
de diálogo e intervenção na história não manipulada pelo outro. O real não bus‑
ca estrategicamente encobrir os jogos de poder, o real é a revelação dos jogos de 
poder. A mentira se opôs ao real ou a uma verdade historicamente construída. Se 
assistirmos um assassinato em uma praça podemos encontrar neste fato o real, 
as verdades e as mentiras, assim como o encobrimento proposital do real. Assim 
o real cru está no corpo inerte, na ausência de vida, na morte de uma pessoa. As 
verdades que se constroem nas cabeças das testemunhas não são únicas uma vez 
que são interpretações da morte que ocorreu e da pessoa que morreu. As menti‑
ras intencionais distorceram propositalmente os fatos para manipulá‑los segun‑
do interesses diversos. O encobrimento do real foi feito posteriormente com a 
notícia não divulgada, a arma do crime adulterada e provas forjadas. O encobri‑
mento não é uma simples mentira que altera o fato ou o exagera. O encobrimen‑
to tem uma finalidade estratégica. Com este exemplo podemos dizer de um real, 
de um encobrimento (uma mentira estratégica), de verdades históricas e de sim‑
ples mentiras.

Matrix parte desta compreensão e propõe algo assustador. E se nossa autorre‑
ferência não pertencer mais a nós mesmos, mas alguém, externo construir nossos 
limites de compreensão, nossas verdades? A partir deste universo o filme nos inci‑
ta a outra reflexão: na medida em que outro constrói propositalmente mentiras que 
se transformam em verdades estamos impossibilitados de perceber o real. Este ma‑
nipulador externo de nosso mundo usurpa nossa liberdade.

A partir do momento em que a matrix cria um mundo artificial de menti‑
ras, propositalmente, para que não enxerguemos o real, podemos dizer que o real 
existe e pode ser alcançado. A tentação relativista da compreensão da autopoie‑
sis pode encontrar um limite real. O real se constitui nas relações de interpreta‑
ção e de comunicação fundadas em uma base de honestidade, de compromisso 
de busca de uma comunicação que parta de pressupostos de honestidade. A ma‑
trix se constrói sobre a construção proposital da mentira com fins de manipula‑
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ção, de dominação e de pacificação pela completa alienação das condições reais 
de vida, das reais relações de poder. Alguém propositalmente me faz acreditar em 
suas mentiras como sendo verdades. Nas relações falsamente construídas como 
sendo reais.

A matrix é real. A manipulação da opinião pública, a distorção proposital do 
real, a fabricação de notícias e de fatos que encobrem as ocorrências, a criação de 
fatos falsos estão presentes. Assistimos golpes midiáticos como a tentativa de gol‑
pe contra o governo constitucional de Hugo Chaves em que a mídia fabricou fatos, 
notícias, medos. Assistimos ao golpe midiático nos EUA com a eleição de Bush e 
a sustentação de um estado de exceção mantido pela geração diária do medo pela 
grande mídia. A matrix está ai, mas seus limites são claros, existem.

O interessante do filme é que as agressões no mundo da matrix são reais. Tal‑
vez o único real no mundo da matrix. Uma agressão física virtual causa feridas re‑
ais. Daí que a fuga do real na matrix não garante segurança e retira a liberdade.

A verdade posta no filme está na conexão do eu com o real. Este eu que inter‑
preta o mundo. Na matrix não há verdade histórica para o sujeito uma vez que não 
há conexão entre o eu e o real. O real foi subtraído da experiência de vida. A pessoa 
vive uma representação criada por outro.

3.2 Vanilla Sky (2001): a fuga do real é para alguns

O filme retoma o mundo construído artificialmente na mente, mas agora de 
forma deliberada, como opção individual de viver em um espaço artificialmente 
construído como forma de negar uma vida real insuportável.

Os recursos tecnológicos à disposição da representação do real também estão 
presentes neste filme. O filme trabalha com o oposto da busca do real. Ele mostra 
fuga do real. Quando o real se torna insuportável, intolerável, quando não conse‑
guimos olhar para ele. E também quando ofende nossos olhos, agride nossa razão, 
acaba com a estima humana, alguns fogem. Escolhem a fuga. É melhor esquecer o 
real e viver em uma realidade programada. A escolha do irreal, de viver na repre‑
sentação existe e ocorre. O filme provoca. Mas a escolha de viver na representação 
programada não é para todos, pois, se fosse não seria mais representação e sim re‑
alidade uma vez que não seria mais necessário fugir. A escolha da representação 
programada existe para se fugir do real e existe para alguns: por isto é representa‑
ção falsa da vida.
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Nas palavras de Zizek:12

Porque a verdadeira lição da psicanálise não é que os eventos externos que 
nos fascinam e/ou perturbam sejam apenas projeções de nossos impulsos 
internos reprimidos. O fato insuportável da vida é que realmente há even‑
tos perturbadores lá fora: há outros seres humanos que vivenciam inten‑
so prazer sexual enquanto somos meio impotentes; há pessoas submeti‑
das a torturas terríveis... Reiterando, a verdade máxima da psicanálise não 
é descobrir nosso próprio Eu, mas o traumático encontro com um insu‑
portável real.

Mas não há segurança no mundo virtual. A felicidade pode ser comprometida 
pelo subconsciente. Nem tudo está sob controle. A segurança e a felicidade funda‑
da no controle têm limites. A felicidade produzida é perfeita demais. São estereó‑
tipos, clichês. O personagem ao final escolhe o real. Mas será que ele já tinha vivi‑
do o real? O real para ele foi talvez a ruptura com a sua vida perfeita, rica, ou seja, 
o rompimento traumático com sua aparência perfeita, bela. Mesmo na construção 
da vida virtual perfeita esta foi edificada sobre os valores superficiais que pautavam 
sua vida antes do trauma. A vida virtual era propositalmente artificial: ela não ten‑
tava imitar o real. Era propositalmente uma imitação romântica, artificial, perfei‑
ta, do real. Uma representação que não tinha a intenção de representar o real, mas, 
uma idealização do real.

3.3  A Ilha (The Island – 2005): a possibilidade de realização do desejo. Um 
horizonte impossível como mecanismo de pacificação social

A ilha está esperando por você. O que nós esperamos acontecer de diferen‑
te, de surpreendente para que suportemos um dia a dia controlado. A promessa de 
ganhar na loteria, de mudar radicalmente de vida, de realizar o sonho impossível 
é fundamental para que continuemos vivendo? Uma sociedade fundada no consu‑
mo e na competição, sem mobilidade social, só é possível porque existe a promes‑
sa dessa mobilidade. Uma sociedade fundada no consumo e na competição, no he‑
donismo e no materialismo, só é possível por meio do exemplo dos que realizam a 
promessa da ascensão social e econômica. Estes irão dizer na televisão para todos 
ouvirem: olha como somos felizes! Olhem nossas casas, nossos carros, nossos sor‑
risos. Vocês também podem ter isto. Vocês podem conquistar a ilha. E todos os jor‑

12 ZIZEK, Slavoj. Às portas da revolução – escritos de Lênin de 1917. São Paulo: Boitempo, 
2005. p. 178.
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nais e revistas mostrarão seu sucesso. Os programas de televisão irão entrevistá‑los 
e dirão: olha como somos livres. Você também pode conquistar esta felicidade.

A espera da mudança pode tornar suportável a exclusão. Isso pode ocorrer 
pela loteria, pelo paraíso, pelo reconhecimento, pelo arrebatamento, ou por qual‑
quer outra coisa que signifique mudança. Mudar porque? Para que? Não é tanto a 
mudança o fundamental, mas a crença na possibilidade de mudança, mesmo que 
esta não exista.

O socialismo real foi capaz de socializar os bens materiais, o atendimento mé‑
dico, o emprego, a moradia, o acesso à educação, mas não soube socializar o sonho, 
a possibilidade de mudança ou a crença na probabilidade. O capitalismo por sua vez 
concentrou e concentra cada vez mais a riqueza, mas promete a mudança, cria dese‑
jos artificiais, inventa demandas, desperta o desejo pelo consumo e oferece o bem a 
ser consumido realizando desejos. Ele foi capaz de socializar o desejo, a crença na li‑
berdade como possibilidade de mudança de status social e econômico e como satis‑
fação de desejos. O capitalismo aposta no desejo, não como liberdade, mas como es‑
cravidão dos sentidos. O socialismo apostou na razão, na ética e esqueceu o desejo.

O socialismo real pode ter falhado ao não saber lidar com os desejos. O capi‑
talismo foi capaz de tornar a escravidão do desejo permanente em uma crença ge‑
neralizada na liberdade. O desejo passou a chamar‑se liberdade.

Zizek menciona que na Tchecoslováquia, na década de 1970, as pessoas ti‑
nham tudo para ser felizes. Todos moravam, comiam, estudavam, tinham saúde. 
Tinham um responsável externo por todo mau funcionamento do sistema. O par‑
tido comunista era responsável por tudo que saía errado. Ainda tinham a promes‑
sa de um paraíso do outro lado: a Europa ocidental e os EUA com sua promessa de 
consumo, paraíso que podiam visitar de vez em quando. A felicidade pode estar no 
princípio do prazer, mas o que nos põem em marcha é ir além disso. O mesmo que 
nos põe em marcha nos traz infelicidade. A insatisfação de sempre querer ir além 
de onde se está.13

13 Nas palavras de Zizek: “Este frágil equilíbrio foi perturbado; por quê? Pelo desejo, exata‑
mente. O desejo era uma força que levava as pessoas a avançar – e chegar a um sistema 
em que a vasta maioria era definitivamente menos feliz. (...) resumindo, felicidade per‑
tence ao princípio do prazer, e o que a solapa é a insistência em um além do princípio do 
prazer”. Os EUA são o exemplo da promessa de felicidade no consumo. Cada vez que se 
conquista um bem outro já se mostra disponível, A felicidade está sempre no próximo 
bem a ser consumido. E o apelo ao constante ir além do princípio do prazer. ZIZEK, 
Slavoj. Bem‑vindo ao deserto do real. Estado de Sítio. São Paulo: Boitempo, 2003. p. 78.
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Uma multidão se pôs em marcha em direção ao outro lado; ao capitalismo; à 
ilha; a promessa de algo diferente; de novas realizações. Ao chegarem lá encontra‑
ram um aglomeração esperando algo diferente. Uma multidão continuava esperan‑
do a ilha e esta nova continuou esperando, mas agora, diferente do que tinham no 
mundo do socialismo real, alguns testemunhavam outros usufruírem a ilha. Se a 
ilha era proibida no mundo do socialismo real, ela é a grande promessa do capitalis‑
mo real. Este vive por causa dela. É a promessa da ilha que faz o sistema funcionar, 
e é a crença da multidão de que um dia chegará a ela que a faz suportar a pressão.

O filme não fala de socialismo real. O filme se passa em um futuro em que 
as pessoas se tornaram proprietárias de seus genes. A vida é uma mercadoria para 
manter outra vida. E a de alguns sustenta a de outros. Uns vivem enquanto outros 
têm a promessa de vida na loteria. Ganhar na loteria significa possibilidade de li‑
berdade. De vida fora do controle. O filme fala de nosso mundo em um mundo que 
não existe.

A promessa de ter acesso a uma ilha paradisíaca onde é possível viver longe do 
controle diário e da monotonia repetitiva do dia a dia é o fator que permite as pes‑
soas suportarem. Interessante lembrar a musica: “a gente não quer só comida...”. É 
óbvio que a gente não quer só comida, mas na impossibilidade de oferecer inclusão 
prometemos muito mais do que comida mesmo que tenhamos que esperar, esperar 
e esperar, muitas vezes sem comida.

O filme fala de pessoas que existem para que outros possam viver mais. A ilha 
é para estas pessoas que existem para os outros e para as quais só existe uma pro‑
messa da ilha. Como no nosso mundo, uma multidão existe para que outros vivam 
mais, consumam mais, sonhem mais e até se escravizem mais na promessa do con‑
sumo. Como no nosso mundo alguns se tornam desnecessários. Nem a exploração 
do seu trabalho, do seu corpo é mais necessária. Estes são os excluídos. Uma nova 
categoria social do século XXI é a dos excluídos. Estes cuja presença se tornou um 
estorvo. Desnecessários até para serem explorados, escravizados, usados para qual‑
quer outra finalidade.

Uma ficção bem realizada que nos permite pensar no valor da vida. A vida de 
uns e a de outros. Uma vida que vale outra vida e uma que não vale sua própria. 
Vidas são deixadas a sua própria falta de sorte enquanto todo um aparato é criado 
para manter outra que possui recursos para pagar. A vida tem a dimensão do di‑
nheiro que pode comprar respeito, segurança e bem‑estar. É uma ficção que revela, 
por meio do estranhamento, a condição humana na sociedade capitalista.
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O que é um clone senão uma vida. O clone vale menos do que o clonado. O 
mundo contemporâneo é formado por algumas pessoas e uma multidão de clona‑
dos cujas vidas não têm o mesmo valor.

Ao final uma aposta no ser humano: a mulher diz ao homem que a ilha so‑
mos nós. A possibilidade de felicidade está na humanidade e a de libertação está na 
curiosidade, na dúvida.

3.3  A vila (The Village – 2004): o universo da criança na obra de 
Shiamalan. Não é possível fugir de nós mesmos. A segurança não está 
nos muros

A minha alma ta armada

E apontada para a cara do sossego

Pois paz sem voz, paz sem voz

Não é paz é medo

Às vezes eu falo com a vida

Às vezes ela quem diz

Qual a paz que eu não quero conservar

Pra tentar ser feliz

As grades do condomínio

São pra trazer proteção

Mas também trazem a dúvida

Se é você que esta nesta prisão

Me abraça e me dê um beijo

Faça um filho comigo

Mas não me deixe sentar numa poltrona

Num dia de domingo

Procurando novas drogas de aluguel

Nesse vídeo coagido

É pela paz que eu não quero seguir

Admitindo

(minha alma – a paz que eu não quero) – o rappa/Marcelo Yuka)
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Segurança e liberdade não são inconciliáveis. São, em certa medida, comple‑
mentares. Em tempos de criminalidade crescente, terrorismo, desemprego e insa‑
tisfação o recurso ao discurso da segurança como perda de liberdade e aumento de 
controle encontra respaldo em uma sociedade assombrada, amedrontada pela mí‑
dia e pelos governos.

A busca da segurança com a criação de mecanismos de controle, de isolamen‑
to, pode manter distante o perigo que vem do outro externo a uma comunidade, 
mas não tem como nos afastar de nós mesmos, não nos isola da condição humana. 
Se há a crença falsa de que alguns entre nós já nascem criminosos o isolamento en‑
tre muros não nos afasta desta possibilidade que estaria na nossa natureza. Se a vio‑
lência é inerente à condição humana e diante de determinadas circunstâncias todos 
nós podemos praticar atos violentos, de nada adianta, também, vivermos entre mu‑
ros, pois o que deve ser evitado é que a paixão, a história, os encontros e desencon‑
tros não sigam determinados caminhos. Logo será necessário controlar a história 
de cada pessoa, casal, família, comunidade e sociedade. Como controlar as ações 
das pessoas? Como controlar as ações e desejos de agir que não podem ser perce‑
bidos pelas câmeras de controle? Colocando um mecanismo de controle dentro de 
cada pessoa, o medo, o sentimento permanente de medo.

O filme “A vila” cuida do controle; do isolamento; da busca de uma socieda‑
de ideal, isolada, controlada e limitada por muros externos e pelo medo interno. 
Pessoas cansadas e amedrontadas querem controlar o tempo; o espaço e os valores 
de uma sociedade criada para não viver a violência. Mas a qual violência nos refe‑
rimos? A violência do medo; do não poder; do não desejar; a violência de não sair 
dos muros seguros e de esconder sua própria condição de sujeito.

Do controle exercido sobre as crianças, o mais cômodo e eficaz parece ser o 
medo. A geração artificial do medo. Não o temor sobre o real, mas um temor que 
ultrapassa o real. O perigo pode estar em cada esquina, em cada pessoa, em cada 
ação. O desconhecido é, por essência, perigoso mesmo que seja desconhecido. O 
medo paralisa e quanto maiores os temores do que não existe menos nos expomos 
ao que existe. A segurança nestes termos não passa pelo conhecimento dos limites, 
mas pela limitação da ação, do desejo, trancafiando qualquer transgressão nos limi‑
tes culpados de um sonho que se esconde de si mesmo.

Portanto, a segurança está em gerar um medo além dos limites do real. A par‑
tir daí tudo passa a ser idealizado e distanciado do real: os muros; o controle; as câ‑
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meras de controle policial; o efetivo policial; as armas que protegem; os presídios 
de segurança máxima; etc.

O medo torna as pessoas dóceis. Facilita a negociação com os direitos. As pes‑
soas estão dispostas a abrir mão de qualquer coisa até o limite do medo que estas 
sentem. Quanto maior o medo mais fácil se torna a negociação.

O filme trata de uma comunidade que se afasta do real e projeta uma nova re‑
alidade controlada, idealizada e dominada pelo medo. O medo infantil do lobo na 
floresta, de animais desconhecidos e perigosos, o medo do escuro, de sons na noite. 
A descoberta da violência dentro dos membros da comunidade apresenta um pro‑
blema sem solução: como nos proteger de nós mesmos.

O filme foi executado em uma realidade histórica específica: 2001. Os atenta‑
dos terroristas e o fortalecimento dos mecanismos de controle com a concordân‑
cia da população amedrontada. Quanto maior o medo do outro gerado pelo poder 
mais fácil se torna abrir mão de qualquer coisa. O outro é desconhecido; diferente 
de nós; meio humano meio selvagem. Os valores do outro não são os nossos valo‑
res e esta condição meio humana facilita a compreensão da necessidade de elimi‑
nação deste outro.

Este outro estranho aos valores “humanos”, esta invenção deste outro não hu‑
mano, que não merece direitos humanos por não ser humano é necessária para não 
enxergamos este outro em nós. A compreensão de nossa condição se torna logo 
uma ameaça à segurança. Não podemos nos enxergar no outro. Este “outro” estra‑
nho passa a ser a razão de toda nossa insegurança e a sua eliminação (impossível) 
se torna o meio de garantir a nossa segurança.

No século XXI este outro é para alguns o terrorista; para outros o ocidental; 
para alguns o monstro assassino; para outros a polícia. Lembrando de um trecho da 
letra da musica “Les uns et les autres” do filme Retratos da Vida de Claude Lelouch: 
“Se cada um é outro para um, raramente ele é um para o outro, apesar de todos os 
discursos e os pedidos de socorro, dos outros”.

Para refletirmos este século XXI na sua busca impossível por segurança e li‑
berdade; realização de desejos nas demandas criadas pelo mercado e a castração do 
sonho, vamos buscar algumas reflexões a partir da história do século XIX.

O século XIX (e não só ele) foi o século do encarceramento, o afastamento fí‑
sico dos não adaptados em estabelecimentos de internação coletiva como os presí‑
dios e os manicômios. Um exemplo típico de encobrimento do real.
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O liberalismo econômico não saiu como esperado (por alguns). Da promessa 
de uma sociedade com oportunidade para todos, liberdade e igualdade, livre mer‑
cado e economia democratizada, o liberalismo se mostrou na prática o que a teoria 
não escondia, mas o discurso disfarçava: radicalmente excludente. Se o direito li‑
beral era para homens brancos e a democracia para homens brancos e ricos a eco‑
nomia não poderia oferecer oportunidades para todos. Nem igualdade perante a 
lei, nem oportunidade, nem tampouco liberdade foi o resultado do liberalismo no 
século XX, e as conquistas do voto igualitário e do voto feminino veio da ação dos 
partidos e sindicatos socialistas.

Desigualdade, exclusão e miséria, se não são os únicos fatores para a crimina‑
lidade são os preponderantes no século XIX assim como nas sociedades e econo‑
mias neoliberais contemporâneas. Não seria necessário cercar de muros as novas 
cidades burguesas, os bairros ricos, os condomínios fechados com segurança pri‑
vada, se a desigualdade não fosse tanta e os valores tão individualistas. Uma socie‑
dade fundada no individualismo, na competição e no egoísmo parece não ter mui‑
to futuro.

A equação que se formou no século XIX tem características interessantes que 
mostram a necessidade de encobrimento do real para aqueles que se encontram no 
poder. Vigia a época o voto censitário previsto na ordem constitucional liberal de 
boa parte dos países ocidentais. Por este mecanismo só votava quem tivesse pro‑
priedade e renda anual superior a um determinado patamar e só poderia ser votado 
quem tivesse renda ainda maior. Ora, a equação é fácil. A economia denominada 
liberal com total ausência de intervenção estatal permitiu que poucos dominassem 
os mercados. Estes poucos votavam e podiam ser votados e logo estavam no po‑
der do estado. Para eles, o sistema econômico que excluía a maioria e gerava ex‑
clusão trazendo criminalidade, exclusão, desigualdade, não era um problema, mas 
a solução. Logo como fazer com a criminalidade: para reduzir substancialmente o 
problema era necessário mudar o sistema econômico o que lhes traria um enorme 
problema, pois comprometeria sua crescente riqueza. Mas no poder do Estado es‑
tes conservadores, mesmo para manter seu poder deveriam controlar a criminali‑
dade. Logo para resolver o problema sem criar problemas para o sistema que lhes 
beneficiava nada melhor que desconectar os dois: separar criminalidade do sistema 
econômico‑social. Mesmo que se pudesse estabelecer no mundo real uma relação 
entre os dois, agora no discurso os dois estão separados. A criminalidade passa a 
ser responsabilidade exclusiva dos criminosos: que conclusão óbvia diriam alguns! 
Mas resta uma pergunta: porque os criminosos cometem crimes? Ora, porque nas‑
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cem doentes ou maus ou então adoecem ou escolhem o caminho do mal. Afinal vi‑
vemos numa sociedade livre, diriam os liberais e os conservadores. Logo para re‑
solver o problema construímos presídios e manicômios, aumentamos as penas e 
os crimes, radicalizamos o tratamento e expandimos as patologias. Então gradual‑
mente todos passam acreditar que solucionarão o problema da insegurança e cri‑
minalidade com presídios, muros, códigos, penas, manicômios, drogas legais, mé‑
dicos e choques elétricos. Um problema semântico é ignorado: o controle passa a 
ser a solução. Mas como solucionar um problema com controle? O controle contro‑
la, logo ele não soluciona, mas simplesmente mantém a situação como está.

Este resumo de extrema simplicidade que acabo de fazer como um filme mudo 
em preto e branco se repete em pleno século XXI remasterizado, colorido artificial‑
mente e com falsos diálogos científicos introduzidos com requintes de avanços bio‑
tecnológicos, pesquisas genéticas e outros espetáculos pirotécnicos que novamente 
buscam encobrir o real de uma parcela expressiva da classe média. A classe mé‑
dia existe ou é uma invenção terminológica para se referir aos trabalhadores que 
se sentem capitalistas, pessoas que dependem de seu trabalho para viver, mas que 
acreditam firmemente pertencer a uma outra categoria social que não se enquadre 
no termo “trabalhador”. Será que alguns sujeitos de classe média se escondem de si 
mesmos diante do espelho? Ou, referindo‑se a classe média como uma entidade, 
será que a “classe media” se esconde de si mesma diante do espelho? Antes de pros‑
seguir, outra frase: para ser de classe média é necessário acreditar ser de classe mé‑
dia antes de qualquer outra coisa. Classe média é um estado mental, é uma crença.

O que eu quis demonstrar é como a ideologia pode nos desviar a atenção. Des‑
viar nosso olhar. Enquanto a bola esta na área adversária o goleiro de nosso time 
pode fazer qualquer coisa, pois ninguém olha para ele. Logo ele nunca faz nada, 
pois ninguém viu. Isto me faz lembrar o filme “O medo do goleiro diante do pênalti 
– Die angst des tormanns beim elfmeter”, do cineasta alemão Wim Wenders de 1972.

3.4 O trem da vida: nomeação como instrumento de encobrimento do real

A construção dos significados que escondem complexidades e diversidades 
é o tema do livro de Alain Badiou, La portée du mot juif. Cita o autor um episó‑
dio ocorrido na França há algum tempo. O primeiro‑ministro Raymond Barre co‑
mentando um atentado a uma sinagoga comentou para a imprensa francesa o fato 
de que morreram judeus que estavam dentro dela e franceses inocentes que pas‑
savam na rua quando a bomba explodiu. Qual o significado da palavra judeu agiu 
de maneira indisfarçável na fala do primeiro‑ministro? A palavra “judeu” escon‑
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deu toda a diversidade histórica, pessoal, e do grupo de pessoas que são chamadas 
por este nome. A nomeação é um mecanismo de simplificação e de geração de pre‑
conceitos que facilita a manipulação e a dominação. A estratégia de nomear facili‑
ta a dominação.14

Badiou menciona que o antissemitismo de Barre não mais é tolerado pela mé‑
dia da opinião pública francesa. Entretanto outro tipo de antissemitismo surgiu, 
vinculado aos movimentos em defesa da criação do estado palestino. No livro Ba‑
diou não pretende discutir o novo ou o velho antissemitismo, mas debater a exis‑
tência de um significado excepcional da palavra “judeu”, um significado sagrado, 
retirado do livre uso das pessoas.15

Assim como ocorre com várias outras palavras, mas de forma menos radical 
(liberdade e igualdade, por exemplo), a palavra “judeu” foi retirada do livre uso, da 
livre significação. Ela ganhou um status sacralizado especial, intocável. O seu senti‑
do é predeterminado e intocável, vinculado a um destino coletivo, sagrado e sacra‑
lizado, no sentido que retira a possibilidade das pessoas enxergarem a complexida‑
de, historicidade e diversidade das pessoas que recebem este nome.

Badiou ressalta que o debate que envolve o antissemitismo e a necessidade de 
sua erradicação não recebe o mesmo tratamento de outras formas de descrimina‑
ção, perseguição, exclusão ou racismo. Existe uma compreensão no que diz respei‑
to à palavra “judeu” e à comunidade que reclama este nome, que é capaz de criar 
uma posição paradigmática no campo dos valores, superior a todos os demais. Não 
propriamente superior, mas em um lugar diferente. Desta forma pode‑se discutir 

14 Outro mecanismo de dominação e manipulação do real é a estratégia amplamente uti‑
lizada pela imprensa de explicar o geral pelo fato particular. Slavoj Zizek no livro citado 
anteriormente (Plaidoyer en faveur de l’intolerance) menciona dois exemplos norte‑ame‑
ricanos. Cita o caso, por exemplo, da jovem mulher de negócios bem‑sucedida que tran‑
sa com o namorado e engravida e resolve abortar para não atrapalhar a sua carreira. Este 
é um caso que ocorre entre milhares, talvez milhões de outras situações. Entretanto o 
poder toma este caso como exemplo permanente para demonstrar o egoísmo que repre‑
senta o aborto diante da opinião pública. Ao explicar o geral pelo particular ou construir 
predicados para grupos sociais, a tarefa de manipulação para a dominação se torna mais 
fácil.

15 É fundamental ler: AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer. Belo Horizonte: UFMG. Ler tam‑
bém do mesmo autor o texto: Profanation. Paris: Payot e Rivages, 2005. Neste último 
texto o autor explica o processo de sacralização como mecanismo que retira do livre uso 
das pessoas determinadas coisas, objetos, palavras, jogos etc. Por meio da profanação, do 
rompimento do rito com o mito, é possível devolver estas coisas, palavras, ao livre uso.
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qualquer forma de discriminação, mas quando se trata do “judeu” a questão é trata‑
da como universal, indiscutível, seja no sentido de proteção seja no sentido de ata‑
que. Da mesma forma, toda produção cultural, filosófica assim como as políticas 
de estado tomam esta conotação excepcional. Talvez nenhum outro nome tenha 
tido tal conotação, ou para Badiou, a força e a excepcionalidade do nome “judeu” 
só tenha tido semelhança com a sacralização do nome Jesus Cristo. Não há, entre‑
tanto, um medidor para esta finalidade. O fato é que o nome judeu foi retirado das 
discussões ordinárias dos predicados de identidade e foi especialmente sacralizado.

O nome “judeu” é um nome em excesso em relação aos nomes ordinários e 
o fato de ter sido um vítima incomparável se transmite não apenas aos descenden‑
tes, mas a todos que cabem no predicado concernente, sejam chefes de estado, che‑
fe militares, mesmo que oprimam os palestinos ou qualquer outro. Logo, a palavra 
“judeu” autoriza uma tolerância especial com a intolerância daqueles que a por‑
tam, ou, ao contrário, uma intolerância especial com os mesmos. Depende do lado 
que se está.

Uma lição importante que se pode tirar da questão judaica, da questão pales‑
tina, do nazismo e outros nomes que lembram massacres ilimitados de pessoas, é a 
de que toda introdução enfática de predicados comunitários no campo ideológico, 
político ou estatal, seja de criminalização (como nazista e fascistas) seja de sacrifí‑
cio (como cristãos e judeus no passado e mulçumanos no presente), esta nomea‑
ção nos expõe ao pior.

Esta mesma lógica se aplica à nomeação de um estado judeu. Primeiro, um 
estado democrático não pode ser vinculado a uma religião. Segundo, porque esta 
nomeação pode gerar privilégios. Uma democracia exige um estado indistinto do 
ponto de vista identitário.

Vários equívocos podem ser percebidos quando da aceitação ou utilização do 
predicado radical para significar comunidades, países, religiões etc. Por exemplo, 
podemos encontrar pessoas comprometidas com projetos democráticos, fechando 
os olhos ou mesmo apoiando um antissemitismo palestino, tudo pela opressão do 
estado judeu aos palestinos, ou, ao contrário, a tolerância de outras pessoas, tam‑
bém comprometidas com um discurso democrático, com as praticas de tortura e 
assassinatos seletivos por parte do estado de Israel, por ser este um estado “judeu”.

Combater as nomeações, a sacralização de determinados nomes significa de‑
fender a democracia, o pluralismo, o reconhecimento de um sujeito que não igno‑
ra os particularismos, mas que ultrapasse este; que não tenha privilégios e que não 
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interiorize nenhuma tentativa de sacralizar os nomes comunitários, religiosos ou 
nacionais.

Badiou dedica o seu livro a uma pluralidade irredutível de nomes próprios, o 
único real que se pode opor a ditadura dos predicados.

O filme Trem da vida é um maravilhoso poema a pluralidade de nomes pró‑
prios que foram reduzidos a um predicado “judeu” na 2ª guerra Mundial. O filme 
ressalta a pessoa, os grupos dentro dos grupos, e como a identificação com deter‑
minados grupos dentro de outro gera segregação. A introdução do tema identidade 
e identificação com grupos, religiões, estados, partidos, ideias, como fator de segre‑
gação, sempre irracional. Como anulação do sujeito livre, o nome próprio é invali‑
dado em consideração de um nome do grupo.

3.5  Crash (2005) – Múltiplas identidades. A cidade cosmopolita perdida 
em conflitos de micro‑identidades

Há uma forte diferença entre bandidos e mocinhos no imaginário social e 
uma ausência desta diferenciação nas práticas sociais diárias. A repressão policial 
diária é bandida, é expressamente fora do direito embora muitas vezes dentro da 
lei. Ela desrespeita a privacidade, a dignidade, a repressão humilha pelo simples 
fato da condição social ou da cor do sujeito. O problema da ideia da ordem consti‑
tucional que pretende a democracia é que esta ordem não permite a polícia traba‑
lhar e logo esta tem que agir fora do direito, contra o direito.

O filme Crash mostra até onde as nomeações que tratamos anteriormente po‑
dem chegar em uma sociedade dita cosmopolita. Se o problema da nomeação de 
um “estado judeu” que procura unificar todos os grupos sociais, classes sociais, ida‑
des e outras diferenças sociais, e todos os nomes próprios, em uma única denomi‑
nação, pode justificar privilégios e discriminações excepcionais, a fragmentação 
da sociedade em pequenos grupos de identidades, em pequenas nomeações pode 
gerar outros tipos de problemas. A sociedade cosmopolita de Los Angeles, Nova 
York, São Paulo, Londres e Paris não está além das nomeações ou dos predicados 
radicais. Ela está multifragmentada em diversos predicados radicais.

Negros, asiáticos, coreanos, chineses, árabes, turcos, persas, nordestinos, 
brancos, góticos, cabeças raspadas, nacionalistas, racistas, mexicanos, hispânicos, 
caucasianos e mais um monte de nomeações convivem no espaço “democrático” 
da cidade. São obrigados pela lei a se suportarem embora os que aplicam a lei per‑
tençam a um grupo e vejam o mundo limitados pela compreensão do seu grupo. 
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Até mesmo nos nomes próprios carregam a identidade do grupo a que pertencem 
mesmo sem querer pertencer: Shaniqua é um nome negro; Saddam é um nome ira‑
quiano; Hassan é um nome muçulmano; Ezequiel é um nome evangélico; Pedro é 
um nome cristão; David é um nome Judeu: o nome próprio é abafado pelo nome 
do grupo. O nome próprio é condicionado pelo predicado radical. O filme mostra 
que é possível se libertar do nome grupal e resgatar algo universal, algo humano, 
além das nomeações de grupos, etnias, cores, países, religiões. Algo humano uni‑
versal que resgate o nome próprio.

A aposta de Badiou16 em um estado contemporâneo indistinto em sua confi‑
guração identitária pode não ser a superação das nomeações e da sacralização de 
determinados nomes. Este estado contemporâneo democrático plural que tenha 
um sujeito que não ignora os particularismos, mas que ultrapasse estes; que não te‑
nha privilégios e que não interiorize nenhuma tentativa de sacralizar os nomes co‑
munitários, religiosos ou nacionais talvez ainda não exista. O que o filme mostra é 
uma realidade fragmentada por nomes grupais sacralizados, mas não elimina a es‑
perança de um espaço livre de sacralizações.

Estes nomes grupais sacralizados podem gerar novas guerras tribais, pois a 
construção de uma identidade nacional é ultrapassada por diversas identidades 
grupais ou mesmo é construída justamente sobre o reforço destas identidades gru‑
pais. Isto se ressalta no caso estadunidense em que a identidade nacional é cons‑
truída em parte, pelo menos nos espaços cosmopolitas das grandes cidades, sobre 
a ideia de uma democracia étnico‑racial multi‑identitária que se opõe a identida‑
des nacionais intolerantes e uniformes. Neste nome comprido faltou a prática de‑
mocrática. Pior quando se acredita poder fazer cumprir esta pretensa democracia 
étnico‑racial multidentitária por meio da lei e logo do controle policial. A polícia 
também é um grupo corporativo e logo preconceituoso que anula os sujeitos quan‑
do estes estão fardados, quando estão no meio do grupo. Este grupo que acredita 
simbolizar a própria lei se sente no direito muitas vezes de ignorar o direito para 
se autopreservar e preservar a imagem construída no grupo para o próprio grupo.

No filme prevalece a ideia da sobrevivência dos nomes próprios encober‑
tos pelos nomes grupais. O dado humano universal sobrevive ao preconceito, às 
simplificações.

16 BADIOU, Alain. Circonstances, 3 – Portées du mot “juif ”. Paris: Editions Lignes e Mani‑
feste, 2005. p. 15.

Direito Filosofia e Arte.indd   29 17/07/12   10:32



Direito, Filosofia e Arte – Ensaios de Fenomenologia do Conflito30

4. Conclusão

Os educadores – edukators (2004): a ruptura é possível?

Diante de todo o processo de exclusão e dominação, alguns destes excluídos 
começam a enxergar o que estava encoberto. Não só excluídos, entretanto, são ca‑
pazes de enxergar. Alguns incluídos também têm consciência do processo de do‑
minação. Alguns manipulam este processo, outros simplesmente têm consciência e 
se conformam ao aproveitar das recompensas do sistema. Como mudar tudo isto? 
Como revelar o que está encoberto aos acomodados? Será que estes acomodados 
querem deixar sua posição atual?

Alguns sinais importantes têm ocorrido no mundo contemporâneo que apon‑
tam uma possível transformação. O principal sinal é a proliferação de espaços refle‑
xivos ou em outras palavras um maior número de organizações da sociedade civil 
em torno de ideias e interesses diversos. A dinamicidade destes espaços alternati‑
vos tem permitido uma maior discussão e reflexão assim como divulgação de novas 
perspectivas de mundo, de novas compreensões e de novas esperanças de transfor‑
mação. Hoje existe toda uma estrutura de organização global alternativa que se ex‑
pressa em fóruns sociais, aparatos de informação e redes de comunicação de movi‑
mentos sociais que têm influenciado pessoas e impulsionado movimentos sociais, 
coletivos e individuais os mais diversos.

O filme trata de um destes movimentos. O movimento de três jovens que 
acredita poder ser o estopim, a centelha que pode levar a movimentos maiores, a 
tomada de consciência e a coragem para a ação de outros grupos e pessoas.

A ação dos três desafiadores educadores apela para o estranhamento e a ame‑
aça verbal. Ao invadir casas de pessoas ricas, os educadores mudam os objetos, os 
móveis de lugar, constroem monumentos à inutilidade do consumo do luxo, do 
desnecessário, do excessivo e deixam uma mensagem: seus dias de fartura estão 
acabando. Não roubam nada, apenas mostram o excesso ao fazer esculturas ou mo‑
numentos que reportam à acumulação do excesso, do desperdício que agride a fal‑
ta da maioria.

O filme permite uma reflexão importante. É possível transformar criando um 
diálogo franco a partir da ameaça? Para criar condições de diálogo, para poderem 
ser ouvidos, para que possamos se ouvidos sobre o que não pode ser questionado, 
temos que ameaçar? Historicamente nunca houve transformação sem vidros que‑
brados. Para transformar terminando com formas variadas de exploração, exclusão 
e dominação os grupos explorados, excluídos e dominados tiveram que se organi‑
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zar e ameaçar. Tiveram que se fazer incômodos para serem ouvidos. Tiveram que 
quebrar vidros, afundar barcos, boicotar, gritar, paralisar, para serem respeitados 
e sua fala ser ouvida, para criar condições de igualdade de negociação. Para haver 
diálogo é necessário que as partes se considerem iguais em força: esta força pode 
significar conhecimentos, respeito, força bruta, ameaça real. Ao criar condições de 
ser ouvido batendo na mesa a continuidade da recusa em negociar por quem opri‑
me, domina e explora pode significar rupturas. Foi assim com a revolução ameri‑
cana; a revolução francesa; a revolução russa e muitas outras rupturas no decorrer 
da história.

A busca da construção de um Estado democrático e social de direito no sé‑
culo XX foi para alguns uma tentativa de estabelecimento de espaços dialógicos de 
igualdade entre as mais variadas formas de pensar; os diversos grupos sociais e de 
interesses; as diversas pessoas, que compareceriam nos espaços públicos em con‑
dição jurídica de igualdade. Entretanto a desigualdade econômica e a apropria‑
ção dos mecanismos de poder político e econômico têm comprometido seriamen‑
te esta pretensão. O filme também mostra esta colonização do direito e do Poder 
Judiciário pelo sistema econômico.

Por fim o filme nos mostra uma descrença no diálogo social entre pessoas que 
têm interesses opostos. Há uma descrença na sinceridade deste diálogo uma vez 
que este não ocorre em nome apenas da razão de um sujeito diante de outro su‑
jeito. Este diálogo vem acompanhado de diversos outros sentidos, emoções e in‑
teresses que envolvem as pessoas que se encontram dentro do sistema. O sistema 
sequestra a pessoa e a envolve em uma rede de preocupações, prazeres, medos e 
desejos, rede esta que não pode ser desconsiderada no diálogo entre dois sujeitos 
que não se revelam em sua inteireza. O sujeito é mais do que o sistema que o apri‑
siona, mas por diversas razões este não consegue dialogar ignorando as razões do 
sistema. Medo, desejo, razão, tudo isto vais além da possibilidade concreta de diá‑
logo entre duas pessoas.

As pessoas não estão definitivamente aprisionadas pelo seu entorno, pela sua 
história, pelos seus desejos, pela ideologia, mas estão fortemente comprometidas 
por tudo isto.

No final uma aposta maior. Uma ameaça maior, até para que alguns antes de 
perderem tudo aceitem negociar alguma coisa.
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Introdução

A balança, a espada e a venda nos olhos são os três atributos mais comuns nas 
representações da justiça. A balança costuma ser interpretada como símbolo da 
equidade e a espada como símbolo da coerção ou força institucionalizada. A venda, 
por sua vez, é relacionada quase sempre com a imparcialidade, noção muito próxi‑
ma à de justiça. Este artigo tem como propósito mostrar que também a balança e a 
espada podem ser vistas como símbolos da imparcialidade, e de modo mais espe‑
cífico da imparcialidade do juiz.

O objetivo, porém, não é apenas mostrar que a arte representa por meio das 
imagens da justiça e dos seus atributos a imparcialidade como um valor a ser pro‑
tegido, mas que do fato da balança, da espada e da venda sugerirem a imparcialida‑
de pode‑se concluir que o justo não pode ser compreendido sem o recurso à noção 
de imparcial. Este estudo destina‑se, portanto, não somente a uma interpretação 
da mais célebre alegoria dos juristas, mas à busca por uma resposta para a seguin‑
te questão: se a imagem da justiça como um todo pode reduzir‑se à imparcialidade, 
esta é a noção‑chave para a compreensão da própria justiça?

A investigação justifica‑se por dois motivos: a) necessidade de uma maior va‑
lorização da arte como fonte de compreensão dos valores jurídicos, algo ainda pou‑
co comum entre os juristas brasileiros; b) busca das razões mais profundas que jus‑
tificam a imparcialidade como princípio ético norteador da atividade judicial.

1. A balança

Dos três atributos, a balança é certamente o de maior utilização. Para os ju‑
ristas, ela é o seu símbolo maior, estando presente nos Palácios de Justiça, nas ca‑
pas dos livros de direito, nas camisetas dos estudantes e nas mesas dos advogados. 
Mas qual a origem dessa representação? Quando a balança começou a ser utilizada 
como imagem da justiça? Qual civilização a empregou pela primeira vez?

A balança, obviamente, foi inventada para realizar a sua função primária, de 
pesar objetos, e não para ser símbolo. O mais antigo exemplar de balança conserva‑
do data de 7000 a.C., tendo sido descoberto nas escavações de Nagadah, no Egito. 
O seu uso simbólico, com referência à justiça e à pesagem das ações humanas, tam‑
bém parece ter sido criação egípcia. A balança aparece, cerca de 2500 a.C., como o 
principal instrumento do julgamento dos mortos que, segundo a religião egípcia, 
era presidido pelo deus Osíris. No papiro de Hunefer (um escriba real), pode‑se ver 
uma sucessão de cenas. Na primeira, Hunefer, já falecido, é conduzido pelo deus 
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cabeça‑de‑chacal, Anúbis, até a sala do julgamento, onde se encontra uma grande 
balança. Na sequência, Anúbis coloca em um dos pratos o coração do morto (sím‑
bolo da consciência) e no outro a pena de avestruz que figura na cabeça de Maât 
(deusa da justiça e da verdade). Se o coração do morto for mais pesado que a pena, 
é indício de que sua consciência está marcada por faltas e pecados; ele deverá, nes‑
te caso, ser devorado pelo monstro Ammut (com cabeça de crocodilo, corpo de hi‑
popótamo e pés de leão). Não é esse, porém, o caso de Hunefer, pois a balança para 
ele equilibrou‑se, indicando que sua alma não está marcada por crimes e atos fu‑
nestos. Por isso, na cena seguinte, o deus Thot pode escrever seu nome como um 
dos “eleitos”, permitindo‑lhe, enfim, adentrar a vida no além.

Também na civilização grega podemos encontrar a balança como símbolo da 
justiça. Na Ilíada, de Homero, há uma passagem famosa em que se descreve o es‑
cudo de Aquiles, no qual estão gravadas imagens de duas cidades.1 Uma delas está 
à beira de uma guerra, enfrentando discórdias e injustiças. A outra está em paz, vi‑
venciando situações cotidianas e alegres. Nesta última, dois cidadãos estão no mer‑
cado, divergindo sobre uma quantia a ser paga. No centro, em um recinto sagra‑
do, estão alguns anciãos, enunciando seus juízos sobre a querela dos dois homens: 
“Fala cada um por seu turno, de pé, e o seu juízo enuncia. Quem decidisse com 
mais equidade, dois áureos talentos receberia, que ali já se achavam, no meio de to‑
dos” (Il, XVIII, 506‑508). A princípio, pode‑se pensar que o melhor juiz receberia 
dois talentos, isto é, certa quantidade de metal. Mas, como adverte Marcel Detien‑
ne, a expressão utilizada em grego (tálanta) não se refere a uma unidade de conta, 
isto é, ao dinheiro, mas aos dois pratos de ouro de uma balança. O que a passagem 
indica é que, dos juízos proferidos pelos anciãos‑juízes, um será o mais justo, isto é, 
mais adequado à balança da justiça, e não que um dos juízes vá receber uma quan‑
tia em dinheiro.2 Isso pode ser confirmado por outra passagem da Ilíada, na qual 
Zeus aparece manejando uma “áurea balança” que, pesando as ações dos heróis, de‑
cide pela morte de Heitor (Il, XXII, 208‑214).

A balança aparece como símbolo do julgamento e da justiça também nos li‑
vros sagrados das religiões monoteístas, como o judaísmo e o islamismo. No Livro 
de Jó ela é o instrumento da pesagem das ações humanas por Deus: “Que Deus me 
pese numa balança exata e reconhecerá minha integridade” (Jó, 31, 6). No Alcorão 

1 HOMERO. Ilíada. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.
2 DETIENNE, Marcel. Os mestres da verdade na Grécia arcaica. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1988. p. 27.
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ela aparece como imagem do Juízo Final: “E naquele dia, pesaremos os méritos de 
cada um. Aqueles a favor dos quais a balança pender serão os vitoriosos. E aque‑
les contra os quais a balança subir terão perdido suas almas por terem desprezado 
Nossas revelações” (7, 8‑9).

Percebe‑se que o uso simbólico da balança é muito antigo, sendo encontra‑
do em diversas civilizações e épocas. Sendo assim, talvez seja melhor falar em “ori‑
gens” que em “origem” do símbolo da balança, pois não se pode precisar se houve 
influência de uma cultura sobre as demais. Nota‑se, ademais, que a balança apare‑
ce nas sociedades antigas referindo‑se quase sempre à justiça divina. Com o tem‑
po, ela passa a designar com mais frequência uma justiça humana, a que é aplicada 
pelos juízes em sociedade, embora nunca tenha perdido suas dimensões religiosas. 
Basta lembrar que São Miguel, o arcanjo que expulsou Lúcifer do Céu, ainda hoje é 
representado pelos cristãos portando uma balança, expressão da justiça final.

Tantas tradições, todas com um mesmo símbolo para a justiça, propiciam a 
seguinte pergunta: por qual razão a balança simboliza a justiça? Pode‑se pensar, a 
princípio, que a explicação reside no ato de pesagem, pois tanto a balança quan‑
to a justiça “pesam”: a primeira, objetos; a segunda, as ações humanas. Com efeito, 
quando um juiz vai julgar um fato, ele tem que avaliar as condutas dos envolvidos, 
sopesá‑las, para verificar quem tem e quem não tem razão. Ao juiz, desse modo, 
atribui‑se a mensuração dos comportamentos. Por isso o seu instrumento, simbo‑
licamente, é a balança. Contudo, há algo mais: a balança que simboliza a justiça é 
sempre a balança de dois pratos, com ambos em posição de equilíbrio, iguais. Mes‑
mo os romanos, que inventaram a balança com um só prato (a statera), continua‑
ram a utilizar a balança com os dois pratos equilibrados como símbolo de sua Ius‑
titia. Como explicar isso?

Creio que, além da pesagem, a balança simboliza a consequência da justiça. 
Com seus pratos em equilíbrio, o símbolo nos remete à ideia de que uma relação 
social justa é aquela saudável e harmônica, em que cada uma das partes possui o 
que lhe é devido. A balança de dois pratos, neste sentido, possui dupla significação 
simbólica, pois indica tanto o processo de decidir (a pesagem das ações dos que es‑
tão sendo julgados) quanto o resultado de um bom julgamento (o equilíbrio, a har‑
monia da relação social).

Se formos regressar a Aristóteles e às suas reflexões sobre a justiça, podemos 
comprovar isso. Segundo ele, numa relação entre homens há injustiça quando uma 
das partes ganhou mais do que deveria e a outra menos. A função do juiz é corrigir 
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essa injustiça, igualando‑os novamente, ou seja, dando a cada um o que é seu (quem 
ficou com mais deve ceder este “mais” ao que ficou com menos). Quando o juiz age 
desse modo, ele pratica a justiça “corretiva”, obtendo um meio‑termo entre o ga‑
nho exagerado e a perda indevida e, portanto, restabelecendo o equilíbrio anterior.

A justiça, deste modo, é a virtude do íson, a excelência humana que propor‑
ciona igualdade nas relações sociais, e o juiz, artífice dessa igualdade, é aquele que 
“divide em partes iguais”. Daí o seu nome em grego: dikastés (“aquele que divide ao 
meio”), ou seja, aquele que, simbolicamente, está no “meio” das partes em conten‑
da, avaliando imparcialmente as suas ações (com a balança) para só então julgá‑las, 
recuperando aquela harmonia social (o equilíbrio das partes ou “pratos”) que é o 
corolário de todo bom julgamento.

Assim, tanto a pesagem quanto o equilíbrio final são impossíveis sem impar‑
cialidade. Se quem julga e, portanto, decide, está previamente comprometido com 
as pessoas (ou com suas qualidades pessoais), cujos interesses estão em apreciação, 
então a pesagem não poderá ser feita de forma equânime, e o reequilíbrio da rela‑
ção rompida não ocorrerá. O processo judicial, com sua ritualização argumentativa 
(sequência de atos que afirmam a validade de visões e razões sobre o fato, traduzi‑
das na parcialidade dos advogados), espelha essa busca imparcial do equilíbrio que 
restaura socialmente a justiça, e cuja melhor imagem é a alegoria da balança, como 
notou Piero Calamandrei:

A balança é o símbolo tradicional da justiça, visto parecer que represen‑
ta materialmente, por uma disposição mecânica, aquele jogo de forças psí‑
quicas que faz funcionar o processo e no qual, para que o juiz após algumas 
oscilações conclua pela verdade, é necessário que intervenha o peso de 
duas teses opostas, tal como se dá com os dois pesos da balança, que para 
equilibrarem devem incidir na extremidade de cada braço. Quanto mais as 
forças opostas façam oscilar o fiel (veja‑se a imparcialidade de quem jul‑
ga), tanto mais sensível se tornará o aparelho e mais exacta a medida. Da 
mesma forma, os advogados, puxando cada um pelo seu lado, obtêm o 
equilíbrio que o juiz procura. Quem quiser criticar a sua imparcialidade 
deve criticar também o peso que age sobre o braço da balança.3

Imparcialidade não se confunde, todavia, com distanciamento ou neutralida‑
de. José Carlos Barbosa Moreira, discorrendo sobre a imparcialidade do juiz, pro‑

3 CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados. Lisboa: Clássica, 
[s/d.]. p. 96‑97.
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cura apartá‑la do conceito de neutralidade. O juiz zeloso não pode, segundo o au‑
tor, ser indiferente ao desfecho justo do processo. A ele deve sempre interessar que 
quem possua o melhor direito vença. Por isso, não é adequado falar que para o ma‑
gistrado não importa quem vencerá o litígio.

O juiz deve fazer tudo o que estiver juridicamente ao seu alcance para que os 
interesses que no caso concreto devam ser protegidos de fato o sejam. Ele não é, 
portanto, neutro (no sentido de indiferente ao resultado do seu próprio julgamen‑
to). Isso, contudo, não lhe despe do dever de ser imparcial, pois a ele não é “(...) lí‑
cito preferir a vitória do autor ou a do réu, e menos que tudo atuar para favorecê‑la, 
por motivos relacionados com traços e circunstâncias pessoais de um ou de outro: 
porque o autor é X, simpático, ou porque o réu é Y, antipático, ou vice‑versa”.4

O que o autor quer mostrar é que o juiz deve se interessar pela justiça, assu‑
mindo um compromisso perene com a ideia de que é preciso dar a cada um o seu 
direito, em conformidade com o estabelecido pelas normas jurídicas de direito ma‑
terial. Nesse sentido, é dever do juiz reconstituir da melhor maneira possível os fa‑
tos que estão na origem do litígio, relevando então qual interesse deve ser protegi‑
do, se o de X ou o de Y. Não interessa ao juiz que X vença por alguma característica 
pessoal (o que configuraria parcialidade), mas interessa que X vença quando ele 
possuir o direito a ser amparado.

A imparcialidade, diferentemente da neutralidade, não pode ser rejeitada, 
pois é um requisito indispensável para a concretização da justiça. É nesse sentido, 
de que é impossível pensar em justiça sem imparcialidade, que podemos afirmar 
com Spaemann: “Chamamos justo a aquele que, nos conflitos de interesse, exami‑
na de que interesses se trata e está disposto a passar ao largo de quem são os interes‑
ses que estão em confronto”.5

A imparcialidade requer do juiz um esforço para suspender seus preconceitos 
e tendências de favorecimento sem se desinteressar pelas circunstâncias que o caso 
concreto apresenta, como explicam Garapon, Allard e Gros:

(...) a imparcialidade proíbe o juiz de tomar parte a priori em uma causa 
que ele deverá julgar, sem que isso signifique lhe exigir uma posição neu‑
tra. A neutralidade, como a imparcialidade, é o fato de não tomar parte. 

4 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Imparcialidade: reflexões sobre a imparcialidade do 
juiz. Revista Jurídica, vol. 250, p. 13, 1998.

5 SPAEMANN, Robert. Ética: cuestiones fundamentales. Pamplona, Navarra: EUNSA, 
2010. p. 65.
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Mas enquanto a neutralidade interdita todo julgamento, a imparcialidade, 
ao contrário, supõe somente uma suspensão do julgamento, isto é, uma co‑
locação em condições para julgar em seguida de maneira autônoma. Dito 
de outra forma, a virtude da imparcialidade sublinha a responsabilidade 
do juiz que se esforça para suspender seus preconceitos e se abrir ao caso 
concreto a ser julgado.6

Assim, justiça exige sempre imparcialidade. Aquele que tem como tarefa pu‑
nir, distribuir, corrigir ou recompensar segundo certas normas precisa aplicá‑las 
colocando em primeiro plano os interesses que estão em jogo e não as pessoas que 
possuem tais interesses. Pode ser que, em um conflito qualquer, quem julga prote‑
ja os meus interesses e não os da outra parte. Mas aí “não será porque sejam meus, 
mas porque são mais importantes de acordo com o seu conteúdo”, como diz Spae‑
mann.7 Ou seja, porque naquela situação os meus interesses são mais valiosos que 
os da outra pessoa segundo os padrões normativos socialmente válidos.

Afinal, o que diríamos de um juiz que interpretasse uma mesma norma de 
maneira mais favorável a um homem rico do que a um homem pobre, simplesmen‑
te por possuírem posições sociais distintas? Sua parcialidade comprometeria a justi‑
ça, pois essa deixaria naquele momento de ser concebida como “a aplicação con‑
sistente e contínua das mesmas normas e regras a cada um dos membros de um 
agrupamento social aos quais elas se aplicam”.8 Se no exemplo acima a norma trata 
ricos e pobres como iguais (por exemplo, uma lei penal incriminadora), então não 
faz sentido que o rico, somente por ser rico, mereça uma pena mais branda, do mes‑
mo modo que não faria sentido o pobre merecê‑la simplesmente por ser pobre. Por 
isso a imparcialidade é um dos princípios éticos que norteiam a atividade dos juí‑
zes. Como exemplo, pode‑se citar o art. 8o do Código de Ética da Magistratura Na‑
cional (Resolução no 60/2008), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, 
com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo 
uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento 
que possa refletir favorecimento, predisposição ou preconceito.

6 GARAPON, Antoine; ALLARD, Julie; GROS, Frédéric. Les vertus du juge. Paris: Dalloz, 
2008. p. 36.

7 SPAEMANN, Robert. Op. cit., p. 65.
8 HELLER, Agnes. Além da justiça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. p. 20.
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Essa “distância equivalente das partes”, como dito, não significa neutralida‑
de ou insensibilidade à situação concreta de cada jurisdicionado, mas somente que 
não é conferido poder ao magistrado para favorecer de maneira desigual certas 
pessoas por qualidades ou propriedades não selecionadas pelas normas. A exigên‑
cia de imparcialidade, portanto, tem como imagem perfeita a “igual distância” da 
qual o juiz, para Aristóteles, é o “mediador”. O juiz é aquele que, por estar “no meio” 
(não comprometido com nenhuma das partes), é capaz de discernir quais são os 
interesses que devem ser protegidos no caso concreto. E a balança é a representa‑
ção dessa imagem:

Dizer que o juiz deve ser imparcial é dizer que ele deve conduzir o proces‑
so sem inclinar a balança, ao longo do itinerário, para qualquer das partes, 
concedendo a uma delas, por exemplo, oportunidades mais amplas de ex‑
por e sustentar suas razões e de apresentar as provas de que disponha. Tal 
dever está ínsito no de ‘assegurar às partes igualdade de tratamento’, para 
reproduzir os dizeres do art. 125, I, do CPC.9

2. A espada

O direito sempre esteve associado à ideia de força. Já em Sólon, antigo legisla‑
dor grego, a força mostrava‑se necessária à prevalência do justo. Na Atenas de sua 
época, dividida pelos conflitos entre ricos e pobres, Sólon adotou medidas coerci‑
tivas que desagradaram ambas as partes em disputa, mas que foram importantes 
para harmonizar a vida social naquele momento. Em um de seus poemas, ele relata 
que, para alcançar o equilíbrio entre as facções atenienses, retirando a cidade de um 
estado de desordem e injustiça, teve que associar força e justiça: “Juntando a força e 
a justiça, tomei com autoridade essas medidas e cheguei até o final, conforme pro‑
metido; e, de outro lado, escrevi leis tanto para o homem do povo quanto para o 
rico, regulamentando para ambos uma justiça reta” (SÓLON, Jambos, v. 5‑10). Esta 
passagem, um relato histórico, leva à indagação: a força (ou, em termos modernos, 
a coerção) é indispensável para a concretização da justiça?

Retomando a teoria iluminista (de Thomasius e Kant), pode‑se dizer que um 
uso limitado da coerção é imprescindível para que as sanções jurídicas sejam apli‑
cadas. Sem a coerção, as sanções jurídicas (como a pena) dificilmente se realiza‑
riam. Sua aplicação dependeria de um impulso moral do imputado. Assim, o que 

9 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Op. cit., p. 13.

Direito Filosofia e Arte.indd   41 17/07/12   10:32



Direito, Filosofia e Arte – Ensaios de Fenomenologia do Conflito42

diferencia o direito (justum) de outras formas de regulação social (como a moral e 
o decoro), na visão de Thomasius, é a coercibilidade, isto é, a possibilidade de uma 
atuação jurídica da força, que sirva aos propósitos éticos do direito. A coerção, des‑
te modo, é força, mas uma força que deve estar sempre a serviço do direito.10

A simbologia reflete a ligação entre força e direito por meio do atributo da es‑
pada, empunhada ou amparada pela personificação feminina da justiça. Isto pode 
ser atestado pelas palavras de dois expoentes da literatura jurídica, Jhering e Carne‑
lutti. Este, em sua obra Como nasce o direito, afirma que o direito é “uma combina‑
ção de força e de justiça; e daí que em seu símbolo se encontre a espada ao lado da 
balança”.11 Jhering, por sua vez, no célebre início de A luta pelo direito, diz:

O direito não é uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso a justiça sus‑
tenta numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na outra a espada 
de que se serve para defendê‑lo. A espada sem a balança é a força brutal; 
a balança sem a espada é a impotência do Direito. Uma não pode avan‑
çar sem a outra, nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia 
com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade com que maneja 
a balança.12

Estas duas citações confirmam o que foi dito: para os juristas, a busca da har‑
monia social (representada pela balança com os pratos em equilíbrio) requer com 
frequência um meio, um instrumento que não pode ser dispensado: a coerção, sim‑
bolizada pela espada. Mas quando esta começou a se consolidar no imaginário 
jurídico?

De acordo com as informações de Mario Sbriccoli,13 as primeiras imagens 
públicas da espada‑atributo datam de 1334 e 1336, quando Andrea Pisano escul‑
piu duas Justiças com balança e espada no Batistério de San Giovanni, em Floren‑
ça (Itália). Como comparação, a famosa Justiça pintada por Giotto, na Capella degli 
Scrovegni, três décadas antes, não trazia ainda a espada. Segurava apenas os pratos 
de uma balança que a circundava. Interessante notar que, na parede oposta, Giotto 
pintou a Injustiça com feições masculinas e severas (talvez representando um juiz 

10 CATTANEO, Mario A. Diritto e forza: un delicato rapporto. Padova: Cedam, 2005. p. 67.
11 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Belo Horizonte: Líder, 2003. p. 21.
12 JHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 1.
13 SBRICCOLI, Mario. La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal me‑

dioevo all’età moderna. Ordo Iuris: storia e forme dell’esperienza giuridica. Milano: Giuf‑
frè, 2003. p. 69‑70.
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corrupto, ou um tirano), segurando uma lança e uma espada.14 A espada, até então, 
era interpretada como símbolo da crueldade, do despotismo, da violência ilegítima. 
Ou seja, de tudo aquilo que corrói o equilíbrio social.

A partir de Andrea Pisano, a espada se firmou como atributo da justiça, de tal 
modo que, nos séculos XV e XVI, ela passa a estar presente em praticamente todas 
as representações da justiça, com dois detalhes que não devem passar despercebi‑
dos: primeiro, ela é sempre empunhada com a mão direita, ao passo que a balança 
é manejada com a mão esquerda; segundo, que as imagens da justiça vão, especial‑
mente no século XVI, tornando‑se mais agressivas, com vestes guerreiras e milita‑
res. Como isso deve ser entendido?

Para Christian‑Nils Robert, a espada é símbolo do poder laico, da autorida‑
de temporal que, naquela época, estava se fortalecendo na Europa, sobrepujando o 
poder da Igreja dominante até então. A espada representa o novo poder em ascen‑
são, o poder do Estado, que não hesitará em se valer da força para proteger a ordem 
social. Posta na mão direita, a espada é empunhada com mais vigor, funcionando 
como uma mensagem de advertência: quem descumpre as regras jurídicas está su‑
jeito a ser punido pela coerção estatal. Isso explica o fato das imagens da justiça si‑
tuarem‑se em locais públicos, como praças, fontes e prédios de acesso comum. Estes 
eram locais de visibilidade, ideais para a comunicação de uma mensagem simbóli‑
ca: a ameaça do ius puniendi do Estado. Se levarmos em consideração que, de 1551 
a 1789, metade de todos os condenados à morte foram executados por decapita‑
ção por espada,15 a mensagem adquire um sentido literal: violar a ordem social é 
sujeitar‑se às sanções do Estado, inclusive à pena de morte. A espada, então, surge 
como metáfora de uma potestas, o ius gladii, direito do poder público de punir os 
que ameaçam a paz social:

A nova República que nasce reivindica o direito de punir os delitos porque 
detém o dever de proteger a si mesma, o prestígio das leis, a paz pública e 
os interesses públicos: à balança se une a espada, que assume o comando 
do processo penal e declara a inexorabilidade da pena.16

14 VINCENTI, Umberto. La giustizia di Giotto. In: VINCENTI, U.; MARCELLAN, F. La 
giustizia di Giotto. Napoli: Jovene, 2006. p. 70‑71.

15 ROBERT, Christian‑Nils. La justice, vertu courtisane et bourreau. Genéve: Georg Éditeur, 
1993. p. 75.

16 SBRICCOLI, Mario. Op. cit., p. 71.
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Não restam dúvidas de que, juntas, espada e balança expressam bem o que o 
direito faz: busca a harmonia por meio da força. Mas, separada da balança, a espa‑
da não poderia remeter à violência, à força ilegítima? É o caso, por exemplo, da es‑
tátua situada em frente ao STF, em Brasília, que não traz a balança, mas somente a 
espada. Não há riscos de uma má interpretação?

Na verdade, a espada, como qualquer outro símbolo, presta‑se a diversas sig‑
nificações. Desacompanhada da balança, ela não deve conduzir à ideia de que o 
direito seja uma violência. Ao contrário, quando sozinha, ela pode desempenhar 
também o papel da balança, pois, além de símbolo do poder e da força, a espada é 
também símbolo da precisão, do saber “dividir o objeto em disputa”. Como diz Del 
Vecchio, a espada é símbolo “também de precisão: mais que golpear, ela quer cor‑
tar claramente o objeto da contenda (...)”.17 “Cortar”, aqui, significa atribuir a cada 
um o seu, dar a cada qual o que lhe é devido: dinheiro, a um credor; uma pena, a 
um criminoso.

Esse sentido simbólico da espada, travestido de significação literal, encon‑
tra‑se na história bíblica do “Julgamento de Salomão”. Diante de duas mulheres, 
ambas reivindicando a maternidade da mesma criança (o objeto da contenda), o rei 
mandou “dividi‑la ao meio”, como se quisesse dar uma parte do objeto a cada uma. 
O rei sabia que a criança não era um objeto e que, portanto, a verdadeira mãe não 
permitiria essa “partilha”, cedendo a criança à outra mulher (o que de fato ocor‑
reu). Astuciosamente, o rei descobriu a mãe verdadeira, e lhe entregou a criança. 
Nesta história, o sentido da espada transfigura‑se, graças à sabedoria de Salomão: 
de instrumento de uma violência extrema (divisão do corpo de um bebê) ela pas‑
sa a ser símbolo de uma justiça precisa, que dá a uma mãe o que é seu (seu filho) (1 
Reis, 3, 16‑28).

Isso está em consonância com a interpretação de Paul Ricoeur sobre a justiça. 
Segundo ele, “justo” significa “cortar”, “separar”, “pôr fim a uma incerteza”, afastan‑
do a vingança privada (forma mais tenaz de violência) e instituindo a paz social por 
meio da opção pelo discurso (que, no julgamento, se manifesta pela motivação da 
decisão). Para Ricoeur, o julgamento é uma tomada de posição que restaura o equi‑
líbrio rompido, separando o que é de cada um:

(...) o acto de julgar de facto consiste em separar. O termo alemão urteil 
expressa‑o bem (teil quer dizer parte). Trata‑se, de facto, de estabelecer a 

17 DEL VECCHIO, Giorgio. La giustizia. Roma: Studium, 1946. p. 169.
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parte de um e a parte de outro. O acto de julgar é aquele que divide, sepa‑
ra. Não digo com isso nada de extraordinário, na medida em que a antiga 
definição romana suum cuique tribuere – atribuir a cada um o seu – orien‑
tava implicitamente para a análise proposta aqui. Também, toda a filosofia 
do direito de Kant se baseia nesta distinção entre o ‘meu’ e o “teu”, sobre o 
acto que traça uma linha entre um e outro.18

Podemos também lembrar a justiça pintada por Rafael Sanzio na Stanza della 
Segnatura, no Vaticano (no começo do século XVI). Ela brande uma espada que 
parece estar prestes a golpear: é a expressão aparente da força, da coerção. Seu sem‑
blante, porém, não é ameaçador, mas sereno. Sua face apresenta uma doçura e uma 
tranquilidade que remetem ao outro sentido da espada, o de “cortar ao meio”, atri‑
buindo “a cada um o seu”. Não por acaso, os pequenos anjos que a rodeiam car‑
regam placas com os dizeres “Ius suum unicuique tribuit”: “atribui a cada um seu 
direito”. A combinação dos dois sentidos da espada mostra com clareza a nota dis‑
tintiva da força da justiça: esta força é legítima não porque provém do Estado, mas 
porque este deve sempre exercê‑la amparado no desejo de dar a cada um o que lhe 
é devido.

Portanto, também a espada pode ser ligada à noção de imparcialidade. O que 
é “de cada um”, o “interesse protegido juridicamente”, o “direito”, precisa ser “sepa‑
rado” de uma maneira precisa. A justiça exige que o que é distribuído ou corrigi‑
do pelo juiz o seja de forma imparcial, isto é, que cada qual receba no julgamento 
uma partilha justa, segundo as normas válidas, sem preferências ou favorecimen‑
tos indevidos.

3. A venda nos olhos

A venda que, nas representações artísticas, cobre os olhos da justiça é um atri‑
buto enigmático, considerado por François Ost como “sem dúvida o mais impor‑
tante e, portanto, o menos bem compreendido (símbolo) da justiça”.19 Qual é a ra‑
zão dessa incompreensão? Por que a justiça é com frequência representada como 
“cega”? A explicação mais comum é a de que a venda indica a imparcialidade que o 
aplicador do direito não pode dispensar. O juiz “cego” não vê as pessoas que julga 
e, portanto, não pode privilegiar ninguém. Ele só deve se importar com o resultado 
daquilo que está avaliando ou “pesando” (ou seja, com os fatos). Neste sentido, diz 

18 RICOEUR, Paul. O justo ou a essência da justiça. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. p. 166.
19 OST, François. Dire le droit, faire justice. Bruxelles: Bruylant, 2007. p. 199.
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Chaïm Perelman: “Para a justiça, apenas a pesagem conta. A venda que cobre tra‑
dicionalmente os olhos das estátuas da justiça atesta que esta só observará o resul‑
tado da sua pesagem. Ela não se deixará impressionar por outras considerações”.20 
Ou, nas palavras de Ernst Tugendhat:21 “A venda nos olhos simboliza a imparciali‑
dade exigida e manifestamente constitutiva de toda justiça”. E, ainda, Agnes Heller:

A divindade é vendada por razões muito boas: ela não precisa ver que atos 
estão sendo pesados. A justiça precisa ser impessoal e imparcial. Ela não 
pode ser influenciada por caridade, piedade ou grandeza de coração (...) Se 
dez pessoas são sentenciadas à morte, de acordo com as exigências de cer‑
tas normas e regras, e alguém for movido por piedade e salvar apenas uma 
delas, esse alguém é injusto.22

Às vezes, contudo, a interpretação que se dá à venda não é tão nobre. Com fre‑
quência, o atributo é visto como algo que denigre a imagem da justiça, ou que reve‑
la sua verdadeira face. Não é incomum que quem tenha perdido uma causa atribua 
isso à “cegueira” da Justiça (no caso, o Poder Judiciário). O juiz, diz o litigante ven‑
cido, não conseguiu ver corretamente a verdade... Também se costuma dizer que a 
Justiça não enxerga as necessidades sociais, que ela é insensível ao sofrimento dos 
mais pobres e fracos. Este último sentido inverte a primeira ideia, de imparcialida‑
de: os juízes são “cegos” à pobreza e ao sofrimento, só se importando com certos 
setores da sociedade. Não são imparciais, mas parciais. Tomam parte de uns e me‑
nosprezam outros. Será então que a imagem da justiça vendada é algo que compro‑
mete, que coloca em risco a dignidade dos que aplicam o direito?

A literatura é repleta de momentos em que a venda aparece como motivo 
para ridicularizar ou, pelo menos, para colocar em dúvida a nobreza da justiça. 
Um exemplo: na obra O Papa verde, de Miguel Ángel Astúrias, a venda é sinal de 
insensibilidade:

Em cima do escritório, além dos papéis empilhados, no topo as ordens de 
liberdade em formato menor, seis telefones, teclados de botões de campai‑
nhas elétricas, uma lâmpada de abajur verde e um tinteiro monumental, 
com uma estátua da Justiça de olhos vendados – o que os olhos não veem 
o coração não sente – sustentando os pratos de uma balança que quan‑

20 PERELMAN, Chaïm. Droit, morale et philosophie. Paris: Librarie Generale de Droit et 
Philosophie, 1976. p. 26.

21 TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 397.
22 HELLER, Agnes. Op. cit., p. 27.
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do Lino Lucero se aproximou do escritório, o funcionário tratou de ni‑
velar com um pequeno golpe com o porta‑penas antes de depositá‑lo no 
tinteiro.23

Esta passagem é interessante porque sugere que a justiça não se importa com 
as pessoas e seus problemas. Esse defeito de caráter é revelado pela venda: o juiz, 
que não viu os fatos que julga, é a eles indiferente. Pode simplesmente não ligar 
para a situação das pessoas que lhe requerem justiça. Por isso, nunca poderá resti‑
tuir o que lhes é devido, igualando‑as às outras pessoas. Não por acaso, o autor co‑
loca os pratos da balança em posição desnivelada, o que indica falta de equilíbrio e 
desarmonia social.

A venda, portanto, pode ao mesmo tempo simbolizar uma qualidade e um de‑
feito possíveis da Justiça institucionalizada: imparcialidade e insensibilidade. Essa 
ambiguidade interpretativa chegou a motivar, há cem anos, uma ordem ministerial 
que, na Prússia, proibiu as representações vendadas da justiça.24 Diante da possibi‑
lidade de uma interpretação desabonadora da justiça, pareceu melhor aos alemães 
cortar o mal pela raiz, proibindo estátuas da justiça com olhos cobertos.

O conflito de interpretações sobre a venda, como se vê, não é novo. Na ver‑
dade, ele se encontra na origem desse atributo. Ao contrário da balança e da espa‑
da, atributos que remontam à Antiguidade e ao Medievo, a venda é um elemen‑
to moderno na personificação da justiça. Como diz Panofsky, “a figura da Justiça 
com os olhos vendados, em particular, é uma criação humanista de origem muito 
recente”.25

De acordo com os estudiosos, a venda faz sua primeira aparição ligada à justi‑
ça na obra A nave dos loucos, de Sebastian Brant, em 1494. Em um dos poemas do 
livro, Brant satiriza os homens que litigam por qualquer razão. Tais homens, “como 
crianças”, não se interessam por conciliações, preferindo processar outros homens 
por qualquer ninharia. Esse poema era ilustrado com a imagem da justiça (mulher 
portando balança e espada) sendo vendada, por trás, por um louco (homem vesti‑
do com trajes de bufão). O louco representa os homens que agem como crianças: 
ao ajuizarem processos por qualquer razão, desprezando os acordos e conciliações, 
estão contribuindo para “desorientar” a justiça. A venda, portanto, indicava em 
sua origem não um defeito da justiça, mas uma falha de caráter dos que a acionam 

23 ASTÚRIAS, Miguel Ángel. O Papa verde. São Paulo: Brasiliense, 1973. p. 241.
24 ROBERT, Christian‑Nils. La justice... cit., p. 79.
25 PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia. Lisboa: Estampa, 1986. p. 97.
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e atarefam pelo simples prazer de litigar. Alguns anos mais tarde, em 1507, a ven‑
da aparece na Constitutio Criminalis Bambergensis como indício de um defeito da 
própria justiça. Sete juízes, todos vendados, são descritos como loucos, néscios que 
não se cansam de proferir sentenças contra o direito.

Só algumas décadas mais tarde (1530 a 1540) é que a venda terá seu sentido 
original, de deboche, convertido em imagem positiva. Os juristas começam a mos‑
trá‑la como algo que dignifica a justiça: como um sinal da sua imparcialidade. Não 
se podendo ver livres da imagem da justiça vendada, que deve ter‑se imposto a to‑
dos naqueles anos (em razão da influência da obra de Brant), sabiamente inverte‑
ram seu sentido: a venda deixava de ser, então, símbolo da loucura dos juízes e pas‑
sava a ser exatamente o contrário: símbolo da sua razão, sua melhor visão, que é 
aquela que, ao não ver (quem está sendo julgado), vê melhor (pois encontra o que 
é devido a cada um dos envolvidos no conflito).

Tudo isso mostra que é impossível desejar para a venda uma única interpre‑
tação. A imagem não permite ser entendida de modo unívoco. Imparcialidade, in‑
sensibilidade, desorientação, melhor visão: são interpretações possíveis para os 
olhos cobertos da divindade. Creio, assim, que a venda não desabona a justiça, 
nem tampouco, por si só, a engrandece. Tudo depende dos olhos com os quais nós 
vemos as instituições que têm por meta realizar a justiça em nossa sociedade: se de 
modo favorável, valorizaremos a imagem; caso contrário, a desprezaremos, ou dela 
debocharemos. Nosso modo de ver a justiça, portanto, define como vemos a Justi‑
ça‑imagem que não vê.

Mas o fundamental é perceber que uma justiça parcial e insensível à reali‑
dade não é justiça no verdadeiro sentido da expressão. Como lembra Agnes Hel‑
ler, a justiça, mesmo em seu sentido formal, não é a mera aplicação de regras a 
um determinado agrupamento social, mas uma aplicação consistente e contínua 
dessas regras, o que não pode nunca ser desatrelado da imparcialidade como va‑
lor. Afinal, imparcialidade significa simplesmente que, para se adquirir o hábi‑
to da justiça, deve‑se “aplicar as mesmas normas e regras consistentemente, in‑
dependente do interesse pessoal e envolvimento emocional (cordial e positivo, 
ou não)”.26

26 HELLER, Agnes. Op. cit., p. 29‑30.
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Consideração final

Pretendi mostrar neste texto que a justiça, definida como a exigência ética de 
aplicação de normas em prol do equilíbrio das relações sociais, não pode ser com‑
preendida sem o recurso à imparcialidade. O seu simbolismo, concentrado na tría‑
de balança, espada e venda, traduz com clareza, por meio de imagens, essa verdade 
atemporal. Daí sua permanência nos dias atuais.

Penso, assim, que a arte pode ser um valioso auxílio para os juristas. Primeiro, 
porque toma o universo jurídico (e seus dramas) como elemento constante de suas 
representações, problematizando‑o e refletindo as angústias da sociedade. Segun‑
do, porque ao ser capaz de sintetizar essas preocupações, traz à tona aquilo que está 
mais oculto, expondo em imagens as razões mais profundas que reafirmam a im‑
portância dos mais antigos valores jurídicos, como a imparcialidade.
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A história de Roma foi escrita e passada a limpo por homens. Sendo assim, as 
inúmeras representações das mulheres dessa extraordinária civilização são permea‑
das pela força dos ideais que, em épocas distintas, conduziu o povo romano em sua 
trajetória de lutas e de muitas conquistas. As consequências das oscilações porque 
passaram esses ideais revelam a dinâmica de uma sociedade ostensivamente mas‑
culina e cruel que, sob vários pretextos, tentou aplacar o poder e a ira de mulheres 
audaciosas,1 cuja determinação para alterar o rumo de muitos acontecimentos es‑
trategicamente planejados foi decisiva nos destinos de Roma.

Devido à supremacia do poder masculino, era quase inadmissível o reconhe‑
cimento do papel desempenhado pelas mulheres em vários setores da sociedade 
romana. É comum, por exemplo, encontrarmos na história dessa antiga civilização, 
referências explícitas aos homens latinos como grandes heróis, conquistadores, im‑
peradores, filósofos, homens letrados, ilustres advogados, notáveis legisladores en‑
tre outros adjetivos que, quase sempre, os qualificam positivamente. Em contra‑
partida, as mulheres são vistas como sombras que, ora auxiliam o seu senhor, ora o 
prejudicam terrivelmente com trapaças ardilosas, traições, assassinatos, envenena‑
mentos, conspirações de toda ordem e muitas intrigas – todas, atitudes passíveis de 
condenação e de castigo.

De um modo geral, a visão romana acerca de suas mulheres, bem como suas 
representações nas mais distintas áreas do saber, era sempre muito preconceituo‑
sa. Mesmo nos manuais de História Antiga, de Direito e até de Literatura Latina,2 
não é fácil identificarmos marcas femininas de uma participação ou de uma pro‑
dução jurídica, artística e literária consistentes. Entretanto, se, por um lado, a fre‑
quente desqualificação das mulheres contribui para a cristalização de um concei‑
to de civilização latina machista e opressora, por outro, suscitam nos estudiosos, 
questionamentos que resultam em trabalhos minuciosos de investigação e de revi‑
são de autores e obras considerados pilares da tradição clássica ocidental. Até hoje, 

1 “Mulheres audaciosas” é uma referência explícita ao título da obra de Vicky León, As 
mulheres audaciosas da antiguidade, 1977.

2 A ênfase dada à ausência de marcas femininas positivas nos textos jurídicos e nos Ma‑
nuais de Literatura Latina é, na verdade, uma demonstração da surpresa e da indigna‑
ção pelo fato de, mesmo não cabendo a arte literária difundir atitudes preconceituosas, 
observa‑se nos textos da Antiguidade uma censura ostensiva às mulheres e, consequen‑
temente, às suas produções. Quanto aos textos jurídicos, as referências às mulheres, são 
sempre de caráter negativo; denegam direitos e ainda prescrevem punições àquelas que 
violarem as leis estabelecidas.
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esses grandes autores e obras se constituem em fontes de inspiração e influência 
para a formação de uma cultura universal. Como exemplo, podemos citar as obras 
de Plauto, Salústio, Cícero, Virgílio, Horácio, Ovídio, Quintiliano, Sêneca, Petrônio 
entre tantos outros nomes emblemáticos da tradição clássica latina.

A título de ilustração e a exemplo do que fazem os críticos interessados na re‑
cuperação dos fatos que representam a verdadeira história de Roma, retomaremos 
alguns estudos que apresentam fragmentos de importantes obras de autores lati‑
nos. Os indícios de uma civilização marcada pelo medo e pela violência dos ho‑
mens em relação às suas mulheres são encontrados sem muita dificuldade, sobre‑
tudo, nos textos de fundamentação jurídica e literária. Somados um a um, esses 
indícios confirmam a existência de “outra” versão sobre a Roma Antiga e suas mu‑
lheres audaciosas.

A professora Zélia de Almeida Cardoso, em seu artigo Figuras femininas em 
Plauto: convencionalismo e originalidade,3 além de contextualizar a Comédia La‑
tina, tomando para análise a peça Aululária4 (ou A comédia da panelinha), destaca 
os traços marcantes das personagens plautinas, sobretudo, Eunômia, irmã de Me‑
gadoro e mãe de Licônides – o jovem que seduzira a filha de Euclião –, e Estáfila, a 
velha escrava, cujo temperamento ardiloso acentua outros de seus atributos: a ir‑
reverência, o destemor e a ousadia.  Nesse mesmo artigo, Zélia ainda retoma outra 
estudiosa das representações femininas na antiguidade clássica, a professora Aída 
Costa, que na Introdução do seu trabalho de tradução à peça Aululária, exalta as 
qualidades da mulher latina ao demonstrar o poder que exerce Eunômia sobre os 
homens de sua família – a argúcia na simulação de humildade, com o propósito 
de convencer o irmão a realizar um casamento economicamente vantajoso. São de 
Aída Costa as seguintes reflexões:

Como se vê, de sua rápida intervenção na comédia, Eunômia é uma mu‑
lher da burguesia romana. Tem de romana, uma discrição mais ou menos 
altiva, um notório bom‑senso e dedicação, que se inquieta com o celibato 
do mano e colabora para remediar um ato indecoroso do filho salvaguar‑
dando a situação das vítimas. Tem de universal aquela humildade calcula‑

3 CARDOSO, Z. A figura feminina em Plauto: convencionalismos e originalidade. Língua 
e Literatura, vol. 16, 1991.

4 Na comédia Aululária, o tema central é um dos sete pecados capitais, a avareza. Contu‑
do, tanto Zélia de Almeida Cardoso quanto Aída Costa concentram suas investigações 
nas personagens femininas de Plauto.

Direito Filosofia e Arte.indd   54 17/07/12   10:32



Direito e literatura 55

da, manhosa e bem feminina, de confessar as deficiências e os defeitos para 
tocar a masculina sensibilidade, ao lado de um zelo desinteressado e ativo 
para com os seres que lhes são caros, desprezando o interesse subalterno 
que lhe podia despertar a fortuna do irmão, solteiro, e sem outros herdei‑
ros, e um casamento vantajoso para o filho.5

Estáfila, a escrava pobre, opõe‑se a Eunômia, no que diz respeito aos traços 
que lhe são mais característicos à sua condição social e ao modo como reage à pre‑
potência de seu amo Euclião. Ela reage à sua opressiva condição de mulher‑escrava 
com humor, com irreverência, com brincadeiras e zombarias disfarçadas em res‑
postas que ela dá a Euclião. Como exemplo, é citada uma passagem em que o amo 
manda Estáfila tomar conta da casa e ela aproveita para zombar da sua vareza di‑
zendo: “Tomar conta da casa? Para que não a carreguem? Sim, porque em casa 
não há nada que interesse aos ladrões. Ela está cheia, mas só de vazios e de teias de 
aranha”.6

Além de Eunômia e Estáfila, aparecem, também Frigia e Elêusis, que são duas 
escravas flautistas, personagens mudas, sem função dramática e, praticamente, sem 
caracterização; e Fédria, a filha de Euclião, que também surge aos olhos do especta‑
dor graças à descrição que outros figurantes fazem dela. O deus Lar, no prólogo da 
comédia, fala das qualidades de Fédria, e, assim, o espectador (ou leitor da peça), 
vai traçando um perfil do caráter das personagens.

O problema da prostituição e do casamento na Roma Antiga, temas também 
abordados por Zélia de Almeida Cardoso, sob uma ótica crítica de muito valor e de 
muita tenacidade, contribui enormemente para a elaboração da seguinte conclu‑
são: desde as origens da civilização latina, até a decadência do Império no século 
V (d.C.), o perfil da mulher, gradativamente construído ao longo de uma trajetória 
marcada por muitos conflitos e muitas contradições, nunca correspondeu exata‑
mente à essência da sua natureza. A passividade, a submissão, a devoção ao lar, a 
fidelidade, a castidade, entre outras características atribuídas ao comportamento 
feminino e apontadas nos textos de muitos autores latinos como qualidades positi‑
vas, são também rechaçadas por outros que já previam como resultado final das pe‑
quenas e grandes conquistas, a vitória insofismável das mulheres de Roma. No en‑
tanto, convém lembrar que, desde a primeira fase da literatura latina propriamente 
dita, ou seja, a fase literária, também denominada fase helenística, o comediógrafo 

5 CARDOSO, Z. A figura feminina... cit., p. 49.
6 Idem, ibidem, p. 81‑84.
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Paluto, em suas comédias ao estilo Palliata,7 já destacava a importante participação 
das mulheres na vida das cidades romanas. Em Aululária, talvez uma das comédias 
latinas mais exemplares do gênero, a voz das mulheres já sobressai em meio a uma 
série de denúncias sobre o modo de vida do povo romano. Vejamos uma análise su‑
cinta da obra em questão:

Aululária (ou A Comédia da Panelinha).

O título de Aululária foi extraído do vocábulo latino aulula diminutivo de 
aula, que significa panela. O tema central da peça é a avareza, considerada um dos 
sete pecados capitais do homem. A ação é deflagrada quando Lar, um deus domés‑
tico, dirigindo‑se ao público, conta como e onde foi parar o tesouro, escondido em 
uma panela e entregue a um velho avarento chamado Euclião, para que ele pudes‑
se casar sua filha Fédria, cuja religiosidade assegurava‑lhe a simpatia e um prêmio 
da divindade.

O velho avarento, após encontrar a panela cheia de ouro na lareira da sua casa, 
além de descumprir a recomendação do deus – divulgar que é possuidor de rique‑
zas e oferecer um bom dote para que sua filha possa se casar dignamente –, oculta 
o tesouro nos lugares mais inimagináveis e continua a viver na mais completa mi‑
séria. As preocupações com a própria fortuna que escondia de todos, somadas ao 
medo de ser roubado, a cada dia, transformam a vida de Euclião em um verdadei‑
ro inferno.

Um dia, ele teve a ideia de esconder a panela no Templo da Boa‑Fé e implorou 
à deusa Fidelidade para que velasse pelo seu tesouro. Mesmo assim a panela desa‑
pareceu. Foi encontrada pelo escravo Licônides, um jovem rico que havia seduzido 
a filha de Euclião e que após tomar conhecimento de seu tio, Megadoro, de casar‑se 
com Fédria, decide revelar o seu erro. Como forma de reparar os danos morais cau‑
sados à Fédria propõe‑lhe casamento. O escravo, depois de chantagear seu amo, de‑
volve a panela ao avarento que, imediatamente, oferece aos noivos, para livrar‑se 
das infelicidades advindas daquela fortuna.

Apesar de esconder uma finalidade moralizante, Aululária notabiliza‑se pelo 
engenho de Plauto ao manipular, juntamente com uma comicidade irônica e mor‑
daz, os elementos composicionais da peça que, de modo sempre gradativo e beli‑

7 Palliata vem de Pallium, vestimenta comumente utilizada pelos gregos. Sendo assim, a 
comédia latina Palliata é uma referência direta à cópia do drama cômico grego, muito 
embora Plauto, em suas peças, tenha inovado com a sua contaminatium ou contamina‑
ção dos gêneros clássicos tradicionais.

Direito Filosofia e Arte.indd   56 17/07/12   10:32



Direito e literatura 57

coso, transformam‑s em agentes veiculadores de uma visão muito crítica da orga‑
nização social de Roma.

A começar pelos nomes das personagens, de imediato, observa‑se uma segun‑
da intenção na trama narrativa da peça: em geral são nomes estranhos e muito en‑
graçados. No entanto, convém frisar que são nomes gregos e que possuem expres‑
siva significação no conjunto do drama encenado. A título de exemplo, podemos 
citar a personagem Eunômia, cujo perfil é de uma mulher admirável por seus dotes 
de bondade, de religiosidade e de amor desinteressado. Sempre preocupada com 
seu irmão, Megadoro, ela o incita a casar‑se com Fédria, uma vez que “somente no 
casamento o homem encontra a felicidade”.

A associação do nome da personagem Eunômia, que significa a boa dona de 
casa, às funções por ela desempenhadas, não é aleatória. O mesmo acontece em 
relação aos outros personagens que também possuem nomes gregos. Estáfia, por 
exemplo, significa a apreciadora de bons vinhos; Megadoro traduz‑se por aquele 
que é opulento e liberal; Estróbilo, por sua vez, significa piorra.

Plauto preocupa‑se em divertir o público e, ao mesmo tempo, transmitir sua 
visão a respeito de temas importantes para a formação do povo romano. A avare‑
za é apenas um deles; o exagero e a supervalorização do dinheiro, gerando um ape‑
go obsessivo às coisas materiais, também são deformações do caráter e devem, por 
esse motivo, ser corrigidas. Esse é o ponto central da peça Aululária.

Subliminarmente, outros temas concorrem para o desenvolvimento de ações 
carregadas de tensões, gritarias, correrias, pancadarias e achincalhes que promo‑
vem o riso frouxo da assistência e conquistam sua simpatia. Entre esses e outros te‑
mas está a temática da mulher latina, que nem sempre se apresenta passiva e con‑
formada com a sua sorte. Uma personagem da maior relevância para ilustrar o 
comportamento irreverente da mulher romana desde aquela época é Estáfila, a es‑
crava revoltada, como bem observa a professora Zélia de Almeida Cardoso. Do 
mesmo modo, os ideais latinos de mulher foram sempre contrariados por figuras 
como Semprônia, Messalina, Agripina e tantas outras.

Em Aululária, além do entretenimento, da comicidade, da história e da críti‑
ca aos costumes romanos, o que salta aos olhos do espectador ou do leitor é a incrí‑
vel capacidade de Plauto para elaborar intrigas surpreendentes, bem concatenadas 
com o enredo, além de criar complicações burlescas que, bem mais tarde, aparecem 
na raiz da farsa italiana e, até mesmo, na comédia moderna. Plauto consegue exci‑
tar o riso do espectador ou do leitor, tanto pelo choque de situações confusas entre 
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Euclião e Megadoro, quanto pela representação dos vícios e das atitudes ridículas 
dos homens. Assim podemos dizer que Aululária não é somente uma “comédia de 
intriga”, mas também uma “comédia de caráter”.

Embora Plauto tenha aproveitado o enredo das peças gregas, formas e ca‑
racterísticas do povo romano, relacionadas à vida, aos hábitos, à religiosidade, às 
crenças e às superstições são frequentemente encontradas em suas comédias. Ana‑
lisadas com o propósito de iluminar pontos obscuros da história tradicional, tais 
formas e características transformam‑se em importantes indícios que asseguram a 
reconstituição de outra versão da história das mulheres de Roma.

No estudo de Ariovaldo Peterlini8 acerca do ideal romano de mulher, o tex‑
to de Tito Lívio (I, LVII – LVIII) tomado como lastro, além do relato da violação e 
morte de Lucrécia, traz também uma passagem que se refere à disputa pela ab‑ro‑
gação da Lei de Ópia (195 a.C.), da qual Márcio Pórcio Catão se dizia simpatizan‑
te e defensor. No seu inflamado discurso contra a ab‑rogação da lei, Catão assim 
se manifesta:

Se cada um de nós, ó Romanos, tivesse determinado manter sobre a sua 
mulher o direito e a autoridade de marido, teríamos menos problemas 
(hoje) com todas as mulheres. Agora que, no lar, a nossa liberdade foi ven‑
cida pela falta de moderação de nossas mulheres, aqui também no Fórum 
é calcada aos pés e aniquilada: por isso não podemos resistir a cada uma 
em particular, nós as tememos a todas.

Que hábito é esse de correrdes em público, de sitiardes as ruas e de vos di‑
rigirdes a homens desconhecidos? Não pôde cada uma de vós pedir isso 
mesmo a seu marido? Ou sois, acaso, mais persuasivas em público do que 
em particular, mais com estranhos do que com vossos maridos?

Contudo, se o pudor mantivesse as mães de família nos limites do seu di‑
reito, nem sequer em casa realmente vos conviria cuidar das leis que aqui 
se propõem que se ab‑roguem. Nossos ancestrais não permitiram que as 
mulheres tratassem de qualquer problema, mesmo doméstico, sem auto‑
rização especial; (quiseram) que estivessem na dependência de seus pais, 
de seus irmãos e de seus maridos. Nós, se assim apraz, aos deuses, já tole‑

8 No texto de Tito Lívio, o episódio que narra a morte de Lucrécia fundamenta as bases do 
“ideal romano” de mulher. A morte da protagonista é, sem dúvida nenhuma, exemplar e 
dispensa comentários quanto ao poder coercitivo das leis romanas que impunham uma 
moral excessivamente pesada e desigual, uma vez que atingia apenas as mulheres.
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ramos até que elas tomem parte nos negócios públicos, que frequentem o 
Fórum, que se misturem às discussões e aos comícios...

Daí rédeas à sua índole imoderada, a seu capricho indomável, e esperai 
que por si próprias elas venham a dar sua licença o limite que vós não ou‑
sastes pôr...

O que hoje solicitam é a menor das desvantagens que as mulheres, com 
grande desprazer, suportam que lhes tenham sido impostas já pelos costu‑
mes, já pelas leis. Querem a liberdade de tudo, e mais (querem), para falar 
a verdade, uma licença sem limites.

Se conquistarem isso, o que mais tentarão?

Lançai uma vista d’olhos sobre as leis referentes às mulheres, leis com que 
nossos antepassados mantiveram atada a excessiva liberdade delas, leis pe‑
las quais estiveram sujeitas aos seus maridos. O quê?! Se tolerardes que 
elas, de uma em uma, destruam essas leis, que as expulsem, que se igualem 
de todo aos homens, credes que vos será possível suportá‑las? Assim que 
começarem a ser iguais, de imediato nos dominarão.

A visão de Catão sobre o papel da mulher na sociedade romana demonstra, des‑
de aquela época, ou seja, anterior ao século I a.C., o temor dos homens diante da ânsia 
de poder e de liberdade das mulheres. Por isso mesmo ele propõe que, nas questões 
administrativas do lar e do Estado, “eles” exerçam sobre “elas” um domínio absoluto.

Ainda no mesmo estudo, Ariovaldo Peterlini recorre a outros exemplos e cita 
importantes figuras do cenário latino: Cícero, Salústio, Catulo, este membro do 
grupo dos chamados “Poetas Novos”, Ovídio, Horácio e Tácito. Interpretando Pla‑
tão em De Republica (1,43), Cícero alerta os “homens sensatos” de Roma para os 
desmandos a que pode chegar a sede incontida de liberdade das mulheres. Ele enu‑
mera os catastróficos resultados naturalmente advindos da igualdade de direitos 
entre a esposa e o marido, e não economiza o verbo em “aconselhamentos” para 
tentar salvar a República romana de suas próprias mulheres. Salústio, por sua vez, 
ao tentar delinear o perfil de Semprônia, uma revolucionária latina, retrata um es‑
tereótipo de mulher que nenhum romano, em sã consciência, desejaria ter como 
mãe, irmã, esposa ou filha. Diz ele:

Entre elas estava Semprônia, que já cometera muitas vezes crimes de uma 
audácia viril. Essa mulher foi bastante afortunada pela ascendência, pela 
beleza e ainda por seu marido e por seus filhos; instruída nas letras gregas 
e latinas, tocava a cítara e dançava com mais arte do que convém a mulher 
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honesta; e (era também instruída) em muitas outras coisas que são instru‑
mento de devassidão. Tudo lhe era mais caro do que sua honra e pudor. 
Não se conseguia saber se ela se importava com sua fortuna ou com sua re‑
putação; trazia tão acesa a sensualidade, que mais frequentemente aborda‑
va os homens do que era por eles abordada. Já antes traíra muitas vezes a 
sua palavra, negara com juras uma dívida, fora cúmplice de matanças, de‑
gradara‑se velozmente pela libertinagem e pela miséria. Mas não era co‑
mum o seu talento: sabia compor seus versos, fazia rir, usar de uma lingua‑
gem ora modéstia, ora terna, ora desaforada; em uma palavra, havia nela 
muito espírito e muito encanto. (Salústio, Cat., XXV, 1‑5).

Semprônia, muito embora possua os atributos dignificadores da mulher – as‑
censão social, beleza, marido e filhos –, não se encaixa nos padrões estabelecidos e 
valorizados pelo historiador e pelo povo de Roma. A inteligência, os dons musicais, 
a instrução nas letras gregas e latinas, a destreza nos versos, além de seus “muitos 
encantos”, são vistos por Salústio como qualidades negativas ou elementos desvir‑
tuadores da moral e dos bons costumes.

O modelo idealizado de “mater famílias: reservada, responsável pelo lar, pelos 
filhos, pela dignidade da descendência, comedida nas demonstrações de carinho e 
quase passiva no sexo”,9 aprisionava a mulher romana a um estilo de vida totalmen‑
te contrário à sua natureza. Com o tempo, e graças à revolução moral promovida 
pelos “Poetas Novos”, os romanos foram obrigados a admitir uma realidade inde‑
sejável: as mulheres – e não apenas as amantes e as cortesãs –, amavam, desejavam, 
se perdiam em paixões ardentes; e criaram, a partir da satisfação nos relacionamen‑
tos, uma ética muitos particular: a ética do sentimento.

Como parte da revolução moral, os poetas da era de Augusto e, sobretudo, os 
“Poetas Novos” contribuem para a divulgação dos novos princípios que passam a 
regular o comportamento feminino. O direito de escolher, de amar e de consentir 
a sua fidelidade a quem julgue merecedor são as maiores conquistas femininas re‑
gistradas até então.

Catulo, seguido de Tibulo e Propércio exaltaram em seus versos a igualda‑
de de direitos no relacionamento homem‑mulher. Ovídio, por sua vez, ainda re‑
toma a temática de “liberação das mulheres” em A arte de amar, obra considera‑
da como divisor de águas na carreira do poeta. A partir da publicação dessa obra, 

9 PETERLINI, A. A. Lucrécia e o ideal romano de mulher. Língua e Literatura, vol. 16, n. 
19, p. 9‑28, 1991.
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em que pese o enorme sucesso alcançado junto ao público masculino e feminino, 
o conteúdo(?), a abordagem(?) ou as alusões(?) feitas à Júlia, sobrinha de Augusto, 
desagradaram o imperador que decretou a sorte trágica de Ovídio. Foi condenado 
ao exílio em terras inóspitas da Cita, às margens do Mar Negro e por lá morreu de 
tristeza, sem ter alcançado o perdão de Augusto e sem ter tido a chance de rever a 
vida “buliçosa” de Roma.

Percebendo na degradação dos costumes os indícios da queda do Império, 
Augusto, juntamente com Mecenas,10 lança mão de outras estratégias de controle 
dos possíveis focos de desordem social, de rebeliões ou de perda do sentimento na‑
cionalista, tão cultivado durante o seu período. O remédio encontrado, mais uma 
vez, é a repressão: uma onda de moralismo toma conta da vida palaciana e, como 
consequência, além de leis muito severas, as produções dos poetas e demais ho‑
mens letrados agregados ao mecenato, passam a enfatizar a necessidade de restau‑
ração dos valores morais e dos bons costumes do povo romano. O alvo, no entan‑
to, era sempre a mulher.

Investido de um sentimento de gratidão e de amizade a Mecenas, Horácio in‑
corpora integramente o espírito romano da era de Augusto e, em resposta ao pro‑
cesso revolucionário que liberava as mulheres dos preconceitos e da submissão aos 
seus maridos, reacende a polêmica em defesa da moralidade latina, como forma de 
assegurar a manutenção do núcleo familiar e a procriação das classes dirigentes, 
instâncias de poder consideradas fundamentais à continuação do Império. A pro‑
posta de restauração dos costumes é visível nas Odes (III, XXIV, 9‑24) de Horácio.

“Vivem melhor os Citas das planícies, cujos carros
puxam as casas errantes; vivem melhor os Getas...
Ali uma mulher bondosa trata bem os enteados carentes de
mãe; ali esposa alguma, valendo‑se do dote, governa o marido,
nem se fia em perfumado amante.
Precioso dote é a virtude dos pais e o casto respeito fundado em
segura aliança e temeroso de outro homem:
e (a ideia de que) cometer adultério é crime e morrer é seu
preço.

10 Mecenas, investido do poder que lhe foi concedido pelo Imperador, desempenhava as 
funções de “ministro da cultura romana”, conquistando e reunindo em torno de Augusto 
os grandes talentos das artes e das letras que pudessem exaltar as glórias de Roma.
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Passada a fase áurea do Império e já experimentando os frutos amargos da de‑
cadência, Tácito, ainda embevecido pelos versos horacianos, tenta restabelecer os 
ideais da antiga república romana. A tentativa de regeneração dos costumes, no en‑
tanto, soa como algo totalmente inadequado, como demonstra o seu texto Germâ‑
nia (XIX e XX).

Em nação assim numerosa, são pouquíssimos os adultérios, cujo castigo é 
imediato e reservado aos maridos: cortados os cabelos, o marido a expul‑
sa de casa nua, em frente dos parentes, e a corre a chicote por toda a aldeia. 
Nenhum perdão existe para a honra prostituída; nem pela beleza, nem pela 
juventude, nem pelas riquezas encontrará marido.

Ali ninguém se diverte com os vícios, nem corromper e ser corrompido se 
chama moda. Melhor ainda, em verdade, naquelas cidades em que apenas 
as virgens se casam e em que se vive uma só vez com a esperança e o jura‑
mento de esposa.

Assim recebem um marido como um corpo e uma vida, de sorte que, ne‑
nhum pensamento vá além nem vá mais longe o desejo, nem o amem 
como a um marido, mas como o próprio matrimônio. Limitar o número 
dos filhos ou matar alguns dos agnados é tido por ignomínia e têm mais 
valor aí os bons costumes do que em outro lugar as boas leis...

A cada um alimenta‑o nos seios a própria mãe, nem são entregues os filhos 
a escravos ou amas...

A sensualidade dos jovens é tardia e, por isso mesmo, a mocidade é vigo‑
rosa. Nem as virgens se apressam; a mesma juventude, igual estatura: igual 
e robustas se casam e os filhos refletem o vigor dos pais.

O vício, a licenciosidade, a loucura e a tirania dos últimos dirigentes, as lu‑
tas internas, as tensões nas regiões de fronteiras, tudo isso somado à conversão do 
povo romano ao Cristianismo, já havia literalmente “minado” a inabalável estrutu‑
ra do Império que, a essa altura, começava a ruir. O direito romano, outrora tão for‑
te e tão norteador das grandes questões da sociedade civil, agora dava mostras da 
fragilidade e da ineficácia de suas leis.

Tendo em vista a conjuntura social e política da fase decadente do Império, 
torna‑se desnecessário enumerar os equívocos cometidos por Tácito, ao tentar re‑
cuperar valores morais perdidos ao longo da tortuosa evolução da civilização la‑
tina. Tito Lívio, ao narrar o episódio do suicídio de Lucrécia, a jovem esposa do 
príncipe Tarquínio Colatino, contextualiza a visão de mundo romana decorrente 
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da constituição política em voga: a Monarquia. Naquela época, ainda era admissí‑
vel a tentativa de criar modelos de comportamento que atendessem às necessida‑
des do povo.

Com a República, em que pese as inúmeras transformações, a sociedade idea‑
lizada e hierarquizada de modo a excluir a participação feminina das esferas social 
e política continua a atribuir ao controle da liberdade e a total submissão das mu‑
lheres aos homens, a responsabilidade pelos sucessos e insucessos de Roma; o que 
também resultou em um grande equívoco, como demonstra a análise dos textos 
aqui citados. Na Roma imperial, após a morte de Augusto, os indícios da decadên‑
cia começam a aparecer logo na primeira Dinastia “Júlio‑Claudiana”. Os impera‑
dores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, ensandecidos pelo poder, transformaram 
o glorioso Império Romano, em uma estrutura política e administrativa fraturada, 
cuja base começou a ruir ainda no século I d. C.

A história das mulheres de Roma é, portanto, uma história de muitas versões e 
de muitos equívocos. E não podia ser diferente, uma vez que ela foi sendo construí‑
da em concomitância à história de Roma. Hoje, tendo a seu favor o quadro geral 
dos acontecimentos, mais a noção de tempo decorrido, o historiador, o crítico lite‑
rário, ou mesmo o legislador, pode desenvolver um trabalho de investigação funda‑
do na observação e na análise minuciosa de todos os indícios que asseguram a ve‑
racidade ou a verossimilhança11 dos fatos.

O livro de Vicki León,12 no rastreamento desses indícios que remontam a ou‑
tra versão da história das mulheres, também apresenta contribuições curiosas para 
esse tipo de estudo. Dos 200 relatos sobre mulheres “audaciosas” da Antiguida‑
de, os que mais chamam a atenção e que melhor ilustram a astúcia da mulher na 
utilização de determinados instrumentos de poder para enfrentar ou burlar a or‑
dem do mundo masculino, são os que tratam de representar as mulheres latinas 
como “envenenadoras”, “poetas”, “traficantes de influência”, em oposição aos “mo‑
delos de perfeição”. Entre eles se destacam as figuras de Tanaquil: “a rainha boa” e 
sua neta Túlia; Hispala Fecênia: a prostituta dos cultos báquicos; Agripina: mãe de 
Nero; Messalina: mãe de Cláudio, assassinada pelos escravos libertados pelo filho, 

11 “Verossimilhança” – refere‑se a uma das regras do discurso clássico que, sob a orientação 
da doutrina aristotélica, justifica‑se pelo compromisso de representar, não o acontecido, 
mas aquilo que é possível de acontecer. Em outras palavras, a verossimilhança atende à 
“lógica” muito particular da realidade literária e que é muito distinta da “lógica” da rea‑
lidade propriamente dita.

12 LÉON, V. Op. cit.
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que manda acabar com a sua festa de casamento com Silo; Hortênsia: filha de Hos‑
tênsius, defensora de causas jurídicas; Sulpícia, praticamente a única voz literária 
feminina.
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“(...) there’s is no such thing as a moral or a immoral book. Books are well 
written, or badly written. That’s all.” – Oscar Wilde

1. Introdução

Atualmente vivemos o tempo da interdisciplinaridade.
O discurso pela absoluta autonomia do direito saiu de moda. Afirmar que o 

direito é fruto de uma complexa rede de práticas sociais, culturais, linguísticas e 
normativas tornou‑se um lugar‑comum. Esse consenso parece justificar a varieda‑
de de metodologias criadas a partir da parceria do direito com outras áreas: direito 
e economia, direito e sociedade, direito e história, direito e ética e, certamente, di‑
reito e literatura são alguns dos exemplos mais conhecidos.

A despeito das possíveis diferenças existentes entre o direito e outras áreas, já 
se afirmou que “todos concordam que o mundo jurídico não deve ser entendido 
em seus próprios termos, mas requer a aplicação ou algum método ou material for‑
necidos por outras disciplinas”.1

Nessa linha de pensamento, o reconhecimento da literatura como instrumento 
de compreensão mais profunda do direito vem sendo debatido, principalmente fora 
do Brasil, com intensidade. É fácil encontrar na doutrina estrangeira afirmações no 
sentido de que a literatura traz luz aos problemas jurídicos, em especial àqueles rela‑
cionados com a retórica e com as atitudes morais. Nos Estados Unidos da América a 
relação entre o direito e a literatura é de tal monta que, nos idos da década de 1970, 
mereceu ganhar status de movimento. Lá se chamou law and literature. Até hoje livros 
e revistas são publicados, seminários e simpósios são organizados em torno do tema.

James Boyd White é usualmente citado como precursor desse movimento com 
a publicação do livro The legal imagination: studies in the nature of legal thought and 
expression, 1973. Outros importantes livros de White são: When words lose their 
meaning: constitutions and reconstitutions of language, character and community 
(1984) e Heracle’s bow: essays on the rethoric and poetics of the law (1985). A partir 
do trabalho pioneiro de White, o law and literature firmou‑se com inúmeras outras 
importantes obras. A título meramente ilustrativo, cito: Law and Literature (1988) 
de Richard Posner; Poethics and other strategies of law and literature (1992) de 
Richard H. Weisberg; Narrative, authority and law (1993) de Robin West; Law and 
literature: Possibilities and perspectives (1995) de Ian Ward; Poetic justice: the literare 

1 Mark Galanter e Mark Alan Edwards. Apud Jane B. Baron, Law, literature and the prob‑
lems of interdisciplinarity, 108 Yale Law Journal, 1999, p. 1060.
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imagination and public life (1995) de Martha Nussbaum; e Literary criticisms of law 
(2000) de Guyora Binder e Robert Weisberg. Muitos outros livros e outras centenas 
de artigos foram escritos no contexto desse movimento.

Pouco do que foi debatido no âmbito do law and literature, infelizmente, re‑
percutiu aqui no Brasil. Ao menos na área jurídica não nos deparamos habitual‑
mente com estudos relacionando o direito com a literatura (desconheço a situação 
em outras faculdades, como a de letras, mas desconfio que a situação não seja mui‑
to diferente). Uma boa parte do que se escreve ou se debate no País diz respeito a 
relatos que buscam extrair algum conteúdo ético de clássicos da literatura como, 
por exemplo, O mercador de Veneza de Shakespeare.2 Apesar desse tipo de pesquisa 
inserir‑se no contexto do movimento, pretendo demonstrar que law and literature 
é muito mais do que apenas isso.

Vejamos no que consiste.

2. Direito e literatura

O direito e a literatura interagem de diversas formas. A mais comum por aqui, 
conforme afirmei, é aquela na qual se explora passagens de textos literários que apon‑
tam para situações ou conflitos éticos ou judiciais. Além de O mercador de Veneza, 
obras como O Rei Lear, também de Shakespeare, Antígona, de Sófocles, O processo de 
Franz Kafka, Os irmãos Karamazov, de Dostoievski, Billy Budd, de Herman Melville, 
entre inúmeras outras, servem de modelo, não somente para reflexões acerca de como 
funciona o direito ou como ele deve funcionar, mas principalmente sobre como a lite‑
ratura pode fornecer conhecimento sobre a natureza humana, em toda sua complexi‑
dade. Diz respeito, muitas vezes, à tomada de decisões verdadeiramente morais.

Martha Nussbaum é uma das autoras que acredita nesse poder da literatu‑
ra. Nussbaum pensa que a leitura de romances desenvolve capacidades morais que 
fomentam nossa empatia e preocupação por nossos semelhantes. De fato, afirma: 
“Defendo a imaginação literária precisamente porque me parece ser um ingredien‑
te essencial para uma postura ética que nos incita a nos preocuparmos com o bem 
de outras pessoas cujas vidas estão distantes das nossas”.3

2 Apesar da evidente falta de interesse por parte da doutrina nacional, encontrei os seguin‑
tes livros dedicados ao tema: Direito e literatura: ensaios críticos, coletânea organizada 
por André Karam Trindade, Roberta Magalhães Gubert e Alfredo Copetti Neto; e Direito 
e literatura: ensaio de síntese teórica, de Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy. 

3 Rodrigo Díez Gargari, Dejemos en paz a la literatura, Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía 
del Derecho, México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, n. 29, p. 152, out. 2008.
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Outro que parece acreditar no conteúdo moral e nas consequências que uma 
boa literatura pode produzir é John Gardner:

Nada poderia ser mais óbvio, me parece, de que a arte deve ser moral e que 
a principal obrigação da crítica, ao menos algumas vezes, deveria ser o jul‑
gamento de trabalhos de literatura (ou de pintura ou mesmo de música) 
em termos de produção de valor moral.4

No entanto, existem autores que trazem sérias objeções a essa forma de pen‑
sar. Rodrigo Díez Gargari, por exemplo, acusa Nussbaum de selecionar tendencio‑
samente os livros que comenta. A opção por romances de evidente caráter “social” 
como Hard Times, de Dickens, Maurice, de E. M. Forster, e Native Son, de Richard 
Wright, não comprova a tese de que a literatura nos torna seres moralmente me‑
lhores. Se a literatura nos aperfeiçoa como seres humanos, argumenta Gargari, não 
haveria qualquer problema na escolha de outros autores com inclinações políticas 
diversas (não liberais). Qual a razão para preferirmos ler Dickens ou Wright a Cé‑
line ou Ezra Pound?5 

Ainda nessa linha mais cética argumenta‑se que os efeitos dos benefícios mo‑
rais que a literatura causa nos leitores, não raro, são obscuros, difusos e contraditó‑
rios. Para Denis Dutton, por exemplo, há pouca evidência de que a edificação mo‑
ral seja o principal empreendimento da literatura. A moral e os sistemas jurídicos 
exigem que as pessoas sejam boas. Já no caso da arte, explica Dutton, “sua mais es‑
sencial exigência não é a necessidade das personagens fictícias serem retratadas 
como boas, mas que elas sejam interessantes”.6

Apesar de reconhecer a relevância da disputa, não se realizará, nesta oportu‑
nidade, uma opção definitiva entre essas duas formas de abordar a relação entre o 
direito e a literatura. Saber se a ficção incide sobre a realidade edificando a moral 
dos leitores não é o objeto específico deste trabalho (apesar de relacionar‑se com 

4 Richard A. Posner, Law and literature, p. 458‑459 (traduzimos).
5 Op. cit., p. 153. Gargari chama os dois últimos escritores de “malvados”. Louis‑Ferdinand 

Céline, mais conhecido apenas como Céline, notabilizou‑se com a obra Voyage au bout 
de la nuit (Viagem ao fim da noite) em que utilizou uma linguagem vulgar, de baixo ca‑
lão. Mas o que fez com que Céline se transformasse em um escritor “maldito” foram seus 
textos antissemitas. Em razão deles Céline foi condenado à prisão e considerado uma 
“vergonha pública”. Pound, americano de nascimento, viveu um período na Itália, onde 
se aproximou do fascismo e manifestou apoio a Hitler. Chegou a ser preso pelo governo 
americano por crime de traição.

6 Richard A. Posner, op. cit., p. 457.
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ele). Neste momento busca‑se apenas uma visão geral de alguns aspectos do movi‑
mento law and literature.

Oportuna, portanto, a referência a outra maneira de relacionar o direito à li‑
teratura, que consiste naquilo que os americanos chamam de law of literature. Esse 
direito da literatura surge a partir do direito constitucional à liberdade de expres‑
são (freedom of expression e free speech).

Os debates giram em torno dos limites da liberdade de expressão literária e ar‑
tística. A utilização de expressões obscenas em trabalhos literários serve como um 
bom exemplo desses debates. Se de um lado os liberais tendem a tolerar expressões 
desse tipo, os adeptos da teoria crítica argumentam que a utilização de expressões 
ofensivas mantém, ainda que tacitamente, a hegemonia dos fortes sobre os fracos. 
Nesse sentido, feministas e antirracistas (critical race theorists) acusam os liberais de 
perpetuarem a desigualdade ao proteger expressões de ódio e garantir manifestações 
discriminatórias. No fundo, esse debate traz de volta a questão da literatura como 
instrumento de transformação dos seres humanos em pessoas melhores. O pressu‑
posto é de que se isso é verdadeiro, é legítimo defender também a ideia contrária, de 
que o tipo errado de literatura pode fazer as pessoas ficarem piores. Há quem afirme, 
nesse sentido, que expressões obscenas e ofensivas não devem se enquadrar no âm‑
bito de proteção do direito à liberdade de expressão literária e artística. 

Mas como realizar o controle acerca do conteúdo (i)moral de um trabalho li‑
terário? Apesar de vivermos um período de ampla liberdade de expressão, não po‑
demos nos esquecer que autores, hoje renomados, já tiveram problemas com a cen‑
sura. E para isso não precisamos retroceder à Grécia antiga da época da República, 
de Platão.7 Os leitores ingleses do século XX, por exemplo, tiveram que aguardar 
décadas para ter acesso à grandiosa obra Ulisses, de James Joyce, publicada origi‑
nalmente em 1922.8 Os romances de Henry Miller também passaram por dificul‑
dades semelhantes. O famoso romance Lady Chatterley’s Lover (1928), de D. H. La‑
wrence, só pôde ser oficialmente comercializado nos Estados Unidos a partir da 

7 Como se sabe, Platão defendeu no capítulo X da República a expulsão dos poetas da cidade.
8 Os americanos tiveram melhor sorte. Em uma decisão considerada por muitos como 

referência quanto aos efeitos de textos literários no comportamento sexual dos leitores o 
juiz Woolsey, em 1933, decidiu: 1. que Ulisses nada tinha em comum com obras porno‑
gráficas; 2. que a intenção artística exclui outras intenções concorrentes (morais, políti‑
cas ou religiosas); 3. que o homem médio reage à arte de maneira rigorosamente estética; 
4. a obra Ulisses, como um todo, não é obscena do ponto de vista jurídico e, portanto, não 
é perniciosa. Cf. Richard A. Posner, op. cit., p. 499‑500.
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década de 1960. Vladimir Nabokov terminou de escrever Lolita em 1954, mas em 
razão de seu polêmico conteúdo somente conseguiu encontrar uma editora dispos‑
ta a publicar o romance em 1958. A lista é imensa, mas conforme já afirmado, não 
se objetiva adentrar nessas interessantes questões, buscando uma pronta resposta 
a elas, mas apenas traçar um painel das inúmeras possibilidades discursivas que o 
law and literature oferece.

Até aqui foram apresentadas duas possíveis estratégias de aproximação en‑
tre o direito e a literatura que podem ser definidas como: 1. direito na literatura, na 
qual se estudam questões éticas e jurídicas decorrentes da leitura de escritos literá‑
rios; e 2. direito da literatura, em que a preocupação maior é com os limites legais e 
constitucionais da liberdade de expressão artística e literária. O foco deste trabalho 
é, no entanto, voltado para uma terceira forma de aproximação entre os dois cam‑
pos: 3. o direito como literatura.

A aproximação do direito como literatura pode ser realizada de formas diver‑
sas. A primeira e mais óbvia, sugerida pela escola hermenêutica, parte do pressu‑
posto de que tanto o direito quanto a literatura habitam o mundo dos textos. O di‑
reito, da mesma forma que a literatura, é textual e, portanto, requer interpretação. E 
para que haja interpretação deve haver, por sua vez, uma comunidade que, até cer‑
to grau, compartilhe as mesmas opiniões.

O direito positivo – seja ele legal, constitucional ou da common law – necessita 
ser interpretado como qualquer outro texto literário (ao menos no que diz respei‑
to à forma de se obter um significado). Se isso é verdadeiro, o que quer que possa‑
mos saber ou postular acerca da interpretação de textos literários pode ser aplica‑
do de forma frutífera à compreensão da tarefa de interpretar o direito. Tudo aquilo 
que pode vir a se tornar verdadeiro com relação ao autor, leitor e texto na literatura 
pode vir a se tornar também verdadeiro ao autor, leitor e texto no direito.

Dessa comparação, o direito, a partir da teoria crítica literária do século XX, 
entendeu que a tarefa de interpretar um texto, de estabelecer um significado, não 
pode ser uma questão de mergulhar no estado mental do autor do texto. O signifi‑
cado de um texto, seja ele qual for, não pode ser simplesmente equiparado àquilo 
que pretendeu o autor do texto.

A partir de escolas hermenêuticas e investigações realizadas em departamen‑
tos de literatura, alguns juristas tomaram emprestado, e eventualmente emprega‑
ram em seus próprios estudos, uma infinidade de alternativas à intenção do autor 
como a única fonte geradora de significados. O significado de um texto não deve 
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ser buscado, portanto, nem na vontade do autor nem no próprio texto em si, mas 
na comunidade de leitores que o gera ou na mente do leitor ou em algum proces‑
so holístico e interativo entre o texto e a comunidade interpretativa. Onde quer que 
se localize, o processo de geração de sentido, de acordo com essas doutrinas, deve 
ser governado não por restrições impostas pelo autor, enquanto um ser histórico e 
corpóreo, mas pelas regras da comunidade interpretativa e princípios que regem a 
interpretação.9

Apesar da existência de diversas abordagens do direito como literatura, o pre‑
sente trabalho irá se concentrar na maneira como o famoso jurista norte‑america‑
no Ronald Dworkin abordou essa semelhança. Segundo sua opinião, ela se localiza 
no processo de interpretação, na forma como são descobertos os significados dos 
textos literários e legais. Para Dworkin, a interpretação dos leitores de romances ou 
dos críticos literários é do mesmo tipo que aquela realizada por juízes, advogados 
e professores de direito.

Essa afirmação de Dworkin será examinada a seguir.

3. A tese de Dworkin: o romance em cadeia

Ronald Dworkin afirma que a interpretação do direito e a interpretação da li‑
teratura estão intimamente relacionadas. Para Dworkin a interpretação deve ser 
“construtiva”, no sentido de que o objeto a ser interpretado deve ser trazido à sua 
melhor luz (“the best it can be of the genre it is”). A interpretação construtiva de 
Dworkin considera que o juiz da common law é como um autor de um romance em 
cadeia, escrito por vários autores, cada um deles adicionando um novo capítulo a 
esse romance. Os autores posteriores devem respeitar os capítulos anteriormente já 
escritos, ainda que com alguma margem de liberdade.

Essa curiosa ideia foi lançada por Dworkin no artigo “De que maneira o Di‑
reito se assemelha à literatura”, originalmente publicado em 1982 e posteriormen‑
te inserido no livro Uma questão de princípio. Nele, Dworkin pede a seus leitores 
que imaginem um grupo de romancistas contratado para um determinado proje‑
to e que jogue dados para definir a ordem do jogo. O de número mais baixo escre‑
ve o capítulo de abertura de um romance. Os demais continuam a atividade acres‑
centando um capítulo cada um, mas sempre com a consciência de que estão ali 

9 Cf. Robin West, Literature, culture, and law – at Duke University, Georgetown Law 
Faculty Working Papers, 2008, p. 7‑8.
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para acrescentar um novo capítulo do mesmo romance e não para inaugurar outro. 
Cada romancista, a não ser o primeiro, tem a dupla responsabilidade de interpretar 
e criar, pois precisa ler tudo o que foi feito para estabelecer o que é o romance cria‑
do até então. Segundo Dworkin:

Deve decidir como os personagens são “realmente”, que motivos os orien‑
tam, qual é o tema ou o propósito do romance em desenvolvimento, até 
que ponto esse recurso ou figura literária, consciente ou inconscientemen‑
te usado, contribui para estes, e se deve ser ampliado, refinado, aparado ou 
rejeitado para impelir o romance em uma direção e não em outra.10

Decidir casos controversos no direito, afirma Dworkin, “é mais ou menos 
como esse estranho exercício literário”. Importante lembrar que Dworkin faz ques‑
tão de sublinhar o fato de que a similaridade entre o direito e a literatura é mais evi‑
dente quando os juízes examinam e decidem casos da common law, isto é, “quando 
nenhuma lei ocupa posição central na questão jurídica e o argumento gira em tor‑
no de quais regras ou princípios de direito ‘subjazem’ a decisões de outros juízes, no 
passado, sobre matéria semelhante”.11

Dworkin afirma que cada juiz é como um romancista na corrente:

Ele deve ler tudo o que os outros juízes escreveram no passado, não apenas 
para descobrir o que disseram, ou seu estado de espírito quando o disseram, 
mas para chegar a uma opinião sobre o que esses juízes fizeram coletivamen‑
te, da maneira como cada um de nossos romancistas formou uma opinião 
sobre o romance coletivo escrito até então. Qualquer juiz obrigado a decidir 
uma demanda descobrirá, se olhar nos livros adequados, registros de mui‑
tos casos, plausivelmente similares, decididos há décadas ou mesmo séculos 
por muitos outros juízes, de estilos e filosofias judiciais e políticas diferentes, 
em períodos nos quais o processo e as convenções judiciais eram diferentes. 
Ao decidir o novo caso, cada juiz deve considerar‑se como parceiro de um 
complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, es‑
truturas, convenções e práticas são a história; é seu trabalho conti nuar essa 

10 “De que maneira o direito se assemelha à literatura”, Uma questão de princípio, p. 236 e 
237.

11 Idem, ibidem, p. 238. No Brasil nem a doutrina nem os tribunais levaram em conside‑
ração essa afirmação de Dworkin. Professores e juízes brasileiros pensam que a teoria 
dworkiana pode ser tranquilamente aplicada em nosso sistema de civil law, ainda que 
por aqui lei ocupe “posição central na questão jurídica”.
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história no futuro por meio do que ele faz agora. Ele deve interpretar o que 
aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incum‑
bência que tem em mãos e não partir em alguma nova direção. Portanto, 
deve determinar, segundo seu próprio julgamento, qual realmente é, toma‑
do como um todo, o propósito ou o tema da prática até então.12

Considerando a parte final dessa longa transcrição, percebe‑se que Dworkin 
oferece uma margem de liberdade ao romancista em cadeia para determinar qual 
é o propósito ou o tema da prática da comunidade. Mas essa aparente margem tem 
uma finalidade específica: reforçar o entendimento de que o autor do romance em 
cadeia tem a obrigação de tornar o texto o melhor que ele pode vir a se tornar. Em 
outras palavras, Dworkin está afirmando que os juízes devem transformar o direito 
no melhor que ele pode vir a ser. Em O império do direito Dworkin deixa bem cla‑
ra essa tarefa. Ao retomar a noção de romance em cadeia, afirma que cada roman‑
cista deve “tentar criar o melhor romance possível como se fosse obra de um único 
autor, e não, como na verdade é o caso, como produto de muitas mãos diferentes”.13

Dworkin considera que o romancista deve adotar um ponto de vista sobre o 
romance que vai se formando aos poucos, uma teoria que lhe permita trabalhar ele‑
mentos como personagens, trama, gênero, tema e objetivo, para decidir conside‑
rar como continuidade e não como novo começo. Se for um bom crítico, continua 
Dworkin, “seu modo de lidar com essas questões será complicado e multifacetado, 
pois o valor de um bom romance não pode ser apresentado a partir de uma única 
perspectiva. Vai tentar encontrar níveis e correntes de sentido, em vez de um úni‑
co e exaustivo tema”.14

Para que a interpretação de textos literários alcance o “melhor”, segundo a 
proposta dworkiana, é necessário que o intérprete efetue duas operações distintas 
que ele chama de dimensões de “ajuste” (ou “adequação”) e de “justificação”. Na pri‑
meira, o romancista em cadeia deve adotar uma interpretação que flua ao longo do 
texto, que possua um poder explicativo geral. Ela será malsucedida se deixar sem 
explicação algum importante aspecto estrutural do texto, uma trama secundária 
tratada como se tivesse grande importância dramática, ou uma metáfora dominan‑
te ou recorrente. Se a interpretação possuir tais falhas, adverte Dworkin, “o roman‑
cista em cadeia não será capaz de cumprir plenamente sua tarefa; terá de encontrar 

12 Idem, ibidem.
13 O império do direito, p. 276.
14 Idem, p. 277.
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uma interpretação que apreenda a maior parte do texto, admitindo que este não é 
plenamente bem‑sucedido”.15

Na hipótese de o romancista em cadeia achar que mais de uma interpreta‑
ção se ajusta ao conjunto do texto, ele deve fazer uso de sua segunda dimensão: da 
justificação. É nela que se exige que o intérprete julgue qual das leituras possíveis 
se ajuste melhor à obra em desenvolvimento, depois de considerados todos os as‑
pectos da questão. A esta altura, complementa Dworkin, “entram em jogo seus ju‑
ízos estéticos mais profundos sobre a importância, o discernimento, o realismo ou 
a beleza das diferentes ideias que se poderia esperar que o romance expressasse”.16

O direito como integridade de Dworkin pede ao juiz que ele próprio se consi‑
dere, assim como um romancista em cadeia, um juiz na cadeia do direito consuetu‑
dinário (common law). Da mesma forma que o romancista, o juiz deve considerar 
suas próprias decisões como parte de uma longa história que ele tem de interpretar 
e continuar, de acordo com suas opiniões, sobre o melhor andamento a ser dado à 
história em questão. As decisões do juiz, segundo Dworkin, são semelhantes às de‑
cisões do romancista, seja no âmbito do ajuste ou da justificação:

Assim como, num romance em cadeia, a interpretação representa para 
cada intérprete um delicado equilíbrio entre diferentes tipos de atitudes li‑
terárias e artísticas, em direito é um delicado equilíbrio entre convicções 
políticas de diversos tipos; tanto no direito quanto na literatura, estas de‑
vem ser suficientemente afins, ainda que distintas, para permitirem um 
juí zo geral que troque o sucesso de uma interpretação sobre um tipo de 
critério por seu fracasso sobre outro.17

Visto, ainda que em breves linhas, a proposta de Dworkin de tratar o direito 
como se fosse literatura, o próximo passo é tecer algumas considerações críticas a 
essa aproximação a partir da caracterização do que é um romance, conforme ou‑
tro ponto de vista.

4. O exemplo de um romance em cadeia: Naked came the stranger

Dworkin propõe a tese de que o direito deve ser entendido como um roman‑
ce em cadeia. Mas que tipo de romance é esse? Trata‑se de um gênero literário exis‑
tente ou isso não passa de um mero exercício imaginário?

15 Idem, ibidem.
16 Idem, p. 278.
17 Idem, p. 286‑287.
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A resposta certamente deve ser procurada nos próprios textos de Dworkin. 
Em De que maneira o direito se assemelha à literatura ele afirma que, de fato, al‑
guns romances já foram escritos em forma de cadeia e cita, como único exemplo, o 
romance pornográfico Naked came the stranger. Afirma, ainda, que certos jogos de 
salão para dias chuvosos, em casas de campo inglesas, apresentariam estrutura se‑
melhante.18 Em O império do direito volta a afirmar que alguns romances foram es‑
critos em forma de cadeia (dessa vez, sem dar qualquer exemplo), reafirmando que 
certos jogos de salão têm estrutura semelhante. O único acréscimo foram as séries 
de televisão que, segundo Dworkin, “repetem por décadas os mesmos personagens 
e um mínimo de relação entre personagens e enredos, ainda que sejam escritas por 
diferentes grupos de autores e, inclusive, em semanas diferentes”.19

No tocante às séries de televisão é difícil crer que elas se assemelhem a roman‑
ces escritos em cadeia. A maior parte das séries de televisão não foram escritas “por 
décadas” e não há qualquer evidência de que lhes seja uma característica própria 
(intrínseca) serem escritas por numerosos autores. Dworkin aponta para alguns 
elementos contingentes de algumas séries, mas não para os necessários.

As diferenças entre séries de televisão e romances são tão evidentes que sur‑
preende o fato de Dworkin os colocar no mesmo plano. Nenhum crítico literário 
jamais afirmaria que Ulisses, de James Joyce, Em busca do tempo perdido, de Marcel 
Proust, ou A montanha mágica, de Thomas Mann, tenham as mesmas característi‑
cas literárias que as séries de televisão americanas como Law and order, Lost e Two 
and a half men ou as brasileiras como A grande família ou Os normais. A linguagem 
das séries de televisão é completamente diversa da dos romances. São duas narrati‑
vas que se desenvolvem e buscam finalidades diversas. A respeito da diferença en‑
tre linguagens, cito passagem do escritor Salman Rushdie que compara dois gêne‑
ros um pouco mais parecidos, mas ainda assim distantes: o cinema e os romances. 
Escreve Rushdie:

Conheço pouquíssimos grandes cineastas que poderiam ter sido bons ro‑
mancistas – Satyajit Ray, Ingmar Bergman, Woody Alen, Jean Renoir, e 
acho que só. Quantas páginas do texto mordaz de Quentin Tarantino, com 
os refrões de gângsteres sobre comer Big Macs em Paris, você conseguiria 
ler se não tivesse Samuel Jackson ou John Travolta a pronunciá‑los para 

18 “De que maneira o direito se assemelha...” cit., p. 237.
19 O império do direito cit., p 276.
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você? Os melhores autores de roteiros de cinema são os melhores justa‑
mente porque não pensam literariamente, mas imagisticamente.20

A linguagem do cinema não é e não pode ser a mesma que a dos romances, 
como bem demonstrou Salman Rushdie. Se isso é verdadeiro, com muito maior ra‑
zão a linguagem das séries de televisão também não se assemelham à linguagem 
dos romances.

Considerando o que foi afirmado, desnecessários maiores comentários acerca 
das improváveis semelhanças entre duas formas linguísticas ainda mais distintas: 
dos romances e dos jogos de salão. É mais produtivo, pois, concentrar esforços na 
afirmação de Dworkin de que alguns romances já foram escritos na forma de um 
romance em cadeia e buscar, no mundo real, exemplos literários dessa natureza.

Infelizmente Dworkin nos deixa apenas uma única pista a ser seguida. So‑
mente um livro foi por ele mencionado como sendo escrito na forma de um ro‑
mance em cadeia. Trata‑se do romance pornográfico Naked came the stranger. Tra‑
ta‑se de apenas um exemplo isolado, certamente muito pouco para fundamentar a 
tese de que tais romances existam. De qualquer forma, cumpre verificar se é verda‑
deira a assertiva de que esse romance coincida com o tipo proposto por Dworkin.

Naked came the stranger foi um hoax, em português um embuste, uma piada, 
uma brincadeira, um trote idealizado pelo jornalista Mike McGrady. Farto com o 
tipo de literatura que considerava ruim e que vendia muito bem na década de 1960 
– como Harold Robbins e Jacqueline Susann – ele resolveu zombar da cultura con‑
temporânea americana. A intenção de MacGrady era de deliberadamente escrever 
um livro de baixa qualidade literária, recheado de sexo, para denunciar a vulgarida‑
de da cultura americana de seu tempo. Pensou no título de um romance e deu um 
prazo de uma semana para vinte e cinco escritores convidados colaborarem, cada 
qual com um capítulo, com uma espécie de paródia ambientada em quartos de 
Long Island. Mac Grady foi enfático nas instruções: “Haverá uma incessante ênfase 
no sexo” e “textos bem escritos serão imediatamente riscados e esquecidos”. No to‑
cante a essa última recomendação, alguns capítulos estavam inicialmente tão bons 
que foram devolvidos à revisão (para ficarem piores!).

A trama de Naked came the stranger gira em torno de uma dona de casa de 
Long Island, Gillian Blake, que ao suspeitar que seu marido tem um caso extracon‑

20 Salman Rushdie, Em defesa do romance, mais uma vez, Cruze esta linha: ensaios e arti‑
gos (1992 – 2002), p. 76.
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jugal, passa a seduzir outros homens, destruindo seus casamentos. Os capítulos 
descrevem casos com advogados, executivos, um rei da pornografia, um gângster 
de subúrbio, um rabino, um lutador e um homossexual. De acordo com a revista 
Life, o resultado final do livro incluía: um aborto, cinco divórcios, três separações, 
um colapso mental, dois suicídios e um assassinato.

Entre os colaboradores do livro, que receberam cinco mil dólares cada, esta‑
vam dois vencedores do Prêmio Pullitzer, Gene Goltz e Robert W. Greene. William 
McIlwain Jr., que veio a se tornar editor‑chefe da Washington Star, George Vecsey, 
colunista de esportes do New York Times e Marilyn Berger do Washington Post e Ti‑
mes também participaram do livro. Logo após sua publicação, em 1969, com a au‑
toria creditada a uma tal de “Penelope Ashe”, a farsa de Naked came the stranger foi 
exposta e o livro tornou‑se uma sensação vendendo aproximadamente 100.000 có‑
pias em capa dura e ocupando o quarto lugar na lista dos mais vendidos do New 
York Times. A edição em brochura chegou à casa dos milhões.21

Com a obtenção de algumas informações acerca da única obra que Dworkin 
cita como exemplo de um romance em cadeia, torna‑se difícil continuar a crer que 
Naked came the stranger seja coerente com a proposta dworkiana. A obra ideali‑
zada por Mark McGrady em nada se assemelha ao “melhor romance possível” de 
Dworkin. Os âmbitos de “ajuste” e de “justificação” do direito como integridade 
não são, nem de longe, similares às práticas de MacGrady de riscar e esquecer os 
textos bem escritos. Quanto ao aspecto cronológico cumpre ressaltar que a propos‑
ta de Dworkin, de cada romancista em cadeia acrescentar um capítulo após o ou‑
tro, em nada se assemelha com a de MacGrady de deliberadamente optar por uma 
miscelânea de escritos sem qualquer consistência estrutural. Ademais, o romance 
Naked came the stranger não possui um final em aberto como os romances em ca‑
deia propostos por Dworkin. A conclusão, portanto, só pode ser a seguinte: o úni‑
co exemplo encontrado por Dworkin não é capaz de demonstrar a existência de um 
romance em cadeia da forma como ele próprio pensou.

Considerando que não foi muito feliz a escolha de Naked came the stranger 
como um bom exemplo de romance em cadeia, resta verificar nos livros com ca‑

21 Cf. Matt Schudel, Mark McGrady, journalist and leader of “Naked Came the 
Stranger” spoof, dies. Disponível em: http://www.washingtonpost.com/enter‑
tainment/books/mike‑mcgrady‑journalist‑and‑leader‑of‑naked‑came‑the‑stran‑
ger‑spoof‑dies/2012/05/15/gIQAFzGQSU_story.html Acesso em: 19 de mai. de 2012.
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racterísticas próprias e definidas de um romance se neles se pode encontrar alguma 
confirmação da tese de Dworkin.

5. As características de um verdadeiro romance

Na conceituada opinião de Mario Vargas Llosa, o romance nos permite enten‑
der uma realidade. Sem o romance e outras instituições culturais – como a religião 
e as ideologias – a realidade seria puramente caótica. Diante da falta de perspecti‑
va perante esse caos que é a vida existe a cultura, que nos dá instrumentos que nos 
permitem encontrar uma ordem, uma coerência em nossas vidas. Nas palavras de 
Vargas Llosa:

Creio que dessa necessidade surgiram as histórias, na noite dos tempos, 
na caverna primitiva, quando esses seres humanos cheios de terror frente 
a um mundo em que nada entendiam, em que tudo para eles representa‑
va uma ameaça, começaram, após inventarem a linguagem, a contar his‑
tórias, a escapar desse mundo cheio de perigos para um mundo diferente 
onde se sentiam mais seguros, que poderiam entender porque tinha co‑
meço e fim, porque as condutas humanas tinham uma explicação, motiva‑
ções e consequências. Esse mundo da ficção, criado pelos primeiros con‑
tadores de histórias, de que são descendentes os romancistas, criou uma 
ordem artificial, mas que nos permitiu nos organizarmos, viver e começar 
a entender o mundo real. Isso segue ocorrendo. Quando os romances re‑
almente alcançam sua finalidade, eles nos subjugam, nos arrancam desta 
vida que é caos e confusão e nos fazem viver na experiência mágica da lei‑
tura da ficção como uma realidade, retornamos ao mundo com uma sensi‑
bilidade mais aguçada para entender o que nos rodeia, para melhor desco‑
brir as hierarquias entre o que é importante e o que é adjetivo e, também, 
com uma atitude crítica.22

As histórias nos entretêm, nos divertem, nos produzem prazer, mas também 
nos educam para adotar uma atitude crítica perante o mundo. Ainda segundo Var‑
gas Llosa:

Quando lemos um grande romance e descobrimos o quão perfeito ele é 
nesse mundo inventado, até o imperfeito e o feio se tornam perfeitos em 
um romance exitoso – e esse é o milagre da literatura – e logo ao regres‑

22 La literatura es mi venganza, p. 22‑23 (traduzimos).
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sarmos à nossa pequena existência cotidiana torna‑se impossível que não 
nos sintamos frustrados, desencantados, quando cotejamos a perfeição da 
ficção que acabamos de viver e a realidade do mundo ao qual retornamos. 
Isso produz nos leitores, saibam eles ou não, uma inquietação que ao final 
termina sendo uma crítica frente ao mundo em que vivemos.23

Para Vargas Llosa a vida real, a vida verdadeira, nunca foi nem será suficiente 
para satisfazer os desejos humanos. O papel da literatura e, neste caso dos roman‑
ces, é fundamental para o preenchimento dessas insatisfações. Importante subli‑
nhar, no entanto, que a linguagem dos romances não se atém à verdade. A nature‑
za de um romance envolve a mentira (apesar de não apenas isso). Isso, porém, não 
significa que os romances mentem sempre, que o romance é sinônimo de irreali‑
dade. Eles podem partir de algumas experiências vivas na memória, que estimu‑
lam a imaginação e a fantasia. Os romances refazem a realidade – embelezando‑a 
ou piorando‑a – com acréscimos sutis ou grosseiros à vida. Mesmo na literatura 
realista, na qual os romances relatam acontecimentos que os leitores podem reco‑
nhecer como possíveis, por meio de sua própria vivência da realidade, ao se tradu‑
zirem em linguagem os fatos, ao serem contados, sofrem uma profunda modifica‑
ção. O fato real – a batalha sangrenta, o perfil da mulher amada – é um, enquanto 
os sinais para descrevê‑lo são inumeráveis. Ao eleger uns e descartar outros, o ro‑
mancista privilegia uma e assassina outras mil possibilidades ou versões daquilo 
que descreve.

Outra modificação importante realizada pelo romancista é com relação ao 
tempo. A vida real flui e não se detém, é incomensurável, um caos no qual cada his‑
tória se mistura com outras histórias, e por isso mesmo jamais começa ou termina. 
A vida da ficção é um simulacro, no qual aquela desordem vertiginosa se transfor‑
ma em ordem: organização, causa e efeito, fim e princípio. Como bem ressalta Var‑
gas Llosa, a soberania de um romance não depende somente da linguagem na qual 
está escrita, mas também de seu sistema temporal, da maneira como nele se refle‑
te a existência: quando se detém, quando se acelera e qual a perspectiva cronoló‑
gica do narrador para descrever esse tempo inventado. De acordo com o escritor:

Se entre a palavra e os fatos existe uma distância, entre o tempo real e o da 
ficção existe um abismo. O tempo novelesco é um artifício fabricado para 
conseguir certos efeitos psicológicos. Nele, o passado pode ser posterior 
ao presente – o efeito pode preceder a causa – como nesse relato de Alejo 

23 Idem, p. 24.

Direito Filosofia e Arte.indd   80 17/07/12   10:32



Algumas reflexões sobre o movimento Direito e Literatura 81

Carpentier, Viaje a la semilla, que começa com a morte de um velho e con‑
tinua até sua gestação, no útero materno; ou pode ser somente o passado 
remoto que nunca chega a se dissolver no passado próximo do que conta 
o narrador, como na maioria dos romances clássicos; ou ser o eterno pre‑
sente sem passado nem futuro, como na ficção de Samuel Beckett; ou um 
labirinto, no qual o passado, o presente e o futuro coexistem, anulando‑se, 
como em O som e a fúria, de William Faulkner.24

Ainda segundo Vargas Llosa, não se pode confundir a linguagem ficcional 
dos romances com as reportagens de jornal ou de livros de história por serem sis‑
temas opostos de aproximação do real. Enquanto os romances se rebelam e trans‑
gridem a vida, aqueles outros são seus servos. A noção de verdade ou mentira 
funciona de maneira distinta em cada caso. Para o jornalista ou para o historia‑
dor a verdade depende da comparação entre o escrito e a realidade que o inspira. 
Quanto mais proximidade, mais verdade, e quanto mais distância, mais mentira. 
Por outro lado, documentar erros históricos dos grandes romances seria pura per‑
da de tempo. A verdade do romance não depende disso. Então, depende de quê? 
A resposta é:

Da sua própria capacidade de persuasão, da força comunicativa da sua fan‑
tasia, da habilidade de sua magia. Todo bom romance diz a verdade, e todo 
mau mente. Porque “dizer a verdade” para um romance significa fazer o 
leitor viver uma ilusão, e “mentir”, ser incapaz de conseguir esse engano, 
esse logro. O romance é, pois, um gênero amoral ou, ainda melhor, de uma 
ética sui generis, para a qual verdades ou mentiras são concepções exclusi‑
vamente estéticas. A arte “alienada” é de constituição antibrechtiana: sem 
“ilusão” não existe romance.25

A literatura é, por excelência, o reino da ambiguidade, nos ensina Vargas Llo‑
sa. Suas verdades são sempre subjetivas, meias‑verdades, relativas, verdades literá‑
rias que com frequência constituem inexatidões flagrantes ou mentiras históricas. 
A recomposição do passado que acontece na literatura é quase sempre falaz. A ver‑
dade literária é uma, a verdade histórica, outra. Mas, mesmo que esteja repleta de 
mentiras – ou o melhor, por isso mesmo –, a literatura conta uma história que a his‑
tória, escrita pelos historiadores, não sabe nem pode contar.

24 A verdade das mentiras, p. 19.
25 Vargas Llosa, A verdade das mentiras cit., p. 20.
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Uma obra perfeita de ficção encarna a subjetividade de uma época, e por isso 
os romances, ainda que cotejados com a história, mentem, comunicam verdades fu‑
gidias e evanescentes, que sempre escapam das descrições científicas da realidade:

Somente a literatura dispõe de técnicas e de poderes para destilar esse de‑
licado elixir da vida: a verdade escondida no coração das mentiras huma‑
nas. Porque nos enganos da literatura não existe nenhum engano. Não de‑
veria havê‑lo, pelo menos, a não ser para os ingênuos, que acreditam que a 
literatura deve ser objetivamente fiel à vida e tão dependente da realidade 
quanto a história. E não existe engano porque, quando abrimos um livro 
de ficção, acomodamos nosso ânimo para assistir a uma representação na 
qual, sabemos muito bem, nossas lágrimas ou nossos bocejos dependerão 
exclusivamente da boa ou da má feitiçaria do narrador, para nos fazer vi‑
ver como verdades, suas mentiras, e não da capacidade para reproduzir fi‑
dedignamente o vivido.26

Ao tratarmos do romance como um instrumento repleto de imaginação, que 
cria um mundo de mentiras literárias, e que nos afasta da vida real enriquecendo 
nossa existência, podemos dizer que estamos também a tratar do direito? Em al‑
gum momento quem leu as linhas acima transcritas teve a impressão de que o ro‑
mance poderia ser visto como direito?

O mundo literário, particularmente dos romances, em que se produz uma 
vida alternativa sem quaisquer limitações, nada ou muito pouco têm em comum 
com a tese do romance em cadeia de Ronald Dworkin. O direito tem como função 
trazer segurança, previsibilidade nas relações sociais; o romance, de outra parte, é 
um baú, na feliz expressão de Julio Cortázar:

Da minha parte, eu continuo acreditando que o romance é um grande baú, 
é a possibilidade de expressar uma multiplicidade de conteúdos com uma 
liberdade enorme. Na realidade, o romance não tem leis, a não ser a de im‑
pedir que a lei da gravidade entre em ação e o livro caia das mãos do leitor.27

6. A questão da autoridade

Dworkin afirma que o direito se assemelha à literatura. Ao olharmos para a 
literatura dificilmente conseguimos enxergar o direito. Mas, e se fizéssemos o per‑

26 Idem, ibidem, p. 25‑26.
27 Ernesto Gonzáles Bermejo, Conversas com Cortázar, p. 73 (traduzimos).
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curso inverso, olharmos para o direito para enxergarmos a literatura? Poderíamos, 
dessa forma, compartilhar da tese do direito como literatura?

Para responder essa pergunta é necessária uma breve análise da forma como 
Dworkin desenvolve sua teoria do direito. Antes, no entanto, é necessário um aler‑
ta: sua teoria é de uma complexidade que impede que seja plenamente descrita de 
forma sucinta. No entanto, no afã de tornar mais compreensível sua intrincada te‑
oria no curto espaço deste ensaio, transcrevo uma passagem que bem representa 
seu pensamento:

O direito como integridade, pede que os juízes admitam, na medida do 
possível, que o direito é estruturado por um conjunto coerente de prin‑
cípios sobre a justiça, a equidade e o devido processo legal adjetivo, e pe‑
de‑lhes que os apliquem nos novos casos que se lhe apresentem, de tal 
modo que a situação de cada pessoa seja justa e equitativa segundo as mes‑
mas normas. Esse estilo de deliberação judicial respeita a ambição que a 
integridade assume, a ambição de ser uma comunidade de princípios.28

Diante do que já foi visto é possível concluir que o direito, para Dworkin, 
além de partilhar elementos em comum com uma narrativa literária em que cada 
romancista em cadeia escreve se adequando aos capítulos anteriores, deve partir 
do pressuposto de que há sempre uma “melhor” maneira de dar prosseguimento a 
esse trabalho coletivo e essa forma é a da integridade, uma moralidade política ba‑
seada em princípios.

Na teoria de Dworkin o mais importante elo entre a literatura e o direito en‑
contra‑se na interpretação, que no direito como integridade é construtiva. Nesse 
modelo, tanto a teoria do direito como a prática do direito teriam a mesma nature‑
za da literatura, todas elas seriam práticas interpretativas. Nesse sentido, interpre‑
tar questões de direito é o mesmo que decidir questões de direito. Decidir é, antes 
de tudo, um ato de interpretação. Logo no início do texto De que maneira o direito 
se assemelha à literatura, Dworkin afirma:

Sustentarei que a prática jurídica é um exercício de interpretação não ape‑
nas quando os juristas interpretam documentos ou leis específicas, mas de 
modo geral. (...) Proponho que podemos melhorar nossa compreensão do 
Direito comparando a interpretação jurídica com a interpretação em ou‑
tros campos do conhecimento, especialmente a literatura. Também supo‑

28 O império do direito cit., p. 291.
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nho que o Direito, sendo mais bem compreendido, propiciará um enten‑
dimento melhor do que é a interpretação em geral.29

A visão de Dworkin, no sentido de que a prática jurídica é um exercício de 
interpretação, é largamente aceita por inúmeros teóricos do direito, aqui e no ex‑
terior. Todavia, contra a afirmação de que o ato de decidir consiste primariamente 
em interpretar há outra visão, ainda que minoritária, de forte expressão na cultura 
jurídica, que afirma que a decisão é um ato imperativo e não interpretativo. Segun‑
do essa tradição, que se inicia com John Austin e que tem em Hans Kelsen uma re‑
ferência conhecida, a essência da decisão judicial repousa na criação do direito ga‑
rantida pela força e não na interpretação de um texto preexistente orientada pela 
razão. A decisão judicial é um ato de poder, não de cognição. É um ramo da políti‑
ca, não do conhecimento.

Apesar da enorme acolhida alcançada pela teoria interpretativa nas acade‑
mias e nos tribunais, do Brasil e do exterior, aqui se defenderá a posição concor‑
rente, da decisão judicial como um ato imperativo. A consequência natural dessa 
opção recai na impossibilidade de aceitar a analogia do direito com a literatura, ao 
menos da forma proposta por Dworkin. Ao se repudiar a atividade interpretativa 
como o ponto de conexão entre o direito e a literatura, não há como concordar com 
a tese do direito como um romance em cadeia. As características essenciais do di‑
reito não se resumem no ato interpretativo. Com razão, nesse ponto, Robin West, 
ao afirmar que:

Apesar da superficial semelhança com a interpretação literária, a decisão 
judicial não é essencialmente um ato interpretativo, de natureza subjetiva 
ou objetiva; a decisão judicial, inclusive a decisão judicial constitucional, é 
um ato imperativo. A decisão judicial é formalmente interpretativa, mas no 
fundo é um exercício de poder de um modo que os atos verdadeiramen‑
te interpretativos, como a interpretação literária, não são. A decisão judi‑
cial tem muito mais coisas em comum com a legislação, atos executivos, 
decretos administrativos e caprichosas ordens de príncipes, reis e tiranos 
do que outras coisas que fazemos com as palavras, como criar e interpre‑
tar romances. Como os comandos dos reis e os ditames de uma legislação 
majoritária, a decisão judicial é imperativa. É um comando garantido pelo 
poder estatal. Não importa quantas semelhanças a decisão judicial com‑
partilha com as atividades linguísticas literárias, o seu atributo principal a 

29 De que maneira o direito se assemelha... cit., p. 217.
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distingue. Se perdermos de vista a diferença entre a interpretação literária 
e a decisão judicial e se nós não enxergarmos que a diferença entre eles está 
na dimensão do poder exercido pelo judiciário em relação ao poder exer‑
cido pelo intérprete, então nos equivocamos com relação à natureza da in‑
terpretação ou com relação à natureza do direito, ou ambos.30

Isso não significa, no entanto, que o direito não tem nada em comum com a 
literatura ou que não pode aprender nada com ela. O direito bem como a literatura, 
somente pelo fato de serem expressões linguísticas, certamente compartilham pon‑
tos de vista convergentes em um ou outro sentido. Literatura e direito, crítica literá‑
ria e crítica jurídica, teoria literária e teoria do direito, todos eles lidam com textos 
verbais. Mas ideias extraídas da teoria literária, se aplicadas inadvertidamente, po‑
dem tanto ensinar como induzir em erro. Importantes diferenças entre a literatura 
e o direito, a crítica literária e a crítica jurídica, a teoria literária e a teoria do direito 
não podem simplesmente ser abandonadas. E a mais importante delas é novamen‑
te frisada por Robin West:

A diferença mais importante é a mais óbvia: o direito – incluindo o direito 
judicial – é imperativo e a literatura é expressiva. As pessoas que criam o 
direito usam palavras para exprimir comandos garantidos por sanções; os 
romancistas não. O texto legal é um comando, o texto literário é uma obra 
de arte. Essa diferença implica outras. Crítica jurídica – crítica do direito 
– é crítica de atos do poder; crítica literária – crítica da literatura – é críti‑
ca de atos de expressão. Interpretação jurídica é a tentativa de determinar 
o significado por trás de um comando; interpretação literária é a tentativa 
de determinar o significado por trás de uma expressão artística. Direito é 
um produto do poder. A literatura quando é boa, não.31

Os adeptos do movimento law and literature não medem esforços para ne‑
gar essas diferenças. Para os partidários da teoria interpretativa, o poder não sepa‑
ra a decisão judicial de outros usos linguísticos. Mas eles estão errados. Como bem 
demonstrou Robin West, a decisão judicial é caracteristicamente um ato de poder. 
Apesar de possuir elementos interpretativos, a decisão judicial se assemelha mais a 
um ato legislativo do que uma a criação literária ou uma crítica literária.

30 Adjudication is not interpretation: some reservations about the law‑as‑literature move‑
ment, Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper n. 11‑73, 1987, p. 207 
(traduzimos).

31 Idem, p. 277.
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7. Conclusões

A forma como Dworkin desenvolveu sua tese do direito como literatura foi 
alvo de inúmeras críticas. Uma das mais famosas foi apresentada por Stanley Fish. 
Entre outras observações Fish apontou para o fato de que o primeiro romancista 
em cadeia não teria mais liberdade do que os posteriores tal qual afirmou Dworkin. 
Para Fish o primeiro romancista da fila também está limitado em sua interpretação 
por uma comunidade interpretativa, da mesma forma que os demais.32

Outras críticas mais foram levantadas, mas não nos deteremos nelas uma vez 
que adotamos outra linha de argumentação. A nossa, mais modesta, parte de um 
pressuposto singelo: a experiência literária está ausente na dimensão jurídica da 
linguagem.

Mas no que consiste essa experiência? Ela pode ter vários sentidos. Um de‑
les pode ser o que pensa e o que experimenta um leitor ao ler uma obra literária. 
Outra pode ser a influência da arte na vida. O sentido escolhido, no entanto, não é 
nenhum deles, é o da transformação da vida e do vivido na literatura. Isso implica 
saber no que consiste escrever romances, poemas e ficções; como e de que manei‑
ra se utiliza a linguagem para expressar as emoções que sentimos, os pensamentos 
que pensamos e como tudo isso – emoções, sentimentos, atos e pensamentos – se 
convertem em romances e poemas. Nesse sentido, escreve Octavio Paz: “A experi‑
ência literária quer dizer conversão daquilo que foi vivido em literatura. Esta con‑
versão é criação. A experiência literária é a experiência da criação de obras feitas 
por palavras”.33

Para Octavio Paz é necessário traçar uma linha divisória entre criação e pro‑
dução. Alguns equivocadamente se referem à literatura utilizando a expressão pro‑
dução literária. Para Paz, trata‑se de uma confusão. Na produção trata‑se de sapa‑
tos ou sementes, não há a intervenção de um elemento imprevisível que modifica 
radicalmente o processo produtivo: a imaginação. Quando a natureza produz ár‑
vores, todos os eucaliptos se parecem; quando o sapateiro produz sapatos, todos os 
sapatos se parecem. A produção é uma atividade que resulta em objetos em série 
ou que tendem a se constituir em séries. Nesse sentido, cabe lembrar que no cam‑
po do direito atualmente vivemos uma era de produção de leis e decisões judiciais, 

32 Cf. Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature. Doing What comes 
naturally: change, rhetoric, and the practice of theory in literary and legal studies.

33 Escribir y decir: conversación en la universidad, Miscelánea III: entrevistas, p.  72 
(traduzimos).
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muitas delas em série. No Brasil não é novidade saber que os juízes e tribunais de‑
cidem, em boa parte, ações chamadas “repetitivas”, em séries. Mas na literatura as 
coisas se dão de forma diferente. Nela, cada objeto é convertido em um exemplar 
único e o elemento de transformação é a imaginação. Como bem ressalta Octavio 
Paz, a Odisséia é única, Dom Quixote é único e os poemas de Rubén Darío são irre‑
petíveis. Ademais há outra diferença:

No campo da produção, cada modificação é uma substituição: o arado pri‑
mitivo foi substituído por outro puxado por animais e este último pelo tra‑
tor; o cavalo e o burro foram substituídos pela carruagem, pela diligên‑
cia, pela ferrovia, pelo avião, pelo automóvel... ao invés disso, a Eneida não 
substitui a Ilíada nem A Divina Comédia a Eneida. Nenhuma obra de arte 
substitui a que a precede. Não podemos trocar Tiziano por Miguel Angel 
nem Monet por Coubert. Assim, diferente da produção, a criação literária 
consiste em compor obras verbais únicas, irrepetíveis e insubstituíveis.34

Após lermos a opinião de alguns dos grandes mestres da literatura, não res‑
ta dúvida que a literatura, especialmente os romances, possui diferenças essenciais 
em relação ao direito. Decisões judiciais reformadas e substituídas por outras de‑
cisões judiciais de instâncias superiores se parecem muito mais com leis e códi‑
gos revogados e substituídos por outras leis e outros códigos mais recentes do que 
propriamente com obras literárias, como as citadas por Octavio Paz, irrepetíveis e 
insubstituíveis.

Não há dúvida que a literatura tem muito a nos ensinar, juristas ou não juris‑
tas. Ninguém duvida que a leitura de grandes obras literárias deve ser promovida 
e incentivada. A questão que fica é se vale a pena comparar o direito à literatura, 
principalmente a um romance em cadeia, escrito por vários autores e que não tem 
fim, ou seja, se vale a pena continuar insistindo em um livro que não existe e que 
nunca existiu na vida real, apenas em uma fantasia.
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1. Introdução

No momento em que o Dr. José Lourenço, de passagem pelo Mutum, colocou 
seus óculos em Miguilim para confirmar a suspeita de que a criança era míope, a 
percepção dos detalhes e a consciência de que tudo ali era belo não foi a única coi‑
sa boa que o médico proporcionou ao menino:1 o generoso convite para estudar e 
curar‑se da doença na cidade permitiu, acima de tudo, que ele se emancipasse para 
a vida e encontrasse consigo mesmo, o que, aliás, era o desejo de Sócrates ao con‑
ceber a educação como um conhecimento de nós mesmos. Esta obra de Guimarães 
Rosa – como outras do mesmo autor e cujas personagens andam sempre às voltas 
com esse desejo de compreender os próprios limites, e são desafiadas pela experi‑
ência única de realizarem a própria travessia – tem um conteúdo ético que inci‑
ta‑nos a pensar sobre algumas questões de natureza pedagógica e jurídica: qual é o 
fundamento da educação e por qual motivo a mesma deve ser garantida pelo Esta‑
do? Por que o Judiciário pode compelir outrem a prover a educação de alguém? O 
que significa dizer, com o art. 205 da Constituição Brasileira de 1988, que a educa‑
ção visa ao pleno desenvolvimento da pessoa?

Quando eu digo que a obra nos incita, já estou suspeitando que a obra literá‑
ria tem uma natureza filosófica e filosófico‑jurídica expressiva, e isto por extensão 
nos convida a refletir sobre outras questões que a isto tudo estão relacionadas: qual 
é o fundamento do art. 215 da Constituição quando assegura o exercício integral 
dos direitos culturais e qual o espaço da literatura entre esses direitos? Que relação 
pode haver entre a educação e a literatura numa concepção humanística dessa edu‑
cação, tal como a nossa Constituição resolveu assumir? Cada uma destas questões 
é por si mesma um universo de problemas, muitos deles certamente para além dos 
meus limites intelectuais e culturais, daí que o trabalho que inicio aqui tem a sim‑
ples pretensão de refletir um pouco sobre um possível direito constitucional da li‑
teratura e os seus reflexos no direito constitucional da educação. Há comigo tam‑
bém a suspeita de que o art. 215 da Magna Carta, ao garantir a todos os brasileiros 

1 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: corpo de baile. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1984. A narrativa exemplar invocada é escrita em duas partes, Campo Geral e 
Uma Estória de Amor; refiro aqui especialmente à primeira parte, em que o autor retrata 
o universo infantil de Miguilim e a travessia da personagem: depois de descobrir que a 
“cegueira” lhe impedia de conhecer a verdade sobre o ambiente que lhe cerca, Miguilim 
se entusiasma e aceita o convite do Dr. José Lourenço de ir para a cidade se tratar e estu‑
dar. Mas tudo isto tem o seu próprio sofrimento... como o “mito da caverna” de Platão já 
em outro tempo retratava. 
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“o pleno exercício dos direitos culturais”, implicitamente assegura o direito à litera‑
tura: o artigo, mormente quando lido no seu inc. IV, garante o pleno exercício dos 
direitos culturais, nele entendidos os direitos de manifestação, criação e fruição dos 
bens culturais.

O texto constitucional que acima referi pode ser interpretado, continuando 
nas minhas suspeitas, como aposta do legislador na contribuição humanística que 
a obra de arte exerce sobre cada um de nós. E isto tem alcances constitucionais que 
extrapolam os próprios direitos da cultura para atingir os direitos da educação, 
pois suspeito também que o fundamento filosófico‑jurídico do art. 205 da CF/1988 
é liberal, não naquele sentido moderno‑iluminista que teve lugar no século XVIII, 
mas no sentido clássico do termo que tem origem em Sócrates e posteriormen‑
te foi desenvolvido por alguns estóicos. Deste modo, parece que a Carta Consti‑
tucional do Brasil é uma espécie de “cidade‑refúgio” onde os poetas estão a salvo 
daquele exílio político que Platão lhes impôs, ao modo daquelas cidades onde se 
abrigam os cidadãos que de algum modo não são bem‑vindos no próprio país. E 
assim sendo, o legislador brasileiro parece ter laborado bem, seja porque garante 
a literatura como um bem jurídico em si, seja porque proporciona os recursos que 
a mim parecem indispensáveis à realização daquela educação liberal da qual falei 
anteriormente.

O roteiro a ser seguido é o seguinte: partindo de uma defesa que o filósofo e 
advogado romano Cícero fez de Árquias, um poeta sobre quem pesava uma grave 
acusação de falsificar documentos para adquirir a cidadania romana, investigarei os 
fundamentos possíveis de um direito constitucional da literatura, visto que naque‑
le processo o autor não apenas convenceu os juízes a absolverem o seu cliente, mas 
permitiu também uma compreensão clara das dimensões humana e política que a li‑
teratura possui. A seguir, passarei à investigação dos fundamentos filosóficos do di‑
reito constitucional da educação, enfrentando a discussão sobre a importância que 
a literatura tem na construção do conhecimento, especialmente nas ciências huma‑
nas, tudo isto para descobrir se a efetivação da educação prevista no texto de 1988 
não corrobora ainda mais a teoria de um direito constitucional da literatura.

2.  O abrigo constitucional dos poetas e o fundamento filosófico da 
literatura

A filosofia ocidental, desde os tempos de Platão, olha com desconfiança para 
o mundo das aparências (phainomena), baseado nos sentidos, e dignifica sobrema‑
neira o mundo das essências (ousia), fundado no intelecto; por causa desta descon‑
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fiança é que a teoria da justiça, elaborada pelo filósofo grego, considera os poetas 
uma espécie de inimigos da Cidade: o direito não poderia permitir que a poesia cir‑
culasse livremente dentro da polis, dado que sua leitura poderia induzir o cidadão 
a tomar decisões erradas sobre a sua vida.2 O que pretendo fazer aqui, com base em 
uma defesa processual feita por Cícero no século I a.C, é uma investigação sobre a 
constitucionalidade ou não de um direito da literatura: seria a nossa Constituição, 
ao arrepio das leis que Platão instituiu para a sua cidade ideal, uma espécie de tex‑
to‑refúgio dos poetas? Estariam as suas obras promovidas à categoria de bens es‑
senciais a todo cidadão ou pessoa?

De fato, depois de assegurar genericamente o exercício dos direitos culturais, 
o art. 215 da CF/1988, em seu inc. IV, reconhece a necessidade de uma universali‑
zação do acesso aos bens da cultura. Entre esses bens, certamente, há que se incluir 
a literatura, e, portanto, parece bastante plausível se falar de um direito constitu‑
cional da literatura: cada um tem o direito de se expressar culturalmente e apreciar 
as diferentes formas de expressão cultural, inclusive pelo meio artístico que se cha‑
ma de literatura. Mas qual a força normativa desse inciso? Trata‑se de uma dispo‑
sição constitucional comum ou poderia ele ser considerado uma categoria especial 
de direitos, os chamados direitos fundamentais como Cândido insiste em dizer? A 
controvérsia é muito forte, mas qualquer que seja a força normativa, a reflexão so‑
bre esse direito é importante neste momento.

Com efeito, o advogado e orador romano Cícero aceitou acompanhar um 
caso até então inusitado para ele, envolvendo o Poeta Árquias e a quem se imputa‑
va o feito de falsificar o seu direito à cidadania romana. Não vem ao caso aqui te‑
cer qualquer comentário à eloquência do orador, algo que todo profissional do foro 
sabe e que a leitura do texto evidencia, mas os argumentos que levaram à absolvi‑
ção do poeta..., estes sim, parecem relevantes para mim, mormente porque eles são 
um elogio singular às letras, à cultura e à poesia. O orador inicia o trabalho pela 
exposição da vida pregressa do seu cliente, narrando para os juízes as qualidades 
artísticas do poeta que resultaram na sua acolhida em toda cidade que ele chega‑
va: desde a Grécia de onde partiu, passando pela Ásia e Itália, todos queriam fazer 
dele um cidadão entre os seus e agraciar‑lhe com outras distinções.3 Neste mesmo 

2 PLATÃO. A República. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001. 398a‑b; 595a‑608b; 607c‑d.

3 CÍCERO. Em defesa do poeta Árquias. 3. ed. Trad. Maria Isabel Rebelo Gonçalves. Mem 
Martins: Inquérito, 1999. III e IV.
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diapasão, argumentou que tais razões foram o motivo da hospitalidade, em Roma 
e nas cidades aliadas, de amigos e admiradores; mostrou ao fim de tudo que seu 
cliente, sob a Lei de Silvano e Carbão, inscreveu‑se como cidadão romano diante 
do pretor Quinto Metelo.

Assim foi a introdução que o advogado fez do caso perante os juízes. Os por‑
menores da defesa são todos muito importantes, mas aquilo que reputo mais sig‑
nificativo aqui é o seguinte: a argumentação foi urdida de modo tal que ao fim de 
tudo o tribunal percebesse o papel multifacetado da literatura: ela é imprescindí‑
vel para o progresso da cultura, para a nossa formação política e para o conforto 
da nossa alma.4 A tese defendida por Cícero é a de que sem uma formação cultu‑
ral adequada é impossível opinar sobre tamanha variedade de coisas que a vida pú‑
blica nos exige, e mais que isto, diz‑nos que as histórias que os poetas contam são 
como que modelos de vida que se deve imitar.5 A defesa é concluída no momento 
exato em que invoca a divindade dos poetas,6 e nem se diga que tudo aqui é um es‑
petáculo de retórica: de fato, a teoria que Cícero sustenta tem respaldo nos autores 
mais ilustres que a cultura clássica produziu, e nos diz que a literatura tem uma di‑
mensão humana e política exemplar. Afinal, numa cidade onde floresce a cultura, 
não se coloca em causa a dignidade dos poetas. O próprio historiador romano Tito 
Lívio, ao deparar com a dúvida de serem verdadeiras ou não as histórias que os po‑
etas contam sobre Roma, afirma que isto é o que menos tem importância: tem rele‑
vância, apenas, os modelos de perfeição que deles recebemos para imitar e os ver‑
gonhosos para repreender.7

O discurso sobre o qual falei, proferido por um filósofo e estadista romano,8 
é um convite para refletirmos, inicialmente, sobre a garantia ou não, pela nossa 

4 Idem, ibidem, VI, 12‑13.
5 Idem, ibidem, VI, 14; VII, 15.
6 “Seja, pois, sagrado perante vós, Juízes, homens de tão humana cultura, este nome de 

poeta jamais violentado por barbárie alguma. Os rochedos e os ermos respondem à voz; 
os animais selvagens impressionam‑se com o canto e ficam imóveis; nós, educados com 
os melhores ensinamentos, não nos comovemos com a voz dos poetas?” (Idem, ibidem, 
VIII, 19).

7 TITO LÍVIO. Desde a Fundação da Cidade I, prefácio, 6‑7 e 10‑11, citado em: PEREIRA, 
Maria Helena da Rocha. Romana: antologia da cultura latina. 4. ed. Coimbra: Universi‑
dade de Coimbra, 2000. p. 209.

8 Como é sabido, a vida de Marco Túlio Cícero não ficou restrita às atividades do foro e 
das letras, tendo ele se destacado como político e desempenhado as mais nobres funções 
na política romana, especialmente como Senador e como Cônsul. Aliás, ele se filia ao 
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Constituição, de um direito à literatura. É preciso admitir que a poesia não en‑
contra no direito positivo brasileiro atual a dignidade que Cícero reclama, e nes‑
te aspecto a legislação, a doutrina e a jurisprudência terão muito que avançar. Se 
pensarmos a educação ou a saúde do ponto de vista dos direitos fundamentais, so‑
mente por um desvio de caráter alguém diria que esses bens são mais devidos a cer‑
tas pessoas que a outras. Mas será que pensaríamos o mesmo quanto ao direito de 
todo brasileiro ler Shakespeare, ouvir uma recitação de Homero, assistir a um con‑
certo da Filarmônica de Berlim ou visitar uma exposição de Portinari?

A defesa de um direito constitucional da literatura antes de tudo tem que des‑
fazer alguns mitos, especialmente aquele que acredita na existência de uma cultu‑
ra popular e outra erudita como abismo que separa a fruição dos bens da cultura; 
essa separação, alguém diria, evita a “promiscuidade” cultural entre as pessoas. Um 
direito dessa natureza tem de recusar a visão ingênua de que a sensibilidade artís‑
tica ou o gosto estético mais refinado passa pela origem social ou pela formação 
acadêmica do apreciador. Chama particularmente a atenção, entre os casos citados 
por Cândido, uma lei promulgada em Milão onde se concedia aos operários certas 
horas todo dia para o enriquecimento cultural e o desenvolvimento pessoal, tudo 
conforme as escolhas de cada um; pensava‑se de antemão que as utilizassem para o 
aprimoramento técnico de acordo com suas funções, mas as consequências foram 
outras bem distintas: a maioria queria aprender bem a língua italiana e superar as 
limitações que os dialetos regionais lhes impunham, assim como conhecer a litera‑
tura do país; em segundo lugar, queriam aprender violino.9 Depois de analisar de‑
tidamente esses casos, o autor brasileiro irá dizer que importantes obras da cultu‑
ra podem ser assimiladas por diferentes níveis de classes sociais, caso não houvesse 
a segregação iníqua que impede a difusão desses bens e destina à maior parcela da 
população a menor parcela da cultura, a chamada cultura popular.10

gênero de filósofos que consideravam a vida prática uma virtude essencial do homem. 
Para uma referência exemplar desta primazia da praxis sobre a teoria em Cícero, ver ele 
mesmo em seu Tratado da República, III, 5, sendo certo que para este estudo usei a tra‑
dução de Francisco de Oliveira, Lisboa: Círculo de Leitores, 2008. Para um estudo mais 
detido sobre o perfil de filósofo e político do autor: PEREIRA, Maria Helena da Rocha. 
Romana... cit., p. 115‑169.

9 CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antonio. O direito à literatu‑
ra e outros ensaios. Coimbra: Ângelus Novus, 2004. p. 31.

10 CANDIDO, Antonio. Op. cit., p. 32.
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Creio que a distinção entre arte popular e erudita não pode servir de pretex‑
to para separar por classe social o leitor de O poeta da roça, de Patativa do Assaré, 
do leitor da Divina Comédia, de Dante. A profundidade dos versos, em qualquer 
um dos casos, é suficientemente grande que até as almas mais insensíveis à lira sen‑
tem‑se perturbadas perante eles. Não há, portanto, obra acessível ou inacessível 
quando o criador é uma espécie de divino Orfeu, o deus cuja música atraía até os 
animais e as pedras. Por outro lado, não pode subsistir a tese de que a novela, o car‑
naval e o futebol são suficientes ao povo. Diante disto, poderíamos perguntar se al‑
guém negaria, com honestidade intelectual e artística, a importância de uma Ilía‑
da (Homero), um Banquete (Platão), uma Eneida (Virgílio), uma Confissões (Santo 
Agostinho), um Dom Quixote (Cervantes), um Os Lusíadas (Camões) ou um Faus‑
to (Goethe)... para a formação de todo ser humano? Em resumo, parece incompatí‑
vel com a igualdade democrática que a nossa Constituição assume o sentimento ve‑
lado de que é natural que apenas um público seleto está em condições de frequentar 
os teatros, os concertos, as galerias de arte etc.

Mas poder‑se‑ia perguntar agora, admitindo que a todos é reconhecido o di‑
reito constitucional de poder ler Ovídio ou Fernando Pessoa, se esse direito tem a 
força normativa suficiente para considerá‑lo um direito fundamental. Creio que 
essa resposta somente pode ser dada se tivermos a clareza do que os direitos fun‑
damentais significam. Não tenho condições aqui de adentrar nesse controvertido 
território conceitual em que a teoria dos direitos fundamentais se debate; mas não 
posso deixar de dizer que hoje as tipologias clássicas e os conceitos originais desses 
direitos parecem superados, especialmente quando se inclinam a tratá‑los como 
verdadeiros direitos naturais. De fato, fundamentar o direito numa ordem cósmi‑
ca, numa vontade ou razão divina, assim como numa natureza racional do homem, 
é uma inclinação hoje meio fora de propósito. A própria sistematização pioneira de 
Aristóteles entre o “justo por natureza” e o “justo por eleição”,11 encontra‑se supera‑
da no nosso tempo.12 Acredito que Silva percebeu bem isso ao afirmar que direitos 
fundamentais são direitos materiais concretos – por ele chamados de direitos po‑
sitivos! – definidos pela dialética que as próprias relações sociais irão construindo 

11 ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. 2. ed. Trad. António de Castro Caeiro. Lisboa: Quet‑
zal, 2006. 1134b‑1135a. 

12 NEVES, António Castanheira. A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise 
global da filosofia: tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003. p. 23 e ss.
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em cada momento histórico vivido.13 De qualquer modo, para ele a noção de direi‑
tos fundamentais requer, entre outras exigências, as da indisponibilidade e da im‑
prescritibilidade.14 O que significa dizer com isto que ainda que se quisesse renun‑
ciar a um direito desse gênero, tal decisão seria nula, que ainda que ele não venha a 
ser reclamado, a qualquer tempo isto poderia ser feito.

A reflexão sobre a existência de certos direitos fundamentais leva Cândido a 
concluir que a literatura é um desses direitos que chamamos de humanos. Diz ele 
que se por direitos humanos entendemos certos bens fundamentais à nossa vida, e 
por extensão à vida de todas as pessoas,15 então se poderia concluir que a literatura 
é um direito fundamental, especialmente porque ela está relacionada com a nossa 
humanização e com a nossa organização mental: “A literatura corresponde a uma 
necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, 
porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organi‑
za, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza”.16 Não sei ainda se podemos ir tão 
longe como o autor quer ir, elevando o direito constitucional da literatura ao sta‑
tus de direito fundamental, mas veja o leitor que quando Cícero se dirige aos juízes 
em favor do Poeta Árquias em certo momento ele irá lhes perguntar: o que seria de 
nós se não espairecêssemos as nossas almas com a fabulação do artista.17 O raciocí‑
nio de Cândido caminha pela mesma direção: sendo a manifestação artística uma 
necessidade universal, sendo ela uma característica de todos os humanos em qual‑
quer tempo que quisermos investigar, não se poderia negar o fato de que nenhum 
humano consegue viver todo o tempo sem entrar em contato de alguma maneira 
com o processo de fabulação; consequentemente, haveria razão suficiente segundo 
o autor para acreditar que a literatura é uma necessidade profunda do ser humano, 
é um direito fundamental.18

13 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 31. ed. São Paulo: Malhei‑
ros, 2008. p. 176.

14 Idem, ibidem, p. 180 e ss.
15 CANDIDO, Antonio. Op. cit., p. 14.
16 Idem, ibidem, p. 28.
17 CÍCERO. Em defesa do poeta Árquias cit., VI, 12.
18 CANDIDO, Antonio. Op. cit., p. 16.
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3.  O fundamento liberal da educação brasileira e as exigências 
poéticas da educação humanística

3.1 A invenção da escola e a constitucionalização do direito à educação

A história da educação é um capítulo muito extenso da pedagogia, conside‑
rando que remonta àquele simples “ajustamento da criança ao seu ambiente físico 
e social por meio da aquisição da experiência de gerações passadas”,19 como, aliás, 
o historiador Monroe nos fala a propósito das origens mais arcaicas da educação. 
A investigação minuciosa de Abbagnano e Visalberghi sobre a história da pedago‑
gia noticia os mais remotos e diferentes estágios da educação, a saber: a educação 
do guerreiro, seguida pela educação do cidadão, que por sua vez, foi seguida pela 
educação do escriba.20 A educação do escriba visava dominar as técnicas de secre‑
tariado, redação de normas, copismo etc., sendo com isto a responsável, como os 
já citados autores nos dizem, pela transmissão escrita da tradição de seus povos; a 
educação do guerreiro e do cidadão, como Jaeger melhor que ninguém compreen‑
deu na paideia grega, ocupava‑se no primeiro caso da formação daquela honra que 
o guerreiro ostentava, e no segundo caso, do fortalecimento do vínculo que cada 
cidadão tinha com a sua Cidade.21

Ocorre, porém, que a necessidade de sair de uma educação aristocrática e do‑
méstica para uma educação pública e irrestrita, inclusive absorvendo as mulheres, 
somente será percebida por Platão, o qual deposita na escola a única esperança para 

19 MONROE, Paul. História da educação. 6. ed. Trad. Idel Becker e Therezinha G. Garcia. 
São Paulo: Nacional, 1958. p. 1. Existe uma diversidade muito grande de autores que se 
dedicam ao estudo da história da educação e já produziram trabalhos de indiscutível va‑
lor acadêmico, podendo citar aqui, apenas em caráter exemplificativo e além do já citado 
autor americano, a obra de: MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: da 
antiguidade aos nossos dias. 10. ed. Trad. Gaetano Lo Mônaco. São Paulo: Cortez, 2002, 
cuja análise chega aos autores do século XX, assim como a de: NEWMAN, John Henry. 
Origem das universidades. Trad. Pe. Roberto Saboia de Medeiros S.J. São Paulo: [s.n.], 
1951, a propósito da relação entre educação e universidade.

20 ABBAGNANO, N.; VISALBERGHI, A. História da pedagogia. Trad. Glicínia Quartin. 
Lisboa: Livros Horizontes, [s.d]. p. 36.

21 JAEGER, Werner. Paideia: a formação do homem grego. 2. ed. Trad. Artur M. Parreira. 
São Paulo: Martins Fontes, 1989. Esta obra, soberba tanto na coleta como na interpreta‑
ção dos dados que o autor recolhe da educação grega, pode ser consultada sobre a edu‑
cação da nobreza e do cidadão especialmente nas partes dedicadas à educação homérica 
e hesidiótica, assim como à experiência espartana e ao aprofundamento da ética da polis, 
tudo no livro primeiro, sobre a primeira Grécia.
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restaurar a justiça que a polis grega teria perdido: “O homem pode se converter no 
mais divino dos animais quando é educado corretamente; contudo, quando esque‑
cemos de educá‑lo ou o educamos mal, ele se converte na mais selvagem das criatu‑
ras que habitam a face da terra”.22 Em vista dessa certeza, a estatização da educação 
foi amplamente discutida pelo filósofo grego no século V a.C,23 trazendo mudanças 
significativas na maneira de concebê‑la e de definir o seu papel. E creio que as já ci‑
tadas obras dos historiadores são suficientes para uma visão geral sobre o assunto, 
pois o que me importa aqui agora é analisar a questão do ponto de vista do direito 
constitucional brasileiro, nomeadamente do ponto de vista do art. 205 da CF/1988.

Com efeito, na esteira do art. XXVI, 2, da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o legislador constitucional fez uma opção progressista e ao mesmo tem‑
po liberal no que se refere ao conceito e ideal da educação: muito mais que dizer o 
óbvio para nós hoje, que ela é um direito de todos, diz que tem por objetivo o ple‑
no desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o 
trabalho. É certo que aqui não deixo de perceber alguns traços da concepção mo‑
derna – e até mesmo industrial e tecnicista – da educação, mas não me parece que 
o liberalismo do século XVIII – o liberalismo individualista e emancipatório que 
liberta o homem da natureza e da comunidade, com consequências diretas no pen‑
samento pedagógico24 – seja o modelo que a nossa Constituição consagra. A visão 
que o nosso legislador tem da educação está comprometida com a contemporanei‑
dade dela, com a compreensão da mesma naquele eixo formado pelo ensino, pes‑
quisa e extensão. E em vista disto é que também cuidou de estabelecer, no art. 218, 

22 PLATÃO. As Leis, 766a. A tradução acima é pessoal – mas creio fiel ao pensamento 
platônico – e extraída de: Platón. Trad. espanhola Francisco de P. Samaranch. Madrid: 
Aguilar, 1990. (Obras completas).

23 Para compreender o papel que a educação exerce nos sistemas filosófico e jurídico de 
Platão, no poder transformador que a ela foi atribuído, a leitura de A República é muito 
importante, especialmente o livro VII; para isto, sugiro a tradução portuguesa de Maria 
Helena da Rocha Pereira já citada anteriormente, já que o esmerado conhecimento do 
grego e da cultura grega lhe permite ir lançando ao longo da tradução algumas notas que 
às vezes são decisivas para uma adequada compreensão da obra. Um estudo bastante 
desenvolvido sobre a educação e sua correlação com a justiça em Platão pode ser encon‑
trado em: TEIXEIRA, Evilázio F. Borges. A educação do homem segundo Platão. 2. ed. 
São Paulo: Paulus, 1999.

24 Para uma breve compreensão do projeto de educação que tem lugar na modernidade, 
ver: POURTOIS, Jean‑Pierre; DESMET, Huguette. A educação pós‑moderna. Trad. Yvo‑
ne Maria de Campos Teixeira da Silva. São Paulo: Loyola, 1999. p. 22‑27.
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a obrigatoriedade de o Estado promover a pesquisa, o desenvolvimento científico e 
a capacidade tecnológica do seu povo.

O compromisso do Estado com a reforma da educação é reclamado por Pin‑
to, para quem há que se abandonarem as velhas fórmulas. Com efeito, diz o autor 
português que é preciso afastar a ingerência do poder público, evitar que ele se ar‑
vore em educador do seu povo,25... tudo para se poder levar os direitos humanos a 
sério.26 Motivado por essas disposições constitucionais é que Cunha Júnior irá dizer 
que não sendo cumprido esse dever constitucional, pode o titular do direito sub‑
jetivo da educação fundamental ou o Ministério Público em nome da coletivida‑
de intentar ação judicial para compelir o Estado a responder pelas suas omissões.27

É certo e ninguém ignora o quanto que nos últimos anos, especialmente de‑
pois do advento da Lei no 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 
seu art. 3o, IX, tem‑se falado da necessidade de uma educação de qualidade. Entre 
nós Rátis tem se destacado como um paladino inconfundível nessas cruzadas por 
um direito da educação.28 Segundo o pontificado jurídico daquele autor, o pleito 
da educação é decorrente de um aprofundamento daqueles direitos fundamentais 
conquistados por gerações de direitos – ou dimensões de direitos segundo o repa‑
ro linguístico de Bonavides, autor este cuja dogmática constitucional assimila bem 
essa problemática dos direitos fundamentais29 – que vão se firmando desde a mo‑
dernidade aos nossos dias.30 Na medida em que distingue com irretocável precisão 
a qualidade da educação da eficiência da educação.31 Mais ainda: na medida ainda 
em que analisa detidamente o histórico e a assimilação constitucional do direito à 
educação,32 insiste o publicista baiano que “o direito à educação de qualidade é ins‑

25 PINTO, Mário Fernando de Campos. Sobre os direitos fundamentais de educação: crítica 
ao monopólio estatal na rede escolar. Lisboa: Universidade Católica, 2008. p. 247.

26 PINTO, Mário Fernando de Campos. Op. cit., p. 253.
27 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 

2009, p. 727.
28 Para uma compreensão geral e fundante do projeto pedagógico‑jurídico do autor, ver 

por todas as outras: RÁTIS, Carlos. Habeas Educationem: em busca da proteção judicial 
ao acesso ao ensino fundamental de qualidade. Salvador: Juspodivm, 2009.

29 Para uma leitura da problemática dos direitos fundamentais de primeira, segunda, ter‑
ceira e quarta dimensão, ver: BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 17. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2005. p. 562 e ss.

30 RÁTIS, Carlos. Direito à educação de qualidade. Teses da Faculdade Baiana de Direito. 
Salvador, 2011, vol. 1, p. 129 e ss.

31 Idem, ibidem, p. 145 e ss.
32 Idem, ibidem, p. 133 e ss. e 143 e ss.
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trumento indispensável à mudança de paradigma do mínimo para o máximo exis‑
tencial dos direitos fundamentais”.33 É que ele parece estar crente, provavelmente 
ainda por influência do intelectualismo socrático, que o pleito dos chamados direi‑
tos fundamentais depende necessariamente de sujeitos preparados e conscientes. 
Ele crê, também, na relação entre o maior nível educacional de um Estado e os seus 
índices de desenvolvimento humano, razão pela qual concluirá que o direito fun‑
damental da educação não está adstrito à reserva do possível. Com que consequên‑
cia? A de constituir imediatamente em mora o Estado que por algum motivo deixa 
de implementar tal direito.34

Isto é o que está posto e em síntese bastante apertada é o que os constitucio‑
nalistas destacam. E a esta altura pode o leitor avaliar que não faltam fundamen‑
tos jurídicos, sociológicos e até políticos para uma constitucionalização do direito à 
educação. Mas à filosofia do direito não se pode atribuir o luxo de discutir um pro‑
blema normativo dando voltas sobre seu próprio eixo, ainda que com a eloquência 
que é muito própria dos doutrinadores. Assim, muito mais que discutir qual o di‑
reito que vale, é preciso perguntar por que os direitos valem, e em vista disto gosta‑
ria de regressar a uma questão que formulei no início: qual é, de fato, o fundamento 
filosófico‑jurídico da educação e por qual motivo os tribunais podem ser acionados 
para se pronunciarem acerca da oferta suficiente desses bens aos brasileiros? Qual 
é, nas origens mais profundas do dever ser de uma ordem constitucional qualquer, 
a sustentação filosófica para uma tutela jurídica da educação? É o que pretendo in‑
vestigar no item seguinte.

3.2  A inspiração liberal e humanística do art. 205 da CF/1988 e a 
concepção ciceroniana de humanidade

É certo que o art. 205 da Constituição vinculou a garantia da educação ao seu 
compromisso com a plenitude da pessoa, mas se haveria de perguntar, antes disto, 
o que é a pessoa ou qual é a verdadeira natureza da pessoa humana. A discussão so‑
bre a natureza humana e sobre a dignidade da pessoa humana é um território ha‑
bitado por muitas controvérsias; entre essas visões distintas a de Heidegger parece 
oportuna aqui, visto que ela suscita uma forte discussão sobre o humanismo oci‑
dental, do qual indiscutivelmente Cícero é um dos primeiros e mais distintos for‑
muladores. Com efeito, diz o filósofo alemão em sua Carta sobre o humanismo que 

33 Idem, ibidem, p. 132.
34 Idem, ibidem, p. 171‑172.
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não se pode confundir o humano que é do humano que se vê ou de quem se fala. 
Ele reconhece que a Humanitas, enquanto tal, foi pensada primeiramente pelos 
romanos,35 mas adverte sobre os perigos de pensar o humanismo a partir da noção 
que os romanos lhe deram: a do homo romanus, em confronto com o homo barba‑
rus, “que eleva e enobrece a virtus romana através da ‘incorporação’ da παιδεια her‑
dada dos gregos”.36 O motivo da desconfiança é que ele já vê ali um gesto claro de 
empobrecimento do Ser do homem, iniciado em Platão e Aristóteles, que reduz a 
nossa humanidade àquilo que se manifesta enquanto ente. Se quisermos falar sobre 
o homem, insiste o autor, devemos reconhecer o inefável que há nele: a essência do 
homem está na sua existência, no estar postado na clareira do Ser, daí que a apre‑
ensão da verdadeira noção do homem exija um diálogo profundo com os poetas e 
os filósofos, na sua originalidade de poetizar/filosofar.37

É verdade que não se pode negar a Heidegger a grandiosidade de sua obser‑
vação. Mas isto não impede que tomemos o pensamento de Cícero como um im‑
portante ponto de partida para a discussão. Com efeito, a visão da humanitas que o 
filósofo romano nos oferece partirá antes de tudo de uma procura: a de uma carac‑
terística exclusivamente humana e que ele vê na capacidade de razão e na elegância 
da expressão. Assim, diz que qualquer humano, diferentemente dos animais, é ca‑
paz de compreender a relação de causa e efeito entre as coisas, fazer analogias, as‑
sociar passado e presente, compreender todo o curso da vida, fazer provisões para o 
futuro e para as nossas ações.38 Essa sua visão da pessoa ele aprofunda num comen‑
tário de certo episódio narrado por Platão:39 lançada certa pessoa do alto mar para 
uma terra desconhecida, juntamente com outras mais e que como ela se sentiam 
inseguras naquela terra, tranquilizou‑se quando viu ali sinais humanos; tais sinais, 
teria dito o narrador, não estavam no cultivo da terra, mas nas figuras geométricas 
ali traçadas sobre o chão, indicando assim que se tratava de um povo que cultivava 
também a ciência. Seguindo o mesmo raciocínio Cícero irá dizer que a humanida‑
de do homem, além de tudo o que já se disse, expressa‑se também na sua arte,40 na 

35 HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. 5. ed. Trad. Pinharanda Gomes. Lis‑
boa: Guimarães Editores, 1998. p. 39.

36 Idem, ibidem.
37 Idem, ibidem, p. 45 e ss.
38 CÍCERO. Dos deveres (De Officiis). Trad. Carlos Humberto Gomes. Lisboa: Edições 70, 

2000. I, 11‑14.
39 CÍCERO. Tratado da República, I, 30.
40 CÍCERO. Sobre a invenção, 1.1. Citado em: PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos 

de história da cultura clássica: cultura romana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
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urbanidade do trato com outras pessoas e no sentimento de justiça para com a to‑
talidade do gênero humano.41

Veja o leitor que o conceito de homem encontrado no autor romano é funda‑
mentalmente cultural, espiritual e político, sendo essa uma concepção liberal da pes‑
soa que aqui parece importante esclarecer. Quando o art. 205 da CF/1988 diz que a 
educação deve visar a pessoa em toda sua plenitude, o que na verdade se está dizen‑
do é que temos necessidades materiais e espirituais que demandam uma boa forma‑
ção para satisfazê‑las, cada um pelas próprias mãos. Neste sentido, o fundamento 
filosófico da educação que o liberalismo clássico nos proporciona parece ser adequa‑
do àquela plenitude reclamada. O fundamento filosófico‑jurídico da educação, po‑
der‑se‑ia dizer da Constituição Brasileira, parece ser o da promoção da humanidade 
que há em nós, a humanidade que o senador romano Cícero quer para o seu povo e 
que tem a plena convicção de ser comum ao gênero humano.42 Além do que já se dis‑
se, parece estar no seu fundamento o florescimento das habilidades que cada um de 
nós precisa para compreender o nosso lugar no mundo, realizar nossas próprias esco‑
lhas e reconhecer nas outras pessoas o igual direito de implementar a sua felicidade.

A educação liberal clássica, cujas origens a encontramos em Sócrates, é se‑
gundo Nussbaum o modelo de educação que a democracia precisa. Esse modelo de 
educação é o que se pode ver naqueles conselhos que outro filósofo estóico, Sêneca, 
dá ao seu amigo Lucílio: o studia liberalia ou aquela que é apropriada a uma pes‑
soa reconhecidamente livre, que faz dos seus alunos pessoas realmente livres, isto 
é, com capacidade de pensar por si mesmos e examinar criticamente as normas e 
tradições da sociedade.43 A professora de Chicago nos lembra que uma democracia 

1989. vol. 2, p. 133. A análise da natureza humana, a partir de sua capacidade de expres‑
são, parece já estar presente nos primeiros escritos do Ocidente. Com efeito, quando 
Ulisses torna‑se prisioneiro de Polifemo lá na terra dos ciclopes, ele já antevira o perigo 
e apresentou‑se como Ninguém, a pessoa que o gigante, ferido no olho e invocando 
ajuda de seus companheiros, disse ter sido o autor do feito. O retrato dessa passagem 
por Homero, o primeiro educador da Grécia, é de certo modo uma crença de que os 
gregos, dotados de cultura e linguagem, eram superiores a outros povos. Para isto, ver: 
HOMERO, Odisséia. 3. ed. Trad. Cascais Franco. Mem Martins: Europa‑América, 2000. 
canto IX.

41 CÍCERO. Tratado da República cit., II, 48.
42 CÍCERO. Dos deveres (De Officiis), cit., III, 32.
43 Para uma análise mais detida sobre o conceito de educação liberal, ver: NUSSBAUM, 

Martha C. Cultivating humanity: a classical defense of reform in liberal education. Cam‑
bridge, London: Harvard University Press, p. 28 e ss.
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sólida carece de uma atualização permanente da justiça, o que implica necessaria‑
mente a formação de cidadãos capazes de refletir sobre as suas crenças.44

Os filósofos pré‑socráticos, é preciso admitir, tinham inquietações originais 
sobre o mundo, mas faltava‑lhes a virtude que Sócrates tinha, isto é, a de reconhe‑
cer os próprios limites do seu saber; faltava‑lhes, ainda, a compreensão de que as 
verdades do mundo são acessíveis e necessárias a todas as pessoas.45 A virtude da 
educação socrática, neste caso, é a de nos obrigar a um autoexame das nossas cren‑
ças e das nossas preferências políticas; é ainda o de nos apontar as fragilidades dos 
conceitos que muitas das vezes nós tomamos como insubstituíveis. É verdade que 
alguém poderá dizer que a educação socrática é elitista e exatamente o oposto da‑
quilo que a educação liberal propõe, mas neste sentido Nussbaum irá mostrar que 
dizer isto apressadamente pode ser um erro: diferentemente do Sócrates filósofo que 
Platão nos apresenta, o Sócrates histórico que outras fontes nos ajudam a descobrir 
elege a democracia como o modelo de organização política adequado ao ser huma‑
no, visto que esse sistema é o único que respeita o poder de deliberação que cada 
cidadão possui.46

Uma síntese sobre o modelo liberal de educação que a Constituição de 1988 
assume irá nos dizer que é aquela inspirada em Sócrates e nos filósofos do estoicis‑
mo, e parece que podemos dizer brevemente o seguinte: ela é um bem que está ao 
alcance de qualquer pessoa e o Estado deve garanti‑la; ela respeita o contexto da 
cultura em que o aluno se insere e as necessidades pessoais que esse aluno tem para 
fazer aflorar a sua alma; ela respeita a diversidade de crenças e a pluralidade dos 
projetos individuais da felicidade, embora a exigência de uma justificativa racional 
não lhe permita confundir‑se com qualquer forma de relativismo; ela não conside‑
ra os livros como verdades absolutas sobre o que nos dizem, mas apenas como mes‑
tres com quem se tem a obrigação de dialogar.

Tudo isto parece coadunar com os anseios humanitários da nossa Constitui‑
ção. Mas ocorre ainda de perguntar se uma visão como esta que o legislador cons‑
titucional tem sobre a educação não reclama outra modalidade de direito: o direito 
constitucional à literatura. Eu sou levado inicialmente a suspeitar que sim, pelo me‑
nos se quisermos levar a sério a concepção de humanidade que Cícero nos legou. 

44 Idem, ibidem, p. 42.
45 Idem, ibidem, p. 43 e ss.
46 Sobre essa diferença entre o Sócrates de Platão e o Sócrates real, ver: NUSSBAUM, Mar‑

tha C. Cultivating humanity... cit., p. 49 e ss.
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É o que eu gostaria de discutir no tópico seguinte, no qual investigarei se o direito 
a uma educação de qualidade, educação esta entendida no sentido humanístico de 
Cícero e da própria Constituição, não depende, em parte, de um direito constitu‑
cional da literatura.

3.3  Os reflexos pedagógico‑humanísticos do direito constitucional da 
literatura

O que eu disse antes, no item sobre o “asilo literário” que a nossa Constitui‑
ção concede aos poetas, parece em princípio o que há de fundamental para justi‑
ficar o desenvolvimento duma dogmática constitucional da literatura. Certamen‑
te que não há uma correlação normativa entre o que a Constituição diz sobre a 
cultura e o que ela diz sobre a educação. E nem convém que haja uma correlação 
normativa entre tais disposições, já que embora por circunstâncias várias possam 
se encontrar, possuem intenções distintas no que refere aos seus projetos. Ocor‑
re, porém, que do ponto de vista hermenêutico essa correlação me pareça possí‑
vel, pelo menos se quisermos apreender o real significado da educação liberal e 
humanística que a Constituição assumiu; tal correlação precisa ser feita, também, 
toda vez que nós falarmos de uma educação de qualidade, especialmente quan‑
do entendermos qualidade como o desenvolvimento de todas as potencialidades 
humanas.

Não é o caso aqui de adentrar na discussão sobre o papel que a poesia exer‑
ceu ao longo do tempo na construção do conhecimento, especialmente na tradição 
ocidental onde Homero e Hesíodo foram os primeiros grandes educadores de que 
se tem registro; neste sentido, mais uma vez as lições de Jaeger são insubstituíveis.47 
Mas importa muito perceber que depois que Miguilim põe os óculos, habilita‑se 
nas condições de que necessita para conhecer a si mesmo e o seu lugar. A educação, 
nessa trama do escritor mineiro, mostra o ser humano como um ser complexo, e ao 
mesmo tempo nos convida a pensá‑lo na sua plenitude. Penso que há razões sufi‑
cientes para acreditarmos que o texto de Guimarães Rosa nos ajuda a cultivar a hu‑
manidade que há em nós, muito mais, talvez, que um tratado sobre a ética, sobre a 
psicologia etc. Mas esta não é uma discussão pacífica entre os teóricos da educação.

Com efeito, a discussão que Cícero levanta, em defesa do Poeta Árquias, co‑
loca em evidência uma antiga discussão filosófica quanto à importância da poesia 

47 JAEGER, Werner. Op. cit., p. 43‑72.
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na construção da vida pública. A função social dos artistas gregos é de fato percep‑
tível como Pereira nos permite ver,48 e as lições de Jaeger sobre a tragédia dão‑nos 
conta do papel político que os poetas exerciam na polis grega; neste último caso, o 
maior exemplo de que esse trabalho tinha o reconhecimento público no seu tem‑
po talvez seja o fato de que era a própria polis quem patrocinava os concursos em 
que as melhores peças eram escolhidas.49 Em verdade, tanto Posner como Cândido 
negam por modos distintos o papel edificante da literatura; para o primeiro, defen‑
dendo a tese de que a abordagem econômica é única racionalidade possível para 
o direito e hostilizando assim a possibilidade de uma racionalidade narrativa, a li‑
teratura tem por objeto uma fruição desinteressada daqueles cânones jurídicos ou 
morais que outros autores costumam lhes atribuir.50 Para o segundo, ela não cor‑
rompe nem edifica nada, mas trazendo para nós aquilo que chamamos o bem ou 
que chamamos o mal, humaniza‑nos enquanto nos faz viver.51 Veja o leitor que por 
humanização Cândido entende a manifestação em nós de alguns traços essenciais: 
o exercício da reflexão, a percepção da complexidade do mundo, a aquisição do co‑
nhecimento, a prática do humor e da gentileza, o afinamento das emoções, a sensi‑
bilidade para com os problemas da vida e o senso de beleza.52

Mas uma compreensão bem distinta tem Nussbaum sobre a questão. A di‑
mensão política e jurídica da literatura é discutida com muito rigor pela autora 
americana, para quem se o fim político não é a única coisa que se pode esperar da 
poesia, seria adequado e urgente, porém, ler os textos com esse interesse, especial‑
mente porque eles permitem enxergar com empenho as pessoas que em um de‑
terminado momento e por circunstâncias muito variadas são muito diferentes de 
nós.53 Ela enfatiza que um olhar empático sobre a outra pessoa permite‑nos enxer‑
gar como as circunstâncias condicionam as ações da pessoa, suas aspirações, de‑
sejos, esperanças, temores e amor‑próprio. Estaríamos diante dos reflexos que um 
direito constitucional da literatura pode ter? Realmente estou tentado a dizer que 
sim. É que a professora de Chicago nos diz que as histórias têm o poder de formar 

48 PEREIRA, Maria Helena da Rocha. O estatuto social dos artistas gregos. Revista Crítica 
de Ciências Sociais. Coimbra, no 47, p. 23‑37, fev. 1997.

49 JAEGER, Werner. Op. cit., p. 204 e ss.
50 POSNER, Richard A. Law and Literature: a relation reargued. In: LEDWON, Leono‑

ra (edit.). Law and literature: text and theory. New York, London: Garland Publishing, 
1996. p. 70 e ss.

51 CANDIDO, Antonio. Op. cit., p. 18.
52 Idem, ibidem, p. 22.
53 NUSSBAUM, Martha C. Cultivating humanity… cit., p. 88.
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a nossa consciência moral, e inclusive de nos interrogar sobre o nosso papel den‑
tro das histórias.54

Antes de mais nada, a discussão ética que Nussbaum está trazendo tem ori‑
gem numa passagem que se conhece já da filosofia de Aristóteles, em que na sua 
Poética irá dizer que a Literatura é mais filosófica que a História, visto que enquan‑
to o historiador nos diz o que aconteceu,  o poeta nos faz pensar sobre o que pode‑
ria ter acontecido.55 Aqui tem lugar uma temática que é muito forte na autora ame‑
ricana, qual seja, a da imaginação literária. Segundo ela, os poetas sempre levam, 
por meio de suas histórias, o leitor a imaginar outras formas de vida e, consequen‑
temente, enriquecem o patrimônio humanístico que há em nós. A literatura chega 
a ter, para ela, um caráter subversivo, importante e não encontrado, por exemplo, 
na economia e nas demais ciências da vida pública.56 O poeta é assim um árbitro da 
diversidade e, por consequência, o mais talentoso arquiteto da vida pública: sendo 
ele o depositário de certa excelência moral, por imaginar situações diversas para o 
mesmo caso, transforma‑se na mais completa expressão da racionalidade política. 
Não é demais lembrar que a autora americana, em todas as suas obras, encara sem‑
pre os poetas como porta‑vozes das pessoas que não têm voz, que de algum modo 
estão excluídas do processo de tomada de decisão no espaço público ou têm redu‑
zida essa participação: as mulheres, as lésbicas, os gays, os negros, os estrangeiros, 
os pobres e todas as vítimas do sofrimento humano.

O reconhecimento do papel edificante da literatura é uma aposta na raciona‑
lidade das emoções e uma recusa explícita no modelo de racionalidade política que 
Platão traçou para a sua cidade.57 Em uma das suas obras mais recentes, a autora 
americana denuncia a civilização econômica e tecnicista do momento, enaltecen‑
do a importância das ciências humanas e artísticas na construção da igualdade, as‑

54 Idem, ibidem, p. 90.
55 ARISTÓTELES. Poética. Trad. Ana Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gul‑

benkian, 2004. 1431a39‑1431b6.
56 NUSSBAUM, Martha C. Poetic Justice: the literary imagination and public life. Boston: 

Beacon Press, 1995. p. 1.
57 Para uma visão ampla sobre a noção deste assunto da racionalidade das emoções, es‑

pecialmente no campo do direito, ver: NUSSBAUM, Martha C. Hiding from Humanity: 
disgust, shame, and the law. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2006. p. 19‑
70. Um estudo mais aprofundado pode ser encontrado em seu: Upheavals of thought: the 
intelligence of emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
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sim como do mútuo respeito entre as pessoas.58 O enaltecimento da literatura, seja 
por Nussbaum aqui seja por Cícero na antiga Roma, leva‑nos sempre a pensar o 
quanto poderíamos permanecer nas sombras se não nos fosse dado conhecer a luz 
das letras.59 Se o implemento dos direitos fundamentais, como se disse anterior‑
mente com Rátis, depende de uma educação de qualidade, essa parece estar vin‑
culada ao florescimento da nossa humanidade. Eis aí, ao que parece, uma razão de 
ser da legislação e do Estado: permitir que sejamos nós mesmos, que reconciliemos 
com a nossa humanidade por algum motivo proscrita em nós. E ainda que adotás‑
semos uma postura formalista como a escola kantiana adota, buscando uma frui‑
ção desinteressada da obra de arte, a literatura não deixaria de ser, como Cândido 
nos lembra bem, um direito universal: se ninguém pode passar vinte e quatro ho‑
ras sem mergulhar no universo da ficção, a literatura precisa ser satisfeita, e como 
tal, é um direito.60

4. Conclusão

O direito constitucional da cultura, ao que me parece, não se restringe a um 
simples “direito de manifestação” cultural, sendo certo que se ainda no caput do 
art. 215 se apregoe o “direito de acesso”, o inc. IV irá destacar a democratização 
desse acesso aos bens da cultura. E creio que laborou bem o nosso legislador cons‑
titucional quando além de resguardar ao homo culturalis os direitos de criação e 
de manifestação cultural, tutelou constitucionalmente também a fruição dos bens 
produzidos pela cultura. Não me parece que poderia ser diferente, visto que so‑
mente o acesso a outras produções culturais torna possível a compreensão do real 
significado da cultura e o enriquecimento da nossa própria cultura, do conheci‑
mento de nós mesmos e de nossa humanidade; além do mais, o acesso a outras ma‑
neiras de compreender o mundo evita muitas formas de fundamentalismo e de in‑
tolerância, algo que, aliás, é reclamado pelo art. 3o, IV, da já referida LDB.

A discussão filosófica da literatura é um tema, como todos da filosofia, que 
divide os filósofos; o valor da poesia na educação da pessoa não é menos passível 
de controvérsias. De fato, a tradição ocidental foi muito influenciada por Platão na 
forma como pensa a literatura. E os teóricos da educação, por outro lado e a co‑

58 NUSSBAUM, Martha C. Not For Profit: why democracy needs humanities. Princeton, 
Oxford: Princeton University Press, 2010. p. 143.

59 CÍCERO. Em defesa do poeta Árquias cit., VI, 14.
60 CANDIDO, Antonio. Op. cit., p. 17.
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meçar pelo próprio filósofo ateniense, também não têm em geral um apreço mui‑
to grande pelos poetas quando se trata de levar a sério a formação da opinião. Uma 
pouca, mas honrosa exceção sobre isto encontramos em Rousseau, que embora te‑
nha lá a sua desconfiança nos sentimentos, não tem qualquer pretensão de afas‑
tá‑los de nós: ao contrário, reconhece que pensar alguma coisa para os humanos 
desprezando seus sentimentos “é uma tentativa tão vã quanto ridícula”,61 mesmo 
porque eles são a base da nossa sustentação. Na educação do jovem Emílio, reco‑
menda que o mesmo seja profundamente exercitado na imaginação, especialmen‑
te para reconhecer a nossa vulnerabilidade comum e compreender os motivos que 
nos levam a associar a outras pessoas.62

Mas independentemente do que a literatura pode desempenhar na educação, 
como visto em Cândido, isto não retira dela um valor jurídico estimável em nome 
de quem o legislador constitucional laborou. Se o direito à literatura é fundamental, 
como o autor brasileiro o concebe, é algo que não estou em condições de afirmar. 
Penso que é uma questão a ser aprofundada e que tem de enfrentar as concepções 
simplistas do voluntarismo constitucional. O importante de qualquer modo é que 
a ele não se pode negar o status de verdadeiro direito constitucional. Em um olhar 
mais atento para o discurso de Cícero, antes de tudo um político e um educador, 
encontramos bons argumentos para sustentá‑lo. E os fundamentos da literatura de 
certo modo se encontram aqui com os da educação: ambas fazem de nós verdadei‑
ramente humanos, daí que a paideia para os gregos e a humanitas para os roma‑
nos tenha ocupado tanto espaço no pensamento filosófico e político de seus auto‑
res. Eu creio sinceramente que é essa dimensão humana da educação que faz dela 
um direito indisponível entre nós e nas constituições modernas como um todo. Ar‑
risco‑me a dizer, mais ainda e no sentido em que o filósofo romano ensina, que o 
direito à educação não prescinde de um direito à literatura, pelo menos se ele qui‑
ser ser fiel aos ditames do art. 205 da CF/1988, caput: ao compromisso da educação 
com o pleno desenvolvimento da pessoa.

61 ROUSSEAU, J.‑ J. Emílio ou da educação. 3. ed. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. p. 287.

62 Idem, ibidem, p. 301.
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Este ensaio tem por desafio revelar alguns conflitos presentes na obra de 
Freud.1 Entende‑se por conflito a luta por valores e reivindicações diferentes, em 
que os motivos oponentes visam eliminar ou neutralizar uns aos outros. O confli‑
to pode ser considerado uma forma de interação – quando visa alcançar uma uni‑
dade; pode também ser considerado como forma de dissociar – quando resulta em 
uma suspensão de interação entre as partes conflitantes. Além desse conflito exter‑
no existe também o conflito definido pela Psicologia que aborda o confronto entre 
exigências internas e externas, duas exigências externas e duas exigências internas, 
conforme a seguir:

Conflito – O conflito ocorre quando duas exigências que estão sendo im‑
postas a uma pessoa se manifestam incompatíveis, isto é, fazendo com que 
a satisfação de uma torne impossível à pessoa fazer o que é solicitado pela 
outra. Há muitas maneiras de qualificar e dividir os conflitos. Uma delas é 
a que consiste em analisar as exigências conflitantes. Por elas, podemos de‑
terminar as espécies de conflitos:
a) Conflitos entre exigências internas e externas. São os mais frequentes nos 
primeiros anos de vida, quando a pessoa não interiorizou ainda muitos va‑
lores próprios da sociedade em que vive. Esta é uma das razões porque a 
educação moderna, à luz da psicologia, evita ditar simplesmente leis e re‑
gulamentos sem mostrar o porquê dos deveres, sem motivar os educandos.
b) Conflitos entre duas exigências externas. Existem, na sociedade, mui‑
tos valores incoerentes e incompatíveis entre si. Na escola, no lar ensina‑
ram‑nos a amar, a respeitar nossos semelhantes, a olhar com afabilidade os 
que nos rodeiam, a sermos humildes. Ao mesmo tempo, porém, em confli‑
to direto com esses valores verbalmente transmitidos, somos encorajados a 
adotar uma atitude agressiva e individualista. A filosofia humilde de “dar‑
mos a outra face” está em flagrante conflito com o sistema real de valores 
que se revela constantemente na sociedade em que vivemos. A criança, so‑
bretudo, que discerne com maior dificuldade, é mais suscetível de absorver 
essas duas exigências incompatíveis, e essa incompatibilidade contribuirá 
para a formação de um conflito neurótico.
c) Conflitos entre duas exigências internas. Pela assimilação de valores que 
nos foram apresentados, transportamos conosco muitas exigências contra‑

1 FREUD, Sigmund. O mal‑estar na civilização. Trad. José Octávio de Águia Abreu. Rio de 
Janeiro: Imago, 1997.
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ditórias. Para isso, além da pura assimilação de padrões culturais, caracte‑
rísticas fisiológicas contribuem para que nossa personalidade, consciente 
ou inconscientemente, seja arrastada em duas direções contraditórias pro‑
vocando conflitos.2

Freud era formado em medicina, inovador no estudo da mente humana, con‑
siderava que as pessoas que não expressavam seus sentimentos ficavam doentes. 
Tratava seus pacientes por meio da interpretação dos sonhos e também do método 
da associação livre. Considerava que ao desvendar os sentimentos e colocá‑los para 
fora, o paciente se curava.

Considerava, também, que a repressão da sociedade é que não permitia a sa‑
tisfação de alguns sentimentos, considerando‑os errados e pecaminosos, sendo 
esta a temática de sua obra.

Para ele o sentimento reprimido mais importante era o sexo, portanto, este se 
constituiu no cerne de suas obras.

Entre os conceitos básicos desenvolvidos em suas obras e que nos serão úteis 
aqui, seguem os mais significativos e elucidativos do tema “repressão da sociedade”. 
Freud percebia na mente humana uma estrutura tripartite, formada pelo id – que é 
regido pelo “princípio do prazer”, e tem a função de descarregar as funções biológi‑
cas, voltado para a propagação e preservação da vida. É inconsciente; o Ego – que é 
regido pelo “princípio da realidade”, e lida com a estimulação interna e externa. No 
adulto normal, conduz todo o comportamento e satisfaz simultaneamente as exi‑
gências do id e do superego pelo compromissos entre essas duas partes, sem que a 
pessoa se volte excessivamente para os prazeres e sem que, ao contrário, se impo‑
nha limitações exageradas à sua espontaneidade e gozo da vida. É o eu, o equilíbrio. 
É consciente; o superego – que é gradualmente formado no ego; se comporta como 
um vigilante moral, atua como juiz e aplica a censura. É inconsciente. É órgão de 
repressão, principalmente a repressão sexual. Faz a censura dos impulsos que a so‑
ciedade e a cultura proíbem ao id, impedindo o indivíduo de satisfazer plenamen‑
te seus instintos e desejos.

Ainda com referência aos conceitos básicos estipulados por Freud em suas 
obras, é preciso explicitar: o princípio do prazer – que não conhece limites na busca 

2 Dicionário de Psicologia Prática. Disponível em: http://paginas.terra.com.br/arte/rudel‑
douglas/Dicionario.htm.
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da satisfação e realização da felicidade, e o princípio da realidade – que impõe limi‑
tes externos e internos aos homens.

Já o complexo de Édipo se constitui num desejo incestuoso pela mãe e numa 
rivalidade com o pai. O termo deriva do herói grego Édipo, que, sem saber, ma‑
tou o pai e se casou com sua mãe. Sua versão feminina está no complexo de Electra 
que é o desejo incestuoso de Electra pelo seu irmão. Deriva da lenda de que Elec‑
tra e seu irmão Orestes, filhos de Agamemnon e Clytemnestra, mataram a mãe e o 
amante dela.

O narcisismo, que é o mito de Narciso, é a história de um jovem de extre‑
ma beleza que nunca tinha visto sua própria imagem. Um dia, passeando por um 
bosque, encontrou um lago. Aproximou‑se e viu nas águas um jovem de extraor‑
dinária beleza e pelo qual se apaixonou perdidamente. Desejava que o outro saís‑
se das águas e viesse ao seu encontro, mas como o outro parecia recusar‑se a sair 
do lago, Narciso mergulhou nas águas, foi às profundezas à procura do outro que 
fugia, morrendo afogado. “Narcisismo é o encantamento e a paixão que sentimos 
por nossa própria imagem ou por nós mesmos, porque não conseguimos diferen‑
ciar um do outro.”

A libido Freud definiu como a energia vital, deriva do latim libere, que signi‑
fica ter vontade de, aquilo que dá prazer, desejo, ânsia, saudades. Para ele, libido e 
energia do instinto sexual são sinônimas. A libido estava sempre ligada aos fenô‑
menos de natureza sexual, que seriam fatores determinantes para explicar a causa 
de conflitos patogênicos.

Entre os mecanismos de defesa revelados por Freud é interessante para este 
ensaio relacionar aqueles que nos orientam nessa reflexão, quais sejam: repressão 
– afastar ou recalcar da consciência um afeto, uma ideia ou apelo do instinto; defe‑
sa de reação – ostentar um procedimento e externar sentimentos opostos aos im‑
pulsos verdadeiros, quando estes são inconfessáveis (“quem desdenha quer com‑
prar”); projeção – atribuir a outro um desejo próprio, ou atribuir ao outro algo que 
justifique a própria ação (um ladrão que pratica pequenos furtos e se justifica com 
o comportamento daqueles que praticam grandes roubos); regressão – retorno às 
atitudes passadas que provaram ser seguras e gratificantes com o fim de fugir da 
angústia presente; substituição – o inconsciente oferece à consciência um substitu‑
to aceitável por ela e por meio do qual ela pode satisfazer o id ou o superego. Re‑
presentação analógica dos objetos do desejo por meio de imagens (chupeta ou o 
dedo substituindo os seios maternos); sublimação – adoção de comportamento ou 
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interesse que possa enobrecer comportamentos instintivos não tão nobres (obras 
de arte, religião, filosofia, invenções etc.). Estas são sublimações ou modos para a 
substituição do desejo sexual de seus autores.

Dois são os instintos no indivíduo freudiano: eros ou instinto de vida – mani‑
festa‑se como libido. Tem a função de agregar as pessoas nas várias unidades da ci‑
vilização (família, comunidade, raça, povo, nação). Age em prol da civilização, e, 
tânatus ou instinto de morte – manifesta‑se na agressividade e se encontra ligado a 
eros nas manifestações de sadismo. Age contra a civilização, pois que é regido pelo 
princípio de Nirvana (estado inorgânico, morte, repouso absoluto).

Retomando a análise proposta no início deste trabalho, percebe‑se nesta obra 
de Sigmund Scholomo Freud, escrita em 1929 (período pós‑guerra), juntamente 
com Além do princípio do prazer, uma nova fase em sua carreira, um Freud situado, 
agora, em questões relacionadas com a humanidade e não mais com estudos clíni‑
cos centrados no indivíduo.

Em O mal‑estar na civilização Freud centra seus esforços na ideia de que a 
vida civilizada pressupõe certo grau de repressão. O homem, na civilização, deve 
controlar suas pulsões, seus instintos, para não agredir aos outros com quem con‑
vive. Sua felicidade, portanto, fica em segundo plano em decorrência da repressão 
às energias instintivas, às pulsões.

Para conter o instinto da agressividade, a civilização impõe regulamentos ne‑
cessários para harmonizar a luta entre os homens, introjetando neles uma espécie 
de policiamento, de juiz, que é o superego, para castigá‑los por meio do sentimen‑
to de culpa, evitando que eles busquem a satisfação das pulsões que seria a procura 
pela felicidade, já que esta é sempre individual.

Freud, ao final da obra, se conforma com as restrições que a civilização nos im‑
põe, apesar do alerta acerca da repressão estrita que sofremos na vida em comum.

Os conflitos identificáveis na citada obra são: o princípio do prazer X o princí‑
pio da realidade; o id X o ego X o superego; o eros X o tânatus; o avanço da socie‑
dade X a satisfação pessoal; o egoísmo X o altruísmo.

Passemos, agora, a uma rápida sinopse de cada capítulo, começando pelo 
primeiro, em que Freud reflete com seu amigo Romain Rolland sobre religião. 
Para Freud a religião não passa de uma ilusão e para Rolland ela é um sentimen‑
to “oceânico”.

A necessidade da proteção de um pai é o que desencadeia o sentimento de re‑
ligiosidade e a mente preserva o passado, o vivido anteriormente, sendo por isso 
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mesmo a religiosidade um sentimento infantil. O conflito percebido neste primeiro 
capítulo se dá em ter que optar entre crer ou não crer naquilo que não se pode pro‑
var ou verificar objetivamente.

No capítulo II Freud questiona uma de suas obras: O futuro de uma ilusão, em 
que ele conceitua religião como sendo:

(...) sistema de doutrinas e promessas que, por um lado, lhe explicam os 
enigmas deste mundo com perfeição invejável, e que, por outro, lhe garan‑
tem que uma providência cuidadosa velará por sua vida e o compensará, 
numa existência futura, de quaisquer frustrações que tenha experimenta‑
do aqui.

Tal “providência” seria o “pai”, um ser excessivamente generoso com seu filho. 
Isso para Freud é de uma infantilidade atroz; é irreal. Lamenta o grande número de 
pessoas que creem nisso.

As vicissitudes da vida necessitam de um alento: “derivativos poderosos” (ati‑
vidade científica); “satisfações substitutivas” (arte) e “substâncias tóxicas” (drogas 
estupefacientes).

O propósito da vida, para o homem, é a felicidade, que pode ser: “ausência de 
sofrimento e de desprazer” (meta negativa) ou “intensos sentimentos de prazer” 
(meta positiva). O aparelho psíquico funciona para realizar o princípio do prazer.

A felicidade não é um plano do Criador; ela só pode se manifestar esporadica‑
mente; ela é a “satisfação de necessidades represadas em alto grau.” A felicidade, se 
prolongada, provocaria um “sentimento de contentamento muito tênue”.

Para a infelicidade o sofrimento nos ameaça por três direções: nosso próprio 
corpo – que é falível pela própria natureza – solução: intoxicação por drogas quími‑
cas; mundo externo – com sua força destrutiva – solução: afastamento do mundo 
ou inclusão efetiva na comunidade humana; nosso relacionamento com os outros 
homens – é provavelmente o mais penoso – solução: isolamento.

Em virtude disso e não havendo outra escolha, os homens ficam mais hu‑
mildes em suas reivindicações de felicidade, transformando o “princípio do pra‑
zer” em “princípio da realidade” e se considerando feliz por ter se livrado de algum 
sofrimento.

Para afastar o sofrimento pode‑se: satisfazer os impulsos instintivos – porém, 
estes estarão sob o controle do “princípio da realidade”; deslocar a libido – para o 
trabalho psíquico, intelectual, artístico...; fantasiar – a fantasia, a ilusão, pode ge‑
rar obras de arte; romper relações com a realidade – criando ou recriando o mun‑
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do sem limitações para a felicidade; provavelmente se tornará um louco; investir na 
técnica da arte de viver, tornando‑se o condutor de sua vida, buscando a satisfação 
dentro de si mesmo sem dar as costas ao mundo externo. Buscar a felicidade e não 
a fuga do desprazer; viver o amor como centro de tudo, buscar amar e ser amado 
(uma das formas de amor é o amor sexual).

Busca‑se também a felicidade na beleza (das formas, dos gestos humanos, dos 
objetos e paisagens, das criações artísticas e científicas etc.). A beleza contribui es‑
sencialmente com o sentimento sexual. Ela sempre será erotizada.

Enfim, tendo em vista a impossibilidade de realização do programa do prazer, 
os esforços no sentido de alcançá‑lo devem ser envidados, pois, é neste esforço con‑
tínuo pela busca da felicidade ou pela fuga do desprazer que se encontra a possibili‑
dade de realizar‑se, modificando o mundo e o adaptando a seus desejos.

A religião, ao impor seus dogmas para a busca da felicidade e da proteção con‑
tra o sofrimento, restringe a possibilidade da felicidade. O conflito mais em desta‑
que neste capítulo se dá entre o princípio do prazer e o princípio da realidade.

Já no capítulo III a temática é acerca do relacionamento de homens com ou‑
tros homens se constituindo em fonte social de sofrimento e infelicidade. Neste as‑
pecto é difícil admitir que nós mesmos sejamos incapazes de estabelecer regras, 
suficientemente boas, que possam harmonizar nossas relações. Isto nos leva a con‑
cluir que seria melhor abandonar esta tal civilização e voltar ao mundo primitivo. 
Todas as construções da civilização são construções humanas, formam a cultura de 
cada povo e, se é exatamente dessa civilização, dessa cultura que se foge, somente 
pode surgir um sentimento profundo de frustração – o que possibilita o surgimen‑
to da neurose.

O atual progresso nas ciências naturais é assombroso. O controle dos fenôme‑
nos da natureza é inimaginável. Porém, isto tudo não torna o homem mais feliz, 
pois não é somente este domínio da natureza a condição para a felicidade.

Quanto à civilização – “soma integral das realizações e regulamentos que dis‑
tinguem nossas vidas das de nossos antepassados animais (...)”, é certo afirmar que 
se presta a dois intuitos: proteger os homens contra a natureza e ajustar os relaciona‑
mentos. A primeira etapa da civilização diz respeito à cultura, ou seja, tudo aquilo 
que é criado pelo homem para seu próprio benefício e proteção (casas, instrumen‑
tos, fogo...). A tecnologia, em acelerada evolução, aproxima o homem à semelhança 
com Deus. Isto também não faz o homem feliz. Exige‑se, também, do homem civi‑
lizado, que ele reverencie a beleza, o asseio (com o próprio corpo) e a ordem, mes‑
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mo que estas coisas não sejam lucrativas. A ordem é uma imitação do movimento 
da natureza observado pelos astrônomos, alcançada com um enorme esforço, pois, 
a tendência natural do homem é pelo descuido, pela irregularidade e pela irrespon‑
sabilidade. A segunda etapa da civilização diz respeito aos relacionamentos mútuos 
dos homens (como próximo, como objeto sexual do outro, como membro de uma 
família, como cidadão de um Estado). O primeiro esforço civilizatório é o de regu‑
lar esses relacionamentos, evitando, assim, a concretização do pensamento de Ho‑
bbes de que “o homem é lobo do próprio homem”. É então estabelecida uma opo‑
sição entre direito da comunidade e poder individual. Esta é a grande conquista da 
civilização – a justiça.

É preciso ressaltar que civilização não é aperfeiçoamento, não é caminho para 
a perfeição. Ela é, sim, um processo instintivo que visa satisfazer as necessidades 
dos seres humanos. Muitas vezes os instintos são desviados de sua satisfação e re‑
orientados para outros caminhos, por meio da sublimação (propiciando ativida‑
des psíquicas, científicas, artísticas ou ideológicas); por meio da opressão, repres‑
são (“frustração cultural”).

A frustração decorrente do descaminho dos instintos é que promove a hostili‑
dade presente em todas as civilizações. A não satisfação de um instinto, não recom‑
pensada economicamente, acarretará sérios distúrbios. Os conflitos aqui percebidos 
são: optar entre preservar a comunidade ou exercitar o próprio direito; há também 
um conflito entre o princípio do prazer e o da realidade.

O que trata o capítulo IV é a necessidade de produção (trabalho) que fez o ho‑
mem primevo conviver com seus pares, formando famílias (conservavam as fême‑
as junto de si e, estas, por sua vez, não querendo se separar de seus filhos, se subme‑
tiam à vontade dos machos), ao modelo ainda primitivo de família.

A vida em comum se funda na compulsão pelo trabalho (necessidade exter‑
na – ananke) e pelo poder do amor (eros) do homem pela mulher e desta pelos seus 
filhos. Portanto, amor e necessidade são os pais da civilização humana, ampliando 
cada vez mais o número de pessoas nas comunidades.

Sendo o amor um dos fundamentos da civilização; o amor sexual proporcio‑
nando intensa satisfação, seria lógico que o homem o buscasse a qualquer custo. 
Porém, o medo da rejeição ou da traição o faz recuar, e um grande número de pes‑
soas permanece em sua busca. Uma minoria transforma o amor sexual em amor 
para todos os homens, evitando as frustrações decorrentes de rejeições. “Esta dis‑
posição para o amor universal pela humanidade (São Francisco) e pelo mundo re‑
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presenta o ponto mais alto que o homem pode alcançar.” O amor continua sendo o 
agregador de pessoas em comunidades mais ainda que a necessidade de união em 
prol do trabalho. É bom que se faça a distinção entre “amor sensual” e “amor inibi‑
do em sua finalidade”: o primeiro é o que se manifesta entre um homem e uma mu‑
lher, e o segundo, é o que se manifesta entre pais e filhos, entre irmãos, entre ami‑
gos. Estes amores estendem‑se para fora da família, formando, o amor genital ou 
sensual, novas famílias e o inibido em sua finalidade, formando amizades. Um con‑
flito se estabelece quando os laços familiares se estreitam. A família protege tanto 
seu filho que o separa da comunidade. A reintegração deste indivíduo à comunida‑
de se faz por meio dos ritos de passagem, de iniciação.

A mulher se opõe à civilização por considerá‑la machista demais, absorvendo 
seu homem em atividades tais que diminui sua libido, alienando‑o de seus deveres 
de marido e de pai. A civilização tende a restringir a vida sexual, pois que precisa 
desta energia para a segunda tendência, que é ampliar a unidade cultural. A proibi‑
ção da relação incestuosa é a primeira forma de restrição adotada pela civilização, 
seguida pelos tabus, pelas leis e pelos costumes. A civilização retira da sexualidade 
a energia que necessita para a produção econômica. A monogamia é outra forma 
de restrição imposta pela civilização atual, mesmo assim, esta relação entre um ho‑
mem e uma mulher é a única forma de propagação da raça humana. A sexualida‑
de como fonte de prazer em si mesma não é tolerada, ficando, assim, gravemente 
prejudicada. Vários são os conflitos percebidos neste capítulo, a saber: ananke – ne‑
cessidade externa (trabalho) e eros – necessidade interna – poder do amor; confli‑
to entre o princípio do prazer e o medo da rejeição; entre o amor sensual (que for‑
ma novas famílias) e o amor inibido em sua finalidade (que forma amizades); entre 
a família (menor célula da comunidade) e a própria comunidade; entre a mulher 
(que reclama seu homem à civilização) e a civilização que o suga à exaustão, e, por 
fim, percebe‑se o conflito entre a proibição do incesto e a pluralidade de parceiros 
que poderia satisfazer o instinto do prazer e a energia da libido.

O capítulo V diz que o amor sexual somente se admite entre dois indivídu‑
os, no entanto, a civilização depende de relacionamentos entre um grande núme‑
ro de indivíduos. O amor sexual, quando em sua plenitude se basta a si mesmo, es‑
quecendo de tudo o mais no ambiente. É a plenitude de eros; é fazer um único de 
mais de um.

A civilização visa unir entre si, de maneira libidinal, os membros da comuni‑
dade, mas, convoca para tal não o amor sexual, mas a libido “inibida em sua finali‑
dade”, promovendo a amizade entre as pessoas. O mandamento da sociedade civili‑
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zada que mais se presta a este trabalho é: “Amarás a teu próximo como a ti mesmo”. 
Um olhar ingênuo, apartado de qualquer conteúdo religioso, se espantaria com tal 
assertiva. Várias perguntas surgiriam, tais como: o que ganho com isso? Isso é pos‑
sível? A quem este amor se destinará?... O mandamento deveria ser: “Ama a teu 
próximo como ele te ama”.

Nos mesmos moldes do primeiro mandamento existe outro tão cruel quanto 
o primeiro que é: “Ama os teus inimigos”. Os homens não são naturalmente gentis, 
mas, sim, são agressivos à espera de uma provocação ou usam essa agressividade 
para algum fim determinado.

Nossos relacionamentos com o próximo são prejudicados pela agressividade 
mútua, ameaçando a sociedade de desintegração. Mais uma vez a sociedade, a ci‑
vilização, se vê obrigada a incentivar o relacionamento amoroso “inibido em sua 
finalidade”, restringindo a vida sexual e, mais uma vez ainda impera a máxima: 
“Amar ao próximo como a ti mesmo”. Apesar de todos os esforços a civilização não 
obteve muito sucesso.

Se dois instintos tão fortes (sexualidade e a agressividade) são reprimidos fir‑
memente pela civilização, é fácil compreender porque o homem é infeliz e porque 
era feliz o homem primitivo.

Quando o homem tem que optar pela segurança em detrimento de uma pe‑
quena parcela de felicidade, surge um grande conflito.

Criticar a presente civilização não é de forma alguma se colocar como inimigo 
dela e, sim, contribuir para que alterações gradativas aconteçam e satisfaçam me‑
lhor as necessidades dos indivíduos. Conflitos percebidos aqui: altruísmo (“amarás 
a teu próximo como a ti mesmo” – “ama a teu inimigo”), versus egoísmo (“amarás a 
teu próximo como ele te ama”). O homem entra em conflito quando tem que optar 
pela sua segurança ou por uma pequena parcela de felicidade.

Freud, no capítulo VI, faz uma reflexão sobre a utilidade desta obra, pensando 
ele que o tema abordado é de conhecimento comum do povo e, portanto, desneces‑
sário. Porém, segue ele desenvolvendo a teoria dos instintos.

Como ponto de partida de sua teoria dos instintos, toma emprestado os ver‑
sos do poeta‑filósofo Schiller: “São a fome e o amor que movem o mundo”. A fome 
representa o instinto de autopreservação; o amor representa o instinto de preserva‑
ção da espécie, confrontando instintos de ego e instintos objetais. Nesta luta o ego 
sai vitorioso não sem provocar sofrimentos.
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Especulando sobre o princípio da vida, Freud percebe que, em oposição ao 
movimento (ou instinto) que visa agregar cada vez mais pessoas, haveria outro ins‑
tinto, com outro fim (desagregar), que seria um instinto de morte (eros x tânatus). 
Dessa oposição ocorreriam os fenômenos da vida.

O instinto de morte poderia ser explicado, em parte, pela agressividade e des‑
trutividade. Eros e tânatus estão sempre juntos, em proporções variadas, como é 
explícito no sadismo (tendência para o amor e instinto destrutivo) e no masoquis‑
mo (destrutividade dirigida para dentro e sexualidade).

A agressividade, no homem, é inata e instintiva e se constitui em fator impe‑
ditivo à civilização. A civilização, sendo um processo a serviço de eros (agregador 
de homens, famílias, raças, povos e nações), promove ligações libidinais. A evolu‑
ção da civilização representa a luta entre vida e a morte. Os conflitos mais acirrados 
nesse ponto são os que se dão entre a fome (instinto de autopreservação) e o amor 
(instinto de preservação da espécie); entre instintos de ego e instintos objetais, e, 
entre instinto de vida (eros) e instinto de morte (tânatus).

Discute‑se no capítulo VII os meios de neutralização da agressividade. O que 
faz o indivíduo para tornar inofensivo seu desejo de agressão? Ele o introjeta, in‑
ternaliza‑o, dirige‑o para o seu ego e é assumido pelo superego. Esta tensão surgi‑
da entre ego e superego é o que se chama de “sentimento de culpa” – necessidade 
de punição. Tal sentimento é inculcado nas pessoas, pela civilização, com o objeti‑
vo de enfraquecer e desarmar o indivíduo.

A origem do sentimento de culpa, apesar de muito discutida, primeiramente 
surge de um ato praticado que se sabe ser “mau”. Existe a possibilidade de somente 
se pensar (intenção) em fazer algo errado e ficar com sentimento de culpa. Inten‑
ção é equivalente ao ato? Como se distingue o que é certo do que é errado? O que é 
mal pode ser desejado pelo ego? Sim, pois tanto o mal quanto o bem são relativos 
a quem os deseja ou pratica.

Para Freud, “mal é tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz sentir ame‑
açados. Por medo dessa perda, deve‑se evitá‑lo”. O ato ou a intenção somente apre‑
sentam perigo se descobertos pela autoridade, sendo punido da mesma maneira.

Quando a “autoridade” é introjetada pelo superego, o sentimento de culpa se 
instaura plenamente, pois que, para o superego não existe nada que fique encoberto 
(ato e intenção são por ele captados da mesma forma). As tentações, nos santos, ao 
serem frustradas, só aumentam, ao passo que uma tentação satisfeita diminui por 
algum tempo. Por isso os santos se consideram pecadores.
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A frustração externa, o infortúnio, a má sorte, ativa o superego nas exigências 
da consciência, assevera abstinência e impõe castigos.

O homem primitivo não atribui a culpa pelo infortúnio a si mesmo, mas a seu 
fetiche e o pune severamente por isso.

Duas são as origens do sentimento de culpa: uma é o medo da autoridade (que 
exige renúncia aos instintos) e a outra é o medo do superego (que exige renúncia 
aos instintos e punição). Quanto maior a severidade da autoridade externa, maior 
a severidade do ego. “Renunciava‑se às próprias satisfações para não se perder o 
amor da autoridade”, e, esta renúncia anularia o sentimento de culpa. No caso do 
superego esta renúncia não é suficiente, pois o desejo continua e não pode ser es‑
condido dele, portanto, o sentimento de culpa persiste.

A consciência é decorrente da renúncia instintiva e esta, por sua vez, cria a 
consciência. Na infância a consciência surge da repressão de um impulso agressi‑
vo (agressividade que a criança gostaria de exercer contra a autoridade), depois, a 
consciência é reforçada por ouras repressões. Portanto, na formação da consciên‑
cia (superego), interferem fatores constitucionais e inatos e fatores externos (am‑
biente real).

O sentimento de culpa supõe‑se que tenha origem no complexo de Édipo, na 
ambivalência de sentimento para com o pai: primeiro o filho odeia o pai e o mata; 
depois, com o instinto de agressão satisfeito, volta o amor e daí a culpa.

Em toda comunidade formada por famílias, o conflito se estabelecerá no com‑
plexo edipiano.

A civilização depende, sobremaneira, do sentimento de culpa para se desen‑
volver e crescer.

Os conflitos extraídos deste capítulo são: agressividade ou sentimento de cul‑
pa? Como optar entre o mal e o bem? Entre o certo e o errado? Os dois binômios 
são desejados pelo ego. Conflito entre ego e superego. Atender às satisfações pes‑
soais ou preservar o amor da autoridade? Como lidar com o ódio, o amor e a culpa 
resultantes do complexo de Édipo?

Refletindo sobre sua obra, no capítulo VIII, Freud afirma que o sentimento de 
culpa é o mais importante mecanismo no desenvolvimento da civilização, que age 
proporcionalmente à perda da felicidade: quanto mais sentimento de culpa menos 
felicidade e vice‑versa.

Conclui que o superego funciona como uma autoridade interna formada por 
fatores internos e externos. Que a energia agressiva do superego é proveniente da 
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autoridade externa e da energia agressiva não satisfeita. Que toda neurose tem uma 
cota inconsciente de sentimento de culpa.

A busca da felicidade – princípio do prazer – egoísmo – é o motivo princi‑
pal de vida do homem. Porém, para alcançar este objetivo o indivíduo tem que in‑
tegrar‑se à comunidade, o que dificulta a satisfação da felicidade. É preciso aliar o 
egoísmo (felicidade) ao altruísmo (união com os membros da comunidade). No in‑
divíduo, prevalece o egoísmo sobre o altruísmo; na civilização, a felicidade é rele‑
gada ao segundo plano.

Aqui está o grande conflito na civilização: Devo privilegiar a satisfação da feli‑
cidade individual ou pensar primeiro na união com outros seres humanos?

As comunidades, a exemplo dos indivíduos, também desenvolvem um supe‑
rego compatível com a evolução cultural, se baseando nas personalidades de gran‑
des líderes (às vezes escarnecidos, maltratados e até liquidados de forma cruel).

Quanto à ética, Freud afirma ser uma tentativa terapêutica para livrar os se‑
res humanos da inclinação constitutiva para a agressividade mútua. Espera‑se que 
uma ordem cultural recente (“Amar ao próximo como a ti mesmo”) possa solucio‑
nar o problema da ética.

A civilização nos alerta que a dificuldade em obedecer ao preceito (“amar ao 
próximo como a ti mesmo”) é que faz o mérito do homem em comunidade. Esse 
preceito só prejudica aquele que o acata provocando sua infelicidade. A substitui‑
ção da agressividade pelo acatamento do preceito não resolve a questão da felicida‑
de individual, somente substitui uma infelicidade por outra.

Da mesma forma que as comunidades desenvolvem um superego, algumas ci‑
vilizações desenvolvem, em algum tempo, neuroses.

Enfim, conclui que a civilização é “a coisa mais preciosa que possuímos ou po‑
deríamos adquirir, e que seu caminho necessariamente conduzirá a ápices de per‑
feição inimaginada”. Que os juízos de valor acompanham os desejos de felicidade.

A reprodução, na íntegra, de todo o último parágrafo da obra se faz necessá‑
ria por não ser adequado fazer nenhuma interpretação e/ou alteração do original.

A questão fatídica para a espécie humana parece‑me ser saber se, e até que 
ponto, seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de 
sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e autodestrui‑
ção. Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um in‑
teresse especial. Os homens adquiriram sobre as forças da natureza um tal 
controle, que, com sua ajuda, não teriam  dificuldades em se extermina‑
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rem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que provém 
grande parte de sua atual inquietação, de sua infelicidade e de sua ansie‑
dade. Agora só nos resta esperar que o outro dos dois “Poderes Celestes”, o 
eterno Eros, desdobre suas forças para se afirmar na luta com seu não me‑
nos imortal adversário. Mas quem pode prever com que sucesso e com que 
resultado?”.

Conflitos aqui identificados: quanto mais sentimento de culpa, menos felici‑
dade; entre o indivíduo (egoísmo) e a civilização (altruísmo); entre ser ético ou ser 
agressivo. Enfim, no último parágrafo do livro, Freud lança o maior de todos os 
conflitos da humanidade que se dá entre o instinto de vida – eros (desenvolvimento 
tecnológico) e o instinto de morte – tânatus (instinto de destruição, agressividade, 
extermínio da raça humana).

Resta à ciência do direito o grande desafio: o de solucionar esses conflitos na 
busca da paz e da harmonia entre os homens, sem deixar que esta busca iniba o de‑
senvolvimento tecnológico.
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129A Ética em A Ilíada como expressão do livre‑arbítrio

O conflito abordado não se trata do rapto de Helena e da guerra en‑
tre Aqueus e Troianos, nem de um conflito gerado entre os próprios 
gregos, mas sim de um conflito interior do inigualável Aquiles.

Após Agamenon despertar a fúria de Apolo, que causou grandes males aos 
gregos, como peste e mortes por suas flechas, esse grande rei teve de devolver sua 
“presa” de guerra: a filha do sacerdote Crises, o qual venerava o deus Apolo.

Entretanto, pelo fato de ter sido Aquiles que sugeriu, quase impondo a retra‑
tação de Agamenon junto a Apolo, o grande Rei, em represália, tomou‑lhe sua pre‑
sa de guerra (Briseis).

Humilhado, Aquiles recusou‑se a participar da guerra de Troia, pedindo ain‑
da que sua mãe, a Deusa Tétis, intercedesse a Zeus a seu favor. Ela pediu que Zeus 
tornasse os troianos mais poderosos que os gregos.

E assim, os deuses intercederam na guerra de Troia, de ambos os lados. Con‑
tudo, Zeus impediu que Hera e Ateneia intercedessem amplamente a favor dos 
gregos.

Heitor, o matador de homens infligiu enormes baixas aos aqueus, assim como 
outros de seus companheiros (como Eneias).

Acuados, quase em desespero, os Aqueus e o próprio Agamenon mandaram 
promessas de enormes riquezas a Aquiles, prometendo‑lhe cidades e presas de 
guerra (as vinte mulheres mais bonitas de Troia, excluindo Helena) e uma das três 
filhas de Agamenon.

Impassível, Aquiles rechaçou a generosa proposta de Agamenon, fazendo 
com que o Conselho dos Aqueus se arrependesse de ter implorado ajuda.

De forma imprevisível, Pátroclo fora morto por Heitor, que tomara seu elmo 
e armadura e o deixara no campo de guerra, sendo pisoteado pelos combatentes.

Aquiles, ao saber de tudo por Nestor, encheu‑se de fúria, matando Heitor e 
envolvendo‑se na guerra, a favor dos aqueus, lamentando que suas preces tenham 
sido atendidas pelo Olimpo.

As personagens de Ilíada são marcantes, chegando a se aproximar de per‑
fis psicológicos humanos com tal realismo, que permitem a análise de conflitos 
humanos.

Quem leu Ilíada jamais se esquecerá de Aquiles, o grande guerreiro grego, 
exemplo de força e de astúcia; ou de Agamenon, filho de Atreu, o mais soberbo e 
poderoso de todos os reis gregos; ou de Menelau, irmão de Agamenon, o maior en‑
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tre os Espartanos; ou do matador de homens Heitor, dedicado filho de Príamo; ou 
de Páris, seu inconsequente irmão; ou de Helena, que encantava os homens por sua 
beleza inigualável; ou do ancião Nestor, o mais sábios dos gregos, cujos conselhos 
até o próprio Agamenon respeitava; ou de Príamo, nobre rei de Troia; entre outros, 
como Ulisses e Diomedes.

Muito do narrado na obra de Homero se repetiu e se repete, de várias formas, 
umas retratadas na literatura e na cinematografia mundial e outras na própria his‑
tória humana.

Para a abordagem da fenomenologia do conflito, isso é um grande campo de 
trabalho. Vários pontos da Ilíada podem ser abordados, tanto conflitos coletivos 
(como o rapto de Helena) quanto os diversos conflitos individuais.

A obra Ilíada está recheada de conflitos, os quais encontram sua maior mora‑
da em Aquiles, filho de Peleu e da deusa Tetis. Desde o início da obra, há o anún‑
cio da ira de Aquiles, capaz de atingir ao seu próprio povo em detrimento do po‑
deroso Agamemnon:

Aquiles, que matou Heitor, que matou Pátroclo, que matou Téstor, é o mol‑
de de uma longa linhagem. Essa linhagem se compõe de toda uma elite de 
profissionais da carnificina, da força, da exceção, do massacre, do terror, da 
truculência, da intimidação praticados tanto por um desígnio individual 
quanto em nome de uma causa. Aquiles é um profissional da força. A for‑
ça, nele, transpira por todos os poros.1

A fúria de Aquiles é o ponto central de Ilíada, e nos faz refletir como conflitos 
pessoais, de seres com poderes sobre toda uma coletividade, ao envolverem interes‑
ses e vaidades humanos, interferem nos destinos dos povos.

Apesar de poupar inicialmente Agamemnon da morte, este não se reconcilia 
com o poderoso rei, mesmo diante do apelo de seus companheiros, fazendo com 
que os aqueus tivessem ainda mais baixas no campo de batalha do que as provoca‑
das pelo deus Apolo.

Nem mesmo a morte, anunciada por sua mãe – a deusa Tétis –, tira‑lhe o pen‑
samento de vingança e o afasta de seus objetivos de conquista a qualquer preço. 
Seus ideais como guerreiro e conquistador permanecem intactos.

1 CARVALHO, Ruy Vasconcelos de. Prefácio a Aquiles. Disponível em: www.ucm.es/info/
especulo/numero28/aquiles.html.
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Aquiles somente decide lutar contra os habitantes de Ílion em vingança a Pá‑
troclo, morto por Heitor, o matador de homens de Troia. Pátroclo tomara o elmo 
e a armadura de Aquiles, na esperança de animar os aqueus, mas acabou pisote‑
ado no campo de batalha pelos combatentes. Após saber de tudo por Nestor, o 
filho de Peleu se enche de fúria, infligindo uma morte impiedosa a Heitor. Não 
contendo sua fúria, Aquiles termina por desonrar o corpo do filho de Príamo, de‑
formando‑o ao arrastá‑lo por seus cavalos, passando por três vezes no sepulcro 
de Pátroclo.

Contudo, por vontade do Olimpo e avisado por sua mãe, a deusa Tétis, Aqui‑
les concorda em entregar o corpo de Heitor a Troia.

Príamo, rei de Troia, num ato inesperado, invoca a memória de Peleu, pai de 
Aquiles, e beija‑lhe a mão que assassinou seu querido filho, implorando a Aquiles 
o corpo de Heitor.

Aquiles se emociona e chora em memória de seu pai e de Pátroclo. Por fim, 
promete entregar o corpo a Príamo, com uma trégua de dez dias para os rituais de 
honra e um dia para o banquete. Contudo, não entregou o corpo imediatamente, 
como o rei queria. Impôs‑lhe aparentemente uma injustificada espera, que Príamo 
teve de consentir.

A causa da espera imposta a Príamo aparece em inusitada revelação quando 
Aquiles ordena às criadas que lavassem e ungissem o corpo de Heitor antes de en‑
tregá‑lo. Foram sentimentos de piedade e de honra ao velho que moveram Aquiles 
a recuperar o corpo de Heitor. Não desejava que Príamo o visse deformado, evitan‑
do assim, males maiores.

Não foram ordens divinas ou ameaças dos deuses que moveram a vontade de 
Aquiles, mas sim a sua própria vontade que aparece retratada na obra.

A partir da obra Ilíada, vislumbramos a possibilidade da ética ser debatida e 
estudada na perspectiva do livre‑arbítrio humano.

A análise da ética não deve se restringir à abordagem objetiva da conduta de 
Aquiles perante seus semelhantes (inimigos e companheiros) que propiciou a for‑
mação de juízos para a sociedade grega.

No aspecto objetivo, tomando como referência a mesma conduta de Aqui‑
les e seguindo o mesmo raciocínio, relacionamos a uma tomada de posição quan‑
to à sociedade e aos grupos sociais, aproximando a ética pessoal da prática em 
sociedade.
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Olgária Matos esclarece‑nos:

A palavra ethos aparece pela primeira vez em Homero, na Ilíada, significan‑
do “toca”, “caverna”, “morada”. Antes de referir‑se ao caráter ético e à virtu‑
de, ethos é pertencimento numinoso, a partir do qual construir e habitar são 
tarefas que participam do sagrado, da indivisão antiga entre os homens, a 
natureza e os deuses. Na mais modesta casa, o homem imita a obra do deus, 
“cosmizando” o caos, santificando seu pequeno cosmos, fazendo‑o seme‑
lhante ao divino. Permanecendo em um lugar determinado e determinável, 
a maneira de habitar é criação de valores, é ethos pelo qual a perfeição dos 
deuses se prolonga e se manifesta na ordem e na beleza do universo o que 
na Grécia clássica passou a significar busca da harmonia de uma cidade go‑
vernada pela justiça, na elegância de uma vida de moderação e autarquia.2

A obra Ilíada retrata a primeira vez, de que se tem notícia, em que escritos dei‑
xam de ser meras narrativas e passam a abordar conflitos éticos de suas personagens.

Subjetivamente, a ética guarda estrita relação com conflitos interiores. Estes 
variam de acordo com a época, denotando um aperfeiçoamento das relações hu‑
manas, nunca estática.

A resolução desses conflitos interiores ocorrerá, em um mundo não domina‑
do por deuses, por meio do livre‑arbítrio humano. O conhecimento e a capacidade 
humanos possibilitam ao homem utilizar o livre‑arbítrio em toda a sua plenitude:

A mayor conocimiento, mayor libre albedrío, por cuanto podrá el hombre 
moverse, accionar y cumplir grandes designios cuanto más amplio sea el 
dominio de su libertad para disponer a voluntad lo que la mayoría de los 
seres, por las limitaciones propias de su estrechez mental, incapacidad e ig‑
norancia, no puede hacer.3

Os próprios deuses, antes retratados como absolutos na literatura e em relatos 
religiosos, passam a ser secularizados, o homem, pois, assume o centro das aten‑
ções. Assim, Ruy Carvalho de Vasconcelos cita Longino:

Pois Homero, penso, quando nos apresenta as feridas dos deuses, suas có‑
leras, suas vinganças, suas lágrimas, suas cadeias, suas paixões confusas, 
fez dos homens que foram à Troia, deuses, e dos deuses fez homens. Mas 

2 Modernidade e mídia: o crepúsculo da ética. Disponível em: http://www.sescsp.org.br/
sesc/images/upload/conferencias/69.rtf.

3 RAUMSOL. Biognosis. Buenos Aires, 1940. p. 55.
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a nós, na infelicidade, resta um refúgio a nossos males; é a morte; enquan‑
to aos deuses, não foi tanto sua natureza quanto sua miséria que Homero 
fez eterna.4

Os heróis deixam de cumprir suas missões meramente descritivas e passam a 
sofrer os dramas humanos, tendo de deter seus atos impulsivos em meio a confli‑
tos da mais variada espécie.

Houve uma ordem divina a Aquiles para que o corpo de Heitor fosse entre‑
gue, e este inicialmente o entregaria em virtude desta ordem. Contudo, a recupera‑
ção do corpo do filho de Príamo foi uma expressão ética nascida de sua vontade e 
de seus conflitos internos. A menção ao nome de seu pai e a lembrança de Pátroclo 
comove o coração de Aquiles, detendo sua fúria impiedosa.

Não se pretende no presente trabalho avaliar a ética de Aquiles, comparan‑
do‑a com a ética de nossa atual sociedade, apesar de podermos fazer uma transpo‑
sição da personagem para conflitos contemporâneos. O ponto central deste artigo 
é analisar como um conflito humano deu nascimento à ética.

A fenomenologia do conflito tem como campo experimental identificar, se‑
lecionar e analisar episódios protagonizados pelo homem ou por suas criações ar‑
tísticas e literárias. Busca desvendar o humano dentro das relações de conflito. O 
conflito ou o dilema que aflige ao homem diante de valores, princípios e regras, 
propicia o surgimento da ética e da formação de juízos.

Pelo uso de seu livre‑arbítrio, Aquiles é capaz de deter voluntariamente sua fú‑
ria e seus impulsos violentos, distinguindo a espécie humana das espécies animais.

Da narração crítica que surge de Ilíada a humanidade passa por uma transi‑
ção para reflexões posteriores, saindo do que Jan Patocka chama de mundo natural 
e chegando a um mundo problematizado, integrando a nossa tradição histórica,5 
dentro da pesquisa encaminhada pela fenomenologia do conflito, aperfeiçoando os 
ensinamentos legados por Husserl e Heidegger. É o primeiro conto conhecido em 
que aparece a palavra “ética” em seu sentido ontológico.

A literatura deixa de ser meramente narrativa mitológica e passa a abordar os 
conflitos humanos, tendo em vista que o arbítrio atribuído aos deuses não mais impe‑
ra absolutamente sendo substituído pelo livre‑arbítrio da possibilidade do humano.

4 LONGINO. Do sublime. Trad. Filomena Hirata. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 56.
5 PATOCKA, Jan. Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia. Barcelona: Nova‑Grá‑

fik, 1988, p. 44.
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1. Introdução

O presente estudo tem por objeto a obra de Ludwig Binswanger, intitulada 
Três formas de existência malograda – Extravagância, excentricidade, amaneiramen‑
to, sob um aspecto particular: descortinar os horizontes do conflito, ou seja, pensar 
uma fenomenologia do confrontamento que, eventualmente, se mostre no seio da 
obra. Compõe esta pesquisa o quadro geral de descrição fenomenológica do conflito 
intentada em seminários dirigidos pelo professor Dr. Sebastião Trogo no programa 
de pós‑graduação em direito da Universidade Presidente Antônio Carlos.

Cumprindo o objetivo traçado, alguns passos serão dados. Num primeiro mo‑
mento, lançaremos um olhar sobre o autor, salientando alguns de seus compromis‑
sos teórico‑metodológicos. Trata‑se da seção intitulada “Ludwig Binswanger e a 
Daseinsanálise Psiquiátrica”.

Em seguida, na tentativa de compreender o contexto específico da obra, apon‑
taremos seu lugar no quadro geral do pensamento de seu autor. Trata‑se da seção 
“A obra: contexto teórico e visão geral”.

Após os esforços anteriores de compreensão contextual, se procederá à aná‑
lise das principais ideias articuladas pelo autor em torno das três formas de exis‑
tência malograda, em separado. Trata‑se da seção “As três formas da existência 
malograda”.

Cumprindo o principal objetivo da pesquisa, a parte final do trabalho descre‑
verá a natureza do conflito que se manifesta na extravagância, na excentricidade e 
no amaneiramento, apontando para o fato de que as mencionadas três formas de 
existência malograda se apresentam como possibilidades concretas do desvio do 
existir, não sendo, contudo, as únicas.

2. Ludwig Binswanger e a Daseinsanálise psiquiátrica

Ludwig Binswanger nasceu em 13 de abril de 1881, em Kreuzlingen, Suíça, de 
uma família ligada à tradição de estudos na área de medicina e psiquiatria. Obte‑
ve a licenciatura na Universidade de Zurique en 1907. Estudou sob a orientação de 
Carl Gustav Jung realizando, ainda, pesquisas sob a direção de Eugen Bleuler, com‑
partilhando com eles seu vivo interesse pelo fenômeno da esquizofrenia.

Jung o apresentou a Sigmund Freud em 1907. Em 1911, Binswanger ocupou o 
posto de Chefe Médico e Diretor no Sanatório Bellevue en Kreuzlingen, cargo ocu‑
pado anteriormente por seu pai e seu avô.
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No ano seguinte, 1912, adoeceu, recebendo a visita de Freud, fato raro, já que 
este quase não se afastava de Viena. A amizade entre os dois durou até a morte de 
Freud, en 1939, mantendo‑se íntegra, apesar de suas divergências teóricas.

Nos primeiros anos da década de 20, do século passado, Binswanger cultivou 
um interesse particular pelas obras de Edmund Husserl, Martin Heidegger e Mar‑
tin Buber, inclinando‑se paulatinamente para uma perspectiva existencialista, afas‑
tando‑se da direção adotada pela doutrina freudiana.1

A partir dos anos 30, do século XX, firmou‑se como o primeiro terapeuta 
existencialista, ou pelo menos como o primeiro mais importante entre os que se‑
guiam aquela mesma orientação filosófica.

Enfim, passando por Husserl, com leve influência de Buber, mas, sobretudo, 
acostado a Heidegger, já nos anos 30, ou seja, muito próximo da publicação de Ser e 
tempo (obra publicada em 1927, fundamental para a futura Daseinsanálise Psiquiá‑
trica), Binswanger se tornava terapeuta com pretensão de refundar a psiquiatria, re‑
construindo suas bases, ancorando suas ideias no que ele entendia ser seu pressu‑
posto necessário: uma antropologia e uma ontologia que se comunicassem entre si. 
Entende‑se porque foi para Heidegger que, de preferência, se voltou a partir de então.

Em 1943, publicou seu trabalho mais importante, Grundformen und Erkenn‑
tnis menschlichen Daseins.

Em 1956, Binswanger abandonou seu posto em Bellevue depois de 45 anos como 
Chefe Médico e Diretor, continuando a estudar e a escrever até sua morte, em 1966.

Apesar das contundentes críticas de Heidegger,2 a analítica existencial por ele 
intentada em Ser e tempo não tardou manifestar‑se a profissionais das ciências psi‑

1 Por certo, Binswanger não foi influenciado apenas pelos grandes pensadores citados. 
Principalmente em temas psicopatológicos seguiu, pelo menos em parte, K. Jaspers. 
Além disso, comprometeu‑se teoricamente com autores de menor envergadura como 
Wilhelm Zsliasi, sucessor de Heidegger na cátedra, mas sem o talento filosófico do an‑
tecessor; apoiou‑se ainda em Bleuler, Eugen Minkowski e até mesmo em Werner Jaeger. 
Aliás, uma das mais contudentes críticas dirigidas a Binswanger se liga ao fato de que 
seus compromissos teóricos foram muito heterogêneos, costurados com conceitos nem 
sempre explicitados ou sólidos o bastante, constituindo‑se seu pensamento como um 
eclético mosaico, prescindindo do necessário rigor fundante.

2 Uma amostragem das principais críticas feitas por Heidegger à utilização de sua analítica 
do Dasein para os fins pretendidos por Binswanger, ou seja, como a priori ontológico e 
pressuposto fundante de uma ciência psiquiátrica, pode ser encontrada em: LOPARIC, 
Zeljko. Binswanger, leitor de Heidegger: um equívoco produtivo? Natureza Humana, 
vol. 2, n. 4, p. 385‑416, jul.‑dez.
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coterápicas como um conjunto bem arquitetado de teses ontológicas, capaz de ser‑
vir como alicerce para a reformulação científica da arquitetônica daquelas mes‑
mas ciências. A reconstrução, no âmbito das ciências terapêuticas, era então pensa‑
da como absolutamente necessária e ligada mesmo ao destino de continuidade ou 
esterilidade das pesquisas no campo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise... 
Havia necessidade de fundamentos ontológicos, pressupostos antropológicos fir‑
mes, enfim, pensava‑se numa completa refundação do saber científico sobre o ho‑
mem para, somente após, pensar as terapias para os males da existência.

Pelo menos dois nomes se destacam nesta tarefa de reconstrução, no campo 
da psiquiatria: Medard Boss e Ludwig Binswanger. Ambos mantiveram com Hei‑
degger, sobretudo no que diz respeito aos parâmetros analíticos do Dasein traçados 
por este em Ser e tempo, um diálogo fundante.

Poder‑se‑ia falar, cremos sem exagero, que a psiquiatria Daseinsanalítica ou 
a Daseinsanálise psiquiátrica,3 fundada pelos pensadores acima indicados, inician‑
do‑se com L. Binswanger, é fruto de uma apropriação dos pressupostos filosóficos 
da analítica existencial de Sein und Zeit, na tentativa de encontrar fundamentos on‑
tológicos para a ciência da psiquiatria que, já aqui adotando um vocabulário heide‑
ggeriano, se constitui como ciência ôntica.

3 Segundo Zeljko Loparic, a denominação “Daseinsanálise psiquiátrica” passou a ser usa‑
da por Binswanger a partir dos anos 40, do século passado. Ver Loparic, Binswanger, lei‑
tor de Heidegger... op.cit. passim. Existe uma Associação Brasileira de Daseisanalyse. Em 
textos disponibilizados no site desta Associação, colhe‑se interessante comentário acerca 
do termo Daseinsanálise. Eis algumas passagens relevantes: “(...) O termo ‘Daseinsanaly‑
se’ foi traduzido por Analyse Existentielle em francês e Existencial Analysis em inglês. 
Estas denominações, entretanto, passaram logo a abranger divergentes concepções da 
existência humana e métodos terapêuticos e com isso perderam quase todo o significa‑
do. Tentando recuperá‑lo, passou‑se a manter o termo alemão Daseinsanalyse mesmo 
em língua estrangeira. As designações de ‘Análise do Dasein’ e Dasein Analyses aparece‑
ram pela primeira vez na obra de Heidegger – Ser e tempo – em 1927. Esses dois termos 
tinham como objetivo denominar a explicitação filosófica dos ‘existenciais’, isto é, das 
características ontológicas constituintes do existir humano. Heidegger descreveu como 
‘existenciais’ a abertura original ao mundo, a temporalidade do homem, sua espacialida‑
de original, sua afinação ou estado de humor, seu estar‑com‑o‑outro, sua corporeidade, 
palavra criada para traduzir o alemão Leibhaftigkeit, designando a essência específica do 
corpo do homem vivo (Leib) oposta àquela de um corpo físico (Körper) e seu caráter de 
ser mortal. A análise desses ‘existenciais’ foi chamada de Daseinsanalytik”. Não se indi‑
cam, no site citado, os autores dos textos, presumimos sejam produzidos pelos membros 
da Associação. Os textos citados estão disponíveis em: <http://www.Daseinsanlyse.org>. 
Acesso em: 11 jan. 2007.

Direito Filosofia e Arte.indd   139 17/07/12   10:32



Direito, Filosofia e Arte – Ensaios de Fenomenologia do Conflito140

Assim, a Daseinsanálise psiquiátrica, como a nomearemos doravante, com 
fundamento em Heidegger, parte de uma leitura existencial‑analítica, dos distúr‑
bios psiquiátricos e da própria atividade terápica.

Mais precisamente, os distúrbios (as neuroses, as psicoses, a esquizofrenia...) são 
modos possíveis da existência, possibilidades concretas do Dasein, movimentos que se 
situam, num plano mais extenso, no projeto do existir. Também a terapia ganha novos 
contornos e tem renovada sua função de meio apropriado de cura (Sorge). Trata‑se de 
esforço de terceira pessoa, alheia ao projeto desviado do Dasein, no sentido de “fazer 
ver” o desvio e de indicar o recomeço, a possibilidade da ascensão. A correção de rota, 
ou a reconstrução do projeto existencial sob medida, é devolvida ao próprio Dasein, 
a terapia introduz o outro do Dasein, é indicativa da recomposição de seu caminho.

Enfim, renova‑se a psiquiatria, empoeirados conceitos, mantidos à custa 
de compromissos teóricos nem sempre esclarecidos, devem ceder espaço a uma 
bem‑pensada arquitetura científica, cujo princípio primeiro consiste em dar conta 
de situar aquela ciência em um bem‑fundado conceito de homem. É na esperança 
de encontrar uma antropologia4 que pudesse fundar, ou mais propriamente, refun‑
dar a psiquiatria que os olhos de Ludwig Binswanger descortinam como promisso‑
ra a analítica existencial heideggeriana.

Assim, na tentativa de revitalizar e refundar a psiquiatria,5 Binswanger adotou 
boa parte da terminologia e conceitos introduzidos por Heidegger.

4 Como se sabe, inicialmente, o intuito principal de Heidegger era esclarecer o sentido do 
ser enquanto tal. As explicitações do existir humano que aparecem em Ser e tempo devem 
ser consideradas como uma primeira etapa no caminho de seu pensamento, essencial‑
mente voltado para a ontologia, não como uma definitiva antropologia. De fato, não foi 
intenção de Heidegger, de pronto, construir uma antropologia. Se esta se mostrou, de 
algum modo, necessária, foi para o cumprimento de um segundo e mais radical desígnio: 
pensar, por ela, a questão do ser. Eis o caráter propedêutico da analítica do Dasein, desen‑
volvida em Ser e tempo. O que Binswanger faz é, entre outras idiossincrasias, ler o texto 
heideggeriano de Ser e tempo como uma antropologia, de preferência, traindo o intuito 
(ontológico) que lhe era subjacente, ou pelo menos deslocando‑o para segundo plano.

5 Como se colhe dos textos do site da Associação Brasileira de Daseinsanlyse, “Binswanger 
considerou que uma ‘Daseinsanalyse Psiquiátrica’ traria um novo método de investiga‑
ção para compreender e descrever, sob um ângulo fenomenológico, as síndromes e os 
sintomas concretos, distintos e diretamente perceptíveis da psicopatologia, afastando‑se 
do método científico que até então prevalecia na Psiquiatria e na Psicanálise. Seguindo 
o pensamento de Heidegger, Binswanger dedicou‑se a um caminho fenomenológico: 
julgando não haver nada a procurar atrás dos fenômenos, quis esclarecer, de modo mais 
diferenciado, os significados e as relações que se mostravam imediatamente a partir de‑
les mesmos”. Disponível em: <http://www.Daseinsanalyse.org>. Acesso em: 11 jan. 2007.
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Um dos termos mais significativos do vocabulário heideggeriano, que dá 
nome à nova forma científica traçada para a psiquiatria renovada, é Dasein (lite‑
ralmente, ser‑aí), termo referente ao modo de existência propriamente humano. 
O termo, no original, carrega consigo conotações sutis: remete à continuidade da 
existência, à sobrevivência, à persistência... Além disso, a ênfase em uma das par‑
tes da composição do vocábulo, “da” ou “sein”, pode remeter ao sentido de estar no 
meio de tudo, no grosso das coisas.

Para Binswanger, seguindo Heidegger, a qualidade principal do Dasein é o 
cuidado (Sorge). O “estar‑aí” nunca é uma questão de indiferença: estamos envol‑
tos pelo mundo, nele nos movemos com os outros e conosco. Na vida, podemos fa‑
zer muitas coisas, mas descuidar não é uma delas, sob pena de malograr o projeto 
existencial autêntico.

A partir de uma leitura muito própria de Heidegger,6 mas de algum modo 
fiel a muitos de seus conceitos, Binswanger busca construir novas possibilidades 
para a psiquiatria. Pensa trazer novos fundamentos tanto para a ciência psiquiátri‑
ca quanto, a partir desta, para a prática de terapias mais consentâneas com a estru‑
tura essencial do humano.

3. A obra: contexto teórico e visão geral

Foi com o breve artigo O sonho e a existência, de L. Binswanger, que a Da‑
seinsnálise psiquiátrica recebeu seu impulso inicial vindo, após, a ganhar corpo em 
outras obras do mesmo autor e de forma algo diversa, mas seguindo inspirações 
iniciais, foi desenvolvida por outros pensadores interessados, a um só tempo, em 
clínica e filosofia. Entre os continuadores da inspiração inicial de Binswanger, me‑
recem destaque Medard Boss e seus seguidores na universidade de Zurique.

6 Lê‑se no recitado site da Associação Brasileira de Daseinsanlyse, o seguinte pertinente 
comentário, “Binswanger fez uma descrição Daseinsanalítica de numerosos casos de es‑
quizofrenia. Afastou‑se, entretanto, do pensamento de Heidegger num ponto capital, isto 
é, achou necessário acrescentar o conceito de ‘amor’ ao conceito heideggeriano de ‘zelar’. 
[N.T.: Do alemão sorge que significa: cuidar, zelar, preocupar‑se etc...] Não percebeu que 
nesse termo ‘zelar’, empregado por Heidegger num sentido ontológico, já estavam inclu‑
ídas todas as formas de relações afetivas, portanto também o amor. Quando reconheceu 
o próprio engano, deixou de qualificar suas pesquisas como ‘Daseinsanalíticas’ e chamou 
sua nova orientação de pesquisa de ‘fenomenologia antropológica’. Em seguida voltou a 
se aproximar mais do pensamento de Husserl, o mestre de Heidegger”. Ver a referência 
ao site, constante na nota acima e na bibliografia final.
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Como bem se expressou Z. Loparic,

apesar das múltiplas referências clínicas, literárias e filosóficas, a estrutu‑
ra do artigo é relativamente simples. A tese básica é a de que um traço es‑
sencial da estrutura ontológica do ser humano é o movimento de ascensão 
e de queda. Trata‑se de uma única onda vital de forma senoidal, com fa‑
ses ascendentes ou vitoriosas e descendentes ou malogradas, que acontece 
sem qualquer participação voluntária do indivíduo no qual se manifesta. 
Binswanger recorre à filosofia e à mitologia gregas para sugerir que a pul‑
sação da vida resulta de uma força originária de ordem cósmica, pré‑pes‑
soal e pré‑individual, o que dá à existência humana um sentido também 
suprapessoal e supraindividual.7

O homem comparece, desde as inspirações iniciais, como capaz de construir 
uma história própria e de estruturar uma existência isolada, completando o proces‑
so de individuação. Os sonhos, no contexto geral da vida, são manifestações des‑
ta existência individualizada, somatizada e historicizada, alcançada pelo indivíduo 
no arco do tempo.

Há uma forma a priori do acontecer global, universal, que é preenchida pelo 
indivíduo nos sonhos. As imagens oníricas, na verdade, revelam como o indivíduo 
participa, de forma privada e individual, do jogo do acontecer universal. Elas reve‑
lam a simpatia, a sintonia do cósmico com o individual. Assim, a vida individual, 
porque sintonizada com o cósmico, mantém‑se aberta à infinitude, escapando das 
simples manifestações individuais, corpóreas e biográficas.

O sonho, assim entendido, comporta significado clínico. De fato, por ele, o 
médico poderá compreender o sentido das manifestações individuais daquele que 
sonha, colocando‑o em relação com a estrutura a priori do acontecer universal. Na 
verdade, a importância dos sonhos seria secundária, pois se liga a histórias priva‑
das, a biografias individualizadas. Claro pode aquele conteúdo se prestar à elabo‑
ração de diagnósticos...

Mas, importa conhecer o a priori cósmico, a forma universal em que o sonho 
se insere. Somente assim o conteúdo do sonho recebe significação real e pode se 
prestar à descoberta do sentido cósmico da biografia nele revelada. O significado 
clínico do ambiente onírico é evidente: descoberto o horizonte universal do Dasein, 

7 LOPARIC, Zeljko. Binswanger, Leitor de Heidegger... cit., p. 385‑416.

Direito Filosofia e Arte.indd   142 17/07/12   10:32



Fenomenologia do conflito 143

por meio das manifestações individuais do sonho, provoca‑se o paciente no senti‑
do de decidir‑se a abandonar o seu teatro privado e a participar da vida universal.

Como se vê, as ideias contidas no pequeno artigo já traziam, de forma se‑
minal, as linhas mestras do que, posteriormente, pelo próprio autor veio a ser de‑
nominado de “Daseinsanálise psiquiátrica”. Constata‑se uma reviravolta no modo 
de pensar a psiquiatria e a sua prática médica específica: não são as biografias, as 
manifestações individuais da existência, os processos psicossomáticos... aquilo que 
deve ser o objeto precípuo da análise do psiquiatra e da ciência que lhe dá seu sa‑
ber. Ao contrário, desvendar as formas universais, as estruturas do mundo que es‑
tão por trás das manifestações individuais é a principal tarefa da psiquiatria e da 
clínica, sabendo‑se que o material onírico é rico suporte para o cumprimento des‑
te objetivo.

Enfim, conforme admitido por Binswanger, há aqui uma revolução coperni‑
cana na psiquiatria, constituindo‑se a partir desta um seu novo modelo: a Dasein‑
sanálise psiquiátrica. A este respeito, vale transcrever a abalizada e percuciente dic‑
ção de Z. Loparic:

Em resumo, a principal novidade do artigo aqui comentado é metodoló‑
gica: a tarefa fundamental da psiquiatria não é de descrever processos psi‑
cossomáticos e biográficos singulares — estes têm importância secundá‑
ria, revelando apenas o lado particular do acontecer universal — e sim 
formas ou estruturas dinâmicas do mundo, que são a fonte principal das 
manifestações da vida em geral e, em particular, do material onírico. É essa 
“revolução copernicana” que, segundo o próprio Binswanger, está na ori‑
gem da Daseinsanálise psiquiátrica (Binswanger 1992/94, p. XXI).8

Apenas para frisar esta significante revolução na psiquiatria dando‑se, ago‑
ra, prioridade à descoberta do universal, da estrutura do mundo, da forma a priori 
da existência... destacamos importante passagem do artigo O sonho e a existência. 
Após, verificar a presença de variadas imagens oníricas simbólicas e do esforço da 
poesia por dar‑lhes vazão, Binswanger, assim arremata:

(...) se, na poesia moderna ou clássica, nos sonhos e mitos de todos os tem‑
pos e povos, encontramos sempre a águia e o falcão, o milhafre ou o abu‑
tre como a personificação não somente de nossa ascensão e de nossa von‑
tade nostálgica de nos elevar, mas também de nosso Dasein decadente, 

8 Idem, ibidem, p. 388.
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isso mostra apenas que a determinação, em termos de ascensão ou que‑
da, constitui um traço essencial da nossa existência. Além disso, este tra‑
ço fundamental não deve ser confundido com a vontade consciente orien‑
tada para o fim de se elevar, ou com o medo consciente de queda, que não 
são senão reflexos, na consciência, desse traço fundamental. Não a ascen‑
são e a meta concreta da ascensão, para nos atermos a esse ponto, são aqui 
essencialmente irrefletidas.9

Ora, conhecida a ânsia por uma renovação da psiquiatria, a partir de um novo 
modelo interpretativo que, de preferência, buscasse descobrir as estruturas, o a 
priori da existência, insistimos, entende‑se porque a atenção de Binswanger se te‑
nha voltado para Heidegger. É que, apesar dos protestos deste, a analítica existen‑
cial realizada em Ser e tempo, para Binswanger, mostrou‑se como descrição onto‑
fenomenológica do Dasein, capaz de amparar sua demanda refundadora ciência da 
psiquiátrica.

A obra Três formas da existência malograda – Extravagância, excentricida‑
de, amaneiramento foi dedicada a Heidegger, “em sinal de gratidão”. A edição ale‑
mã apareceu em 1956, publicada por Max Niemeyer Verlag, de Tubingen. A edição 
brasileira que consultamos, foi traduzida a partir da primeira edição da obra, e foi 
publicada, entre nós, em 1977, pela Zahar Editores.

No prefácio, datado de 1955, o autor esclarece que:

Os três tratados aqui publicados constituem uma etapa do caminho 
que leva à  compreensão existencial‑analítica do decurso e das formas 
da existência (Dasein) esquizofrênica. Nessa medida, constituem uma 
contrapartida de meus Estudos sobre o problema da esquizofrenia, pu‑
blicados no Schweizer Archiv für Psychiatrie und Neurologie de 1945 e 
1952.10

Assim, é partindo de uma problemática específica da psiquiatria, o estudo da 
esquizofrenia, realizado em um razoável espaço de tempo, ao menos durante sete 
anos, que Binswanger busca as condições de possibilidade de uma compreensão 
existencial‑analítica do Dasein. Já no prefácio, fica claro que há um “quadro mais 

9 BINSWANGER, Ludwig. O sonho e a existência. Trad. Martha Gambini. Rev. Zeljko 
Loparic. Natureza Humana, vol. 2, n. 4, p. 417‑449, jul.‑dez. 2002.

10 BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existência malograda – Extravagância, excentri‑
cidade, amaneiramento. Trad. Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. p. 9.
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amplo da estrutura existencial ou do ser‑no‑mundo, cujo a priori foi ‘trazido à luz’ 
por Heidegger em sua analítica existencial”.11

A analítica existencial, então, se evidencia como solo e fundamento ontoló‑
gico das investigações psiquiátricas, é a partir dela que a sintomatologia da mor‑
bidez ganha contornos e significado para o psiquiatra e possibilita a intervenção 
médico‑curativa.

Enfim, a analítica existencial se posta como pano de fundo ontológico ca‑
paz de possibilitar a compreensão de formas existenciais específicas, ônticas. Aqui 
precisamente o giro copernicano na psiquiatria, quando Binswanger não cessa de 
“apontar para o fundo existencial‑ontológico” de suas investigações ônticas.

Para buscar explicitar a significação do malogro da existência, ainda no pre‑
fácio, lança‑se mão do pensamento de Heidegger. As três formas de existência ma‑
lograda – extravagância, excentricidade, amaneiramento – são vistas como efetivas 
possibilidades de ser do Dasein, são formas decaídas deste.

Dos três tratados que compõem a obra, apenas aquele sobre o amaneiramento 
ainda não havia sido publicado até o aparecimento dos textos reunidos, sendo ali 
publicado pela primeira vez.

Por tudo, as investigações reunidas na obra, embora ressaltem três diferentes 
formas de existência malograda, se movimentam num solo comum à compreensão 
de modos pelos quais a autêntica movimentação histórica do Dasein pode vir a se 
paralisar, ou a chegar ao fim.12

No contexto geral do pensamento binswangeriano, Três formas da existência 
malograda constitui uma amostragem paradigmática do novo modelo de compre‑
ensão dos fenômenos psiquiátricos: buscar o solo existencial‑analítico, ontológico, 
da sintomatologia da morbidez. Ainda deve ser lembrado que, na obra em comen‑
to, o autor, de maneira mais ligada a seu ofício de médico, tentou uma apropriação 
instrumentalizadora do pensamento de Heidegger para a compreensão dos modos 
de ser decaídos do Dasein.

11 Idem, ibidem, p. 9.
12 A este respeito, veja‑se: BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existência malograda... 

cit., prefácio da obra e, sobretudo, p. 10.
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4. As três formas da existência malograda

4.1 O sentido do malogro

Apoiado em W. Sziliasi, admite Binswanger que:

O sentido das expressões que, a propósito do ser‑aí, se referem ao êxito 
ou ao sucesso, à frustração ou ao malogro remonta essencialmente a Pla‑
tão e Aristóteles (e, mesmo, a Heráclito), mas domina também a doutrina 
de Kierkegaard sobre a “possibilidade” como “a mais difícil de todas as ca‑
tegorias” e, sobretudo, o conjunto da analítica existencial de Heidegger.13

Malograr é falhar, é frustrar. O ser‑aí pode abdicar das possibilidades de seu 
ser, agarrá‑las, equivocar‑se ao tentar fazê‑lo, extraviar‑se ou equivocar‑se a respei‑
to de si mesmo. É assim, adotando a terminologia heideggeriana, que se explicita o 
sentido do malogro, da falha, do desvio existencial do ser‑aí.

As formas do malogro da existência, por certo, não se esgotam na indicação 
da excentricidade, extravagância e amaneiramento. Estas três são modos malogra‑
dos de existir, mas não são os únicos. Malograr é, em última análise, encalacrar, 
“chegar a um fim”, ou ficar enrascado em um determinado momento da autênti‑
ca movimentação histórica da existência. É como se o Dasein, de repente, em um 
dado momento da existência, se estagnasse, tomasse um caminho errado, nele se 
mantivesse e se perdesse, malogrando a comum movimentação do existir. Este o 
sentido do malogro: chegar a um fim, perder a comunio, a comunicatio, viver em si, 
ensimesmando‑se, tornando‑se intratável, só e a seu modo.

Em uma passagem esclarecedora, apontando as recitadas três formas de malo‑
gro como ameaças imanentes da existência humana e, ao mesmo tempo, apontan‑
do para o sentido do malograr, afirma Binswanger:

A extravagância, a excentricidade, o amaneiramento constituem, como 
ressaltamos repetidamente, uma tríade sui generis, mas em si mesma dife‑
renciável, de possibilidades do malogro da existência humana. Ou seja – 
para expressá‑lo da maneira mais genérica possível – de um malogro no 
sentido de uma maneira determinada, a se descrever mais pormenoriza‑
damente, pela qual a autêntica movimentação histórica do ser‑aí pode ficar 
presa ou chegar a um fim em cada caso.14

13 Idem, ibidem, p. 10.
14 Idem, ibidem, p. 169.
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4.2 Extravagância

Enquanto aberta a potencialidades, ou seja, enquanto projeto, o Dasein pode 
ir longe demais e extraviar‑se. O ser‑aí projeta‑se na amplidão, sendo metáfora 
apropriada para se referir ao projetar‑se o subir, subir à altura do projeto. Por certo 
poderá desviar‑se no caminho ou extraviar‑se na subida. Aí o tema recorrente da 
ascensão. A existência projeta‑se para ascender, para subir. A queda é o desvio, for‑
ma frustrada de realização efetiva do Dasein.

O termo original é Verstiegenheit. Derivado do verbo versteigen, que vem de 
steigen (subir) o significado aproximativo desta expressão, anota Guido A. de Al‑
meida, o tradutor, nos remete, “em sentido figurado, a exceder‑se (com atrevimen‑
to), demasiar‑se, exorbitar, ultrapassar os limites do razoável, ir longe demais e 
além do razoável em suas ideias, opiniões, comportamento etc.”.15

Portanto, um sentido já se anuncia, como forma de nomeação de um dos mo‑
dos decaídos de ser do Dasein: extravagar ao subir. Ao projetar sua ascensão, o Da‑
sein, malogra quando perde a medida, “a proporção entre o subir à altura e o cami‑
nhar na amplidão adentro”. Evidencia‑se a desproporção entre o projeto ou a altura 
e a amplidão deste e os passos dados pelo Dasein no sentido de sua realização, daí 
que extravagar é ir longe demais e ali estacionar, empacar, perdendo‑se.

Quem extravaga, atola‑se, empaca em certa experiência desmedida e, porque 
perde toda a comunicatio e comunio, o Dasein não consegue ampliar suas experiên‑
cias, revê‑las, restando parado em um ponto de vista tacanho, estreitamente limita‑
do. Deste modo, é condição de possibilidade da extravagância o subir mais alto do 
que convém à sua amplidão, ao seu horizonte de experiências e de compreensão, ou 
por outras, que extensão e altura não se encontrem numa relação proporcional.16

A pretensão é a marca do extravagante. Binswanger recorda uma figura po‑
ética, de Ibsen, para explicitar o sentido da extravagância. Trata‑se da imagem do 
construtor Solness que, como sublinha o autor, “constrói mais alto do que conse‑
gue subir”.17

15 Ver nota do tradutor quanto ao sentido da expressão extravagância, Binswanger, op. cit. 
p.13.

16 Ver, a este propósito: BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existência malograda... 
cit., p. 15.

17 Ver nota em que Binswanger busca esclarecer o sentido do “construir mais alto”, refe‑
rindo‑se a Ibsen e fazendo um contraponto com o exemplo inverso do que sobe alturas 
atingíveis. Este último, por certo, não é extravagante. Idem, ibidem, p. 16.
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A noção de proporção, pois, entre o projeto e a possibilidade de sua con‑
cretização é o oposto do extravagar, considerada a extravagância “como um 
deslocamento estrutural da proporção antropológica”. Tanto a atração da am‑
plidão quanto a da altura, significam o “alargamento de horizontes”, a apro‑
priação do mundo, o elevar‑se acima da “angústia das coisas terrenas”... enfim, 
evocam a superação, a decisão de subir ou elevar‑se acima da situação huma‑
na particular.18

Contudo, quando a decisão, a tomada de posição do Dasein, se absolutiza 
num deixar‑se arrebatar pelo desmedido, estamos já na extravagância.

Do ponto de vista patológico, a “ideação maníaca” representa uma forma de 
fuga das ideias, que torna impossível ao maníaco tomar pé, de maneira autêntica, 
da problemática humana, restando este impossibilitado de decidir, agir e amadu‑
recer. O maníaco não é ainda um extravagante, a desproporção nele manifestada 
se liga à desmedida amplidão que concede a seu caminhar, alargando‑o ao infinito.

A extravagância, própria dos psicopatas esquizóides e “das incontáveis for‑
mas de ser‑no‑mundo esquizofrênico” liga‑se a uma “preponderância despro‑
porcional da altura da decisão sobre a amplidão da ‘experiência’(...) tanto uns 
quanto os outros extravagam, por oposição ao maníaco, na medida precisamen‑
te em que não se deixam elevar às alturas rarefeitas dos estados de ânimo otimis‑
tas, mas, ao contrário, solitários e ‘sem nenhuma consideração da experiência’, 
escalam e se deixam ficar sobre um determinado degrau da escala da problemá‑
tica humana”.19

Os psicopatas esquizóides e os esquizofrênicos, em geral, padecem de um en‑
talamento, de um aprisionamento num certo nível ou degrau da problemática hu‑
mana, impedindo o amadurecimento. A experiência não é mais considerada, hou‑
ve uma escolha “de uma vez por todas”, absolutizou‑se uma decisão singular. Há um 
isolamento do Dasein que perde toda comunicatio e toda comunio. A este respeito, 
recomendável que ouçamos o próprio Binswanger:

(...) mais ainda, semelhante absolutização só é possível depois que o ser‑aí 
se isolou do trato e do comércio com os outros e da possibilidade de aí en‑
contrar promoção e lições contínuas. Tendo‑se retraído para o mero tra‑
to e comércio consigo mesmo, também isso “vai morrendo” até se imobi‑

18 As expressões sublinhadas foram destacadas pelo próprio autor que, por certo, as tomou 
de Heidegger. Idem, ibidem.

19 Idem, ibidem, p. 19. Grifo nosso.
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lizar no olhar fixado no problema, ideal ou “nada da angústia”, como que 
petrificado em uma cabeça de Medusa, em demência. Em virtude disso, 
uma pessoa só pode ser resgatada da posição extravagante através da “aju‑
da alheia”, exatamente como no resgate do alpinista que acaba por se enras‑
car na escalada de um despenhadeiro.20

Por fim, devem ser lembradas as características próprias das manifestações 
extravagantes que, segundo Binswanger, mais nitidamente se mostram nos exem‑
plos de extravagância neurótica: carência de discernimento, de visão de conjunto 
ou da organização dos meios no domínio da totalidade finalizada na qual a exis‑
tência extravaga.

A interpretação de conceitos da ciência psiquiátrica a partir de um novo para‑
digma, o existencial‑analítico, encoraja um novo jeito de encarar as práticas terápi‑
cas, buscando situar o indivíduo no contexto total da existência humana. Mais uma 
vez, vale a pena ouvir Binswanger:

O que chamamos de terapia, no fundo, consiste tão somente em levar o do‑
ente até um ponto onde ele consiga “ver” como está constituída a estrutura 
total da existência humana ou do “ser‑no‑mundo” e em que ponto dela ex‑
travagou. Ou seja: resgatá‑lo da extravagância, trazendo‑o de novo “à ter‑
ra”, que é o único ponto a partir do qual se pode tentar uma nova partida 
e uma nova escalada.21

A extravagância é, pois, entre outras, uma ameaça imanente à existência hu‑
mana. Para descrever a implementação desta ameaça e o evento do extravagar, par‑
tindo dos contributos auferidos da linguagem, do vocabulário empregado para a 
descrição do fenômeno, tanto na linguagem coloquial quanto na clínico‑psicoterá‑
pica, Binswanger usa metáforas espaciais. O fenômeno do extravagar aparece como 
um desmedido deslocamento vertical da existência em prejuízo de sua base, de sua 
amplidão horizontal. Assim, subindo a uma altura desproporcional, a existência es‑
tagna, empaca, não conseguindo se suster em uma base horizontal que não suporta 
a altura a que, pelo logro, se alçou voo.

Conforme se pode ver nesta passagem:

Na extravagância, essa ameaça mostrava‑se como uma maneira peculiar 
do deslocamento da proporção antropológica em favor da direção de sig‑

20 Idem, ibidem, p. 20.
21 Idem, ibidem, p. 21.
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nificação vertical do ser‑aí ou, em suma, da altura, com um encurtamento 
simultâneo da base horizontal da largura do ser‑aí.22

Este o sentido, de novo, do malogro: estacionar em um estágio da dinâmi‑
ca existencial, chegando a um fim, erguendo “uma parede como limite insuperável 
diante de si”, enganosamente, subindo a altura incompatível com a base horizontal 
de sustentação da existência, desproporcionando o peso da existência assim disten‑
dida, fazendo‑a cair ou pairar em píncaros impróprios e rarefeitos, sem sustentácu‑
lo possível. O desejo de “subir além de si mesmo” leva o extravagante a encalacrar 
na subida, a paralisar no desejo a existência, perdendo contato com a experiência e 
a comunicação possível com os outros.

Torna‑se, então, o Dasein extravagante, um “solista” isolado da orquestra do 
mundo‑comum.

“Atascado” que está os ser‑aí aqui num determinado desejar, numa de‑
terminada ideia, ideologia ou teoria, sua movimentação histórica não sai 
mais “do lugar”. A extravagância é o modo de existir do ser‑aí para que a 
parede, que ele ergueu em seu próprio ser diante de si mesmo, constitui 
um limite insuperável.23

4.3 Excentricidade

A palavra traduzida por excentricidade, no original alemão, é Verschrobe‑
nheit. Conforme anota o tradutor24 o vocábulo original aponta para um sentido es‑
pecífico: descreve um comportamento estranho, esquisito, em termos de um desa‑
juste do “mecanismo” psíquico humano. Por isto, para nós, as expressões “ter um 
parafuso frouxo ou a menos”, daria mesmo o sentido da expressão original, já que 
sua derivação procede do particípio passado (verschroben) do verbo arcaico vers‑
chrauben (aparafusar, enroscar mal, errado ou ao contrário).

Assim, literalmente, o excêntrico é alguém parafusado mal, ao contrário, 
mal‑enroscado, mal‑ajustados parafuso e frisos de sua rosca. Ainda segundo ano‑
ta o tradutor, há em alemão a expressão Exzentrizität, apontando para a ocorrência 
de um comportamento incomum, anormal em termos de um desvio ou afastamen‑

22 Idem, ibidem, p. 171.
23 Idem, ibidem, p. 171. Grifos no original.
24 Idem, ibidem, p. 22. Nota sobre o vocábulo excentricidade.
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to do centro, de um ponto em torno do qual normalmente gira o comportamen‑
to das pessoas.

Na verdade, segundo nos parece, os sentidos dos dois vocábulos são comple‑
mentares: apontam para um desajuste, um estar mal‑colocado e, metaforicamen‑
te, para um comportamento desvinculado do centro normal, torcido, mal‑acopla‑
do ao padrão.

Talvez a adoção da dicção Verschrobenheit, em Binswanger, atenda a um seu 
reclame por uma constituição ontológica da linguagem científica, na tentativa de 
escapar do coloquialismo de que padeciam, a seu sentir, tanto a clínica psiquiátrica 
quanto a psicopatologia de sua época.25

Para um melhor entendimento do que seja a excentricidade e sua ligação com 
os estados patológicos, Binswanger passa em revista a linguagem descritiva da clí‑
nica e da psicopatologia de seu tempo.

Neste sentido, afirma que, enquanto possibilidade do Dasein, a excentricida‑
de liga‑se às psicopatias e à esquizofrenia. Nesta, as manifestações da excentrici‑
dade se caracterizam, predominantemente, pela teimosia, pela excessiva meticu‑
losidade, pela rigidez dos modos de ver, frieza de sentimentos, hábitos excêntricos 
e ações imprevisíveis. Já em relação a outras psicopatias, a excentricidade se ma‑
nifesta como bizarria e rigidez do pensamento, bem como na adoção de uma lin‑
guagem particular, podendo mesmo esta vir a substituir a língua materna, em ca‑
sos mais radicais.

Passando em revista a significação antropológica da expressão excentricidade 
e suas perífrases descobre Binswanger que, em sua maioria, os dizeres se referem ao 
homo faber, ou seja, nos remetem ao vocabulário próprio da técnica, do fazer, assim 
comparecem as expressões, desalinhado, mal‑aparafusado...

Verifica‑se, ainda, que as expressões psicológicas referentes à excentricidade, 
que têm em vista a personalidade, no sentido do trato ou comércio com o mun‑
do‑comum (mitweltlichen) revelam um desajuste do Dasein excêntrico em rela‑
ção ao outro, denotando a dificuldade, a inaptidão para o trato ou mesmo a sua 
impossibilidade.

25 Conferir a este respeito, ou seja, quanto à necessidade de uma linguagem científica que 
evitasse a tematização preconceitual do dizer da coloquialidade, sobretudo: BINSWAN‑
GER, Ludwig. Três formas da existência malograda... cit., p. 21‑22.
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A este respeito, vale transcrever a bem‑construída passagem em que Binswan‑
ger se ocupa do lugar do outro, na análise da linguagem referente à excentricidade:

O próximo é de fato compreendido aqui unicamente a partir do trato com 
ele, mais precisamente, a partir da perturbação, dificuldade ou impossibi‑
lidade desse trato, e de sua redução diagnóstica a determinadas peculiari‑
dades e propriedades da pessoa com que se trata: à sua inaptidão para o 
trato ou dificuldade no trato, à sua resistência, impenetrabilidade (“dure‑
za”, “rigidez”, “frieza”), suas contradições, seu caráter arredio, sua imprevi‑
sibilidade. Daí originam‑se expressões como ininfluenciável, incorrigível, 
estudado, sem naturalidade, sem espontaneidade, meticuloso, intransigen‑
te, fanático, incapaz de discutir, caprichoso, irritável, fantasioso, associal e, 
sobretudo, autista. [E continua, em conclusão, o autor]: (...) surge a dificul‑
dade de lidar linguisticamente com o mundo comum, bem como a de sua 
elaboração linguística “pessoal”, em suma, a dificuldade ou impossibilida‑
de de entendimento mútuo.26

Enfim, é o malogro do trato que faz com que o excêntrico receba a sua adjeti‑
vação negativa, ou seja, as peculiaridades negativas do trato são transformadas em 
propriedades da pessoa com que se trata. Assim, “(...) a pessoa recebe o predica‑
do ‘excêntrico’ como uma ‘sentença condenatória’ proferida a partir da irritação ou 
mau‑humor provocado pelo malogro (do trato)”.27

Eis a dinâmica da predicação da excentricidade. O excêntrico comparece 
como imprestável. “Imprestabilidade é o que nos atrapalha ou estorva ao lidarmos 
com alguma coisa ou alguém e, ao estorvar, nos surpreende, na surpresa, nos de‑
tém (‘fim’, ‘limite’) e, ao nos deter, nos põe ‘mal‑humorados’.”28 É o malogro do tra‑
to que, na linguagem, predica a excentricidade, permanecendo na superfície, sem 
atingir o fundo de coisas e pessoas com que lidamos.

Deste modo, descoberto o sentido antropológico da predicação da excentrici‑
dade como um ver o outro como imprestável para o trato, pode ser pensado seu sen‑
tido ontológico: a disponibilidade, em certo contexto de remetimento, no caso do 
excêntrico, o trato não funciona, é julgada negativa, falha, malogra e, por isto, in‑
duz a predicação negativa, de imprestabilidade, daí que compareça o excêntrico, na 

26 Idem, ibidem, p. 44.
27 Idem, ibidem, p. 45. Grifos do original.
28 Idem, ibidem, p. 45.

Direito Filosofia e Arte.indd   152 17/07/12   10:32



Fenomenologia do conflito 153

linguagem, como “uma pessoa inacessível, difícil de se manejar e de tratar, atraves‑
sada (verquere), excêntrica (exzentrisch), sem unidade, malograda”.29

Descobre‑se na predicação da excentricidade um sentido ontológico que nos 
remete ao entendimento do outro como instrumento, “enquanto ser disponível”, 
isto é, enquanto pessoa de que se pode dispor para o trato. Lembremos a lição hei‑
deggeriana: a disponibilidade, o estar à mão, a manualidade, enfim o voltar‑se para 
algo no sentido de utilização, é próprio do mundo das coisas, não do mit‑sein. Há 
na predicação da excentricidade uma inversão atemática do ser do ser‑aí: ele se 
transmuta em coisa à mão, revelando‑se imprestável. O próximo humano se desu‑
maniza. A este respeito, deve ser ouvido o exemplar texto binswangeriano:

Nas expressões pré‑científicas verschroben ou verdrehte Schraube (excên‑
trico, maluco, pancada, de parafuso frouxo), mas também em suas pará‑
frases e explanações clínico‑descritivas, o próximo (Mitmensch) não é, jus‑
tamente, compreendido como um ser‑aí próximo a nós (Mit‑Dasein), para 
o qual se trata, assim como para mim também, desse ser, mas, sim, preci‑
samente como uma pessoa de que se pode dispor ou tratar. “Nós” não nos 
encontramos aqui, por conseguinte, no mesmo nível ontológico, mas na 
diferença ontológica interpretada e expressa através das expressões ser‑aí e 
ser enquanto disponível (e ser subsistente). Ora, o próximo não é de modo 
algum à maneira de um “instrumento” a se manejar (no sentido mais am‑
plo da palavra). Ao contrário, enquanto ser humano meu próximo, ele tem 
no fundo de seu ser, como eu próprio, o caráter ontológico do ser‑aí, para 
o qual se trata em seu ser desse ser ele próprio.30

A conclusão é inevitável, uma compreensão bem‑postada da excentricidade, 
ou seja, de um ponto de vista existencial‑analítico, deve se afastar desta forma inau‑
têntica de compreensão desvelada a partir da análise das expressões pré‑científicas 
e clínico‑psicoterápicas. Isto é, uma compreensão da excentricidade só pode ser 
bem‑sucedida se se voltar para o ser do ser‑aí, entendendo a excentricidade como 
uma possibilidade da existência. Enfim, o Dasein excêntrico é um mit‑sein, um co‑
existente, não um ser‑disponível, é ser‑no‑mundo.31

29 Idem, ibidem, p. 47.
30 Idem, ibidem, p. 48‑49. Grifos do original conservados.
31 A respeito desta virada de perspectiva, que tornaria a compreensão da excentricidade 

autêntica, ver as passagens iniciais do título “Análise existencial da excentricidade” em: 
BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existência malograda... cit., p. 49 e s.
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E partindo de diferentes exemplos que se tenta uma compreensão existen‑
cial‑analítica da excentricidade, nos moldes acima indicados, ou seja, tentando 
pensar a pessoa do excêntrico como um mit‑sein que, enquanto tal, lida com as coi‑
sas num universo de remetimentos significantes.

Não que o sentido das metáforas linguísticas pré‑científicas ou as designações 
clínicas da excentricidade sejam inaproveitáveis, ao contrário, remetem mesmo ao 
cerne da excentricidade e, como tal, o novo trabalho de pesquisa existencial‑analí‑
tica deve ser o de explicitar o sentido daquela linguagem, tratando “da conversão de 
uma mera opinião (doxa) num saber seguro de seu método e de seu tema”.32

Variados casos são submetidos à análise justamente na tentativa de surpreen‑
der, existencial‑analiticamente, o sentido do ser do ser‑aí excêntrico. Por evidente, 
não nos é possível aqui fazer referência a todos os exemplos, já que o objetivo que 
nos move é, antes de mais, entender a proposta existencial‑analítica de Binswan‑
ger, o que nos dispensa da detida citação de todos os casos. Tomaremos apenas o 
primeiro exemplo citado pelo autor como paradigma interpretativo, mesmo assim 
em síntese do essencial.

Trata‑se do “caso” de um pai que, tendo uma filha cancerosa, por ocasião das 
festas natalinas, coloca debaixo da árvore de natal um caixão como presente para 
seu rebento.

Após concluir pelo despropósito do presente, em normalidade, Binswanger, 
seguindo as pegadas existencial‑analíticas, faz saber que o pai, excêntrico, não sa‑
bia num universo de remetimento (natal), tratar devidamente (estabelecer signifi‑
cação adequada), fixando sua escolha naquilo que lhe parecia adequado (caixão), 
presente que, seguramente, remete a outra ideia não à de confraternização, própria 
da ocorrência natalina.

Assim, obstinando‑se na escolha, chegando ao fim sobre ela, enrijecendo‑se 
no escolhido, sem conseguir uma visão de conjunto de integração de seu escolher, 
ao presentear o caixão, fechou‑se sobre si, frustrando o trato adequado com os de‑
mais, surpreendendo e provocando a repulsa, o estranhamento e a predicação ne‑
gativa. Enfim, o excêntrico padece da impossibilidade de organizar o sentido de um 

32 Idem, ibidem, p. 50. Ali, explica Binswanger, não se trata, por ocasião da pesquisa exis‑
tencial‑analítica, de traduzir em nova linguagem o saber já alcançado na análise anterior 
da significação antropológica e ontológica da excentricidade e de suas perífrases, mas de 
tornar metodologicamente seguros os resultados obtidos, escapando das posições mera‑
mente opinativas e transmutando o saber adquirido em discurso científico.
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conjunto de remetimento, lidando mal com as coisas, obstinando‑se em algumas 
escolhas específicas, perdendo a capacidade de comunicação interativa adequada e 
significante com os demais.

Por tudo, enquanto fenômeno existencial

(...) a excentricidade revela‑se com uma consequência penosa na persegui‑
ção de um tema além dos limites nos quais ainda se preserva o convívio, 
em outras palavras, como o forçamento (Überdrehtheit) de um tema além 
do centro de rotação (Drehpunkt) da possibilidade de participação em co‑
mum em algo comum.33

Se um dos modos de ser do Dasein é o ser‑com, há um fundamento comuni‑
cativo da existência enquanto tal. Deste modo, o problema da excentricidade gira 
em torno da questão da abertura e do fechamento, relativamente ao trato.

No caso acima, a abertura ocorreria com a criação de comunicação, aceita no 
“comum viver”, como significante em relação ao conjunto de remetimento Natal. O 
fechamento, ao contrário, se imporia com a destruição do comunicar, com a emer‑
gência do sem‑sentido diante do outro. Foi o que ocorreu, fechamento: ou seja ao es‑
colher, para presentear à filha, objeto que não compunha o horizonte de remetimen‑
to de sentido no conjunto festa natalina, fechou‑se o pai em sua escolha, que passou 
a lhe pertencer com um sentido íntimo, sem comunicação significante comum, 
frustrando precisamente o que deveria ser criado com o gesto: a abertura comuni‑
cativa, o trato ajustado e mediado pela significação do conjunto de remetimentos.

Com outros exemplos,34 Binswanger tenta, mais uma vez de forma existen‑
cial‑analítica, demonstrar sua nova visão sobre o fenômeno da excentricidade, vista 
esta com o olhar mais abrangente e radical da procura do ser do ser‑aí, próprio das pes‑
soas ditas excêntricas. Todos os casos analisados, segundo nos parece, não escapam do 
predicativo de patológicos, mormente avizinhando‑se das diversas formas de manifes‑
tação da esquizofrenia, aliás, ponto central de interesse da pesquisa binswangeriana.

4.4 Amaneiramento

De saída, deve ser lembrado que o amaneiramento é possibilidade da exis‑
tência, ou melhor, do malogro desta. Assim, os amaneirados, encontráveis prefe‑

33 Idem, ibidem, p. 56.
34 A referência a outros “casos” e a análise destes  se encontram em: BINSWANGER, Lu‑

dwig. Três formas da existência malograda... cit., p. 57 e s.
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rencialmente entre os casos tidos como patológicos, sobretudo os ligados à esqui‑
zofrenia, podem ser encontrados fora daqueles casos, nos que têm malograda a 
existência de uma forma peculiar, que pretendemos compreender a seguir.

Passando, mais uma vez, em revista as expressões encontradiças na linguagem 
coloquial, na bibliografia psicopatológica e clínico‑psiquiátrica descobrem‑se, en‑
tre outras, as seguintes expressões referentes a características dos amaneirados: re‑
torcido, rebuscado, falso, estudado, afetado, arrevesado, empolado, artificial, bizar‑
ro, caricatural, pretensioso, “sem naturalidade”, complicado, floreado... Binswanger 
nota que o vocabulário acima pouco difere daquele empregado para o caso da ex‑
centricidade, algo que ele reprova, julgando que há diferenças a fazer entre amanei‑
rados e excêntricos.35

Na verdade, amaneirado é mesmo o pretensioso, seguindo a expressão em 
língua portuguesa. De fato, o amaneirado se guinda, como esclarece Binswanger:

A uma altura antinatural, estudada, uma altura rebuscada, falsa, arbitrá‑
ria. Não se trata, pois de um modo de ser homem que tenha crescido na‑
turalmente até essa altura ou que tenha raízes naturais, mas de um modo 
artificial ou mesmo artificioso. A desproporção entre uma autêntica altu‑
ra e essa deformidade ou transgressão da forma encontra‑se expressa de 
excelente maneira na palavra pretensioso = presunçoso, arrogante, atrevi‑
do, descabido (cujo equivalente francês, por sinal, é também = afetado).36

Na descrição do amaneiramento é que se mostra mais contundente a influ‑
ência de Heidegger. De fato, se podem colher com profusão no texto de Binswan‑
ger, a este respeito, inúmeras e importantes citações de Ser e tempo. Em nenhum 
dos outros dois tratados Heidegger é tão profusamente citado, embora o fundo em 
que se movem as teorias sobre a extravagância e a excentricidade seja de matriz 
heideggeriana.

Assim, para se entender o sentido, a essência, do amaneiramento lança‑se 
mão de um conceito fundamental da analítica heideggeriana do Dasein, qual seja, o 
de autenticidade da existência, enquanto o Dasein se apropria de si mesmo, indivi‑
duando‑se, singularizando‑se, sendo seu ser mais próprio. Por sua vez, quando fa‑
lha o projeto de “tornar‑se seu ser mais próprio” o Dasein resvala para a inautenti‑
cidade, dissolve‑se no se, ou na massa, perde‑se na gente, sendo como são os outros.

35 Idem, ibidem, p. 110.
36 Idem, ibidem, p. 110‑111.
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Conforme dizeres de Binswanger, “o amaneiramento é um modo privilegia‑
do da inautenticidade” em que o Dasein deixa‑se absorver na convivência (Mitei‑
nandersein), conduzindo‑se pela tagarelice, pela curiosidade e pela ambiguidade. 
Aqui o Dasein confunde‑se com a gente, no sentido de “não‑ser‑ele‑mesmo”, dei‑
xando‑se cair no “sem‑fundo” da massa. Por isto, o amaneiramento já foi chamado 
de “doença da moda”.37

Mergulhado na inautenticidade, o amaneirado busca, a seu modo, destacar‑se, 
não para “ser‑ele‑mesmo” (ipseidade), mas para fazer‑se notar pela gente, daí a ne‑
cessidade de excessivo rebuscamento dos modos, dos trejeitos, da linguagem. 

Neste sentido, é esclarecedora a seguinte passagem:
Ao amaneiramento pertencem não somente o “terreno” (Boden) alto e va‑
zio do cerimonial, da etiqueta, do espartilho, da couraça, do véu ou da 
máscara, ou seja, a moda da corte, dos soldados ou da sociedade em geral, 
ou o tipo geral, mas também a enfatização ou o desrespeito dessa moda, 
seja em direção ao distorcido, cheio de trejeitos, “empolado‑patético”, em 
direção ao grosseiro, desgracioso ou “desconjuntado” (...) ou seja, em di‑
reção ao afetado, jocoso‑sentencioso, divertido‑lúdico e, mesmo “brinca‑
lhão” ou floreado.38

O amaneirado mascara‑se, se autossimula, assume uma “maneira” que não é 
própria, mas imitação de um si que o Dasein não é. Com isto, manifesta‑se sua de‑
pendência do domínio público da gente. Com efeito, reconhecer o si que o Dasein 
amaneirado simula só o pode fazer os outros. O jeito amaneirado, o “tipo” social, 
fruto da imitação de um si inautêntico somente ganha recepção na gente para quem 
se destina. Busca o amaneirado “conquistar um fundamento no sem‑fundo da gen‑
te”, mascarando‑se a si mesmo. “Aqui se trata, pois, de um entalar‑se da movimen‑
tação histórica do ser‑aí no sentido da simulação no espelho da reflexão (Vor‑Spei‑
gelung) de um si e, assim, de um logro de si mesmo.”39

O confronto, no amaneiramento, se dá não com os outros, mas no interior 
mesmo do Dasein, havendo neste uma ruptura interna. De fato, o amaneirado, sa‑
be‑se diverso da simulação da qual depende. O malogro se mostra, precisamente 
quando, de forma inautêntica, impõe‑se o amaneirado uma “vanidade da satisfa‑
ção de si”, uma “autoapreciação” mascarada, um “querer‑aparecer” de certo modo, 

37 Idem, ibidem, p. 192 e s.
38 Idem, ibidem, p. 193.
39 Idem, ibidem, p. 199. Grifos do original.
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um “querer‑se‑fazer‑observar” imitativo. Então, como nas demais formas de malo‑
gro estudadas, o Dasein empaca, perde‑se, malogra, guinda‑se para fora de seu ser 
próprio, perde a ipseidade, isto se tiver chegado a construí‑la.

Binswanger faz extensas considerações sobre o maneirismo como estilo ar‑
tístico. Descobre, mesmo, certas dificuldades em separar, com a devida clareza, o 
amaneiramento das manifestações artísticas maneiristas, sobretudo no âmbito li‑
terário, identifica traços maneiristas, ou pelo menos diz ser possível fazê‑lo, em 
todas as épocas da história da humanidade, aponta a presença, na retórica, uma 
tendência maneirista, firmando‑se esta como uma espécie de poética do rebus‑
camento, divisa posturas antinaturais nas artes como manifestações maneiristas... 
Enfim, procura na história das manifestações artísticas, sobretudo nas artes plásti‑
cas e na arte literária, sinais de maneirismo que, segundo cremos, nada mais seriam 
que amaneiramento, “praticado com intenções artísticas”. 40 Mas este é já outro re‑
levante tema que, pertencendo propriamente à estética, enquanto filosofia da arte, 
não pode ser, responsavelmente aqui abordado.

5. Fenomenologia do conflito a partir da leitura de Três formas da 
existência malograda

A partir da leitura de Três formas da existência malograda, podem ser desco‑
bertas algumas maneiras de se entender a ocorrência do conflito como modo pró‑
prio de ser da existência.

Primeiramente, descobre‑se na raiz mesma do Dasein um seu modo de ser 
como conflito. Enquanto abertura a possibilidades, no exercício de sua própria 
construção, de seu “ser mais próprio”, lida com ameaças de malogro, de decaimen‑
to, de frustração. Não é sem razão que, tanto no projetar quanto no atuar o proje‑
to, o Dasein hesita, num ir‑e‑vir sobre o possível, enfim administrando um conflito 
enxertado no coração mesmo das escolhas possíveis.

O ser si‑mesmo, ipseificando‑se, logrando êxito no existir, projeto segura‑
mente autêntico, encontra‑se sempre envolto na ameaça do malogro, do “deter‑se 
antes de ser”. Há sempre chance de que a existência entorte, enviese, distorça, saia 
da rota, chegue a um fim definitivo antes de terminar, se dissolva no se da gente, se 

40 A propósito desta temática específica, o maneirismo e seus traços identificadores, aqui 
tão sumariamente abordada, em razão mesmo dos objetivos da presente pesquisa, suge‑
rimos a consulta a: BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existência malograda... cit., 
p. 132 e s.
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mascare, enfim se torne inautêntica, outra de si mesma, imitação, simulacro mal 
formado do projeto.

A conflituosidade, o ser mesmo do conflito, parece pertencer ao Dasein como 
liberdade. Subir verticalmente em demasia, solapando a base horizontal do existir; 
alargar‑se de través, acoplando mal as veias do parafuso ao seu projeto fêmea; per‑
der‑se de si mesmo, na imitação mascarada de uma “maneira” não própria, mas ab‑
sorvida no comum‑de‑todos, todas estas formas de malogro (e outras tantas!) são 
possibilidades efetivas de desvio do Dasein ou da sua paralisação, deixando incom‑
pleta ou esvaziando a “sua autêntica movimentação histórica”.

Se há modos essenciais de ser do Dasein, um deles, segundo nos parece, é o 
existir embolado em meio ao conflito.

Enquanto Mit‑sein, ser‑com (os outros, em meio às coisas) o existir é rondado 
pela oposição, pelo enfrentamento, pela divergência, pela indiferença. Não se deve 
esquecer que, positivamente, até mesmo a concordância pode esconder, sufocar o 
conflito que, “jazendo à espera” pode irromper sem que lhe seja oposta resistência, 
instalando‑se assim com profundidade. Estando as coisas à mão, resta a ameaça de, 
num contexto de remetimentos, não dar conta do sentido próprio da organização, 
falhando o existir, empacando, obstinando‑se num sentido criado, artificial e par‑
ticularmente, para cada coisa que lhe venha ao encontro.

O jogo (Spiel) do existir comum, condição inarredável em estados não pato‑
lógicos, não sendo tolerado, poderá terminar com a derrota (e, com ela, a frustra‑
ção) do Dasein. De fato, a inautenticidade, o ser‑como‑os‑outros, só é possível no 
interior da convivência.

Enquanto Selbst‑sein, “ser consigo”, remanesce para o existir a ameaça da rup‑
tura, da cisão, do emascaramento, da ficção de si, do fingimento, do autoengano. 
Aqui se instala um “jogo (Spiel) de meias‑verdades” que, na tentativa de eliminar 
ou minimizar o conflito, o aprofunda, apontando, de novo, para a possibilidade da 
inautenticidade.

Enquanto In‑der‑welt‑sein, ser‑no‑mundo, instaura‑se a abertura para um en‑
tendimento enviesado do mundo, para o estagnar‑se, o obstinar‑se, o obcecar‑se 
por uma ideia, um ideal, malcompreendidos no contexto de remetimento do sig‑
nificado total do existir.

Por tudo, o conflito, próprio do Dasein, não comporta fugas, nos ameaça 
como implementação possível de frustrações. Seu enfrentamento permanece como 
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fechamento para a inautenticidade e abertura para a ipseificação, o existir apropria‑
do de si mesmo.

Mais, descobrem‑se “graus” de um “bem‑sucedido” ou de um “malsucedi‑
do” enfrentamento dos inevitáveis conflitos que nos constituem enquanto exis‑
tentes. Assim, as formas de malogro da existência estudadas, a excentricida‑
de, a extravagância e o amaneiramento “como modos de (semelhante) malogro, 
elas se encontram de fato na mais próxima proximidade das maneiras existen‑
ciais da esquizofrenia, a título de modos de ‘paralisação’ ou ‘atolamento’ da au‑
têntica movimentação histórica do ser‑aí”. No caso, o conflito se resolve, desfa‑
voravelmente ao existir autêntico, o extravagante, o excêntrico ou o amaneirado 
não conseguem “mais fazer como lhe advenha de maneira autêntica nem o fu‑
turo nem o outro como um ‘Tu’”. As três formas de malogro são fase preliminar 
de estados possivelmente patológicos ligados à implementação da esquizofre‑
nia ou, em casos mais radicais, da completa dementificação. Mas, como adver‑
te Binswanger, “‘fase preliminar’ não significa aqui que nossa tríade tenha que 
se ‘transformar em esquizofrenia como uma forma de uma doença psíquica ou 
psicose”.41

Como se vê, a ameaça do malogro da existência não se radica no patológi‑
co, ronda a normalidade, seja ela o que for. É possível padecer da sintomatologia 
das formas malogradas sem malograr‑se até o fim. Isto nos conduz a afirmar que 
o Dasein, visto em sua condição mesma de existir (como ser‑no‑mundo, como 
ser‑com‑os‑outros, em meio às coisas, como ser‑para‑si...) é constantemente afron‑
tado por uma conflituosa possibilidade: falhar, empacar, emperrar, interromper‑se, 
findar‑se, enfim, malograr‑se.

Enfim, dar vazão à sintomatologia das formas malogradas da existência, pos‑
sibilidade sempre presente na movimentação histórica do Dasein, pode conduzi‑lo 
à paralisação desta movimentação e à falha definitiva, à dementificação, ao “afun‑
damento no vazio”, à estagnação da vida psíquica, à sucumbência na angústia, no 
sem sentido da ausência de comunicação e convivência.

Assim, acerca das formas de malogro da existência, se é verdade que são pró‑
ximas do estado patológico da esquizofrenia, não é menos verdade que os traços 
gerais da sintomatologia do “malogro final” rondam o Dasein como uma possibi‑
lidade, é como se girássemos em torno de um abismo (o sem‑fundo do malogro): 

41 As passagens citadas encontram‑se em: BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existên‑
cia malograda... cit., p. 202 e ss., passim.
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experimentamos a antecipação de uma possível queda ali mesmo onde ele é mais 
profundo. A diferença entre o Dasein malogrado e aquele que não caiu no abismo 
é, antes de tudo, o grau de radicalização dos sintomas do falhar, a absorção comple‑
ta ou incompleta da existência pelo abissal vazio do non sense. Vê‑se porque o con‑
flito pertença mesmo ao ser do Dasein, de forma radical.42

Seria oportuna, como provocação, a formulação de uma questão fundamen‑
tal, sobretudo para aqueles que, como nós, buscam pensar o direito: se a conflituo‑
sidade radica‑se no Dasein, seria o direito uma sua forma interna de combate, re‑
alizando‑se o direito como uma das possibilidades do humano? Parece‑nos que, a 
seu modo, o professor Antônio Castanheira Neves tem respondido a esta interro‑
gação de forma afirmativa. Mas, de novo, esta é questão que deve ser deixada a si, 
para depois.

6. Considerações finais

Após conhecer as três formas de existência malograda, inobstante as obje‑
ções de Heidegger, pode‑se concluir que a leitura que faz Binswanger da analítica 
existencial de Ser e tempo, bem se prestou à refundação da ciência psiquiátrica e da 
prática clínica a ela correlata. De fato, carente até então de fundamentos ontológi‑
cos (segundo julgamento do próprio Binswanger) a psiquiatria oscilava entre ex‑
pressões triviais, a partir da linguagem cotidiana, empacando, “malogrando‑se” en‑
quanto forma científica de conhecimento.

Então, para a psiquiatria, enquanto ciência e prática terápica:

A ontologia do ser‑aí trouxe à luz uma estrutura essencial apriórica, jun‑
tamente com elementos estruturais essenciais (os “existenciais”) que per‑
mitem ao psiquiatra investigar e descrever as formas mórbidas a serem in‑
vestigadas e descritas por ele como modificações fáticas dessa estrutura 
apriórica.43

Foi e, a nosso juízo, permanece sendo, um passo importante na busca pelo 
fundamento da psiquiatria.

42 Veja‑se a passagem em que Binswanger, segundo cremos, explicitamente, defende esta 
tese da proximidade da sintomatologia do malogro ao estado patológico da esquizofre‑
nia, indicando que este estado destrutivo se instala em razão da radicalização de traços 
tendentes ao malogro ocorrentes na “autêntica movimentação histórica do ser‑aí”.

43 Ver: BINSWANGER, Ludwig. Três formas da existência malograda... cit., p. 188.
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Com relação ao objetivo propriamente dito desta pesquisa, ou seja, vislum‑
brar a fenomenologia do conflito, a partir da leitura da recitada obra, alguns “fecha‑
mentos” podem ser enunciados:

1. O conflito pertence mesmo à movimentação histórica da existência, ronda as 
possibilidades que se anunciam ao Dasein livre, por isto, pode ser dito que con‑
flito e liberdade sejam um par inseparável.

2. Em meio ao conflito, à luta, desenvolve‑se a existência situada perante si mes‑
ma, os outros, as coisas... e, enquanto existência sã, esta transcorre na boa admi‑
nistração de sintomas de malogro, de falha, de insucesso, de decadência, de va‑
zio. Lidar com tais sintomas não é “privilégio” dos “doentes” (os variados tipos 
esquizofrênicos, esquizóides, neuróticos, histéricos...) sendo constante desafio 
também para os “sãos”.

3. Se, na administração do conflito essencial, ou seja, no empenho por ipseifi‑
car‑se, individualizar‑se, ser si mesmo, falha o Dasein, malogra‑se todo arco da 
existência, interrompendo seu ciclo ainda em curso, chegando a um “fim antes 
do término”. Eis o sentido do malogro: empacar, enroscar mal, perder‑se no 
subir, enfim, interromper a construção da existência autêntica, deixando ao léu 
a liberdade no momento mesmo em que se instala, no interior do movimento 
da existência, a obstinação por “ser o que não é”, emperrando sua engrenagem e, 
com isto, o seu mover‑se em direção ao projeto.
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1. Os personagens

Além de Hamlet, fingindo‑se boa parte do tempo de louco, está o seu rival 
Cláudio. Este teria assassinado o pai de Hamlet por meio de um estratagema co‑
varde: pingou gotas de veneno no ouvido do Rei Hamlet enquanto este dormia no 
banco de um jardim no Castelo de Elsenor. Havia, pois, algo de podre no Reino da 
Dinamarca.

Em meio a esses dois leões que vão nutrindo, um pelo outro, um ódio cres‑
cente ao longo da história, tentando ser um algodão entre os cristais, está a Rainha 
Gertrudes, mãe do Príncipe Hamlet, também Polônio, que é o ministro da casa e 
pai de Ofélia, a bela pretendida do Príncipe Hamlet, bem como pai de Laertes, jo‑
vem estudante como Hamlet, que mais tarde, cabalado por Cláudio, vai querer vin‑
gar a morte de seu pai Polônio, morto pelo Príncipe Hamlet.

Ao redor desses personagens centrais circulam outros de menor expressão 
como Rosencarzntz e Guildenstern, ex‑colegas de Hamlet que também são alicia‑
dos na trama por Cláudio.

2. A história

Havia algo de podre no Reino da Dinamarca.

O Rei Hamlet é assassinado por seu irmão Cláudio que, ambicioso pelo po‑
der, usurpou‑lhe o trono e a esposa. Cláudio, aproveitando‑se da oportunidade em 
que o Rei Hamlet dormia, pingou gotas de veneno em seu ouvido, ceifando‑lhe a 
vida. Logo após, casou‑se com a cunhada viúva Gertrudes, tornando‑se o Rei da 
Dinamarca.

Hamlet ficou muito chateado e deprimido com a morte do pai, notadamen‑
te porque decorreu um espaço de tempo muito curto entre o enterro do pai e o ca‑
samento de sua mãe com seu tio Cláudio. O espaço de tempo foi tão pequeno, que 
Hamlet disse que “os salgadinhos que restaram do funeral do pai foram aproveita‑
dos e servidos no casamento da mãe”.

Certo dia, o fantasma do Rei Hamlet aparece para o príncipe, contando‑lhe a 
verdade sobre a sua morte, pedindo ao filho que vingasse seu assassinato.

A partir de então Hamlet assumiu a missão de vingar a morte do pai, covarde‑
mente assassinado pelo tio, que estaria numa boa.

Ocorre que Hamlet era muito indeciso e isso o prejudicou muito.
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Ele se viu literalmente entre a cruz e a espada e eis aí o seu conflito: ser ou não 
ser? Ser o príncipe da Dinamarca, a quem caberia ser uma pessoa que servisse de 
exemplo à sociedade ou ser um homem comum, que devia vingar a morte do pai?

Hamlet era tão indeciso e desconfiado que chegou a duvidar do fantasma, 
achando que aquela aparição seria uma artimanha do Diabo para induzi‑lo ao co‑
metimento de um crime e enviá‑lo ao inferno. O fantasma estaria ou não mentindo?

Para dirimir a dúvida, Hamlet aproveitou‑se da estada de alguns artistas (ato‑
res) na cidade e combinou com eles que encenassem, numa peça de Teatro, o assas‑
sinato do pai, nos termos em que lhe fora contado pelo fantasma. Tudo combinado, 
Hamlet deu um jeito para que o tio fosse assistir à peça. Seu objetivo era obser‑
var as reações e alterações do tio enquanto assistia à peça. Quando o Rei Cláudio 
percebeu que aqueles atores estavam encenando o crime por ele perpetrado, ficou 
completamente alterado e descontrolado, saindo do auditório como um louco. En‑
tão, Hamlet não teve mais dúvidas de que o tio efetivamente era o responsável pela 
morte do pai e passou a dedicar‑se ao cumprimento da missão de vingar a morte 
de seu genitor.

Hamlet sente‑se, pois, um reparador de injustiça, um homem com uma mis‑
são. A ela dedicaria todos os momentos da vida, mesmo que tivesse que sacrificar 
seu amor por Ofélia e ainda tirar a vida de outras pessoas.

Numa passagem Hamlet tem a oportunidade de matar o tio, mas não o faz 
porque naquele momento o tio estava rezando e ele acreditava que assim iria para 
o céu.

Hamlet passa a fingir‑se de louco e não diz coisa com coisa. Certo dia, estando 
nos aposentos de sua mãe, cravou a espada em Polônio que se encontrava escondi‑
do por trás de uma cortina, acreditando que se tratava do tio Cláudio. A partir de 
então, Hamlet passou a ser perseguido por Laertes, filho de Polônio que também 
queria vingar a morte injusta do pai, no que é auxiliado por Cláudio.

Hamlet repele o amor de Ofélia e a submete a inúmeras humilhações, dizen‑
do‑lhe que é melhor ir para um convento.

Após a morte de Polônio, Ofélia fica louca e um dia aparece morta afogada em 
um rio. Acredita‑se que ela se suicidou.

Depois de peripécias mil, Hamlet vê‑se desafiado para um duelo de espada 
por Laertes. Este, devidamente instrumentalizado por Cláudio, que lhe insuflou o 
desejo de vingança, aceitou participar da competição.
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Sabendo que Hamlet era um bom espadachim, Laertes deixou‑se convencer 
pelo rei criminoso em embeber com um mortal veneno a lâmina da sua espada. 
Garantia‑se assim de que o príncipe não sairia vivo do recinto da corte, fosse qual 
fosse o resultado da peleja.

O desfecho, porém, foi tétrico. Deu‑se uma sucessão avassaladora de mortes. 
A sala da corte do Rei Cláudio tornou‑se o sepulcro da dinastia dos Hamlet.

Ferido de morte por uma estocada de Hamlet, Laertes, agonizante, revelou‑lhe 
o plano monstruoso do tio. O príncipe, àquela altura, trazia no sangue a poção ma‑
ligna, já que Laertes o atingira de raspão.

Não querendo entregar‑se à morte, que já lhe anuviava a mente, antes de po‑
der cumprir com a vingança final, Hamlet concentra suas forças para num só gol‑
pe, prostrar o Rei Cláudio. Este morre na hora.

A rainha Gertrudes, desconhecendo a segunda armadilha que o rei preparara 
para o seu filho, emborca num gesto só uma taça envenenada que o marido deixa‑
va de reserva sobre uma bandeja. Sofre uma síncope instantânea.

A cena é brutal. Corpos jazem por todos os lados. Laertes e Cláudio sangram 
até a morte trespassados pela lâmina de Hamlet, enquanto este e sua mãe contra‑
em‑se empeçonhados.

Neste momento, eis que surge o jovem Fortimbrás, o novo Rei da Dinamar‑
ca que viera reclamar o trono, pois o pai de Fortimbrás vira‑se usurpado pelo Rei 
Hamlet. Contemplando o horrível quadro, ele compreende que a Justiça final fora 
feita. A ordem voltara a imperar no Reino da Dinamarca. Purificava‑se o trono. A 
podridão que cercava o reino fora removida.

3. Abordagem do conflito

Em Hamlet, a luta se desenvolve como um conflito de consciência do herói. A 
dúvida o persegue e traça o seu destino, pois quando ele decide já não há mais tem‑
po. Hamlet morre devido a sua inércia.

O mundo que o cerca encontra‑se repleto de circunstâncias desfavoráveis, ge‑
radoras de conflitos:

•	 Traição: o casamento do tio com a mãe trouxe para o príncipe a suspeita da 
traição.
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•	 Confusão: a revelação da verdadeira causa da morte do pai, feita por um fantas‑
ma. O que abriu caminho para inúmeros acontecimentos que, precipitando‑se 
um após o outro, deixaram Hamlet cada vez mais confuso.

•	 Hipocrisia: a visita de Rosencarzntz e Guildenstern acentuando o sentido de 
hipocrisia de sua existência.

•	 Mistério: “Há algo de podre no Reino da Dinamarca”: frase proferida por um 
dos oficiais em guarda durante a aparição do fantasma, revela a existência de um 
mistério que ameaça a sobrevivência do Reino.

•	 Insegurança: nada mais parecia seguro aos olhos de Hamlet: o Reino que deveria 
herdar de seu pai fora usurpado por um tirano vil. A corrupção se espalha e a 
degradação dos de cima ameaça contaminar os debaixo.

•	 Príncipe x indivíduo: Hamlet vive o dilema que o coloca, de um lado, diante da 
sua posição como Príncipe e, de outro, da sua condição de indivíduo. O que se 
espera do soberano é que ele seja a encarnação do bem, da virtude, mas as pai‑
xões que o movem impedem que ele assuma o papel esperado. Ser ou não ser? 
Eis a questão.

•	 O poder: o poder não caminha lado a lado com a virtude e a Dinamarca corre 
um sério risco e Hamlet é chamado a agir.

•	 O fantasma: a voz do além o lembra de seu compromisso para com o Reino e 
para com a honra: “Não permitas que o leito real da Dinamarca seja uma cama 
para a incontinência sexual e o incesto amaldiçoado”.

•	 Desconfiança: Hamlet temia que o fantasma fosse uma armadilha de Satanás 
para levá‑lo a cometer o mal.

•	 Loucura x razão: Hamlet tinha que se fingir de louco para confundir as pessoas 
que o cercavam, evitando que elas conhecessem suas intenções, pois o segredo é 
a alma da vingança.

•	 Depressão x inteligência: apesar da tristeza e melancolia que tomaram conta do 
príncipe, sua inteligência tinha que prevalecer para que não fosse derrotado. As 
artimanhas cerebrais do príncipe são um poderoso instrumento na elaboração 
da grande vingança.

•	 Temor a Deus: o temor de Hamlet a Deus pode ser extraído da seguinte fala: 
“Oh, se esta carne tão sólida se derretesse e se fundisse com o orvalho, ou se o 
Eterno não tivesse condenado o suicídio...”. Hamlet pergunta a si mesmo se mais 
vale combater o mal ou fugir dele para a morte. Devido à depressão, Hamlet 
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chega a pensar em suicídio, mas seu temor a Deus e o medo de ir para o inferno 
fazem com que ele enfrente a luta.

•	 Cristianismo x paganismo: este último representado pela obrigação moral de 
vingar a morte do pai. O primeiro, representado pelo cumprimento do manda‑
mento de não matar. Por que Hamlet não executa Cláudio, seu tio‑rei, quando 
o surpreende de costas, prostrado, a rezar? Se o fizesse, estaria cumprindo, de 
chofre, os seus antigos deveres filiais, conforme a promessa feita ao espectro 
do seu pai, que teria sido assassinado pelo irmão. Se pego, portanto, em ora‑
ção, que teologicamente se presumia sincera, Hamlet estaria, ao matar o tio, 
garantindo‑lhe a vida eterna e, portanto, premiando‑o. Era ser caridoso demais 
com o tio. Com um pouco de ironia – essa atitude seria cristã demais para o 
estômago de Hamlet.

•	 Virtude x beleza: para Hamlet virtude e beleza não podiam andar juntas. Ele via 
nisso algo diabólico, sob o entendimento de que a beleza é um artifício que en‑
gana os homens, levando‑os a cair no abismo das paixões. Por isso, sua atitude 
com Ofélia é ambígua: um misto de amor e ódio e na última cena em que apa‑
rece com ela, a submete a uma série de torturas e humilhações, por ser mulher 
e bela.

4. As interpretações sobre Hamlet

•	 Goethe – via Hamlet como um jovem terno, sensível, que procurava o mais 
elevado caminho ideal. Modesto, mas com insuficiente força interior, de repente 
vê‑se diante da necessidade de uma “grande ação” que é imposta a uma alma 
que não está em condições de realizá‑la. Hamlet era um ser belo que sucumbiu 
sob a carga que não pôde carregar sem jogar para longe de si. Tornou‑se uma 
espécie de paradigma involuntário do intelectual, pois quase sempre suas ações 
eram paralisadas pela exuberante atividade de seu pensamento.

•	 Hamlet maquiavélico – Eric Auerbach e Harold Bloom, contraditando Goethe, 
consideravam que Hamlet nada tinha de rapaz inocente. Hamlet era astucioso 
e até temerário em seus ataques. Utilizava‑se tanto da dureza selvagem no seu 
trato com Ofélia, como era capaz do mais absoluto sangue frio quando ardilo‑
samente se desfez dos cortesãos (Rosencarzntz e Guildenstern) que poderiam 
atrapalhar seu plano. Não é, pois, um personagem débil. Ao contrário, é o mais 
forte da peça. Impõe respeito e temor e parece agir dominado por forças de‑
moníacas. Os seus impulsos, por vezes, parecem dominar sobre tudo o mais. 
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O retardo em agir pode ser visto apenas como um estratagema de um animal 
cauteloso, um tarimbado sobrevivente das cortes renascentistas, esperando a 
melhor hora de atacar e não alguém fragilizado pela indecisão ou pelo medo.

•	 Freud – Para Freud, a fantasia infantil de Hamlet ficou por tempos reprimida, só 
aflorando numa situação similar à da neurose, bem mais tarde. Para ele, Hamlet 
era um histérico que aparentava ter repulsa ao sexo, conforme demonstraram 
suas atitudes com Ofélia. Não o via como um incapaz, concentrado apenas a 
executar vinganças imaginárias. Para Freud, a inação de Hamlet devia‑se ao 
fato de que seu tio Cláudio fizera o que ele desejava ter feito: matar o próprio 
pai. Freud afirma que Shakspeare, ao escrever Hamlet, fê‑lo sob o impacto da 
morte de seu pai Jhon, o que implicaria a presença de um fantasma paterno logo 
no início da trama, ressaltando que um dos filhos do autor chamava‑se Hamlet, 
concluindo que a vida anímica do personagem não era outra senão a do próprio 
autor.

•	 Ernest Jhones (discípulo de Freud) – Para ele, a aparição do fantasma do pai e 
o desejo de vingança que então o acomete não passam de um delírio psicótico, 
comum ocorrer com quem é atormentado pelo complexo de Édipo. Hamlet não 
pode perdoar a mãe ter casado novamente. Imaginava‑se, após a morte do pai, 
seu substituto, o centro mais próximo das atenções de Gertrudes. Eis que esse 
Édipo vê‑se frustrado pelo casamento feito um tanto às pressas com seu tio 
Cláudio. Na sua fantasia, o tio usurpou‑lhe não só o trono como o afeto da mãe. 
A vingança resultante nada mais era do que o pretexto para canalizar a frustra‑
ção dele por ter sido preterido.

5. Conclusão

A mola propulsora de todo o conflito exposto em Hamlet, obra escrita por 
Shakespeare, por volta de 1600, é a mesma geradora da maioria dos conflitos atu‑
ais. Uma palavra pequena, de apenas cinco letras, mas que causa mais mortes que 
a Guerra do Vietnã: poder.

A ambição do homem pelo poder o leva a ultrapassar barreiras de ordem éti‑
ca, moral, religiosa, familiar etc.

Cláudio tinha inveja do Rei Hamlet em virtude do irmão ocupar o trono da 
Dinamarca. Desejoso do trono e da esposa do irmão, o que fariam dele um homem 
poderoso, Cláudio não mediu consequências e sem a menor piedade ceifou a vida 
do irmão de forma covarde, enquanto dormia.
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Alcançou seu objetivo, posto que se casou com a Rainha e passou a ser o Rei 
da Dinamarca.

No entanto, sua atitude fútil desencadeou uma série de conflitos que gerou a 
morte de diversas pessoas, inclusive a do próprio Cláudio, que pagou com a vida o 
alto preço exigido pelo Poder.
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“Um dia normal na cidade. Os carros parados numa esquina esperam o sinal 
mudar. A luz verde acende‑se, mas um dos carros não se move. Em meio às buzi‑
nas enfurecidas e à gente que bate nos vidros, percebe‑se o movimento da boca do 
motorista, formando duas palavras: estou cego.”

Assim se inicia o livro de José Saramago,1 romancista, poeta e dramaturgo 
português, autodidata, nascido em 1922, um dos mais brilhantes estetas da língua 
portuguesa. José Saramago teve a consagração mundial de seu processo criativo em 
1998, quando conquistou o Prêmio Nobel de Literatura. No estilo saramaguiano de 
escrever, o romance tem parágrafos longos e uma forma diferente na construção de 
diálogos: sem travessões, com vírgulas quando caberiam pontos, dando uma maior 
dinâmica ao texto, e nos mostra o desmoronar da sociedade numa epidemia de ce‑
gueira em que se perde tudo aquilo considerado até então como civilização. Num 
vocabulário cru o texto mostra as várias faces do ser humano, desde a mais alta sen‑
satez e equilíbrio à inexistência de escrúpulos e repúdios, em que os homens, de‑
gradados e levados ao mais íntimo de seu ser pela debilidade de seus sentidos, são 
obrigados a confiar um nos outros para preservar a sua sobrevivência.

De volta à via pública, no sinal de trânsito, o tumulto que se criou com a cons‑
tatação da cegueira do condutor do veículo, um homem diz: eu tomo conta do car‑
ro e acompanho este senhor (o cego) à casa. Assim o fez, insistindo ainda para 
esperar companhia para o cego, visto que não havia ninguém em casa. O cego re‑
cusou, não podendo imaginar que descobriria mais tarde que o “bondoso” homem 
que o socorrera furtaria seu carro.

Horas depois, no consultório de um médico oftalmologista, um homem velho 
que trazia uma venda preta em um dos olhos e sofria de catarata no outro, e que se‑
ria o próximo a ser atendido, permitiu que, em face da urgência, o cego (aquele que 
conduzia o carro) lhe passasse à frente. Diante do médico, o cego assim descreveu 
sua cegueira: “foi de repente, vejo tudo branco senhor doutor, isso nunca me tinha 
acontecido antes, eu nem sequer uso óculos”. Ao exame clínico constatou‑se que 
não havia qualquer lesão, os olhos estavam perfeitos.

Já em casa, após comentar com sua mulher durante o jantar, o estranho fato 
ocorrido em seu consultório, o médico debruçou‑se sobre livros e anotações com 
o intuito de descobrir a origem da cegueira branca que acometera o cliente que há 
pouco atendera. Jamais vira ou ouvira falar de tal enfermidade, as cegueiras nor‑

1 SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. 36ª reimpr. São Paulo: Cia. das Letras, 2006.
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mais são pretas. Sem sucesso em sua pesquisa, quando fora se deitar, lhe acomete‑
ra, neste instante, o mesmo mal.

No mesmo momento cegaram também, em um quarto de hotel, uma rapari‑
ga de óculos escuros que estivera horas antes, com conjuntivite, no consultório do 
médico oftalmologista, e o ladrão que estava a conduzir o veículo do primeiro cego.

A treva branca assim se espalhava, incontrolavelmente.

Entendem os governantes tratar‑se então de uma epidemia de cegueira, e 
enquanto não se apurassem as causas, o tratamento adequado e quem sabe uma 
vacina para o então denominado “mal‑branco”, todas as pessoas que cegaram, e 
também as que com elas tiveram contato físico ou proximidade direta seriam reco‑
lhidas e isoladas, estas últimas em local próximo, mas separado das primeiras, de 
modo a evitarem‑se ulteriores contágios.

Decidiram então acomodá‑los num manicômio vazio devoluto, local que apa‑
rentava melhores condições porque, a par de estar murado em todo o seu períme‑
tro, ainda tinha a vantagem de se compor de duas alas, uma que seria destinada aos 
cegos propriamente ditos, outra para os suspeitos, além de um corpo central que 
serviria, por assim dizer, de terra‑de‑ninguém, por onde os que cegassem transita‑
riam para se juntar aos que já estavam cegos.

Resguardados em quarentena e sem qualquer auxílio, os cegos são reduzidos 
às necessidades e afetos mais básicos da raça humana, numa verdadeira viagem às 
trevas.

Na primeira ala, destinada à reclusão dos cegos, ficaram inicialmente o pri‑
meiro cego e sua mulher; a rapariga dos óculos escuros; o velho da venda preta; 
um rapazinho estrábico, que também estivera no consultório do médico; o médico 
e sua mulher que, mesmo não estando cega, fez assim acreditarem aqueles que fo‑
ram buscar seu marido, para dele não se separar; o ladrão e sua mulher. Esses são 
os personagens centrais do romance na história de uma resistência possível à vio‑
lência de tempos obscuros. “Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa 
coisa é o que somos” – diz uma personagem.

No manicômio pronunciava‑se por um alto‑falante, uma vez por dia, o 
seguinte:

O Governo lamenta ter sido forçado a exercer energicamente o que consi‑
dera ser seu direito e seu dever, proteger por todos os meios as populações 
na crise que estamos a atravessar, quando parece verificar‑se algo de seme‑
lhante a um surto epidêmico de cegueira, provisoriamente designado por 
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mal‑branco, e desejaria poder contar com o civismo e a colaboração de to‑
dos os cidadãos para estancar a propagação do contágio, supondo que de 
um contágio se trata, supondo que não estaremos apenas perante uma sé‑
rie de coincidências por enquanto inexplicáveis. A decisão de reunir num 
mesmo local as pessoas afectadas, e, em local próximo, mas separado, as 
que com elas tiveram algum tipo de contacto, não foi tomada sem séria 
ponderação. O Governo está perfeitamente consciente das suas responsa‑
bilidades e espera que aqueles a quem esta mensagem se dirige assumam 
também como cumpridores cidadãos que devem ser, as responsabilidades 
que lhes competem, pensando que o isolamento em que agora se encon‑
tram representará, acima de quaisquer outras considerações pessoais, um 
acto de solidariedade para com o resto da comunidade nacional. Dito isto, 
pedimos a atenção de todos para as instruções que se seguem, primeiro, as 
luzes manter‑se‑ão sempre acesas, será inútil qualquer tentativa de mani‑
pular os interruptores, não funcionam, segundo, abandonar o edifício sem 
autorização significará morte imediata, terceiro, em cada camarata existe 
um telefone que só poderá ser utilizado para requisitar ao exterior a repo‑
sição de produtos de higiene e limpeza, quarto, os internados lavarão ma‑
nualmente suas roupas, quinto, recomenda‑se a eleição de responsáveis de 
camarata, trata‑se de uma recomendação, não de uma ordem, os interna‑
dos organizar‑se‑ão como melhor entenderem, desde que cumpram as re‑
gras anteriores e as que seguidamente continuamos a enunciar, sexto, três 
vezes ao dia serão depositadas caixas de comida na porta da entrada, à di‑
reita e à esquerda destinadas, respectivamente, as pacientes e aos suspei‑
tos de contágio, sétimo, todos os restos deverão ser queimados, conside‑
rando‑se restos, para este efeitos, além de qualquer comida sobrante, as 
caixas, os pratos e os talheres, que estão fabricados de materiais combustí‑
veis, oitavo, a queima deverá ser efectuada nos pátios interiores do edifício 
ou da cerca, nono, os internados são responsáveis por todas as consequên‑
cias negativas das queimas, décimo, em caso de incêndio, seja ele fortuito 
ou intencional, os bombeiros não intervirão, décimo primeiro, igualmente 
não deverão os internados contar com nenhum tipo de intervenção do ex‑
terior, na hipótese de virem a verificar‑se doenças entre eles, assim como a 
ocorrência de desordens ou agressões, décimo segundo, em caso de mor‑
te, seja qual for a sua causa, os internados enterrarão sem formalidades o 
cadáver na cerca, décimo terceiro, a comunicação entre a ala dos pacien‑
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tes e a ala dos suspeitos de contágio far‑se‑á pelo corpo central do edifício, 
o mesmo por onde entraram, décimo quarto, os suspeitos de contágio que 
vierem a cegar transitarão imediatamente para a ala dos que já estão cegos, 
décimo quinto, essa comunicação será repetida todos os dias, a esta mes‑
ma hora, para conhecimento dos novos ingressados. O governo e a Nação 
esperam que cada um cumpra o seu dever. Boas Noites.2

Instaura‑se então um conflito entre o particular e o público apresentado 
no momento em que o Governo inibe os cegos da convivência em sociedade, 
criando para eles uma sociedade diferenciada. É bem verdade que o Governo, 
no seu papel de guardião da paz social, prima pelo bem‑estar coletivo, enten‑
dido como interesse coletivo o conjunto de interesses individuais, no entanto, 
não é dado o mesmo tratamento aos cegos e aos demais cidadãos. Os cegos têm 
sua dignidade violada, ficam isolados sem qualquer forma de amparo tendo seu 
direito individual constrangido, ao fundamento do primado do interesse públi‑
co. As pessoas postas em confinamento pensam, inicialmente, que o Governo 
está à procura de solução para a suposta epidemia, mas verificam com o pas‑
sar do tempo, que elas constituem simplesmente um problema que foi posto de 
lado, e que a intenção do Governo era apenas de afastar o incômodo e prosse‑
guir sua rotina normal.

Inexistente então, nesse governo, a visão ética de Aristóteles que entendia que 
a felicidade social e a vida boa e digna somente seriam alcançadas se a cidade fos‑
se governada por um homem sábio e com um caráter ético, e que a participação 
dos cidadãos na vida pública era imprescindível para o bom funcionamento do go‑
verno. Ao que parece, a ideia de deixar os contaminados em confinamento não era 
para resolver‑lhes o problema, procurando a cura, mas sim de manter a ordem fora 
do manicômio e por consequência manter no poder o governante. 

À medida que o tempo passa, dentro do manicômio, pessoas que ocupavam a 
ala dos contaminados e que ficavam cegas tentavam esconder a cegueira para não 
passar à ala dos cegos onde certamente a sobrevivência era mais difícil. Os outros 
contaminados resistem em aceitar entre eles uma pessoa que se tornou cega. Ób‑
vio que assim sua exposição com a contaminação e a possibilidade de tornarem‑se 
cegos seria então mais consistente. Situação conflituosa então entre os contamina‑
dos e os novos cegos.

2 SARAMAGO, José. Op. cit., p. 49‑51.

Direito Filosofia e Arte.indd   180 17/07/12   10:32



181Análise do Ensaio sobre a Cegueira de josé Saramago

Em ambas as camaratas, tanto na dos cegos como na dos contaminados, em 
decorrência do descaso do Governo e dos vários casos já constatados de cegos e 
contaminados pelo mal‑branco, superlotando o manicômio, falta água, falta comi‑
da, falta espaço e privacidade. Isso por si já gera um conflito, ainda mais entre inú‑
meras pessoas com hábitos e formações diferentes, todas privadas do sentido da 
visão.

Impossível, neste momento de crise, esperar dessas pessoas um comporta‑
mento ético para com seus semelhantes. Segundo Leonardo Boff,3 a ética se fun‑
da na justa medida entre a paixão e a razão. Só quando nos apaixonamos sentimos 
e criamos valores para as coisas, mas para não exorbitarmos nesse gozo, que pode 
ser destruidor, a razão entra em cena figurando como superego para regrar as pul‑
sões da paixão, para ordenar, disciplinar e definir sua direção. Emergem daí as for‑
ças que sustentam uma ética humanitária: a ternura e o vigor.

Inexiste nessas pessoas maltratadas pela cegueira real ou iminente, qualquer 
possibilidade de dar afeto ou ternura, não havendo então o furor da paixão a ser 
controlado pela razão. Não existe paixão, nem razão. Estão reduzidas ao mais puro 
e incontrolável instinto inerente aos seres irracionais.

Não só em razão desse quadro caótico, mas como em qualquer segmento da 
sociedade, verificamos a presença do homem bom e do homem mau. Um grupo de 
cegos de má índole, originada talvez em razão da quarentena, dominou o manicô‑
mio munido de uma arma de fogo que um deles trouxera e pedaços da armação das 
camas que utilizaram como porretes, praticaram as mais atrozes barbaridades com 
os demais cegos. Apossou‑se das caixas de comida destinadas a todos, exigindo pa‑
gamento por elas, em princípio com os pertences que os cegos possuíam, depois 
o pagamento com a usurpação do corpo das mulheres. Todos sujos, fétidos, num 
lugar imundo, num nível de irracionalidade abaixo daquela verificada entre os bi‑
chos. Cabe‑nos lembrar que apesar das discussões doutrinárias no sentido de que o 
comportamento do homem é produto puro da genética, predominam as teses con‑
clusivas de que a personalidade é produto da genética e do ambiente.

Os cegos que não estavam com suas companheiras exigiam que as mulheres 
se apresentassem aos cegos maus para pagarem‑lhe a comida. Diziam: “Que im‑
portância teria irem lá as mulheres duas vezes por mês a dar‑lhes o que as deu para 
dar‑se a natureza?” Os que estavam com as companheiras assim não queriam, mas 

3 BOFF, Leonardo. Ética e formação de valores. Disponível em: www.leonardoboff.com/
site/vista/2003/jun06.htm. Acesso em: 19 dez. 2006.
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elas, com o espírito de grandeza peculiar da mulher, se prestaram a essa humilha‑
ção para não matar de fome todos que ali se encontravam.

Sabemos que a ética, como parte da filosofia constitui‑se em núcleo especula‑
tivo e reflexivo sobre a complexa fenomenologia da moral na convivência humana. 
Mas, nesse caso, não há que se falar em conduta amoral ou antiética das mulheres, 
tampouco de infidelidade, posto que sua atitude não demonstra busca de satisfação 
sexual fora do par conjugal a configurar o que juridicamente se tem por infidelida‑
de. Mas, tão somente, cumprem seu dever de mútua assistência, prestando socor‑
ro material (no caso, alimentar) ao marido. E por um gesto de nobreza, aos demais 
companheiros.

Os conflitos aqui demonstrados decorrem da cegueira física do homem. No 
mundo do direito, os conflitos originam‑se, não da cegueira física, mas da cegueira 
espiritual, moral ou intelectual, ou até mesmo da falta de bom‑senso que impede o 
homem de ver a limitação entre o seu direito e o direito do outro.

Internamente, os personagens centrais do livro também sofrem conflitos, 
como por exemplo, o cego ladrão que surpreendentemente se põe a refletir sobre 
sua conduta ilícita de furtar o carro do primeiro cego: “Se não tivesse roubado o 
carro não teria ficado cego”. O primeiro cego: “Se não tivesse desconfiado da gene‑
rosidade do ladrão em me fazer companhia esperando minha mulher, não teria o 
carro roubado, mas agora, de que me adiantaria um automóvel?”

Mas o maior conflito interno é o da mulher do médico, pois apenas ela vê, to‑
mando para si a “responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam”.

Quando foram recolhidos os pertences dos cegos bons para pagarem a comi‑
da aos cegos maus, a mulher do médico escondera uma tesoura com a qual, poste‑
riormente viera a assassinar seu algoz, o chefe dos cegos maus, naquele malfadado 
episódio em que as mulheres sofreram todo o tipo de humilhação e ofensa sexual, 
moral e espiritual em troca de alimentos. A partir daí, sem saber quem o havia ma‑
tado, os cegos maus suspenderam o fornecimento das caixas de alimento até que 
lhes entregassem o assassino.

Pensava ela então: se alguém aqui morrer de fome a culpa será minha.

A mulher do médico, personagem central, vê esta situação de uma forma úni‑
ca, de um ângulo próprio. Sua percepção da realidade vivida apresenta‑lhe o ser 
humano na sua verdade real, e a leva para o nível de consciência reflexa. Com a vi‑
são voltada para si mesma, ela consegue perceber quão frágil é o ser humano. Seu 
sofrimento é o mais intenso, pois além da mesma percepção que todos têm ela efe‑
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tivamente vê toda a podridão física e moral do homem. Apesar de todo o esforço 
para auxiliar seu marido e seus amigos, ela sente as forças exaurirem. E mais uma 
vez tem sentimentos conflitantes: “Talvez fosse melhor não ter olhos do que aguen‑
tar tamanho fardo”.

Em meio a tamanhos conflitos, já sem qualquer equilíbrio, os cegos se deba‑
tem, se agridem, não só a convivência, mas a sobrevivência na quarentena se tor‑
na impossível. A fome, muito mais em razão da real inexistência de comida, pois os 
alimentos não chegam mais aos recolhidos, do que das exigências dos cegos maus, 
acelera o caos definitivo. Uma cega anônima que portava ainda um isqueiro arras‑
ta‑se sorrateiramente para a ala dos cegos maus e ateia fogo iniciando um incêndio 
em todo o prédio. Pessoas foram queimadas, outras pisoteadas, tudo no afã de so‑
breviver a mais uma enorme tragédia.

Os personagens centrais da história sobrevivem ao incêndio, mas ao sair do 
manicômio se deparam com uma cidade morta, talvez numa situação mais caótica 
do que a vivida no manicômio: “Toda a população cegara”.

A busca pela sobrevivência torna‑se cada vez mais angustiante e árdua. Toda 
a cidade está em estado de podridão imensa. Cadáveres espalhados por todos os 
lados, os sobreviventes lutam como animais por restos de alimentos misturados à 
imundice; a água praticamente inexiste, é recolhida água das chuvas; o sol traz ago‑
ra o desespero com o calor que propaga o mau cheiro.

No entanto, nossos personagens mostram‑se coesos em sentimentos, numa 
união que certamente não teriam se pudessem ver, numa total carência de afeto. A 
mulher do médico guia todos, levando‑os inicialmente até a casa da rapariga dos 
óculos escuros, que ainda tinha esperança de encontrar seus pais, mas foi em vão. 
O primeiro cego também quis ir até sua casa. O velho da venda preta não cogitou a 
hipótese de retornar ao seu antigo quarto, morava sozinho e não tinha ninguém a 
quem procurar. O rapazinho estrábico, ainda ansiava encontrar sua mãe, mas não 
tinha como procurá‑la. As casas não mais pertenciam a ninguém. Os cegos peram‑
bulavam pelas ruas em busca de comida, sós ou agrupados, pernoitando na casa 
onde encontravam alimento e partindo depois em uma nova busca. Todos se hos‑
pedaram então na casa do médico, onde foram lavados e cuidados por sua mulher.

A mulher do médico, sempre forte e otimista, era quem saía em busca de ali‑
mento para todos, às vezes só, às vezes com algum membro de seu grupo. Depara‑
va‑se vez em quando com alguns cegos reunidos nas ruas, pregando coisas diver‑
sas, entre elas a necessidade de um governante, ainda que cego, para organizar a 
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cidade. Percebemos que, apesar do conflito instaurado inicialmente entre o públi‑
co (governo) e o particular (cegos e contaminados), os próprios cegos entenderam 
pela necessidade de um governo. Para viver em sociedade as pessoas precisam de 
regras de convivência e governabilidade. Organização = paz social; Desorganiza‑
ção = conflito, caos.

Numa de suas peregrinações, acompanhada do marido, sentiu suas forças 
exaurirem, e ao adentrar uma igreja, imaginando ser um lugar talvez mais limpo e 
espaçoso para descansar (o que não era verdade, a igreja também estava no mes‑
mo caos que o resto da cidade), verificou que todas as imagens dos santos, inclu‑
sive as pinturas das paredes e dos tetos estavam com os olhos vendados, cobertos 
com uma venda branca, só havia uma mulher que não tinha os olhos tapados por‑
que já os levava arrancados numa bandeja de prata. “As imagens veem com os olhos 
que as veem.”

Neste momento, podemos imaginar que o autor queria remeter o leitor ao seu 
subconsciente, demonstrando que a imagem é o reflexo daquele que a vê. Se não 
vemos a imagem ela também não nos vê. O tipo de cegueira tratada pelo autor é 
inerente ao ser que só vê aquilo que quer ver. A cegueira tradicional se estabelece 
com a ausência de luz, inexistência de visão. A cegueira de Saramago, ao contrá‑
rio, é a intensidade exorbitante de luz, impedindo a visão. Pela teoria sobre a ori‑
gem das cores de Isaac Newton, o preto é a ausência de cores e o branco a sobrepo‑
sição de todas as cores.

Podemos também imaginar que, com a fama de ateu que sabemos ter o autor, 
ele queria nos mostrar que a religião cega às pessoas, que são guiadas como cordei‑
ros pelo seu instituidor (instituidor da religião). Demonstração de uma cegueira 
imposta pelo poder de persuasão e convencimento dos mais fortes.

A mulher que não tem seus olhos tapados, mas não pode ver porque os traz 
numa bandeja de prata reflete a imagem da mulher do médico que empresta seus 
olhos aos demais. Ou retrata o desespero da mulher que os arranca e sucumbe tam‑
bém à cegueira? Talvez fosse melhor não ter olhos do que ver o que se vê.

Concluo então que tal cegueira branca faz refletir que quanto mais se conhe‑
ce, quanto maior a claridade do conhecimento, mais se percebe que nada se conhe‑
ce, que menos se sabe, que menos se vê, e mais se sofre. Talvez os alienados mentais 
e também os alienados por opção sejam mais felizes, pois não passam pelo proces‑
so de exclusão determinado pela raridade das coisas que são insuficientes para to‑
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dos. (“Subsídios ao conceito de raridade poder e violência segundo J. P.Sartre”, por 
Doutor Sebastião Trogo, 1988).

Após descansar e recuperar as forças, o médico e sua mulher voltaram à casa, 
e, como que por milagre, o primeiro cego voltou a enxergar, depois o médico, de‑
pois a rapariga dos óculos escuros e assim sucessivamente. Gritos eram ouvidos da 
parte externa do apartamento: “Estou vendo! Estou a ver!”

Assim termina a história contada por José Saramago em que cada leitor vive 
uma experiência imaginativa única, no esforço de recuperar a lucidez.

Só sentimos falta realmente daquilo que perdemos. O que nunca tivemos não 
sabemos como é. É por isso que o autor recomenda: “Se podes olhar, vê. Se podes 
ver, repara”. Ver as coisas significa posicionar‑se diante delas. Reparar é trazer a per‑
cepção da coisa para dentro da consciência, tornando sua existência real e aparan‑
do as arestas, ou seja, fazendo os reparos e ajustes necessários para melhor adap‑
tá‑la ao nosso ser. Não se trata só de reparar o significado das coisas, mas também 
de proceder à reparação do que foi perdido, ou mutilado.

A obra trata de situações de conflito existentes entre o público e o particular, 
entre particulares; conflitos internos ocorridos na consciência de cada um; tudo 
passando por uma questão ética: a ética do governante, a ética no convívio social e 
a ética pessoal. A ética que, nas palavras do Prof. Nuno Coelho, nada mais é do que 
o “desafio de controlar o animal que somos” – uma coisa que não tem nome, essa 
coisa é o que somos.

Referências Bibliográficas
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O presente paper é o resultado dos estudos realizados durante o curso “Feno‑
menologia do Conflito”, ministrado pelo professor Sebastião Trogo.

Nosso objeto de estudo será a obra consagrada e popular escrita por Alexan‑
dre Dumas, Os três mosqueteiros. Pretendemos verificar alguns dos muitos confli‑
tos existentes nesta obra.

É interessante ver que quando se começa a ler esta obra ocorre um conflito in‑
terno no leitor, já que se imagina conhecer a história toda a ser lida.1 Ledo enga‑
no. As versões cinematográficas criadas até hoje não conseguiram repetir a história 
original, deixando inclusive muitos personagens e tramas excluídos da tela.2

A história gira em torno de D’Artagnan, proveniente da região da Gasconha, 
que tem apenas dezoito a vinte anos de idade.3 Este jovem saiu de sua terra natal 
para ser mosqueteiro do rei em Paris. Porém, antes de conseguir atingir tal feito 
passou por várias aventuras e conflitos.

O primeiro conflito aconteceu justamente quando ia para a “cidade das luzes”.4 
Encontrou‑se com cavaleiros que conversavam e riam muito. Quando soube que 
ridicularizavam a figura de seu cavalo, ficou irritadíssimo. Sua montaria realmen‑
te causava espanto e risos. Seu cavalo era um animal de cor amarelada, com doze 
a quatorze anos de idade, sem pelo no rabo e com tumores ossificados nas pernas.

Como D’Artagnan era gascão não suportou as risadas proferidas e lançou‑se 
a lutar contra os cavaleiros. Porém, antes que sua investida pudesse se concretizar 
dois ouvintes interferiram e passaram a desferir uma chuva de golpes com pedaços 
de pau contra o aspirante a mosqueteiro. Este atingido na cabeça desfaleceu.

Quando chegou a Paris o jovem D’Artagnan arrumou mais conflitos. Na ver‑
dade três. O interessante é que estes três conflitos serviram para se selar a maior 
amizade entre quatro pessoas que se tem notícia na literatura mundial.

1 Devido ao numero enorme de versões cinematográficas. Aquele que tiver a oportunida‑
de de ler o texto original verá que existem versões de Os três mosqueteiros que absoluta‑
mente seguem a obra.

2 Podemos citar como exemplo a personagem “Condessa de Winter”, personagem singular 
que influencia a vida de todos os personagens diretamente.

3 O autor no texto original chega a comparar o aspirante a mosqueteiro a Don Quixote aos 
dezoito anos de idade, sem armadura, vestido num gibão de tom azulado.

4 Nome dado a Paris devido ao movimento Iluminista, visto que seus idealizadores eram 
provenientes da cidade francesa.
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Após se recuperar do incidente acima narrado, D’Artagnan chegou a Paris e 
foi aprovado como aspirante a mosqueteiro pelo Sr. de Tréville, chefe da guarda do 
Rei da França. Porém, ainda na sala do chefe dos mosqueteiros, nosso herói viu 
pela janela a figura do homem que ridicularizou seu cavalo em sua vinda a Paris, e 
se pôs a persegui‑lo, saindo como um louco do aposento em que estava.5

Porém, logo na saída trombou‑se com um mosqueteiro ferido no braço. Logi‑
camente, o soldado do rei deu um urro de dor. Quando do incidente o jovem gas‑
cão tentando reiniciar a perseguição pediu “perdão” ao estranho e tentou, em vão, 
continuar sua perseguição. Porém, o desconhecido agarrou o jovem, com o braço 
não ferido, e chamou sua atenção fortemente. D’Artagnan reconheceu o estranho 
que era simplesmente um dos melhores soldados do rei, Athos.

Porém, apesar das desculpas dadas por D’Artagnan, estas não foram aceitas 
e na pressa de continuar sua perseguição e de se livrar de Athos marcou um due‑
lo com o mosqueteiro ao meio‑dia daquele dia, em um local determinado. Com o 
prélio marcado, pôs‑se em marcha e continuou a sua caça.

Mas, aquele dia não era o dia de sorte para D’Artagnan. Nem mesmo andou 
cem metros e tropeçou em outro mosqueteiro. Desta feita em Porthos.

Após nova e brevíssima discussão com o mosqueteiro, D’Artagnan marcou 
um duelo com Portos às treze horas daquele mesmo dia.

Continuando em sua perseguição, o jovem deu‑se desta feita com Aramis. Po‑
rém, desta vez não ocorreu nenhum acidente físico. Ocorre que, sem perceber, o 
jovem D’Artagnan pôs em xeque a honra de uma donzela. Aramis que era muito 
educado não satisfeito tomou as dores da honra da donzela e marcou duelo para as 
quatorze horas daquele dia.

Incrivelmente, em menos de dois dias em Paris, D’Artagnan conseguiu se me‑
ter em nada menos que em três conflitos (discussões), e estes iriam transformar‑se 
em mais três duelos.

Ao meio‑dia estavam Athos e D’Artagnan frente a frente para a peleja. O mos‑
queteiro pediu ao jovem gascão que esperasse seus padrinhos do duelo.6 Quando 
estes chegam surpresa geral, visto que os três mosqueteiros viram que duelariam 
com o mesmo infeliz, no mesmo dia, porém, em horários diferentes.

5 Tréville chega a exclamar que o jovem D’Artagnan tinha o diabo no corpo.
6 O padrinho no duelo tem a missão de cuidar para que o oponente não seja desleal, além 

de intervir como juiz no caso de dúvidas sobre suas regras.
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Após gentis trocas de elogios, quando finalmente os dois duelistas começa‑
riam a ação, chegaram os soldados do cardeal, dando voz de prisão aos quatro, pois 
era proibido duelar diante do público.

Eram cinco os guardas do cardeal que davam ordem de prisão aos mosquetei‑
ros. Lembramos que os mosqueteiros e os guardas do cardeal eram historicamente 
inimigos. Os mosqueteiros não se renderam aos guardas do cardeal e D’Artagnan 
se colocou ao lado dos primeiros.7

Este conflito inesperado fez com que o jovem gascão se aproximasse dos mos‑
queteiros e lutassem juntos contra os temidos guardas de sua eminência, o carde‑
al Richelieu.

Com o fim da contenda, quatro dos guardas do cardeal estavam abatidos e o 
último rendeu‑se.8

Após este conflito, quando os três mosqueteiros e o aspirante a tal venceram 
os guardas do cardeal nasceu um enorme respeito entre os quatro. De duelistas pas‑
saram a companheiros.

Desta forma, vê‑se que muitas vezes do conflito pode‑se fazer nascer um ami‑
zade, desde que haja respeito entre os contendores e compreensão da importância 
de observância dos costumes, leis ou regras tradicionais. No caso foi o que aconte‑
ceu, observando os costumes da época e o respeito entre os litigantes, que originou 
o companheirismo entre os mosqueteiros e o jovem gascão, podemos verificar o 
sentido da própria histórica. Também foi necessário o surgimento de outro confli‑
to, desta vez com inimigos que não mostraram respeito por nenhum deles.

A admiração do jovem pelos mosqueteiros, o respeito entre os litigantes, o 
desprezo dos guardas do cardeal pelos que tentavam “tranquilamente” duelar, fez 
com que se forjasse neste dia, entre o brandir das espadas uma amizade que se re‑
sume na frase: “Um por todos e todos por um”.

Referência bibliográfica
DUMA, Alexandre. Os três Mosqueteiros. Trad. Mirtes Ugeda. São Paulo. Nova Cultural, 

2003.

7 O duelo de D’Artagnan com os mosqueteiros jamais se deu por animosidade do jovem 
com os mesmos, mas sim por mero acaso.

8 Ressalte‑se que o guarda do cardeal somente se rendeu quando seu superior ferido orde‑
nou tal ato.
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Em 1966, Farenheit 451, do diretor francês François Truffaut – seu primeiro 
filme em cores e seu único em língua inglesa –, é lançado. O filme, inspirado no li‑
vro homônimo do americano Ray Bradbury, distopia lançada em 1953, dá‑nos re‑
trato de uma sociedade sem livros; sem história.

Já em seus créditos iniciais, dá prenúncio da realidade que mostrará. Dife‑
rentemente dos créditos escritos, cuja ausência nos incita estranhamento – dada 
a tradição que veio a consagrar seu uso no cinema –, ele tem seus créditos iniciais 
narrados enquanto nos são apresentadas antenas de televisão ao topo de casas. A 
referência à massificação das fontes de conhecimento já é explícita, referência à 
deterioração do conhecimento à categoria de informação; o título também já dá 
prenúncio: deve‑se à temperatura em que as folhas de papel entrariam em com‑
bustão – 451°F1 –, há como foco, no filme, bombeiros, os quais não buscam apa‑
gar incêndios como nos são conhecidos, mas outro tipo de incêndio, o da arte – 
que contagia tal como incêndio2 –, combatem‑no por meio do fogo, dominando 
suas chamas por um impulso ainda mais violento, fruto de uma tentativa de con‑
trole, de poder.

Conhecemos, então, o trabalho desse grupo de bombeiros, entre eles Guy 
Montag, homem resignado, que, como admite em diálogo com o capitão de sua 
companhia, deixaria de observar a grama crescendo, como faz em seus dias de fol‑
ga, caso isso viesse a ser proibido pela lei. Montag não tem qualquer resistência às 
exigências daqueles à sua volta, às de sua cultura; pode‑se afirmar que ele, como 
mais tarde acusará alguns com quem vive, apenas mata tempo, preenche‑o sem 
qualquer expressão da própria vontade – a qual se encontra já estrangulada e não 
é compreendida aqui como anseio passageiro, mas como uma vontade sisífica –, 
como em espera.3

1 O que, entretanto, não corresponde à realidade, a temperatura seria essa se os graus fos‑
sem Celsius; escolheu, portanto, Bradbury, o título também por sua sonoridade.

2 POMPÉIA, Raul. O Ateneu. 2. ed. Apresentação e notas de Emilia Amaral. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2005. p. 165.

3 Lembramos aqui da peça Esperando Godot do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, 
que foi descrita por Günther Stern no ensaio Ser sem tempo: sobre Esperando Godot, de 
Beckett como antifábula, como fábula‑negativa, pois “esta fábula não mais corresponde 
ao ideal de fábula clássica. Mas como se trata de uma fábula sobre um tipo de vida que 
não mais tem algo que possa ser apresentado sob a fórmula de fábula, é sua própria fra‑
queza, seu próprio fracasso que constituem sua força; se sofre de falta de coesão, é por‑
que a falta de coesão é sua matéria constitutiva. Se ela renuncia a relatar uma ação, o faz 
apenas porque a ação que descreve é a vida desprovida de ação. Se desafia a convenção a 
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É‑nos apresentado, no filme, um mundo em que a arte, a qual “nasce do en‑
tusiasmo da vida, do vigor do sentimento, e o atesta”4 ou que simplesmente é meio 
de imitação – imagem, reflexo –, não está presente; um mundo em que não somen‑
te a arte como forma de atestar a vida foi esquecida, mas também a arte como ins‑
trumento de cognição – i.e., que quando anteparo na relação com o mundo a torna 
autêntica –, toma‑se, nesse mundo que nós é disposto, o fenômeno como a reali‑
dade, a aparência não é contrastada com outras possibilidades que poderiam se re‑
velar nem com sua não possibilidade: personagem no filme de Truffaut “se esque‑
ce, pois, das metáforas intuitivas originais tais como são, metáforas, e as toma pelas 
próprias coisas”,5 ou seja, seu conhecimento é tautológico, se dá pelo desdobramen‑
to daquilo que está dado, está limitado a uma esfera fechada de compreensão que 
não permite dissonância da sua cognição, impedindo a gênese de qualquer tipo de 
transvaloração.

Mais tarde assistimos a um diálogo de Montag com uma jovem enigmática, 
Clarisse. É a partir dessa conversa que nosso Bombeiro é incitado a uma superação 
de sua compreensão. Clarisse, questionando‑o, põe em dúvida os valores que sus‑
tentariam sua compreensão, finda o diálogo com duas perguntas frugais: pergunta 
a ele se já leu os livros que queima e se é feliz, perguntas que o chocam, iniciando 
nele estranhamento que o acompanhará de forma crescente pelo resto do filme, até 
que cede a ele lendo um livro.

Ao ler, no advento da arte, nosso protagonista tem sua realidade chocada, ela 
se abre; consequentemente a isso, Montag se abre a novas compreensões, seu pen‑
samento, antes preso pelos meios de sua cultura, de sua linguagem, é desenfeitiça‑
do; a arte, assim como a filosofia – seria “luta contra o enfeitiçamento do nosso en‑
tendimento pelos meios da nossa linguagem”6 –, é, na obra de Truffaut, o meio pelo 
qual suas personagens têm para lutar contra a sua própria cultura e a possibilida‑
de de submissão às formas de compreensão por ela colocadas, daí a afirmação do 
Capitão com respeito à infelicidade gerada pela arte: pois ela desigualaria as for‑

não oferecer história alguma, o faz por descrever o homem eliminado da, e desprovido 
de história”, situação que encontramos também em Farenheit 451, apesar que de forma 
menos grave.

4 POMPÉIA, Raul. Op. cit., p. 165.
5 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. 1. ed. Trad. e 

org. Fernando de Moraes Barros. São Paulo: Hedra, 2008. p. 40.
6 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 1. ed. Trad. José Carlos Bruni. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 65.
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mas de entender, e, consequentemente, ampliaria as formas de entender a felicida‑
de, sendo que isso impediria a felicidade geral; recorrem, então, ao obscurecimento 
da compreensão, à queima dos livros – em referência explícita Truffaut põe o Ca‑
pitão a dizer “Queimem os livros” enquanto segura exemplar do livro Mein Kampf 
de Adolf Hitler –, os livros, a arte, seriam, para aquele mundo do Capitão, meio de 
manifestação de um egoísmo humano, meio de uma disputa sobre o que realmen‑
te é ou deveria ser. Afirma‑o promovendo um cessar do que é; o que era – antes a 
desvelar novas realidades, mundos, quando em disputa – passa meramente a exis‑
tir insipidamente.7

Começada essa descoberta Guy sente‑se impelido cada vez mais a conhecer 
novas realidades por meio da leitura; Linda, sua esposa – a qual cabe descrevermos 
aqui, brevemente, como um ser humano que é apenas “casca” – descobrindo que 
seu marido estava a ler, fica aterrorizada, contestando seus motivos para ato tão 
condenável, ele então lhe explica que: “Por trás de cada um desses livros há um ho‑
mem. Isso que me interessa” e, em um segundo momento em que esse conflito se 
repete que: “Eu tenho de ler, eu tenho de alcançar a lembrança do passado!”. Essas 
colocações deixam explícita a possibilidade da arte que vínhamos tratando até ago‑
ra, a obra de arte como realidade pronta – não que essa realidade esteja terminada 
– a se abrir; como mundo a ser descoberto.

Uma obra de arte, especialmente a literária, na descoberta da realidade que 
esconde, possibilitaria a constante transfiguração do sujeito, a qual se daria em um 
mundo compreendido enquanto fenômeno estético o qual se coloca “se (...) a arte 
não for apenas imitação da realidade natural, mas precisamente um suplemento 
metafísico dessa realidade natural, colocada junto dela a fim de superá‑la”,8 a arte 
na transfiguração dos impulsos artísticos naturais, cria novos horizontes, a transfi‑
guração é constante na medida em que é incitada a criação na relação com o mun‑
do, a qual se apresenta enquanto tarefa atestar verdades, ou seja, o processo por 
qual Montag está passando, quando levado ao limite, significaria uma atitude artís‑
tica diante do mundo, de constante disputa criativa no atestar verdades, ou melhor, 
compreensões de mundo, a qual o manteria vivo, aberto.

7 HEIDEGGER, Martin. Introduction to Metaphysics. 1. ed. Trad. Gregory Fried e Richard 
Polt. New Haven & London: Yale University Press, 2000. p. 65‑67.

8 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. 1. ed. Trad. Jaime Guinsburg. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2007. p. 138.
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Essa abertura, segundo Heidegger, estaria estritamente relacionada com a ver‑
dade quando compreendida em seu sentido mais profundo, de Verdade: para ele a 
verdade é abertura do ente,9 ou seja, a possibilidade de saber é necessariamente co‑
nexa à abertura do ente, ao enfrentar essa condição dentro dela mesma, a qual se 
contrastaria, em Farenheit 451, ao impulso ao domínio, característico do homem 
moderno, que pretende o domínio objetal inclusive quanto ao próprio sentimento, 
domínio que leva a um fechar‑se dentro de certas formas de compreensão, na qual 
o domínio tem fundamento, mesmo que somente pretenso – o que observamos 
no filme na tentativa de superação do sentimento, o qual fica claro em cena quan‑
do Montag, ao ler trecho da novela David Copperfield de Charles Dickens às ami‑
gas de sua esposa, causa repulsa, motivada pelos sentimentos aflorados pela leitura, 
os quais seriam doentios, pois para elas, as novelas são doentias e lê‑las é traço de 
crueldade, chega a dizer uma delas para o bombeiro: “Você é um homem cruel. To‑
das essas palavras; palavras imbecis. Palavras más, que ferem pessoas. Não há pro‑
blemas suficientes?”, há a tentativa de administração da própria felicidade por meio 
de uma supressão das vontades, dos sentimentos, reproduzem o que faria o homem 
racional, o qual segundo Nietzsche “conduzido por conceitos e abstrações apenas 
rechaça, por meio destes, a infelicidade, sem granjear para si mesmo uma felicidade 
a partir das abstrações (...) se esforça ao máximo para libertar‑se da dor”.10

A disparidade do homem que Montag se tornou em relação àqueles a sua vol‑
ta se torna tamanha que parece, realmente, que a tese do Capitão a respeito da arte 
causadora de infelicidade poderia estar correta. A situação tem seu cume quando 
Linda, a esposa de Montag, denuncia‑o, o que acaba o levando a uma fuga, a um 
isolamento entre outros que, como ele, são vistos como ameaça à forma de vida co‑
mum; a escolha dele por uma vida nesse isolamento da forma de vida que antes co‑
nhecia apenas nos confirma a transfiguração da compreensão de Montag, radical a 
um ponto em que não pode dela renunciar, prefere o abandono do que antes preza‑
va, o que antes valorava muda de figura, agora viverá entre aqueles que como ele se 
sacrificaram pela arte, que se tornaram livros para preservar os homens que Mon‑
tag via nos livros.11

9 HEIDEGGER, Martin. Op. cit., p. 23.
10 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdade e mentira... cit., p. 50.
11 Montag se refugia entre pessoas que “se tornaram livros”, no filme essas pessoas não 

encontraram outra forma de preservá‑los senão a memória, cada uma dessas pessoas se 
tornou um livro por guardá‑lo na memória.
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Afastando‑nos, agora, de nossa tarefa, da qual esperamos ter extraído algum 
resultado, apesar da limitação da trilha que tomamos em sua consecução, cabe re‑
afirmarmos a arte como não somente instrumento de compreensão do mundo, na 
medida em que permite sua superação na abertura de novas interpretações, mas 
como atitude de compreensão, atitude de constante superação, que vai além de si 
mesma, a qual permite ao homem a compreensão de si mesmo e dos outros – e de 
seus problemas – fundada em horizontes além dos próprios, horizontes em cons‑
tante superação quando nessa atitude.
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Avançamos, afirmamos perante a nossa sociedade a “pluralidade” em substi‑
tuição ao valor “tolerância”, também de origem moderna. Agora, não respeitamos 
“cada um em seu quadrado” apenas, mas procuramos, ainda que retoricamente, de‑
fender o outro enquanto defesa feita a nós mesmos. Percebemos que o mundo do 
outro reflete e interfere no nosso mundo, e os mundos se fazem e perfazem cons‑
tantemente no conflito, no choque, na calmaria, na prosa e na reflexão de muitos 
mundos. “Mundo” como um conjunto de vivências (e, portanto de significados) 
construído ao longo de um tempo.1 Porém, dificilmente conseguimos compreen‑
der o que pluralidade significa sem que tenhamos que recorrer a alguns clichês te‑
óricos, cristãos ou somente recorrer aos movimentos sociais de caráter declarativo 
de um novo mundo que se deseja libertar.

A importância da pluralidade está relacionada justamente a um conjunto 
de elementos heterogêneos que possibilitam uma melhor convivência e com um 
maior número de pessoas, comunidades, nações com suas variadas idiossincra‑
sias. Dinâmica necessária, do ponto de vista ocidental, tendo em vista suas esco‑
lhas políticas nas últimas décadas, entre elas a adoção de um sistema dito demo‑
crático. Sistema esse que tem como inimigo a homogeneidade das comunidades 
e particularmente exige para sua viabilidade certa pluralidade de grupos e rela‑
ções. Sobre os perigos da disposição preguiçosa para a homogeneidade, Bauman 
já denunciava:

Quanto mais as pessoas permanecem num ambiente uniforme – na com‑
panhia de outras “como elas”, com as quais podem “sociabilizar‑se” de 
modo superficial e prosaico sem o risco de serem malcompreendidas nem 
a irritante necessidade de tradução entre diferentes universos de signifi‑
cações –, mais tornam‑se propensas a “desaprender” a arte de negociar 
um modus convivendi e significados compartilhados. Já que esqueceram 
ou não se preocuparam em adquirir as habilidades necessárias para viver 
com a diferença, não surpreende muito que essas pessoas vejam com um 
horror crescente a possibilidade de se confrontarem face a face com estra‑
nhos. Estes tendem a parecer ainda mais assustadores na medida em que 
se tornam cada vez mais diferentes, exóticos e incompreensíveis, e em que 

1 HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade europeia e a filosofia. Trad. Pedro Manuel 
Santos Alves. Fundamentos e Fronteiras do Direito: Revista do Programa de Pós‑Gradua‑
ção em Direito da UNIPAC, Barbacena, v. 1, n. 2, 2006.
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o diálogo e a interação que poderiam acabar assimilando sua “alteridade” 
se diluem ou nem chegam a ter lugar.2

E é nesse contexto que o filme Vênus, de Roger Michell, nos convoca ao deba‑
te. Debate acerca das moralidades, do politicamente correto, do preconceito e das 
preconcepções concebidas e constantes no momento em que se dá a relação eu com 
o outro e a relação eu com o mundo. Inspirado no conto Diary of a mad old Man 
de Junichiro Tanizaki, Vênus apresenta com delicadeza uma experiência consisten‑
te entre duas pessoas, Maurice e Jessie, representantes de gerações completamente 
distintas, convidando a nós, cinéfilos de plantão, ao debate sobre o outro, esse outro 
ser que está, distancialmente, próximo de nós, mas, identitariamente, distante. O 
filme desafia nosotros a entender as etapas desse processo e a necessidade de paixão 
nas relações para que façam significado pessoal, para lidar num primeiro momento 
com a pluralidade. Ainda, o filme pretende ultrapassar esse momento político atu‑
al, fruto da história ocidental, que parece se esgotar de afirmação (ou declaração) 
de direitos para superá‑lo – como exemplo de um processo – por meio da interna‑
lização desses valores, simbolizados aqui na pluralidade.

A história parece ser simples: Maurice, um velho senhor recém‑operado da 
próstata, cosmopolita, conhece Jessie, uma adolescente provinciana levemente re‑
belde que sonha em posar como modelo, e se apaixona por ela, fazendo disso um 
retorno a suas próprias “crises existenciais”. Ela, inicialmente, sente repulsa pelo ve‑
lho ator, mas na medida em que vai conhecendo Maurice e, portanto se adaptando 
a ele, também começa a refletir sua própria vida até que passa a amá‑lo. Engana‑se 
quem percebe a genialidade do filme em nos fazer rir com momentos engraçados 
típicos de “velhos”, ou típicos de “aborrecentes”, ou quem percebe apenas o óbvio, 
que “a paixão transcende gerações”, e que esse clichê é a essência do filme. Não, não 
se trata de uma paixão boba, nem de um clichêzão folhetisnesco apenas, veremos 
que se trata de um “militar” diferente por causas já afirmadas para que as pessoas 
se sensibilizem a senti‑la e militar pela mesma causa.

O diretor, com o filme, tende a dar naturalidade ao que seria completamen‑
te inóspito às pessoas. Maurice é velho, para lá de seus 70 anos, tem de lidar com a 
proximidade da morte, cheio de rugas, os remédios são sua companhia diária, usa 
roupas de vovô e não possui um fio de cabelo que não seja inteiramente branco, é 
bem humorado e levemente tarado, gosta de um rabo de saia. Bem no começo, lan‑

2 BAUMAN, Z. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2004. p. 135.
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ça um olhar para a câmera como se estivesse dizendo: “Esse sou eu, assim mesmo, 
antes dela”. Ela é Jessie, uma menina loira, geniosa, talvez tenha 18 anos no máxi‑
mo, usa conjunto e fru‑fru de cabelo na cor rosa‑bebê, com olhos grandes e sensu‑
alidade característica da jovialidade. No mundo dito “normal” eles não podem, ou 
não são propensos a viver uma história romântica. Além disso, trata‑se de uma so‑
brinha‑neta do melhor amigo de Maurice, Ian, o que reforça certo desprestígio so‑
cial perante um romance entre eles.

É nítida a diferença com que o tio‑avô se coloca diante da sobrinha‑neta: “Eu 
quero muito educar a garota, Maurice. Passar alguma coisa”, enquanto Maurice, ao 
levá‑la ao museu de Londres, sendo esse inclusive um espaço propício para ver‑
dadeiras aulas e ao falar da Vênus de Velasquez, deixa escapar ao final: “Vênus é 
uma Deusa, acompanhada de Eros, ela cria amor e desejo em nós mortais levando 
com frequência à insensatez e ao desespero. A merda de sempre”, mostrando igno‑
rar certa posição em que estaria, a de ensinar o outro, mas encontra‑se aberto a ser 
“educado” pela garota e pela vivência que essa tem a lhe passar.

A menina acabou de chegar do interior para morar em Londres com o tio‑avô 
que rapidamente se irrita com seus modos vulgares, sua falta de educação e ausên‑
cia de habilidades domésticas. Maurice, ao contrário, se encanta pela moça e pas‑
sa a fazer suas vontades, passa a levá‑la ao teatro enquanto ela quer assistir ao Rei 
Leão, leva ao museu, a lojas, a passeios diversos. Dois mundos estão postos desde 
o começo: o mundo do velho e o mundo da jovem. Com a câmera um pouco mais 
parada e distante quando se trata de falar sobre Maurice, o filme mostra justamen‑
te que ele já é um homem feito, vivido, resignado, longânime, com sua sabedoria e 
humor peculiar a um velho ator que já se divertiu muito, já amou o suficiente e tem 
o dom prático de perceber e presumir os acontecimentos que ocorrem a sua volta 
com facilidade, portanto não padece da ansiedade jovial da menina. Exemplo disso 
se dá quando Maurice prevê que ela já havia engravidado uma vez e que havia algo 
de errado e ainda não superado com o passado recente de Jessie, e cria um espaço 
para que ela conte da experiência anterior ruim.

O mundo da Jessie exigiu uma câmera mais móvel, uma filmagem mais no es‑
tilo caseiro, que foca em suas partes físicas, que se descontrola um pouco, se de‑
sequilibra, justamente pra mostrar que se trata de um mundo que ainda está por 
vir, ingênuo, infantil, meio capenga, com bastantes desejos, mas com pouca visão 
de futuro, das consequências que os atos contemporâneos à idade trazem. Isso fica 
claro com a cena em que ela pede para que Maurice pague uma tatoo feita em sua 
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mão em forma de cobra que ela imita do garoto que acabara de conhecer e que não 
ficará muito tempo ao seu lado.

E esses mundos são postos em conflito, são postos para prosear... Evidencia‑
mos no primeiro passeio dos dois como se dá o bate‑papo de mundos: Se Jessie não 
conhece os sonetos de Shakespeare declamados por Maurice: “Será um punhal que 
vejo a minha frente com o cabo ao alcance da minha mão? Venha, deixe que eu o 
apanhe. Não te apanhei ainda. Entretanto vejo‑te sempre.”. Maurice por sua vez não 
conhece os versos de Kylie Minogue: “Eu tenho muita sorte, sorte, sorte, sorte. Eu 
tenho muita sorte” cantados por Jessie. Maurice apresenta Vênus de Velasquez en‑
quanto Jessie leva‑o para a balada e apresenta Bacardi Breezer e uma ressaca poste‑
rior digna de jovem!

Como então tornar “naturável” um romance entre mundos absolutamente 
imiscíveis, tendo em vista a presença, inclusive no mundo de quem assiste o filme, 
de uma lógica consensual cotidiana e moralista? Primeiro, há um espaço construí‑
do no filme que cerca os dois personagens esféricos, tão propício a ser desenvolvi‑
do num âmbito interno, íntimo, no espaço das individualidades, nos “quartos” da 
vida – que é justamente a casa de Ian e em alguns outros momentos a própria casa 
de Maurice – quanto propício a ser desenvolvido num âmbito externo, público, no 
espaço das socialidades, nos “palanques” da vida, que são as ruas de Londres, os 
museus, as pontes... a praia.

Esse espaço é permeado pela liberdade de sentir e falar o que os impulsos de 
seus personagens determinam. Sejam eles impulsos dotados de preconceitos pejo‑
rativos ou impulsos de satisfazer o outro. Para mostrar essa ambiguidade entre o 
romance e a liberdade, em uma cena em que os dois estão na cozinha, aliás, mesmo 
local em que se conheceram e ela foi completamente alheia, ele diz que irá morrer 
em breve e pede para que ela deixe tocar em suas mãos. Ao mesmo tempo em que 
ela deixa ser tocada, diz que em qualquer outra parte lhe daria “náuseas”. Ou seja, 
podemos perceber que há um espaço para se relacionarem com a total espontanei‑
dade com que desejam se relacionar, sem intervenções morais externas, ou olha‑
res de juízo que não o próprio olhar juiz de si, nascido da relação natural entre eles.

Mas essa naturalidade só se faz possível com o hábito e com a adaptação. Aris‑
tóteles já havia nos esclarecido sobre o hábito do agir bem e seus resultados na 
aprendizagem:

As excelências, então, não se geram em nós nem por natureza, nem contra 
a natureza, mas por sermos constituídos de tal modo que podemos, atra‑
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vés de um processo de habituação, acolhê‑las e aperfeiçoá‑las. Além disso, 
tudo o que se constitui em nós depende em primeiro lugar de havermos 
recebido a sua condição de possibilidade e depois de termos procedido ao 
seu accionamento (...). É da mesma maneira, então, que adquirimos as ex‑
celências. Isto é, primeiramente pomo‑las em prática. É assim que também 
fazemos com as restantes perícias, porque, ao praticar, adquirimos o que 
procuramos aprender. Na verdade, fazer é aprender.3

Assim como Aristóteles, Vico também defendia que conhecer algo é saber 
fazer algo.4 O hábito, no filme é constantemente mostrado durante o processo de 
adaptação dele a ela, e dela a ele. Há uma evolução do que se pensa em relação ao 
outro, e do que se habitua a interferir no outro. Mas aqui deixamos claro que não se 
trata de qualquer hábito, não aquele velho hábito (de aceitar passiva e distantemen‑
te o outro) em que estávamos acostumados, hábito meramente tolerante, cristão até 
(“não faça aos outros, o que não quer que façam a você”), mas é um hábito pluralís‑
tico, participativo, ativo, resultado de um movimento antropofágico dos dois, sim 
antropofágico no sentido de Oswald de Andrade (tupi or not tupi), ou no sentido 
de Caetano Veloso com o tropicalismo, sim, ela traz a guitarra elétrica para dentro 
da bossa de Maurice, e ele refaz o samba, revê o jazz, degusta Jessie, cheira Jessie e 
a digere para fazer aflorar um eu melhor, um Maurice misturado.

Esse olhar juiz que cada um cria em si vem com o hábito do outro, vem com 
a presença cotidiana de suas atitudes, particularidades, vem com a troca, um tro‑
ca‑troca do que foram, do que são e do que querem ser, e ambas as vidas já não são 
mais as mesmas.

O hábito possibilita a identificação do outro em si, apesar de todas essas parti‑
cularidades do outro‑estranho. Maurice sublima, ao adquirir um conhecimento de 
si percuciente, diz ele em determinado momento: “Eu vou morrer e não sei nada 
sobre mim mesmo” e o que vemos em seguida é ele caminhando justamente para 
um autoconhecimento, aprofundando, por exemplo, sua relação com a ex‑mulher: 
“Eu amei você, durante um tempo, e o resto do tempo, eu gostei de você. Mais do 
que gostei”, diz Maurice, palavras seguidas de um beijo de despedida que pareciam 
estar presos à espera há muitos anos entre o casal. Ele parecia ter tomado conta até 
do próprio passado, leva Ian, por exemplo, seu velho amigo a um passeio de volta às 

3 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Antônio de Castro Caeiro. São Paulo: Atlas, 
2010. p. 43, Livro III.

4 WILSON, E. Rumo à Estação Finlândia. São Paulo: Cia. das Letras, 1986. cap. 1.
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raízes, nas palavras do amigo: “Adoro este lugar horroroso, ele me lembra o que eu 
queria me tornar” e terminam por dançar juntos ao som de um violino e um chello.

Jessie também passava pelo seu processo, supera as dores de uma gravidez não 
planejada, uma interrupção a contragosto, desabafando com ele, parece se acalmar 
diante da necessidade de ter e depender de alguém, passa a questionar a si própria 
sobre suas vontades e tem diminuída a sua ansiedade, começa inclusive a agradar o 
tio‑avô. Jessie inspira Maurice, é sua musa, sua deusa do amor, e como a Vênus de 
Velásquez, ao refletir no espelho, não passa de uma mulher, a Vênus de Maurice, ao 
refletir no espelho, não passa de uma menina, uma Lolita.

Atente‑se para cena em que Jessie coloca os brincos presenteados por Mau‑
rice. Nesta cena, ao beijá‑la no pescoço, Maurice pergunta: “Está sentindo cheiro 
de urina de velho?”, e ela responde: “Nem tanto esta noite”, sorrindo delicadamen‑
te diante do espelho, “pode beijar meus ombros” continua, “posso?”, pergunta ele 
em seguida, “três beijos” determina ela olhando diretamente para ele... uma mistu‑
ra presente o tempo todo no filme do que é grotesco e fiel aos nossos pensamentos 
mais moralistas, o politicamente incorreto, com a sutileza da mútua sedução entre 
eles. Como se o amor se desse justamente no abalo entre a liberdade do que se pen‑
sa e sente e a provocação para o que pode ser pensado e sentido... E mais de três 
beijos são dados o que resulta no comentário: “Eu disse três! E sem lambidas e ar‑
rotos, seu imbecil nojento”. Risos e o diálogo surpreendente e cativante: “Ah, você 
me satisfaz”, diz Maurice, “E você a mim”, termina Jessie.

Mas o mais genial do filme que expressa justamente essa naturalização do que 
é disgusting a certa moralidade dominante é a associação da trilha sonora típica 
de comédia romântica americana com o que rola entre os dois. A primeira música 
aparece numa cena em que Maurice a leva fazer compras, só para vê‑la feliz, sem ter 
ao menos dinheiro para pagar o vestido desejado por ela. Começa então uma dinâ‑
mica em que somos levados calmamente a perceber o romance que está ocorrendo 
entre os dois de forma tranquila, sem pesos morais ou questionamentos.

Ouvir Corinne Bailay Rae cantando Put your records on na cena da limusine 
em que o velho Maurice fantasia com as pernas e a saia curta (típica de uniforme 
americano) de Jessie, enquanto ela curte o vento nos cabelos que o passeio de li‑
musine lhe proporciona é confirmar essa percepção do romance, é nos forçar, es‑
teticamente, a gostar do belo e achar realmente belo o que é de fato belo, ainda que 
incomum. É dar o status de Vênus a quem é Vênus e até então estava à margem da 
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apreciação estética. E nesse momento quantas não são as possibilidades que pode‑
mos criar e, portanto, passar a sentir do que pode ser Vênus para nós?

Ou ouvir Like a star da mesma cantora justo depois que finalmente Maurice 
fala “Eu te amo, Vênus” tem o mesmo efeito, um clichê justo. Se o moribundo pode 
amar, quantas não são as possibilidades?

Inúmeras. Inúmeras são as possibilidades reais, do nosso cotidiano de pas‑
sar a ver beleza no que antes só era possível ver feiura. Como uma das personagens 
amantes de Bukowski disse:

Saia daí, velho gigante,
Saia desse buraco escuro, velho gigante,
Saia para a luz do sol, venha ao nosso encontro e
Deixe a gente botar margaridas no seu cabelo.5

A sexualidade no filme não é tratada como um produto mercadológico, mas 
construída a partir dessa intenção, e de forma realista, com roupas menos propa‑
gandísticas e mais corriqueiras do dia a dia, com momentos mais próximos da vi‑
vência comum de nós. Passamos então a olhar para situações do cotidiano com um 
juízo de beleza mais apurado, mais pessoal, individual do que aquele juízo dado, 
tanto por gerações passadas, como por indutores midiáticos. Passamos a reconhe‑
cer beleza em objetos esquisitos, grotescos, em pessoas exóticas, simples ou dito 
feias. E, consequentemente, nos sensibilizamos, inclusive de forma mais libidino‑
sa, com aqueles que não condiziam com nossos gostos, mas que passam a condizer 
agora, descobrindo o que há de mais íntimo e peculiar em nosso apreço. Sim, por‑
que o belo também é construído socialmente e passível de ser habituado, educado 
para que seu objeto seja substituído ou transformado.

Se fôssemos imprimir um olhar costumeiro, o jogo que há entre eles, comu‑
mente, não seria dotado de trilha tão hollywoodiana, provavelmente uma música 
característica de Londres, onde se passa a história. Mas não, o apelo é para todos, 
pois representa algo para além do local, para além do marginal. O que também ex‑
pressa uma preocupação política do diretor em criar em nós, mais uma vez falando 
dele, o hábito de perceber um romance aparentemente grotesco, como um roman‑
ce qualquer, digno de todos os elementos que uma comédia romântica folhetines‑
ca tem, com todas as pieguices e músicas clichês que tem direito. É a sedimentação 
do processo de aceitar o outro como ele é – e aí retomando a superação do mo‑

5 A personagem Lydia, em Mulheres de Bukowski.
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mento em que se afirma valores como direitos e se concretiza a internalização de‑
les – de forma que o que ele é, suas nuances, atinja a nós como humanos ociden‑
tais que somos.

Ultrapassa aqui um subjetivismo moral, de notório caráter moderno, em que 
o eu aceita que os outros, diferentes dele, vivam de forma também distinta da dele e 
de preferência longe, e quando possível enjaulados para que se possa controlar, “vi‑
sitar” nos momentos em que nos enjoamos de nós mesmos, evidenciando aí, nessa 
condição, um status de animalidade que esse outro‑estranho alheio e exótico ainda 
possui. Caetano Veloso, na música Um Índio faz crítica semelhante a esse sentimen‑
to de tolerância que tende a enjaular o outro e que deve ser superado, no caso o ou‑
tro são os índios:

E aquilo que nesse momento se revelará aos povos

Surpreenderá a todos, não por ser exótico

Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto

Quando terá sido o óbvio

Não, o filme vai além, o outro‑estranho nos atinge e passamos a depender dele, 
a desejar então uma liberdade e uma aceitação dele enquanto outro, para que assim 
nós possamos ser nós mesmos. Como se estivéssemos em um processo final de plu‑
ralidade, tendo sidos os direitos declarados, tendo sido feitos diversos movimentos 
sociais de afirmação de minorias, agora passam a ser, esses valores, produzidos, in‑
ternalizados pela cultura ocidental como direitos emocionalmente desejados. Que‑
remos e exigimos liberdade ao outro para que sejamos libertados a ter experiências 
consistentes como a de Maurice e Jessie.

Outro soneto de Shakespeare é dito por Maurice enquanto Jessie se banha, 
porém, à medida que declama para ela, o poema é interpretado por ele de forma 
distinta da interpretação feita por ela, percebe‑se que há uma porta entre eles, não 
só física, mas simbólica como se a conversa não estivesse se dando apenas no plano 
do dito entre eles, mas em outro plano, o plano individual deles com eles mesmos.

Também não é possível esquecermo‑nos da Paixão. Essa sim é fundamental 
para dar estímulo e incentivo no querer conhecer o outro, mas não necessariamen‑
te precisa ser uma paixão pura, instintivamente espontânea, pois dela se sabe que 
há muito de tradição embutida, há muito de social e resquícios de moralismos in‑
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crustados e escondidos, trata‑se de abrirmos caminho a um amor‑paixão constan‑
temente construído, como aquele anunciado por Stendhal em O Vermelho e o Ne‑
gro, ou seja, aquele consolidado justamente no eterno processo de cristalização da 
paixão, que enseja o amor, esse tão dependente de espontaneidade, como depen‑
dente de experiência e convivência com o outro.6

É a paixão que a personagem Jessie evoca nele que o faz deixar‑lhe espaço para 
os momentos em que ela deseja se descobrir como mulher, quando, por exemplo, 
ela sai com outros garotos em um horário típico de passeio deles, assim como é a 
mesma paixão que lhe provoca todos os mimos feitos a ela. E é a experiência e vi‑
vência com Maurice, o amadurecimento dos seus anseios de menina e a tomada de 
consciência desses reais desejos que a faz se apaixonar por ele e porque não amá‑lo. 
Bauman, por sua vez, também nos ajuda a entender o amor:

O amor, por outro lado, é a vontade de cuidar, e de preservar o objeto cui‑
dado. Um impulso centrífugo, ao contrário do centrípeto desejo. Um im‑
pulso de expandir‑se, ir além, alcançar o “que está lá fora”. Ingerir, absorver 
e assimilar o sujeito no objeto, e não vice‑versa, como no caso do desejo. 
Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição sendo o traço vivo 
do eu que ama. No amor, o eu é, pedaço por pedaço, transplantado para 
o mundo. O eu que ama se expande doando‑se ao objeto amado. Amar diz 
respeito a autossobrevivência através da alteridade.7

À medida que tem com ele algo que não tem com mais ninguém, e muito pro‑
vavelmente não consegue desenvolver com alguém de sua trupe, como o namora‑
dinho dela no filme, o sentimento por ele vai sendo construído sob uma lógica dis‑
tinta, marginal. Ela passa a enxergar nele uma fonte segura do tipo de amor que 
quer ter, da dedicação que quer despender para o outro e que quer que despendam 
com ela, da própria ideia de liberdade. Seria difícil exigir de todos nós uma relação 
de amor‑paixão com todos os outros, não é esse o ponto. O foco é o estímulo que 
possui o toque pessoal dado a uma relação com um outro‑estranho, de outro mun‑
do, diferente, para uma discussão posterior de si consigo mesmo, uma refutação 
ou reafirmação do seu código moral mínimo, da sua coerência interna, e futura ra‑
cionalização dos seus impulsos habituais dando consequência a uma introspecção 

6 Essa interpretação do livro pode ser encontrada de forma mais detalhada na palestra 
“Adeus às Ilusões“, dada por Renato Janine Ribeiro no café filosófico, exibido pela TV 
Cultura.

7 BAUMAN, Z. Op. cit., p. 24.
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de novos valores. Se aceitar o outro não fizer sentido emocional às pessoas, senti‑
do pessoal, de nada adianta um “militar” apenas afirmativo, correndo o risco de se 
tornar autoritário e ineficiente, portanto o trabalho militante que o filme simboliza 
faz‑se muito importante no nosso contexto.

Próximo do final, quando posto em conflito seu mundo “jovem” com o mun‑
do construído pelos dois, talvez “velho” e imoral para a sociedade, Jessie decide en‑
tão assumir o mundo deles, dedicando toda sua atenção, todas as qualidades que 
não haviam sido manifestadas quando exigidas pelo tio‑avó no início, mas passam 
a ser realizáveis com Maurice, o seu “Vênus”, até o momento da morte dele.

Morte por sinal bastante simbólica no filme, já que diante do mar, dormindo, 
calmo como quando ele era criança: “Eu morava perto do mar quando era crian‑
ça. Sempre me acalmava. Vamos até a praia, Vênus...?”, dissera ele em seu primei‑
ro passeio com ela.

O mar ainda traz outro elemento simbólico, foi nele que surgiu a própria Deu‑
sa Vênus, segundo a mitologia grega, Vênus nasceu da espuma do mar misturada 
com o esperma de Urano.8 O filme não só começa com a imagem do mar como ter‑
mina com Jessie levando Maurice até ele, tirando seus sapatos para que o pé sinta a 
onda do mar: “Agora, podemos conversar de verdade”, diz Maurice, e morre em se‑
guida descansando nos braços da amada.

A morte acaba por ser mais um motivo pelo qual da consistência à experiên‑
cia vivida deles, a morte é o silêncio esperado simbolizado no reconhecimento to‑
tal de ambas as almas, talvez todos os amores devessem realmente morrer para se‑
rem amores, o que não significa que há uma só alma para um amante, ou um só 
coração para um amado. No filme Adaptação, do diretor Spike Jonze e roteirista 
Charlie Kaufman, o personagem Laroche, especialista e ladrão de raras orquídeas, 
ao falar sobre a augraecum sesquipedale manda um recado, no mínimo interessan‑
te sobre o assunto:

O que interessa e é tão incrível é cada uma destas flores ter uma relação es‑
pecial com o inseto que a fecunda. Há certa orquídea desenhada e parecida 
com certo inseto, portanto ele é atraído a ela, ao seu duplo, à alma gêmea. E 
a única coisa que quer é fazer amor com ela. E depois levanta voo, vê outra 
alma gêmea e faz amor com ela, fecundando‑a também. E nem a flor, nem 

8 Ver em Teogonia, de Hesíodo.
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o inseto jamais compreenderão o significado dessa relação. Como vão sa‑
ber que, por causa da sua dança, o mundo vive? Mas vive!9

No poema intitulado “plural”, o abolicionário da lei da gravidade, Paulo César 
de Carvalho, nos brinda com a mesma impressão:

(...)
Sou muitos
– Não repares!
Sou tantos
– Não compares
Sou vários
– Não separes
Sou par
De muitos pares
(...)
– Acredite
Sou Afrodite
Sou Ares.10

No final, todos à volta de Maurice e Jessie parecem ter passado por uma re‑
volução, seu amigo Ian admite refletindo o tempo com a presença de Jessie: “Eu só 
não estava preparado para ela”, referindo‑se ao encontro chocante com sua sobri‑
nha‑neta, mas Maurice estava. E por ele estar radicalmente aberto, disposto a ser 
construído pelo outro, todos foram agraciados pelo encontro. Jessie termina como 
modelo, emprego que Maurice arranjara para ela, posando como na obra de Velas‑
quez. É isso, poesia é encontro. Dá pra se vê, nus, em “Vênus”.

9 Em Adaptação, aproximadamente aos 24 minutos. Fala de Chris Cooper traduzida por 
mim.

10 CARVALHO, P. C. de. Toque de Letra. São Paulo: Nhambiquara, 2009. p. 17.
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A obra de Raduan Nassar, transformada em filme em 2001, dirigida de forma 
fiel à história original por Luiz Fernando Carvalho, trata de como as relações hu‑
manas e, principalmente, familiares podem ser baseadas em concepções preestabe‑
lecidas e carregadas por tradições e dogmas, religiosos ou não, que se firmam no 
tempo de forma autoritária, com a constante preocupação dos sujeitos da comuni‑
dade em respeitar tais ideias. Trata‑se da crença de que tal respeito traz as recom‑
pensas que o mérito, tão amaldiçoado pelo protagonista André, propicia. André 
não consegue conviver com a falta de diálogo e de liberdade de expressão no seio 
da família, assim como com a imposição de valores perpetuados por décadas e ge‑
rações. Todo esse incômodo toma maior força na mesa em que a família se alimen‑
ta todos os dias, local onde o pai reproduz todos os sermões trazidos arcaicamente 
de seus antepassados, notadamente o avô de André, ao qual as referências são feitas 
como alguém que vivia em função do tempo, das tradições, do relógio, real e meta‑
foricamente, e daquilo que já é certo, fixo e imutável. Lavoura Arcaica é uma obra 
muito rica, repleta de belas imagens, diálogos trabalhados e poeticamente construí‑
dos, símbolos, além de exigir raciocínios complexos e profundos. Os personagens 
são esféricos, principalmente André que, ao longo da narrativa, expõe seus pensa‑
mentos e sentimentos por completo, fazendo com que o leitor sinta suas aflições e 
penetre em sua mente de forma intensa.

Quanto aos elementos simbólicos presentes na história de André e de sua fa‑
mília, são estes como uma sombra durante a sua vida, tanto enquanto está na fa‑
zenda como quando sai de casa e parte para a cidade. Um desses símbolos é a luz, 
presente, por exemplo, na casa (“essa claridade luminosa da nossa casa e que pare‑
cia sempre mais clara quando a gente vinha de volta lá da vila, essa claridade que 
mais tarde passou a me perturbar”) e nos sermões do pai (“e me lembrei que a gen‑
te sempre ouvia nos sermões do pai que os olhos são a candeia do corpo, e que se 
eles eram bons é porque o corpo tinha luz, e se os olhos não eram limpos é que eles 
revelavam um corpo tenebroso”). Esta luz excessiva incomoda André a partir de 
uma determinada idade, ao passo que está sempre associada com aquilo que é con‑
forme as tradições, os costumes, os desígnios do pai, pois é ela, a luz, que mostra, 
descobre, revela os segredos mais íntimos do ser humano. Sob a luz não é possível 
esconder, disfarçar. Sob a exposição que causa não há como evitar os julgamentos 
e as repressões. Portanto nos momentos em que retoma o controle de sua vida, de 
suas ações, de seus pensamentos, procura o escuro, uma baixa intensidade de luz, 
como que querendo (ou precisando) se esconder de uma massa que pune esse tipo 
de “fuga”. Essa antítese claro/escuro é muito marcante na obra, a partir do momen‑
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to em que se alia com cada um dos personagens, separando‑os em dois grupos: o 
da direita, aquele que está sob a “luz”, respeitando a ordem das coisas; e o da esquer‑
da, que está na “penumbra”, na contramão da história. Não seria forçado inclusive 
inferir que há, nesta dicotomia, uma crítica política latente, expondo a direita, con‑
servadora, e a esquerda, renovadora.

Os sermões do pai são outro elemento que perseguem o protagonista por toda 
a sua vida, já que todas as suas lembranças e ações atuais se baseiam nas palavras do 
patriarca que, na hora das refeições, personificava um padre no momento da ho‑
milia com seus ensinamentos dogmáticos, verdades incontestáveis que precisavam 
ser respeitadas se se desejasse a felicidade plena. André odeia tais sermões por ver 
hipocrisia em suas palavras e por serem impostos, de forma absoluta, por demons‑
trarem um único e correto caminho para a felicidade, para a plenitude.

O trabalho é muito citado na obra e tem importância fundamental para o pai. 
Para este ele tem um fim em si mesmo, ou seja, aquele que trabalha, que produz 
tudo que consome, que passa seus dias cuidando da terra, plantando, construindo, 
já tem sua recompensa só pelo fato de ter trabalhado, além de se manter longe dos 
“pecados”, da “escuridão”, dos desejos incontrolados. O trabalho, na concepção de 
parte da família, purifica o corpo e mantém os homens concentrados em sua so‑
brevivência. Além disso, não tem a função de proporcionar prazer ao homem, ser‑
ve somente para provar o valor deste. As recompensas reais, “colher efetivamente 
aquilo que plantou”, são meras consequências do próprio esforço e não o motivo 
principal da atividade. O trabalho também pode ser interpretado de forma meta‑
fórica no texto, já que, em certo momento, o pai afirma, fazendo referência ao ali‑
mento, que tudo deve ser produzido e mantido no seio da família, porém tal ideia 
pode ser estendida à manutenção das tradições e do modo de pensar, não trazen‑
do hábitos externos à casa que possam corromper toda aquela estrutura cuidado‑
samente conservada.

Elemento norteador de quase todas as ações e posicionamentos é tempo. Di‑
versos discursos do pai o têm como tema, tratando‑o como se ele possuísse alma, 
tivesse vontades e caprichos. O tempo é, a nosso entender, nada mais que a metáfo‑
ra para tudo aquilo que foi sendo construído por muitas décadas: todas as ideias, a 
forma de se viver, as crenças, as reconhecidas bases familiares, a religião e os costu‑
mes, ou seja, tudo aquilo que faz, por ser tradicional, com que as pessoas acreditem 
que é o que realmente “salva as almas dos homens”, trazendo conforto e protegen‑
do‑os de certas infelicidades e dificuldades que podem surgir durante a vida. Não 
seria um exagero dizer que o protagonista desta história não é André, nosso narra‑
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dor durante toda a obra, mas o próprio tempo, pedra angular da vida de alguns per‑
sonagens e origem dos problemas e conflitos internos e externos de outros. André 
não aceita este elemento, não se verga a ele, gostando, ao contrário, de desafiá‑lo, 
não somente contestando aquelas ideias que nele são mantidas, mas também o seu 
“fluir”. Procura, por diversas vezes, não sentir o tempo, viver experiências infinitas, 
não pensar, manter a mente vazia e livre de qualquer perturbação, transcender o 
real, o espaço, “voar”, ser leve.

E finalmente, mas não esgotando todos os símbolos presentes em Lavoura ar‑
caica, vemos a paciência, também muito citada nos sermões do patriarca à mesa e 
significando basicamente toda a submissão aos desígnios do tempo, a seu curso na‑
tural. Para o pai, a paciência é uma virtude, tão importante a ponto de evitar a pró‑
pria morte, física e espiritual, dos homens. A parábola do faminto, contada em uma 
das refeições, descreve bem o que a paciência significa na ordem defendida pelo 
pai. Este conta a história destacando que, por causa de sua paciência, as bênçãos 
desceram sobre o faminto, recebendo este a recompensa por sua espera pacífica. 
André não se conforma com o rumo da parábola e cria outro final para si destacan‑
do a ousadia do servo contra o senhor: o alimento foi falso e o ancião, brincando 
com a fome do homem, acabou por ter a “recompensa” de seu sadismo. Tal ideia 
pode ser estendida à fome de André por amor, união e relações verdadeiras den‑
tro de casa e sua revolta por receber o “alimento falso”, por somente ouvir discursos 
com conteúdos que lhe torturam, tendo em vista que são contrários a seus anseios 
mais íntimos. Como na história do faminto, imaginada por André, na qual este 
alega ter bebido muito vinho (que era falso), não tendo controle sobre suas ações 
quando agride o ancião, André se utiliza, ao se envolver emocional e sexualmente 
com sua irmã, Ana, do amor da família, tão defendido pelo pai, de forma contrária 
ao significado que esse amor tem nos sermões, mostrando assim que estes não sa‑
tisfazem sua alma, são o “alimento falso”.

A mãe tem uma ligação forte com alguns de seus filhos, notadamente André. 
A relação de carinho e cumplicidade entre eles é tão grande e contraposta à postu‑
ra do pai a ponto de o protagonista, em determinada cena, culpar a mãe que, pelo 
“excesso de afeto”, transformou‑o em alguém demasiadamente sexualizado. A mãe, 
enquanto André ainda é criança, permite que este viva sua vida de maneira saudá‑
vel e intensa, brincando e interagindo com a natureza de forma livre. Percebe‑se 
isto, por exemplo, na relação de André com as pombas do jardim, na cena em que a 
mãe o alimenta fazendo alusão à maneira como se alimenta um cordeiro e, princi‑
palmente, no seu gosto e necessidade de fugir para o meio da floresta, ficando dis‑
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tante de tudo que o liga a sua casa, sentindo a terra, as árvores, o vento, o cheiro, ou 
seja, tendo o maior contato possível com a natureza. Posteriormente, na vida adul‑
ta de André, a mãe pressente suas dores, sabendo exatamente o que se passa com 
ele, sem nunca terem conversado sobre o assunto, oferecendo toda a sua compre‑
ensão e carinho, mas também sofrendo com a ausência física e espiritual do filho.

André afirma, em dado momento, que a disposição dos lugares na mesa da fa‑
mília era correspondente ao destino e postura de cada um e que a mãe, sentando‑se 
logo no primeiro lugar mais próximo ao pai, a sua esquerda, seguida por André, 
Ana e Lula, iniciava o galho que trazia “o estigma de uma cicatriz, como se a mãe 
(...) fosse uma anomalia, uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco 
talvez funesto, pela carga de afeto”, sendo esta a linha da família que, de uma forma 
ou de outra, questiona a tradição, a falta de liberdade na manifestação livre do cor‑
po e do espírito e a falta de intimidade e cumplicidade entre os membros da família, 
acreditando ser a união, tão valorizada pelo pai em seus sermões, apenas superficial 
e necessária à manutenção de seus desígnios. O “galho” da direita era contraposto 
a este, iniciando‑se por Pedro, seguido de Rosa, Zuleika e Huda e compunha o “de‑
senvolvimento espontâneo do tronco, desde as raízes”, ou seja, eram os filhos que 
seguiam as tradições e a forma de viver, assim como o pai as ensinava.

A mãe, Ana e Lula são aqueles que mais sofrem com a ausência de André. É 
como se esse “galho” da família fosse realmente aquele que contesta a forma de vida 
imposta pelo pai e por seus antepassados ou, no mínimo, que compartilha do sen‑
timento de querer viver plenamente. As palavras de Lula ao final da obra revelam 
tais desejos ao irmão que voltou para casa: “Quero conhecer os lugares mais proi‑
bidos (...), onde se bebe muito vinho, onde se cometem todos os vícios (...), quero 
fazer coisas diferentes, ser generoso com meu próprio corpo (...), vou sentir o orva‑
lho da madrugada em cima de mim”.

A natureza em Lavoura Arcaica ocupa parte essencial, já que se liga intima‑
mente com os desejos de André, Ana, Lula e a mãe. Todos esses personagens têm, 
de alguma forma, um forte contato com a natureza ou um anseio por ela. É na na‑
tureza que o tempo, para André, não flui. Ela é seu refúgio, onde encontra o seu 
próprio Ser, onde constrói a consciência sobre si. E a natureza aqui não entendida 
somente como terra, a água, as árvores, as folhas secas, os animais, mas também 
como o próprio corpo e o desejo por explorá‑lo de todas as formas. Além da rela‑
ção já citada do protagonista com a natureza, a forma carinhosa e com manifesta‑
ções físicas, beijos e abraços, com a qual a mãe trata André, mostrando uma sin‑
tonia e uma ausência de malícia no toque; a dança de Ana, que explora o corpo de 
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uma forma única e encantadora, sendo extremamente sensual e livre de qualquer 
pudor; o discurso de Lula no final da obra, externalizando a vontade de sentir pra‑
zeres do corpo por meio da admiração que tem a André por ter saído de casa, de‑
monstram a presença deste anseio pela natureza, pela espontaneidade, pela liberta‑
ção do espírito desses personagens, contrapondo‑se a excessiva racionalidade com 
a qual convivem todos os dias.

André se refugia na casa velha para alcançar aquilo que não pode fazer na fa‑
zenda ao lado da família: conhecer o próprio corpo. Porém mais que isso: dar lugar 
ao prazer, à liberdade que não tinha (“(...) fiz dela [da casa velha] o meu refúgio, o 
esconderijo lúdico da minha insônia e suas dores (...)”). A casa velha representa a 
família remota. Esconder‑se lá parece ser a tentativa de questionar a família, seus 
antepassados que, naquela casa, naquela escuridão, encontram‑se tão abandonados 
e sozinhos quanto André (“(...) ia enchendo os cômodos em abandono com mi‑
nhas preces (...) e enquanto me subiam os gemidos subterrâneos através das tábu‑
as, eu fui dizendo, como quem ora, ainda incendeio essa madeira (...) logo fazendo 
do quarto maior da casa o celeiro dos meus testículos”).

Seu relacionamento com a irmã, Ana, é parte importante da obra, revelando 
algumas características de André e de “suas dores”. Percebem‑se, ao longo do ro‑
mance, os desejos íntimos do protagonista, que não se resumem a se envolver se‑
xualmente com a irmã, mas a deixar que seus instintos se desenvolvam e flores‑
çam. Pode‑se pensar, em um primeiro momento, que o incesto e o sexo são os 
temas principais de Lavoura Arcaica, mas se percebe com uma leitura atenta que 
eles são somente uma parte de uma causa bem maior, de um desconforto contínuo 
que se passa com André e com outros personagens e que se revela em atitudes que 
contrariam o maior símbolo da repressão: o pai. André, quando percebe a aproxi‑
mação de Ana, não só da casa velha, mas de seus instintos e desejos, faz uma alu‑
são a sua relação com as pombas quando era criança, fazendo nascer uma das ce‑
nas mais belas da obra. Compara Ana com as pombas que vinham até o jardim da 
fazenda e revela indiretamente, neste discurso, a forma como pensa que deve ser 
a vida e as relações familiares, sem cobranças relativas à forma como viver, como 
pensar, como sentir, dando liberdade, escolha, para aqueles que amamos. E é este 
amor, puro, desapegado e despretensioso, que André busca na família (“E as pom‑
bas do meu quintal eram livres de voar, partiam para longos passeios mas voltavam 
sempre, pois não era mais do que amor o que eu tinha e o que eu queria delas, e voa‑
vam para bem longe e eu as reconhecia nos telhados das casas mais distantes entre 
o bando de pombas desafetas que eu acreditava um dia trazer também para o meu 
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quintal imenso.”). Narrando sua infância e adolescência para o irmão, Pedro, An‑
dré declara ser Ana a sua fome e sente um grande prazer ao se libertar do medo e 
dos segredos que cercavam sua história na fazenda. E, com tais revelações, afirma 
também querer voltar para o seio da família, mas o faz simultaneamente ao início 
de um intenso desabafo repleto de mágoa, reunida por diversos anos, que consome 
toda a sua energia e lucidez, levando‑o a exaustão. Neste momento de cólera e ver‑
dade, André afirma ser “o epilético, o possuído, o tomado, eu, o faminto, arrolando 
na minha fala convulsa a alma de uma chama (...) misturando no caldo deste fluxo 
o nome salgado da irmã, o nome pervertido de Ana”.

Durante toda a obra é possível observar que André passa por mudanças brus‑
cas de temperamento, sempre do calmo e contido ao intenso e sincero. Depois de já 
envolvida com o irmão, Ana foge, em certo momento, aos seus olhos e busca refú‑
gio na capela, onde é encontrada rezando, imóvel, por André. Aparentemente esta é 
a primeira vez que, antes de deixar a casa, André expõe seus sentimentos a alguém. 
Iniciando uma tentativa árdua de convencer a irmã a continuar o romance, André 
se utiliza de todos os argumentos que vem a sua cabeça. E aqui se percebe a nítida 
variação no seu estado de espírito: inicia seu discurso de maneira “sensata”, encai‑
xando‑se aos padrões, tentando com isto dar certa tranquilidade a Ana de que se‑
guiriam todos os desígnios do pai. Porém diante do fracasso de sua tentativa, vai 
perdendo ao longo do discurso a serenidade do início, dando lugar às paixões, tor‑
mentos e desabafos os quais enfrenta, fazendo com que a cena tome um rumo ines‑
perado quando começa a se masturbar. Mostrando‑se de maneira demasiadamente 
chocante para a irmã, esta masturbação dentro da capela revela de forma simbólica 
a sua fome, a busca pelo alimento que, apesar de necessário, também se torna fonte 
de todos os seus conflitos, por tratar‑se de um instinto tão reprimido (“o saco tos‑
co do meu escroto que protegia a fonte primordial de todos os meus tormentos”). 
André atribui a culpa pelo que busca à mãe, por seu excessivo carinho, assim como 
atribui culpa à parte da família, por sofrer uma repressão interna e externa (“amar 
e ser amado, era tudo o que eu queria, mas fui jogado à margem sem consulta”). 
Sugere também que continuem com o relacionamento, mas que mintam sobre ele 
objetivando a falsa adequação aos paradigmas daquele chamado por André de o 
“guardião da ordem”. Para o protagonista, trata‑se de alguém que, estando numa 
posição superior à maioria, consegue impor as suas ideias e convicções. Mas não 
exime de culpa os que recebem prontamente e adotam como sua a mesma ética do 
“guardião”, fazendo uma referência à forma como ele, Ana e tantos outros devem se 
comportar diante dessa opressão social, não aceitando tal imposição de valores. Em 
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seu discurso, faz também uma alusão bíblica, dizendo ser descendente de Caim, as‑
sim como ao mito de Prometeu, quando afirma ter seu fígado “bicado” pela rejei‑
ção sentida, para afirmar já sofrer todas as maldições existentes no discurso do pai 
e ter o “demônio” como guia, já que este, segundo André, é o responsável por to‑
das as mudanças, ou seja, pela desordem, pela falta de paciência, pela pressa, pela 
preguiça para com o trabalho. Com tais alusões, André deixa claro toda a influên‑
cia cristã existente em sua educação e mesmo quando se refere a elementos de mi‑
tologia grega, compara‑se aquele que desafiou os deuses, no caso, Prometeu, fazen‑
do o que era proibido e sendo castigado por isso. Esta cena na capela pode ser tida 
como a primeira tomada de consciência que André tem de seus sofrimentos, como 
se, quando atravessa o rio e a floresta, estivesse entrando em sua própria mente e 
buscando não somente a Ana, mas a si mesmo. E como consequência deste autoco‑
nhecimento, sai de casa em busca do que entende que falta em sua vida.

Na segunda parte da obra, André volta para a fazenda com o irmão, Pedro, ge‑
rando alegria e festa em parte da família. Ocorre então um diálogo, aparentemen‑
te o primeiro entre André e seu pai. Nesta importante conversa, André tenta expli‑
car seu sentimento, suas aflições, sem, entretanto, revelar os segredos destinados a 
Pedro anteriormente. Utiliza‑se de metáforas e ideias, incompreensíveis ao pai, que 
se irrita defendendo a clareza e simplicidade do discurso, contrapondo‑se impli‑
citamente a complexidade humana (“ninguém há de confundir nunca (...) a nossa 
simplicidade de todos os dias com um pensamento que não produz”). Esta conver‑
sa resume muitos dos anseios de André relativos à família e ao espírito. O pai mos‑
tra‑se receptivo ao retorno do filho, sendo coerente com seus sermões sobre “aco‑
lher o irmão acometido”, mas se irrita ao longo da conversa ao perceber que André 
não voltou por estar arrependido, mostrando, com essa atitude, o pouco espaço que 
há para o diálogo real entre os sujeitos da família e a não aceitação do que é dife‑
rente. André afirma não desejar realmente abandonar a casa e diz que não é con‑
trário à família, mas sim a toda aquela estrutura de dominação existente ali. Afirma 
também que só deseja poder se expressar e ser ouvido e que esse é o alimento que 
necessitava, mas que não o recebia quando saiu de casa. Inicia‑se um debate entre 
as crenças do pai e os anseios do filho, entre tradição e desenvolvimento espontâ‑
neo, tendo como ápice a declaração de André de não querer mais viver o que ou‑
tros estabelecem, não querer mais sentir segundo a forma “certa” e contida, buscar 
receber os resultados efetivos de suas ações, não das ações de outros, poder pensar 
e sentir livremente sem as amarras da tradição e sem o peso dos julgamentos (“sei 
hoje do que é capaz esta corrente; os que semeiam e não colhem, colhem contudo 
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do que não plantaram (...). E fica também mais pobre o pobre que aplaude o rico, 
menor o pequeno que aplaude o grande; (...) não reconheço mais os valores que me 
esmagam, acho um triste faz‑de‑conta viver na pele de terceiros; (...) não há ordem 
que se sustente; não há nada mais espúrio do que o mérito, e não fui eu que semeei 
esta semente; (...) Todo meio é hostil desde que negue direito a vida; (...) Nossa con‑
vivência sempre foi precária, nunca permitiu ultrapassar certos limites; (...) o amor 
também desune (...) o amor na família pode não ter a grandeza que se imagina”). 
A metáfora sobre plantar e colher faz referência, inclusive, ao nome da obra, sendo 
a lavoura arcaica esse turbilhão de ensinamentos passados por gerações e que não 
podem ser contestados.

Acontece a festa para André, com uma alusão clara à parábola bíblica do fi‑
lho pródigo, pois ao final da conversa, o pai acredita que André está arrependido 
tanto por ter saído de casa como pelo que falou no debate. Porém contrariamente à 
parábola, André não se arrepende, mas somente cede na conversa, provavelmente 
por amor à mãe ou por saber que, com o seu retorno, nada mais seria como antes, 
a partir do momento em que Ana, Lula, a mãe, e até mesmo Pedro, depois de ouvir 
tudo o que André lhe contou, não seriam mais os mesmos.

Diferente das festas anteriores, Ana aparece revestida de objetos “mundanos” 
trazidos por André. Começa a dançar com uma energia maior e mais selvagem do 
que a que tinha anteriormente e naquele momento ela dá uma resposta afirmativa 
aos desejos do irmão, assim como aos dela própria, entregando seu corpo à paixão. 
Horrorizado, não somente com a cena que presenciava, mas com toda a história 
que sabia e que o incomodava sobre o irmão, Pedro vai até seu pai e revela todos os 
segredos que ouviu de André, notadamente o incesto (“era a ferida de tão doída, era 
o grito, era sua dor que supurava (pobre irmão!)”), o que faz com que o pai, num 
ímpeto, com fúria e sem racionalidade, vá até Ana, que dança no centro da roda, 
matando‑a brutalmente. A atitude gera uma reação curiosa: nenhum dos presentes 
aparentemente se preocupa efetivamente com Ana, mas o nosso narrador destaca 
que enquanto tal cena ocorre só se houve gemidos e gritos desesperados e cheios 
de espanto e horror, chamando e tentando trazer o pai à realidade. Em nenhum 
momento se pronuncia o nome de Ana, mas somente o do pai, o Ióhana, como se 
aquela atitude, irracional e completamente passional destruísse o maior alicerce, 
construído por anos, de toda aquela família e como se a vida perdesse seu maior 
sentido para aqueles membros (“(...) não teria a mesma gravidade se uma ovelha se 
inflamasse, ou se outro membro qualquer do rebanho caísse exasperado, mas era 
o próprio patriarca, ferido nos seus preceitos, que fora possuído de cólera divina 
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(...) era a lei que se incendiava (...), essa matéria fibrosa, palpável, tão concreta, não 
era descarnada como eu pensava, tinha substância, corria nela um vinho tinto, era 
sanguínea (...), (pobre família nossa, prisioneira de fantasmas tão consistentes!)”). 
Quanto a André, ao ver a cena, não se transtorna, pois parece já saber, antecipa‑
damente, tudo o que iria acontecer. Já previa a fragilidade daqueles sermões, da‑
queles discursos, daquela união falsamente construída (“toda ordem traz uma se‑
mente de desordem”), e dessa forma assiste a tudo com paciência, com uma frieza 
que parece mais ser um alívio para seus instintos: perceber que seu pai não era so‑
mente “verbo”, mas um ser humano que sente, que sofre, que se desespera, como 
os outros. E nesta cena ocorre uma inversão de valores, já que o nosso protagonis‑
ta, sempre muito intenso, torna‑se calmo exatamente no momento em que todos 
se descontrolam. Parece‑nos que o maior desejo de André, em toda a sua vida, não 
era de praticar o incesto, de sair de casa em busca de outros prazeres, de se mastur‑
bar a todo momento, ou seja, não era de efetivamente transgredir, mas somente de 
saber que tem a liberdade para fazer isso se fosse de sua vontade, de poder expor 
suas ideias e sentimentos, e não absorver tudo que lhe é ensinado sem poder con‑
testar ou se manifestar (“eu quero ser o profeta da minha própria história”). Ama a 
família, quer estar perto, mas de uma maneira mais natural, sem o peso do mérito e 
das tradições. Logo no início da obra, André diz ter começado a desunião da famí‑
lia no tempo em que ele era o mais fervoroso da casa. E é possível concluir que isto 
ocorreu, pois naquele tempo ele mostrava viver uma união real com seu Deus, com 
Cristo, uma união que, segundo ele, fazia‑o voar, sentir seu corpo ferver com a fé 
que possuía, por unir verdadeiramente seu corpo ao corpo de Cristo e não sentir a 
mesma união com o pai, terreno. Havia uma necessidade de “comungar” com a fa‑
mília, mas esta era constantemente frustrada. A dicotomia pai espiritual/pai terre‑
no deixa evidente a crítica à instituição religiosa e levanta um debate sobre fé e res‑
peito aos dogmas da Igreja.

Lavoura Arcaica é uma obra incomparável que traz ao debate um assunto de‑
licado que permeia toda a nossa existência e que se faz necessário ser discutido, já 
que seu entendimento pode abrir espaço à plenitude da vida, ao encontro de uma 
possível felicidade, tão almejada durante toda a história da humanidade.
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1. Os poemas de Homero como fonte de cognição histórica

A Ilíada e a Odisseia são o produto da atividade dos aedos1 gregos que se ini‑
cia entre os séculos X e IX a.C.2 Homero, o gênio criador, cuja existência é alvo de 
inúmeras controvérsias entre os estudiosos das letras clássicas, canta a versão ini‑
cial do poema, rememorando um passado micênico próximo e em processo de es‑
quecimento, que vai sofrer acréscimos por gerações de poetas errantes até a unifor‑
mização dos textos no período helenístico.

Nos séculos seguintes eles se tornaram parte importante na educação dos po‑
vos da Grécia, expressão de seus caracteres e valores, tal como fonte de uma série 
de temas discutidos pelos primeiros filósofos. Grosso modo, os textos de Homero (e 
também os de Hesíodo) podem ser considerados o equivalente mais próximo a um 
texto sagrado para a civilização helênica; não como a pura expressão do verbo di‑
vino (como é Bíblia para os judaico‑cristãos), mas uma produção poética que mar‑
cou profundamente o espírito dos gregos e que deveria ser tratada com reverência.

Tal afirmação pode ser exemplificada pela arbitragem entre Atenas e Megara 
pela posse da ilha de Salamina,3 solucionada por Esparta em favor de Atenas após a 
consulta do rol de Os Nomes e os Navios4 presente na rapsódia II da Ilíada: a quem 
cabia a liderança das naus chegadas a Troia enviadas por Salamina, definiu o des‑
tino da ilha (II, 557‑558).5 Alexandre Magno demonstrava sua devoção aos feitos 

1 Poeta viajante, que em nossa história literária tem paralelo com a figura do trovador. De‑
clama poesia épica com o auxílio de música (ἀοιδός, aoidós, do verbo ᾄδω, aidô, cantar), 
diferenciando‑se do rapsodo (ραψῳδός,rhapsoidós) por atuar também como compositor.

2 É a data estimada por Moses I. Finley. Anthony diz que: “Pode ser que a tradição épi‑
ca tenha em algum momento utilizado como modelo para o exército antes de Troia, 
uma versão idealizada de algum desses bandos de colonos que se estabeleceram na Ásia 
Menor, nos tempos pós‑micênicos”. Ian Morris acredita existir uma base consistente de 
que a sociedade dos poemas deriva da Grécia do século VIII a.C. Barry Strauss diz que 
os exageros de Homero são representativos da Idade de Bronze. É importante salientar 
que não existe um consenso entre os helenistas a respeito de quando os poemas foram 
escritos (KAGAN, Donald. Introduction to Ancient Greek History. New Haven, set. 2007. 
Disponível em: <http://oyc.yale.edu/classics/clcv‑205>. Acesso em: 2 mar. 2012).

3 Idem, ibidem.
4 Utiliza‑se a denominação das rapsódias da tradução de Haroldo de Campos  para as 

citações da Ilíada (CAMPOS, Haroldo de (trad.); VIEIRA, Trajano (org.). Ilíada de Ho‑
mero. 4. ed. São Paulo: Benvirá, 2010); e a de Trajano Vieira para a Odisseia (HOMERO. 
Odisseia. 1. ed. Trad. Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011)

5 Os algarismos romanos indicam a rapsódia do poema, e os algarismos indo‑arábicos 
indicam o intervalo de versos correspondentes à passagem citada.
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heróicos de Aquiles, Ájax e Idomeneu ao dormir com um exemplar da Ilíada sob 
seu travesseiro.6

A Ilíada não é a versão fiel da guerra travada pela civilização micênica em 
Troia pelo domínio do Mar Egeu, é a lembrança embaçada do passado glorioso dos 
dânaos,7 de seus guerreiros e da glória eterna por eles alcançada, cantada por um 
por aedo cego, que pode ser Demódoco da Odisseia (VIII).

A Odisseia, em especial, tem caráter fundante na literatura ocidental. Enquan‑
to a Telemaquia descreve a vida dos participantes da Guerra de Troia após o confli‑
to, em seus lares, oferecendo um panorama da vida aristocrática grega, as errâncias 
de Odisseu e seu caráter fantástico influenciaram gerações de escritores8 e sua es‑
trutura foi repetida pelo romano Virgílio, na Eneida, e pelo português Luís Vaz de 
Camões, no poema épico renascentista Os Lusíadas. O retrato da organização polis 
dos Feácios (VI‑XIII) e da função do aedo naquela sociedade são representativos.

Até meados do século XIX, quando Schliemann descobriu os sítios arqueo‑
lógicos micênicos investigando as localidades descritas nos poemas, acreditava‑se 
que os acontecimentos narrados tinham natureza mítica. Homero passa a ser obje‑
to de investigação histórica e a descrição da sociedade aqueia, presente principal‑
mente na Odisseia, adquire importância.

As rapsódias foram compostas com certa distância temporal dos dias que de‑
correm na Ilíada, provavelmente durante o denominado Renascimento Jônico na 
Idade das Trevas. Isso explica o que Barry Strauss9 vai definir como o “exagero” com 
que Homero descreve a Guerra de Troia. A utilização do carro de guerra atrelado a 
cavalos, ignorado pelos colonos jônios já distantes dos tempos micênicos, é de mero 
transporte dos βασιλεῖς (basileis10) à guerra, e não como instrumento de batalha, daí 
a desconformidade do que é narrado com a possível realidade histórica do conflito.

6 KAGAN, Donald. Op. cit.
7 É, junto com aqueus ou acaios, uma das denominações que os gregos dão a si mesmos 

nos poemas de Homero.
8 “Não será anacronismo considerar a Odisseia o clássico grego mais moderno que já chegou 

até nós. Nela identificamos traços de obras escritas ao longo do século XX: elipses tempo‑
rais inusitadas, jogos verbais incomuns, digressões e retomadas narrativas, entretrechos 
contrastantes, emprego calibrado de prolepses (...).” (HOMERO. Odisseia cit., 2011.)

9 KAGAN, Donald. Op. cit.
10 Plural de βασιλεὺς (basileus), aristocrata que avoca para si uma linhagem que remonta 

a algum deus, e que nas polis descritas na Odisseia exercem a função de monarca, cujo 
poder é limitado pelos chefes das famílias aristocráticas. Suas decisões devem ser subme‑
tidas a debate no ágora (ἀγορά,agorá).
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Outra diferença entre os poemas homéricos e o que arqueologistas e antropo‑
logistas descobriam acerca dos povos micênicos consiste no modo como os dânaos 
lidam com seus mortos. Na Ilíada e na Odisseia existem várias passagens que des‑
crevem os rituais funerários, a construção da pira e a incineração dos corpos.11 Os 
imponentes túmulos subterrâneos encontrados em Micenas, muito parecidos com 
as civilizações hidráulicas da Crescente Fértil, em que seus reis eram enterrados 
com seus pertences luxuosos, evidenciam que essa memória simplesmente desa‑
pareceu quando o poema foi escrito na Jônia. Também as armas descritas por Ho‑
mero em alguns casos não têm nenhuma semelhança com as descobertas nas tum‑
bas micênicas.12

Os reis em Homero não se parecem com os de Micenas. E não há evidência nos 
poemas de que eles tivessem riqueza comparável. Os βασιλεῖς (basileis) são tratados 
mais como homens de nobreza, e seu poder é relativamente fraco. Eles se envolvem 
na agricultura das próprias terras, e suas esposas utilizam seu tempo confeccionan‑
do roupas. Os reis e rainhas de Micenas certamente não realizavam essas atividades.13

Sabe‑se por meio das tabuletas em Linear B encontradas nos sítios arqueoló‑
gicos de Micenas, que seus reis são chamados de wanaktes, plural de wanaks. Ou‑
tra evidência das reminiscências micênicas presentes na obra de Homero é o modo 
como Agamemnon é denominado: seu nome aparece em diversas passagens do po‑
ema associado a αναξ (anaks).14 Ele é generalíssimo das tropas aqueias e este título 
lhe é dado temporariamente em razão da necessidade de um comandante‑em‑che‑
fe na guerra em território estrangeiro. Ao retornar à Hélade, volta a ser denomina‑
do βασιλεὺς (basileus).15

2. O desafio tradutório e a transcriação brasileira

A leitura dos textos homéricos traduzidos para os idiomas modernos cons‑
titui um desafio à parte. A fina tecitura linguística marcada de uma musicalidade 

11 As rapsódias XXIII e XIV da Ilíada descrevem, respectivamente, os funerais de Pátroclo 
e Hector. Nos contrafortes do Hades, na rapsódia XI da Odisseia, Odisseu encontra a 
alma perdida do ébrio Elpênor, que lhe pede para sepultar seus ossos, para assim poder 
ingressar nos domínios do irmão de Zeus.

12 KAGAN, Donald. Op. cit.
13 Idem, ibidem.
14 O fonema correspondente à “W” foi suprimido com a evolução da língua grega. Haroldo 

de Campos traduz o vocábulo como pastor de povos.
15 KAGAN, Donald. Op. cit.
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própria conferida ao poema quando lido no original nem sempre encontra corres‑
pondência em suas traduções. Em muitos casos o poema é vertido em prosa: sacri‑
fica‑se sua sonoridade específica com o objetivo de oferecer ao leitor a versão mais 
facilitada possível desse texto milenar.

O desafio do tradutor é o de recriar poeticamente a obra de Homero em ou‑
tro idioma, e este pode não ter nenhuma relação de parentesco com o grego. As ex‑
periências realizadas no Brasil são estimulantes: o patriarca da tradução nacional, 
Manuel Odorico Mendes, está nos primórdios do que Haroldo e Augusto de Cam‑
pos definiriam mais tarde como transcriação.

O poeta maranhense traduziu os dois poemas de Homero em meados do sé‑
culo XIX, e sua Ilíada costuma ser considerada superior à tradução da Odisseia, re‑
alizada tardiamente, mas que utiliza os mesmos procedimentos tradutórios e con‑
tém valiosas notas que esclarecem a escolha dos vocábulos e realiza comparações 
com edições contemporâneas francesas e italianas.

A Ilíada de Odorico Mendes foi composta em versos brancos decassílabos e 
apresenta inventivas soluções tradutórias, como a utilização de neologismos de raiz 
helênica (v.g., hecatômpola, cem cidades), de termos característicos do português 
brasileiro novecentista do Maranhão (v.g., preferiu o vocábulo matejar, entrar no 
mato, a embrenhar, emboscar‑se16), e a criação de palavras sintéticas a fim de pre‑
servar a métrica escolhida (v.g., πόδας ὠκύς, podas okýs, epíteto de Aquiles e que 
significa pés velozes, é transformado em velocípede). Outra solução interessante é a 
tradução de Πηληϊάδεω, Peleiádeo, filho de Peleu, como Peleio, referindo‑se à an‑
cestralidade do Aquileu.

A tradução de Πολυφλοίσβοιο θαλάσσης (polyphloísboio thalásses) como flu‑
tissonantes praias em I, 3317 reproduz em português a sinestesia utilizada por Ho‑
mero, por meio da palavra onomatopaica polyphloísboio, ao referir‑se às praias nas 
quais se ouvem muitos sons, por onde Crises caminha saído da audiência com Aga‑
memnon e os βασιλεῖς (basileis) pela devolução de sua filha.18

Pioneiras no manejo do verso branco e marcadas por um profundo rigor tra‑
dutório, a Ilíada e a Odisseia de Manuel Odorico Mendes, no entanto, apresentam 
obstáculos ao leitor brasileiro: o vocabulário culto, e às vezes arcaizante, como tam‑

16 HOMERO. A Ilíada. 1. ed. Trad. Manuel Odorico Mendes. São Paulo: Atêna, 1956.
17 Idem, ibidem.
18 Haroldo de Campos traduz a sinestesia como políssonas praias. (CAMPOS, Haroldo de 

(trad.); VIEIRA, Trajano (org.). Op. cit.).

Direito Filosofia e Arte.indd   232 17/07/12   10:32



Apoteose de homero 233

bém a escolha do metro decassílabo, eficaz no plano sonoro e na tradição épica da 
língua, mas que obriga a contorções e compactações, tornando a leitura mais difi‑
cultosa em português do que no original grego.19

A tradução do poeta concreto Haroldo de Campos, organizada pelo helenis‑
ta Trajano Vieira pode ser considerada um marco no campo das traduções de Ho‑
mero no país pela fidelidade ao sopro original do poema. Publicada em 2002 e ga‑
nhadora do Prêmio Jabuti de Melhor Tradução daquele ano, a Ilíada de Homero 
vale‑se das experiências transcriativas iniciadas décadas antes por Haroldo e seu ir‑
mão Augusto de Campos, com o Panorama de Finnegans Wake, contendo trechos 
da obra de James Joyce.

A tradução de poesia para Haroldo de Campos é sempre uma “recriação”, 
make it new nas palavras de Ezra Pound. Não é apenas o significado que deve ser 
traduzido, mas a “fisicalidade, a materialidade da palavra, em suas propriedades so‑
noras e imagéticas”.20 O significado do texto delimita o campo de sentido no qual o 
tradutor trabalhará para recriar sua estrutura em outro idioma,21 distanciando‑se 
da chamada tradução literal. O arsenal da modernidade é posto a serviço da ativi‑
dade tradutória.

Na edição bilíngue, Homero é vertido em versos brancos dodecassílabos,22 e 
o texto em português parece reconstruir o original grego. Abundam neologismos e 

19 Haroldo de Campos, em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo em 1999, sobre 
Manuel Odorico Mendes: “O maranhense Odorico Mendes (1799‑1864), tenho dito mais 
de uma vez, é o patriarca da tradução criativa em português. Seu projeto é fascinante, dada 
a radicalidade com que submete o nosso idioma à estranheza sintática e lexical do grego 
e do latim. Os problemas que oferece são dois. Primeiro, o metro decassilábico, eficaz no 
plano sonoro e na tradição épica da língua, mas que o obriga a contorções e compressões, 
tornando a leitura do Homero brasileiro mais dificultosa do que a do original grego (para 
repetir uma boutade do filólogo João Ribeiro, aliás receptivo às inovações odoricanas). O 
vocabulário extremamente culto, muitas vezes arcaizante, é a segunda dificuldade. Odori‑
co Mendes é capaz, repetidamente, de altíssimos acertos e também de grandes descaídas 
ocasionais, mas acima de tudo seu arrojado projeto tradutório é o que mais releva” (LEI‑
TE NETO, Alcino. A Ilíada de Haroldo. Folha de S.Paulo. São Paulo, 1999).

20 TÁPIA, Marcelo. Transcriação: teoria e prática. Berlin, maio 2010. Disponível em: 
<http://www.goethe.de/wis/bib/prj/hmb/the/kul/pt6075970.htm>. Acesso em: 2 mar. 
2012.

21 Idem, ibidem.
22 O autor justifica a escolha do metro para impedir que as compactações realizadas por 

Odorico Mendes se repetissem (CAMPOS, Haroldo de (trad.); VIEIRA, Trajano (org.). 
Op. cit.).
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reproduzem‑se as assonâncias e aliterações a fim de recriar as sonoridades do poe‑
ma. Em XXIV, 115, o galope de animais é reproduzido com a repetição de anta e é 
traduzido assim:23

πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ᾽ ἦλθον
pollà d’ánanta kátanta páranta te dókhmia t’élthon.
multivão, rampa‑acima, abaixo‑rampa, aos flancos.

No catálogo das Nereides (XVIII, 39‑49), em que os nomes “correspondem a 
palavras ou raízes que em grego se referem a cores, a luzes, a espumas, a grutas do 
mar”,24 Haroldo de Campos reconstrói sua dicção mágico‑encantatória:25

Eram Gláucia, azul‑mar e Tália florida; a ôndula
Cimodócia; a insular Neseia; a cavernícola
Epeia; Toa, nado‑agílima; Hália, cinza‑sal,
olhos‑redondos; Mélita, mel; Iera grácil;
Anfitoé circum‑nadante e Ágave bem‑nada;
Cimotoé, onda‑rápida; Acteia e Limnória;
Doto e seus dons; Proto, primícias; Transferusa;
Dexamene, cisterna amena; Dinamene,
dínamo‑fluente; a circumpróxima Anfinome;
Calanira, encanta‑homens; Dóris; Panopeia,
panvidente; a gloriosa Galateia; Nemertes;
Apseude; Iânira, Ianassa, Clímene, Caliânassa,
Maíra, Oritéia, Amátia – eis as Nereides
abissais, todas;

Ao helenista Trajano Vieira coube a tarefa de continuar o legado de Haroldo 
de Campos, com sua tradução da Odisseia, publicada em 2011. Utilizando os méto‑
dos tradutórios do poeta concreto, fez vir à luz as errâncias fantásticas de Odisseu, a 
espera resignada de Penélope e a procura incessante de Telêmaco pelo pai ausente.

23 O verso não está presente deste modo na versão final do segundo volume da Ilíada de 
Haroldo de Campos, que compreende as rapsódias XIII a XXIV, mas aparece na intro‑
dução de Trajano Vieira ao primeiro volume, demonstrando a inventividade do tradutor 
(Idem, ibidem).

24 CERRI; GOSTOLI, 1999. Apud CAMPOS, Haroldo de (trad.); VIEIRA, Trajano (org.). 
Op. cit.

25 CAMPOS, Haroldo de (trad.); VIEIRA, Trajano (org.). Op. cit.
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Esta Odisseia vale‑se dos versos brancos dodecassílabos, os mesmos utiliza‑
dos por Campos, e permanece fiel às sonoridades originais. Em busca da palavra 
em si, Trajano Vieira traduz o problemático grego πολύυτροπον (polýtropon) em I, 
1 como multiversátil; epíteto de Odisseu, e que indica sua astúcia excepcional. Ma‑
nuel Odorico Mendes o denominou apenas astucioso. Odisseu, no entanto, é mais 
do que isso: suas soluções para escapar dos perigos, como no episódio do ciclope 
Polifemo, evidenciam uma inteligência acima da média. Até os deuses reconhecem 
seus atributos: na rapsódia XIII, Odisseu encontra Atena na praia itácia e tenta en‑
ganá‑la com um plausível embuste (a fim de dissimular sua identidade) e é por ela 
saudado pela argúcia:

Astucioso e esperto
quem logre te vencer em todo ludibrio,
mesmo que seja um deus. Ó mente rutilante,
ladino insaciável, nem na própria casa
consegues prescindir dos teus embustes, contos
sinuosos, que amas em teu âmago!26

Odisseu é polifrauduloso, multisutil, πολύμητις (polýmetis), e para Haroldo de 
Campos, poliastucioso.

As transcriações de Vieira e Campos oferecem ao leitor brasileiro Homero em 
toda a sua magnitude linguística. Nelas rejeita‑se a tese de que a poesia épica oral é 
produzida num jorro irrefletido, e de que a tradução não deve se preocupar com a 
palavra em suas dimensões semântica e material.

3.  O homem símile aos deuses e a crise da mortalidade como algo 
caracteristicamente grego

A sociedade descrita nos poemas homéricos oferece subsídios para compre‑
ender a singularidade dos gregos em oposição às civilizações mediterrâneas que fo‑
ram suas contemporâneas. Comparando a produção literária de outro formante da 
Civilização Ocidental, o judaico‑cristão, com os textos de Homero, algumas res‑
postas podem ser encontradas:

No texto sagrado dos hebreus, os primeiros versículos do Gênesis dizem res‑
peito à criação do mundo e do homem por sua divindade: “No princípio Deus 

26 HOMERO. Odisseia cit., 2011.
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criou o céu e a terra”.27 O homem do Pentateuco está submetido à vontade da di‑
vindade, desvelando um conjunto de valores eminentemente teocêntricos, que não 
têm diferença com os das outras civilizações da Crescente Fértil. No antigo Egito, 
oferendas eram feitas pelo Faraó ao espírito do Nilo para que a cheia do rio fosse 
satisfatória. A religião e o culto aos deuses estão no centro da vida humana e os sa‑
cerdotes, seus emissários, ocupam as posições superiores da hierarquia social.

Diferente abordagem pode ser encontrada nos poemas de Homero: na rap‑
sódia I da Ilíada está presente a narrativa acerca dos motivos da μῆνις (mênis, ira) 
de Aquiles por Agamemnon Atreide e que o levaram a se retirar do conflito em 
Troia: “A ira, Deusa, celebra do Peleio Aquiles”.28 A Odisseia se inicia com o vocábulo 
Ἃνδρα (ándra), homem: “O homem multiversátil, Musa, canta, as muitas errâncias, 
destruída Troia, pólis sacra”:29 o poema é a narrativa das vicissitudes de Odisseu, da 
partida de Ílion ao seu restabelecimento em Ítaca. Não são dos deuses, mas dos ho‑
mens, a ira e as errâncias presentes nos poemas que foram reverenciados por séculos 
pelos gregos, e os valores deles extraídos influenciaram sua educação por gerações.

Arrogantes, algo muito característico nos gregos antigos, os homens de Ho‑
mero se consideram pertencentes à linhagem dos deuses e os nomes de alguns de 
seus heróis são acompanhados de epítetos que indicam sua semelhança com as di‑
vindades: Aquiles é δῖος Ἀχιλλεύς (díos Akhileús, divino Aquiles), Páris Alexan‑
dro é Θεοιδής (theoidés, diviniforme), e Hector é  Ἕκτωρ  δίῳ (H’éktor díoi, símil a 
Zeus). Entretanto, a única diferença que existe entre eles, a mortalidade, é algo de 
grande significado e importância para os gregos.

Enquanto para os adeptos do cristianismo, a vida após a morte significa o en‑
contro com a divindade em um paraíso celestial, para os gregos de Homero morrer 
significa desaparecer. O encontro de Odisseu com Aquiles no Hades, na rapsódia 
XI da Odisseia, retrata a visão trágica da morte dos antigos gregos:30

Não queiras
embelezar a morte, pois preferiria
lavrar a terra de um ninguém depauperado,
que quase nada tem do que comer, a ser
o rei de todos os defuntos cadavéricos.

27 Gen. 1, 1.
28 I,1 (CAMPOS, Haroldo de (trad.); VIEIRA, Trajano (org.). Op. cit.).
29 I, 1 – 2 (HOMERO. Odisseia cit., 2011).
30 XI, 487 – 492 (HOMERO. Odisseia cit., 2011).
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A crise da mortalidade explica a escolha de Aquiles por morrer jovem na 
guerra em Ílion, e ser lembrado pela eternidade, a ter uma vida longa, porém 
esquecida, nos domínios de Peleu. Ele vai em busca da κλέα ἀνδρῶν (kléa an‑
drôn), a glória dos heróis, e o comportamento heróico é legitimado no campo de 
batalha.

4.  Entre a areté e a h’ýbris: rudimentos de um conceito de 
moderação

Um conceito‑chave para entender os gregos de Homero e seu modo aristo‑
crático de pensar é o de aretê (ἀρετή), que deriva da palavra grega ἂναρ (ánar), que 
significa homem, homem em oposição à mulher, pois se trata de um conjunto de 
qualidades eminentemente masculinas: os primeiros gregos primariamente a iden‑
tificavam com coragem no campo de batalha (coragem física, coragem moral, co‑
ragem mental).31

Aretê também pode ser identificada com outras qualidades desejáveis: beleza, 
força, habilidades atléticas, e também a capacidade de falar muito bem. Os dois he‑
róis centrais dos poemas de Homero, Aquiles, a figura central da Ilíada, e Odisseu, 
da Odisseia, oferecem uma representação do conceito de aretê: Aquiles representa 
coragem física, a beleza, força, poder e velocidade; e Odisseu a astúcia, a capacida‑
de de convencer as pessoas, de discursar muito bem.

A busca pela aretê não tem significado se essas qualidades atribuídas a um ho‑
mem não forem reconhecidas pela comunidade a que pertence. Trata‑se do que os 
antropologistas definem como sociedades baseadas na vergonha, e elas se diferem 
de sociedades baseadas na culpa, pois a culpa é internalizada. A vergonha é externa 
e pública. É o início de uma sociedade em que a comunidade é um elemento críti‑
co, e o indivíduo não pode viver em sociedade se não alcançar os tipos de glória e 
fama e reconhecimento esperados de um herói.

A exacerbação da aretê é a h’ýbris (ὕβρις), que pode ser traduzida como sober‑
ba, ter poder em excesso, embriagar‑se com a própria condição de sobrepujança e que 
geralmente leva a uma ação violenta. Ao incorrer em h’ýbris, o homem é acometi‑
do pela ação da deusa Ate, que provoca uma espécie de cegueira moral, que o leva 

31 KAGAN, Donald. Op. cit.
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a praticar atos perigosos e prejudiciais a si mesmo: é quando Nêmesis, a deusa da 
retribuição, lhe dá o golpe final.32

É a h’ýbris dos pretendentes de Penélope na Odisseia que provoca sua derro‑
cada: acomodados no solar de Odisseu, dilapidam o patrimônio do senhor ausen‑
te, na crença de que um deles irá ocupar o seu lugar junto ao leito da basileia. As 
maldades e humilhações submetidas por eles a um Odisseu disfarçado de mendi‑
go é o início da ação de Ate, que irá culminar com a morte violenta de todos no fi‑
nal da epopeia.

A relação entre aretê e h’ýbris leva a algo tipicamente grego em termos de ética 
e valores: a ideia de que o homem deve construir sua vida com moderação. Ele deve 
buscar a excelência, e ser reconhecido por isso, mas não pode ir além do aceitável. 
A noção de que o homem precisa agir com moderação irá mais tarde ser aprofun‑
dada pela filosofia grega.

Um típico problema ético grego é estar diante de uma contradição com a qual 
se tem que conviver: ela não pode ser resolvida. Se o homem quiser procurar a ple‑
nitude da experiência humana, deve ser o melhor possível para que possa compe‑
tir com sucesso, alcançar fama, glória e reconhecimento pela comunidade. Mas 
se ultrapassar os limites do razoável, ensejará a ira dos deuses e algo terrível lhe 
acontecerá.33
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