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RESUMO 

 

O trabalho se propõe a analisar em perspectiva detalhada a crise do homem na 

contemporaneidade, sobretudo no dano ao projeto de vida livre construído. O embotamento da 

vida e a sua captura, bem como dos instrumentos a serviço do poder foram responsáveis pela 

niilificação do humano, pela limitação de sentido da existência. Se a vida é definida pela 

existência digna e se a evolução dos regimes democráticos e o positivismo jurídico marcado 

pela atividade legiferante extremada tendem a cooptar o Direito e torna-lo servil aos 

mecanismos de poder e objetificação da vida, o homem experimenta-se indigno, munido tão 

somente de veículos que lhe permitem sobrevivencialidade. O Direito, como tradução da 

natureza das coisas humanas é vertido à distribuição do justo por mérito, e há de deixar de servir 

unicamente à permanência da dominação estratégica e volver ao projeto de limitação do sentido 

da vida e de sua coisificação. O racionalismo e o positivismo jurídicos extremados são 

compreendidos nesta perspectiva como impeditivos do projeto desenhado para o humano. A 

autenticidade da vida, a atenção da atividade legiferante e do Direito para os dramas e carências 

do homem contemporâneo são erigidos como pilastras do existir digno, distante da mera 

materialidade. A legística material, como a técnica direcionada ao auxílio do resgate de sentido 

da norma jurídica positiva, tende a ofertar os préstimos de traduzir os anseios humanos no 

contexto das normas, auxiliando na construção do plano responsável de assunção das tarefas do 

existir pelo tecnicismo jurídico. Partindo da metodologia lógico-indutiva e teórico-reflexiva, 

bem como a revisão bibliográfica, concebe-se a compreensão do homem e a problemática de 

sua existencialidade marcada pelo dinamismo social, que acaba por favorecer a dialética 

também como metodologia social.    

 

Palavras-Chave: Vida digna. Essência. Liberdade. Poder. Limitação. Contemporaneidade. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to thoroughly analyze men crisis in contemporaneity, particularly in 

relation to the damage to the constructed free-living project. The dullness of life and its capture 

as well as the instruments at the service of power were responsible for the nullification of human 

beings, for the limitation of the existence meaning. If life is defined by dignified existence and 

if the evolution of democratic regimes and juridical positivism marked by extreme legal activity 

tend to coopt Law and make it servile to mechanisms of power and life objectification, men feel 

undignified, provided only with the means that allow their survival. The Law, as the translation 

of the nature of human things, is aimed at the distribution of fair merit and shall cease to serve 

solely the permanence of strategic domination and return to the project of limiting life’s 

meaning and its reifying. Extreme legal rationalism and positivism are understood in this 

perspective as hindering the project designed for humans. The authenticity of life, the attention 

of legal activity and of the Law for the dramas and dearths of contemporary men are erected as 

the pilasters of dignified existence, far from mere materiality. Material legislation, as a direct 

technique to aid the recovery of the meaning of positive juridical norm, tend to help translate 

human beings’ aspirations in the context of norms, assisting the construction of a plan 

responsible for assuming the tasks of being through legal technicality. From the logical-

inductive and theoretical-reflexive methodology allied with the bibliographical review, the 

understanding of men and their existentiality problem marked by social dynamism is 

enlightened, which eventually benefits dialectics as well as social methodology. 

  

Key-words: Dignified life. Liberty. Power. Limitation. Contemporaneity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contemporaneidade marca uma sociedade fragmentada e diluída, frágil. O homem, 

como ser produto do seu tempo e por isso, cultural, cede aos ditames do poder que reduzem sua 

essência, provocando o aniquilamento das formas de vida e a perda do sentido da existência, 

do que deriva o dano ao projeto de vida livre para o qual todo ser humano é concebido. Por 

isso, a fenomenologia do homem não o considera mero existente autônomo, mas em sua 

substancialidade reconhece as múltiplas dimensões das atividades no mundo.  

Tanto que a constituição do homem é obtida a partir da imaterialidade de sua 

espiritualidade. A alma é o subsídio do corpo e, por isso, a concepção de dignidade no viver 

tem ligação estreita com o ato de ser humano, que nasce a partir do momento em que a alma 

adquire consistência através da matéria. As constatações encontram arrimo nas teorias tomistas 

e aristotélicas, componentes da metafísica clássica.  

Diante dos desafios do homem pós-moderno surge a necessidade de refletir o papel do 

Direito a fim de concebê-lo instrumento a serviço da promoção de autodeterminação, consenso 

e liberdade humanos, não como mero instrumento de captura.  

O presente trabalho tem por escopo provocar reflexões acerca da condição do homem 

contemporâneo e de sua existência cujo sentido se perdeu. A linha de pesquisa a que se encontra 

vinculado é a linha 1 do programa de mestrado em Ciências Jurídicas do Centro Universitário 

de Maringá – Unicesumar, intitulado como “Direitos da personalidade e seu alcance na 

contemporaneidade”.  

O direito contemporâneo sofreu redução de sentido passando a ser interpretado como 

produto de consumo social, muito embora as Constituições democráticas alcem o sujeito e sua 

dignidade como objetivo a ser perseguido e concretizado, inaugurando o que se denomina 

Estado Social Democrático. No Brasil, fala-se então da Constituição da República de 1988.  

Em que pese a pessoa humana ser elencada como fundamento de todo o sistema, a 

promoção de sua dignidade e a garantia de sua integridade é tarefa a ser executada em função 

da responsabilidade individual de cada um somado à participação coletiva, no sentido de que o 

homem se realiza em dignidade convivendo harmonicamente com seus pares.  

No entanto, diz-se que a tarefa do Direito atualmente tem sido inglória na tentativa de 

resgate da condição humana e sua essência na construção da personalidade, pois perdeu-se nos 

regimes totalitários e acabou por extremar-se de racionalidade, além de ceder ao cientificismo 

e à inovação tecnológica, causando certa antecipação do destino humano não mais dialógico, 

mas extremamente racional.  
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A pecha da eficiência fez do Direito instrumento de captura do homem, do que 

decorreu a falência do seu projeto de liberdade responsável. Ou seja, à medida em que o homem 

é capturado pelas limitações impostas pela própria ‘ciência’ que o elege e a sua dignidade como 

metas de realização, reduz de significado a essência do ser enquanto humano.  

No mesmo raciocínio, pode-se afirmar que o indivíduo se projeta para além de si 

mesmo, na intenção de realizar seu projeto de vida, incorporando uma eterna superação de seus 

limites. É a ambiência do ser. A partir do tempo em que o homem abandona sua liberdade de 

escolha para adotar padrões usuais de conduta, ocorre a modificação in pejus da personalidade, 

do que mais tarde na existência decorrerá o colapso psicossomático do ser. É por isso que urge 

a compreensão e reflexão dos dilemas enfrentados pelo homem contemporâneo e sua 

fenomenologia.  

Na mesma senda, resta a avaliação de como o direito poderia operar em prol da 

liberdade, ao invés de ser uma técnica instrumental de embotamento, retroalimentado pela 

engrenagem sistêmica a serviço da contenção e da ordem previamente estipulada como meta 

do poder. 

Inicialmente, necessário tecer breves considerações acerca da vida humana enquanto 

objeto de estudo do presente trabalho. O retorno à metafísica é proposto na medida em que a 

civilização ocidental experimenta grave crise espiritual, influenciada pela perda de 

transcendência e imanência, fazendo crer que eram lesivas ao projeto de liberdade e dignidade.   

O homem é homo vivens, ou seja, é humano enquanto vivo. A propriedade mais 

fundamental e mais evidente do homem é a vida. No entanto, do ponto de vista científico a vida 

é um complexo fenômeno de organização da matéria (moléculas), de forma que cada uma das 

moléculas da matéria desenvolve um papel predeterminado e harmonioso, a que chamamos 

ciclo vital.  

Ao caminhar para a compreensão da vida na perspectiva filosófica, necessário o 

distanciamento da ciência e abandono do racionalismo. Muito embora a vida não seja condição 

peculiar do homem, que convive com uma imensidão de seres viventes com manifestações 

vitais semelhantes, a propriedade singular e extraordinária que permite a criação de uma 

antropologia filosófica são as capacidades de crescimento, desenvolvimento, resposta aos 

estímulos, reprodução segundo a própria espécie, tudo por força de sua própria natureza, como 

assegura Santo Tomás de Aquino. Viver é a capacidade de esforçar-se.  

No entanto, quando a reflexão tende a considerar a origem da vida, o campo filosófico 

parece não apresentar maiores problemas, diferentemente do campo científico. O que se quer 
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dizer é que a filosofia considera o homem um ser inteligente e dotado de alma, que ao longo da 

existência atinge níveis espirituais elevados que tendem sempre a serem superados.  

A abertura do homem para o mundo implica sempre um estado de ânimo, não como 

espécie particular de sentimento, mas como predeterminação afetiva geral, ou seja, para 

relacionar-se com o mundo o homem tem de viver em estado de afeto. Por isso, a angústia da 

existência provocada pela perda de sentido e nudez contemporâneas, coloca o homem em 

desvantagem e compromete a realização do projeto de liberdade e fruição responsável.  

No segundo capítulo far-se-á a localização do leitor diante das considerações e 

conceituações a partir da contemporaneidade, embora por questões de metodologia, seja 

imprescindível volver alguns séculos no afã de fazer compreender o alcance do sentido da vida 

e o existencialismo, bem como sua influência nos dias atuais.  

A liberdade do homem durante o período medieval era vista como problema na 

perspectiva teocêntrica, sobretudo na relação Deus x Homem. No entanto, o ato livre exige 

controle da ação pelo ser, é ato complexo que dialoga o intelecto (elemento cognitivo) e a 

vontade. Mas, o homem não pode subtrair-se de depender do mundo, da sociedade que o entorna 

e da história, produto cultural que é. Por isso se diz que o peso da existência é tamanho que há 

denúncias sobre o profundo estado de escravidão em que se encontra a humanidade 

contemporaneamente.  

O terceiro capítulo é dedicado à conceituação do homem político e suas implicações 

na promessa de liberdade promovida pelo regime democrático que, à guisa de libertar e permitir 

a autonomia do homem, aprisiona-o como instrumento de poder.  

Em continuação, a reflexão da filosofia que diz respeito à tecnologia e ao biopoder 

implicam na compreensão do aspecto particularmente presente na sociedade contemporânea: a 

eficiência no agir humano, atividade racionalmente regrada e motivada. A técnica humana de 

modificação das matérias permite a compreensão do homem como homo faber, sujeito que 

dominando a técnica desenvolve a tecnologia do seu modo de vida. Por isso, no contexto das 

transformações tecnológicas da contemporaneidade, as práticas que digam respeito ao controle, 

regulação da vida e disciplina são denominadas biopoder.  

Valendo-se da categoria do direito político romano, o homo sacer (homem sagrado) é 

um ser humano em estado de emergência. Segundo Agamben, a vida biológica ou vida nua é 

elemento central das políticas ocidentais, cuja vida se poderia dispor sem dar causa à morte. Ou 

seja, o homo sacer tem um qualificativo de afinidade política essencial: são seres humanos em 

estado de exceção, ou seja, deles não se pode tirar por completo a humanidade.  
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Portanto, a sociedade contemporânea socializa riscos, angustia a vivência do homem, 

isenta-o de humanidade, distancia-o da justiça social e também faz com que a atuação humana 

tenha traços de irracionalidade. Isso implica que as capacidades humanas ficam no limite da 

tensão e se neutralizam diante da influência da maioria (ou das massas).  

Ao fim e ao cabo, o homem é constante porvir, um projeto. A máxima da eficiência 

tecnocientífica projeta o anonimato e objetiviza o homem, fazendo sua ação nadificante. Na 

mesma acepção, o sentido da vida é esgotado de sentido e o indivíduo é abandonado à sua 

mundanidade, passando a não mais demonstrar capacidade de reação e aderindo ao modo de 

sobrivencialidade, a que Agamben denomina vida nua.  

O quarto e último capítulo é dedicado à problemática central do presente trabalho, cuja 

linha de fundamentação posiciona o Direito e o excesso de normatividade como verdadeiro 

instrumento de captura da modernidade, que limita o projeto de vida do homem e na justificativa 

de protegê-lo e conferir segurança jurídica em suas relações, aniquila o sentido da sua vida. Daí 

decorre o dano à existência enunciado.   

O ponto de partida sobre o qual se problematiza o tema proposto pressupõe a 

contemporaneidade do homem, fortemente influenciado (como característica comum das 

ciências sociais) pela cronologia da história. Assim, a compilação consistente na busca 

sistemática do conteúdo abordado em artigos periódicos, obras literárias e artigos científicos 

publicados em revistas jurídicas, é atividade corriqueira e intensa.  

Há compromisso da pesquisa proposta com a realidade concreta, ou, como se queira, 

não há tendência de conclusão única e absolutamente verdadeira. Deveras, a dialeticidade está 

no intuito de demonstrar interdisciplinaridade entre a crise existencial vivenciada pelo homem 

contemporâneo e a responsabilidade do Direito no referido dano. Além disso, se contrapõe a 

democracia como regime adotado e ao positivismo, que agravaram severamente a perda de 

sentido da existência em detrimento de uma falsa promessa de liberdade.  

A dialética compreendida como uma metodologia social é a que melhor se coaduna 

com a proposta da pesquisa, que conjuga o dinamismo histórico associado ao retrocesso da 

essência do homem enquanto ser vivente.  

No que se refere ao aspecto da revisão bibliográfica, utilizar-se-á o método lógico-

indutivo e teórico-reflexivo partindo da compreensão primeira da condição do indivíduo, para 

posteriormente contrapô-la problema, delimitando sua extensão e profundidade.  

Ou seja, a escolha metodológica do presente trabalho parte de uma interpretação 

possível, embora não indiscutível, tamanha a versatilidade possível das ciências sociais 

fortemente influenciadas pelo dinamismo histórico.   
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2 A VIDA SOB UM NOVO PARADIGMA: O ESTADO DO HOMEM 

 

O meu passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as 

sensações de momentos idos me são saudosas: o que se 

sente exige o momento; passado este, há um virar de 

página e a história continua, mas não o texto.  

(Fernando Pessoa) 

 

Inicialmente é preciso tecer considerações acerca da dimensão fundamental da vida 

humana, antes de ser possível traçar os caminhos que levarão aos dilemas e inquietudes 

contemporâneas.  

Para tanto, importa conciliar os aspectos do fenômeno da vida que interessam, 

especialmente, o homem. Ele é homo vivens1, humano enquanto vivo. No entanto, a vida é 

fenômeno variado e vastíssimo, abrangendo classes e diversidades de seres, todos devidamente 

analisados sob os cuidados das ciências biológicas, cujo interesse não se coaduna com o 

presente trabalho por questões metodológicas.  

O objeto do estudo proposto gira em torno da vida em essência e sua fenomenologia, 

tendo o homem como figura alvo de todos os sistemas que permeiam a regulação da vida social 

e o desenvolvimento das sociedades ao longo das eras históricas.  

Contudo, fato é que o estudo sobre a vida humana é tarefa apaixonada e desafiante, 

não se compreende a vida de forma fria e fragmentada. Pois bem, a interrogação sobre o que é 

a vida permeia a humanidade desde há muito, embora jamais tenha sido encontrada (em que 

pese séculos de estudos infindáveis) uma resposta inequívoca. Bom que assim seja, pois quão 

entediada seria a empreitada humana, que no afã de descobrir-se obtivesse tão logo a resposta 

que o levasse à compreensão do sentido vital.  

Brevemente, é preciso que conste a existência de duas correntes modernas básicas 

formadas sobre a origem da vida: os vitalistas e os mecanicistas. Para os vitalistas, quem a vida 

nada mais é que resultado puro e irredutível da matéria. Por toda a antiguidade, Idade Média e 

boa parte do período moderno defendeu que a vida era produto de uma forma primordial, que 

poderia ser qualquer crença (como a criação em divindade, Deus ou Logos, a natureza, dentre 

outros tantos) ou explicação que considerasse o ‘princípio vital’.2 No entender dos vitalistas, o 

princípio vital do homem era o responsável pela produção de todos os fenômenos da vida no 

corpo humano, pouco importava o nome a que se dava para a causa. O maior sustentáculo da 

                                                           
1  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 43. 
2  Ibid., p. 44. 
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corrente vitalista refletia na crença de que a vida é experiência, empirismo e todo organismo 

vivente age segundo uma determinada circunstância.3 

Notável observação a respeito do vitalismo: a ciência não o sepultou por completo, 

modernamente houve o reflorescimento a partir do positivismo e, mais tarde, do 

neopositivismo, provocado pelas descobertas da ciência no sentido de que o aperfeiçoamento 

da vida ocorre através do que é experienciado pelo homem.  

Já em relação ao mecanicismo, diferente forma de compreensão das coisas e altamente 

científico, o método considera analogicamente os homens e as máquinas, ou seja, a vida humana 

seria um complexo disposto e organizado com finalidades específicas. Somente poderia ser 

explicado pela ciência o que podia ser determinado segundo a objetividade. Reverencia-se o 

que é sensível, físico, quantificável, material.4 

Importa considerar que embora tenha havido esforço dos vitalistas para provar suas 

suposições, não há em seu favor provas científicas que elevem a teoria à ciência. Somado a 

isso, o fato de que a defesa da origem da vida a partir da matéria ou de fenômeno absolutamente 

originário ampara concepções de ordem metafísica, ética ou religiosa das coisas.5 Por isso se 

diz que o vitalismo serve de cobertura a determinadas concepções morais.  

Importante estabelecer a diferenciação entre os modos contrastantes de enxergar o 

mundo, os mecanicistas e os vitalistas, ou, respectivamente, os que acreditam na ciência 

rigorosa e os que creem no mundo extracientífico, podendo ser metafísico, filosófico ou 

experiencial. Dentre as proposições extracientíficas não há verdade absoluta nem pretensão de 

impor esquemas, são verdadeiramente dados obscuros, misteriosos e impalpáveis. 

 

Ora, se se leva em conta que o vitalismo e mecanicismo são antes de tudo e 

sobretudo dois diferentes pontos de vista e que esses dois pontos de vista não 

são tão incombatíveis entre si como comumente se crê (tratando-se de visões 

parciais, ao menos no caso do ponto de vista científico), então é legítimo 

concluir que o próprio estudioso tem a possibilidade de ser mecanicista (que 

assume o ponto de vista científico) e vitalista, quando ultrapassa o ponto de 

vista científico e busca uma explicação exaustiva do fenômeno da vida.6 

 

A dificuldade encontrada pelos cientistas e biólogos (e profissionais afins) para que se 

firme uma conceituação objetiva e precisa a respeito da origem da vida se deve em muito pela 

                                                           
3  CANGUILHEM, 1969, p. 116 apud MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia 

Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 45. 
4  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 47. 
5  Ibid., p. 46. 
6  Ibid., p. 47. 
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capacidade de transformação que é inerente aos organismos vivos, o que leva a organizarem-se 

(a depender de sua natureza) em diferentes estruturas e níveis.  

Contudo, a biologia7 parece consentir no fato de que a molécula de DNA (ou ácido 

desoxirribonucleico) é a bioquímica fundamental e essencial de todos os organismos vivos. 

Inclusive, há quem diga8 que é a molécula replicadora primária. Ao que parece, a própria 

construção de um conceito sobre a objetividade da vida importa menos à ciência que os 

fenômenos decorrentes dos experimentos possíveis e a posterior análise de dados. E isso se 

deve ao fato de que a própria vida em sua infinita complexidade oferece experiências que o 

funcionamento mecânico do universo não é capaz de explicar.   

As necessidades correspondentes às definições e objetivações do que seja a vida, 

interessam mais à seara do Direito que criminaliza os atentados contra a vida intrauterina, ou 

ainda, nos casos em que a sociedade humana se socorre do positivismo para solucionar impasses 

que atingem a humanidade, e, embora fujam do mérito do presente estudo, merecem ser 

mencionados. Outro exemplo de interdependência é a astrobiologia, ciência que tem se 

dedicado a compreender a possível existência de vida em outros sistemas (ou planetas).  

Sabe-se que o interesse biológico fundamental de grande parcela da ciência 

concentrou-se no humano e em seus sistemas, físico, biológico, anatômico, genético, etc. Isso 

porque, se a validade da ciência está na conexão com a vida cotidiana, o critério de explicação 

dos fenômenos que validem a evolução do homem inclusive quanto aos pontos de partida na 

formulação dos estudos (e na produção de ciência) interessa e beneficia muito mais a 

humanidade.  

Aqui não se pretende questionar sobre a profundidade e infinidade possíveis de 

explicações e processos de cognição decorrentes do estudo dos organismos vivos e suas 

mutações evolucionistas, no entanto, demasiado humano que se apresenta esta pesquisa, tanto 

maior corresponderá ao tema quanto for a análise cognitiva e metafísica do fenômeno da vida.  

                                                           
7  Hay uma constante transformación de unas moléculas em otras diferentes, nunca hay estasis; el aciacionismo 

es absolutamente inherente a nuestro universo; todo es movimento, cambio, algo que se aprecia ya a nível del 

universo mismo. No hay liímite para la capacidad de cambio del universo. Las moléculas encuentran nuevas 

formas de asociación que exceden la reactividad química tradicional. (GARCÍA LANDA, José Ángel. Darwin: 

Del Big Bang al hombre (Primeira parte).  Perspectivas actuales sobre el evolucionismo. Ibercampus.es, 9 mar. 

2015. Disponível em: <https://www.ibercampus.es/darwin-del-big-bang-al-hombre-primera-parte-29771.htm>. 

Acesso em: 15 mar. 2018, p. 10). 
8  BERTONI, Danislei; LUZ, Araci Asinelli da. Estilos do Pensamento Biológico sobre o Fenômeno Vida. 

Contexto e Educação, Unijuí, ano 26, n. 86, p. 23-49, jul./dez. 2011. Disponível em: 

<https://revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/viewFile/271/243>. Acesso em: 15 mar. 

2018. 
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A corporalidade9 é fenômeno imprescindível para que se possa construir o elo entre 

ser e mente, embora seja também de conhecimento da ciência que pretender tal explicação 

objetivamente e sem parênteses é tarefa improvável.  

Ainda no que se refere às teorias, a seleção natural (proposta por Charles Darwin, 

1859) e o Neodarwinismo, que concebem os organismos vivos como estruturas físico-químicas 

ou a autopoiética (Maturana e Varela na década de 1960), teoria moderna biológica e cognitiva, 

o sistema vivo é um processo que pode perfeitamente transformar-se sem perder sua 

identidade.10 

 

Ainda no contexto da relação entre meio ambiente e o sistema 

autopoiético, surge a ideia de deriva natural. Enquanto que na teoria de 
Darwin adaptação é qualquer característica que foi selecionada pela seleção 

natural e que, por sua vez, capacita o organismo a sobreviver, ela é abordada 

diferente no conceito autopoiético, pois não permite uma “gradação” de 

adaptações possíveis como na teoria sintética - ou o organismo está apto ou 

ele nem tem a possibilidade de existir. Não há organismos mais adaptados ao 

meio ambiente (inexistência de adaptação diferencial), e sim a ideia de que, 

ou o sistema previamente tem uma rede que interage de maneira positiva com 

o ambiente, ou é ausente e está fadado à inexistência ou morte. “Não há 

sobrevivência do mais apto, há sobrevivência do apto.11 

 

Há crescentes estudos sendo efetuados no ramo da Biossemiótica (Thomas Sabeok), 

caracterizados basicamente pelas infinitas formas de comunicação e significação que se 

observam entre e intra seres vivos. É ramo dedicado na interação constante entre mente e 

matéria e parece aprofundar a compreensão de que há um mecanismo de comunicação global 

presente na biosfera.12 De toda sorte, interessa observar em perspectiva que o indivíduo humano 

(e por isso, vivo) e a consequente consciência individual é um fenômeno deveras mais 

complexo que mera relação causal ou mecânica.  

Ou seja, parece que a modernidade e a ciência deixaram de pretender gastar todo o 

tempo procurando aprofundamentos e explicações sobre a mera existência ou sobrevivência 

                                                           
9  MATURANA, Humberto. Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Organização e Tradução: Cristina Magro e 

Victor Paredes. Belo Horizonte: UFMG, 2001, p.  32. 
10  Ibid., p. 37.  
11   MATURANA, Humberto. R.; VARELA, Francisco. J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 

compreensão humana. 2. ed. São Paulo: Palas Athena, 2002, p. 127. 
12  FERREIRA, Mário dos Santos. O conceito de pessoa humana no pensamento de Lima Vaz. 2009. 148 f. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, Fortaleza, 

Disponível em: <http://www.uece.br/cmaf/dmdocuments/dissertacao2009_conceito_pessoa_lima_vaz.pdf>. 

Acesso em: 25 maio 2018, p. 53. 
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básica, nas palavras de Dawkins13. Ou seja, o questionamento que se eleva parte do pressuposto 

de que se a vida humana é mero propósito causal e puramente físico-químico, por que a 

consciência tomou proporções que parecem desafiar as proporções do universo? Ao que parece, 

há muito mais no complexo da vida humana que a semelhança com as engrenagens de um 

maquinário.14 

Discute-se que a complexidade decorrente da proporção tomada pela consciência 

humana ao longo da evolução seja produto de uma seleção ‘quase’ natural que as próprias 

espécies derivadas do homo sapiens inauguraram. Posterior e cientificamente, há propostas no 

sentido de que o fenômeno de significação das coisas é produto da seleção natural referida. 

Seria, então, uma semiose (ou autopoiese) da vida.15 

São vastos os domínios do universo quanto à definição do que seja a vida, no entanto, 

cada um dos sistemas componentes constituem um domínio de realidades distintos através de 

coerências operacionais, o que implica dizer que o universo explica e gera16 tudo que lhe é 

próprio, mas são todos universos distintos. À verdadeira ciência importa explicar e validar as 

experiências, que mais tarde se configuram domínio de verdades, mas não têm o poder de 

absolutizar a verdade. 

 

A vida não pode ser explicada mecanicisticamente, porque esse desenvolver 

para algo qualitativamente novo, como é a forma impressa como 

representação, não é explicável mecanicisticamente. A causalidade mecânica 

não obtém outro efeito que não seja um reagrupamento de elementos que 

ficam sempre os mesmos, também na mutação exterior espacial, como quando 

alguém troca de lugar os móveis que estão em seu quarto, com a convicção de 

ter obtido, assim, novo quarto. A vida, ao contrário, opera no interior do 

espaço, não recebendo simplesmente o seu conteúdo do espaço, mas inserindo 

                                                           
13  LIMA FILHO, Maxwell Morais de. Replicadores, Genes e Memes: A Religião como Vírus da Mente em 

Richard Dawkins, por Maxwell Morais de Lima Filho. Neurociência em Debate, 15 jul. 2018. Disponível em: 

<http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/?p=4245>. Acesso em: 01 set. 2018. 
14  FERREIRA, Mário dos Santos. O conceito de pessoa humana no pensamento de Lima Vaz. 2009. 148 f. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, Fortaleza, 

Disponível em: <http://www.uece.br/cmaf/dmdocuments/dissertacao2009_conceito_pessoa_lima_vaz.pdf>. 

Acesso em: 25 maio 2018, p. 54. 
15  A biologia moderna determina que cada novidade biológica é trazida em existência por seleção natural. Os 

“códigos”, tanto orgânicos como mentais, são fenômenos marcantes; mas, como eles não são mecanismos de 

evolução, não contribuem para nada fundamentalmente novo. Essa conclusão é reforçada pelo fato que o 

código genético apareceu na origem da vida, porém o código da cultura apareceu apenas quatro bilhões de anos 

depois. Assim esse código pode no máximo ser considerado um fenômeno excepcional, não um processo 

biológico ordinário. Essa terceira pressuposição igualmente pode sofrer críticas em estudos de comportamento 

animal que apontam certa “cognição” em alguns animais (RENSCH, 1971, p. 221- 224) e na própria visão 

biossemiótica da vida, a qual aponta uma evolução de códigos durante toda a filogenia, em todos os níveis de 

organização. (STEDILE, Gabriel. O que é vida? Uma abordagem articulada das teorias de Neodarwinismo, 

Autopoiese e Biossemiótica. 2012. 71 f. Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) 

– Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Biológicas, Florianópolis, 2012. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/132625>. Acesso em: 15 mar. 2018, p. 56). 
16  Ibid., p. 45. 
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aí, “com o tempo, uma forma ainda não presente. É a vida que cria o espaço. 

Ele é o lugar onde se desenvolve a força criadora da formação da vida.17 

 

Com isto se pretende dizer que a ciência (como um todo) é um resultado de domínio 

cognitivo válido, mas para aqueles que aceitam os critérios de validação das proposições 

científicas. Daí porque a cultura influencia demasiadamente na produção da ciência e, eis a 

razão para que o desejo da sociedade contemporânea inserida em um contexto de ‘objetividade 

sem parênteses’ pretende que a ciência elabore explicações universais e transcendentes.  

Portanto, à ciência cabe proporcionar explicações cujos critérios de validação são 

previamente adotados e explicitados, por isso a adoção da metodologia é deveras importante ao 

cientista e, também por isso, o estudo da vida falha com o objetivismo pretendido, eis que sua 

complexidade ultrapassa a proposição ‘validada previamente’.18 Há metafisica no estudo da 

vida, há compreensão que transcende a esfera de domínio intelectual do homem e justamente 

por isso é que o mistério permanece interessante e contrariando a mecânica universal.  

A proposta de compreensão da vida que nos desancora do mecânico e fragmentário 

inquieta e, porque inquieta, auxilia na compreensão do extraordinário potencial de exploração 

da vida humana e seus propósitos19. A inexorabilidade de certos propósitos somado às infinitas 

possibilidades disponíveis se encontram à mercê de serem acessadas pelo homem, tudo a 

depender da competência do ser.20 

A evolução e todos os processos experienciados pela humanidade parecem ter 

promovido na ciência uma destacada mudança de paradigma, partiu-se de um mundo 

mecanicista para uma visão ecológica da ciência. E, quanto mais se compreende que os 

problemas que afetam a era vivenciada são sistêmicos, tanto mais se compreende a 

interdependência dos fenômenos.21 

                                                           
17   GABRIEL, 1972, p. 28 apud MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia 

Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 53-54. 
18  STEDILE, Gabriel. O que é vida? Uma abordagem articulada das teorias de Neodarwinismo, Autopoiese e 

Biossemiótica. 2012. 71 f. Trabalho de conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Biológicas, Florianópolis, 2012. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/132625>. Acesso em: 15 mar. 2018, p. 49. 
19  O conhecimento foi, portanto, inventado. Dizer que ele foi inventado é dizer que ele não tem origem. É dizer, 

de maneira mais precisa, por mais paradoxal que seja, que o conhecimento não está em absoluto inscrito na 

natureza. O conhecimento não constitui o mais antigo instinto do homem, ou, inversamente, não há no 

comportamento humano, no apetite humano, no instinto humano, algo como um germe de conhecimento. 

(FOUCAULT, Michael. A verdade e suas formas jurídicas. Tradução Roberto Cabral de Melo Machado e 

Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau, 1996, p. 16). 
20  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução Newton 

Roberval Eíchemberg, São Paulo: Cultrix, 1996. Disponível em:  

<sites.ffclrp.usp.br/ceb/arquivos/capra_a_teia_da_vida.doc>. Acesso em: 10 mar. 2018, p. 12. 
21  Ibid., p. 18. 
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Essas descobertas geniais não devem, porém, criar a ilusão de que estamos 

próximos da criação da vida em síntese. “O que fica bem claro é que a célula 

é objeto muito complicado e que será decerto extremamente difícil para nós 

sintetizá-la de ponta a ponta. Não será fácil, pois, para nós criar a vida em 

sentido estrito. Porém, se examinamos o mecanismo peça por peça, e vemos 

como é feito e como funciona, parece que não deve haver nenhuma 

dificuldade de princípio para sintetizá-lo nós mesmos, partindo de compostos 

químicos simples.22 

 

A mudança de paradigma parece ser sentida com intensidade tamanha que o campo da 

física passou a compreender sua visão de mundo deixando de lado o mecanicismo de Descartes 

e Newton23 para aderir a uma visão holística, ecológica da ciência.  

Os esforços para se empreender e conjecturar com a nova realidade a exploração do 

mundo atômico e subatômico, colocou a ciência em contato com algo inesperado e 

surpreendente. As concepções básicas de outrora já não explicavam com satisfação o novo 

mundo e a linguagem não acompanha as modificações na mesma velocidade com que elas são 

apresentadas, fazendo despertar uma verdadeira crise existencial.24 

As mudanças referenciadas datam do início deste século XX, aproximadamente, e a 

física e a ciência passaram a admitir a compreensão da natureza da matéria relacionada à mente 

humana25. Inaugura-se a percepção holística26 a partir da mudança de paradigma, que concebe 

o universo como um todo integrado, bem como a percepção ecológica profunda, que reconhece 

a interdependência entre os fenômenos observados entre indivíduos e sociedade, considerados 

amplamente.27 

O termo ecologia profunda remete à noção de que a superficialidade considera o 

homem alheio à natureza, como algo que permanece em paralelo. O homem e a natureza 

formam uma unidade, por isso se diz que há influência considerável da espiritualidade. Ou seja, 

                                                           
22   CRICK, 1970 apud MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. 

Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 49 
23  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução Newton 

Roberval Eíchemberg, São Paulo: Cultrix, 1996. Disponível em:  

<sites.ffclrp.usp.br/ceb/arquivos/capra_a_teia_da_vida.doc>. Acesso em: 10 mar. 2018, p. 18. 
24  Ibid., p. 19.  
25  [...] a visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos de construção elementares, a visão do 

corpo humano como uma máquina, a visão da vida em sociedade como uma luta competitiva pela existência, 

a crença no progresso material ilimitado, a ser obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico, 

e - por fim, mas não menos importante - a crença em que uma sociedade na qual a mulher é, por toda a parte, 

classificada em posição inferior à do homem é uma sociedade que segue uma lei básica da natureza. Todas 

essas suposições têm sido decisivamente desafiadas por eventos recentes. E, na verdade, está ocorrendo, na 

atualidade, uma revisão radical dessas suposições. (Ibid., p. 20). 
26  Ibid., p. 23. 
27  PENA, Roberto Carlos Amanajás; PENA, Mari do Livramento Amanajás; PENA, Heriberto Wagner. A 

Metafísica de Aristóteles: Deus é a causa final. Contribuciones a las Ciencias Sociales, set. 2014. Disponível 

em: <www.eumed.net/rev/cccss/29/metafisica.html>. Acesso em: 30 maio 2018.  



19 

 

o zelo para com o ambiente que me cerca passa a ser tanto maior quanto for a minha percepção 

de que ele é parte do meu todo, e se o protejo, protejo a mim mesmo.28 

 

O paradigma ecológico é alicerçado pela ciência moderna, mas se acha 

enraizado numa percepção da realidade que vai além do arcabouço científico, 

no rumo de uma consciência da unidade de toda a vida e da interdependência 

de suas múltiplas manifestações e de seus ciclos de mudança e transformação. 

Em última análise, essa profunda consciência ecológica é consciência 

espiritual. Quando o conceito de espírito humano é entendido como modo de 

consciência em que o indivíduo se sente ligado ao cosmo como um todo, fica 

claro que a percepção ecológica é espiritual em sua essência mais profunda, e 

então não é surpreendente o fato de que a nova visão da realidade esteja em 

harmonia com as concepções das tradições espirituais.29 

 

Portanto, o que o holismo30 pretende é convidar a uma visão mais completa dos 

fenômenos que seja capaz de reconhecer a fragilidade dos sentidos e que ceda espaço à uma 

sensibilidade, cegada pela racionalidade excessiva empregada nos métodos de produção da 

ciência.31 

A ciência mistificada não permite que os horizontes sejam expandidos, há um caminho 

predeterminado que não pode ser deslocado, é o limite. A racionalidade enxerga apenas uma 

parte do fenômeno e acaba por se tornar muito previsível. Esta carga de previsibilidade da 

ciência não cede à multidisciplinariedade que a compreensão dos fenômenos reclama.  

As regras preestabelecidas (tanto na vida como no Direito) transformam a ciência e os 

estudos subsequentes sobre a vida humana em projetos encapsulados que necessitam abandonar 

o idealismo abstrato e dialogar com a complexificação intensa da sociedade atual.32 

Somente é possível determinar o alcance e a verdadeira natureza da vida 

compreendendo suas múltiplas expressões, facilitando a construção de uma antropologia 

filosófica que considere a vida em sua plenitude. 

                                                           
28  CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução Newton 

Roberval Eíchemberg, São Paulo: Cultrix, 1996. Disponível em:  

<sites.ffclrp.usp.br/ceb/arquivos/capra_a_teia_da_vida.doc>. Acesso em: 10 mar. 2018, p. 18, p. 28. 
29  CAPRAM, 1995 apud FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. Direito e Holismo: introdução a uma visão jurídica 

de integridade. São Paulo: LTr, 2000.  
30  A visão holística é horizontal e vertical. Horizontal porque abriga a totalidade dos seres que compõem o mundo. 

E vertical porque capta a densidade de cada ser, respeita o significado de cada filamento e de cada pessoa. O 

ser humano é parte do todo cósmico. Mas é também um ‘Todo’ consciente que sintetiza o cosmo. Pela sua 

concentração ontológica, o homem é originalidade específica, inteligente e criadora. (ARDUINI, Juvenal. 

Antropologia: ousar para reinventar a humanidade. Estudos antropológicos. São Paulo: Paulus, 2002, p. 29).  
31  FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. Direito e Holismo: introdução a uma visão jurídica de integridade. São 

Paulo: LTr, 2000, p. 64.  
32  Ibid., p. 67. 
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‘Fazer fenomenologia’33 da vida não é especular abstratamente os seres viventes, mas 

elaborar uma observação concreta partindo de determinado grupo de seres para então eleger 

suas propriedades e manifestações vitais. Segundo Santo Tomás34, a vida é o nome para o qual 

se dá às substâncias que se movem por força de sua própria natureza, ou, por si mesmas.  

Nesse sentido, se a vida é essencialmente movimento e imanência e se referido 

movimento não é causado por elementos externos, mas por uma força interna que denuncia um 

princípio intrínseco das manifestações vitais, poder-se-ia afirmar que esse força pungente e 

organizadora que caracteriza o movimento se entende por alma.35 

Portanto, admitindo-se a alma como princípio primeiro do movimento vital, Santo 

Tomás36 propôs a compreensão sob três perspectivas transformadas em verdadeiros 

testemunhos de sua obra: a alma racional, aquela cuja operação transcende sobremaneira a 

matéria. Os corpos são inferiores à alma e servem-na como verdadeiros instrumentos; alma 

sensitiva, que se exercita através do corpo material ou órgão corpóreo e alma vegetativa, que 

ultrapassa a realidade material e se desenvolve amparada em certas qualidades físicas do ser 

vivente. Em comum, as perspectivas têm o fato de moverem-se a si mesmas.  

Em suma, a tomada do homem através da janela da vida implica conceber sua 

espiritualidade com atingimento de níveis elevados37, na incessante busca pela superação. Pode-

se afirmar que a finalidade última da vida humana desafia o homem a transbordar 

sistematicamente os confins que lhe são impostos pelo ambiente sociocultural a que se encontra 

vinculado. 

                                                           
33  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M. A. S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 51. 
34  TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, I, 18, 2, CF., In IV sent, 49, 1.2 sol. Disponível em: 

<https://sumateologica.files.wordpress.com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018. 
35  Santo Tomás escreveu: “São viventes aqueles entes que se movem por si mesmos, seja o termo moto tomado 

no sentido próprio, ato de coisa imperfeita, isto é, de coisa que se encontra em potência, seja em sentido mais 

amplo, enquanto ato de coisa perfeita; nesse sentido também o entender e o sentir são chamados de moto, como 

afirma Aristóteles. E assim chamaremos viventes todos os seres que se determinam iguais ao movimento ou a 

qualquer outra operação: aqueles entes, por sua vez, que por sua natureza não podem determinar-se iguais ao 

movimento ou à operação, não podem dizer-se viventes a não ser por certa analogia [...]. Princípio da vida nos 

animais é a alma: de fato, chamamos animados os entes viventes e inanimados os privados de vida [...]”. 

(TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I, 75, 1. Disponível em: <https://sumateologica.files.wordpress. 

com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018). 
36  TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. De anima, II, 54. Disponível em: <https://sumateologica.files. 

wordpress.com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018. 
37  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, edição 2014, p. 61. 
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Diz-se que o humano tem sua constituição natural vinculada às leis naturais, por isso, 

a natureza humana se afigura comum a todos os seres. Na definição tomista38, a natureza que é 

a causa do direito é a mesma em todas as partes e para todos os homens. 

Na vida encontram-se presentes os elementos do real, o sensível, as ideias e os valores, 

portanto, esse campo fértil produz direito, e há uma relação íntima entre vida e jus, e qualquer 

visão estanque apequena o fenômeno jurídico, bem assim, qualquer recorte do jus 

descomprometido com o humano integral em seu existir empobrece a vida, já que as decisões 

jurídicas demarcam os flancos da ação e das condutas.  

Em que pese o direito clássico que almejava a busca pelo justo fundamentando-se na 

inteligência divina ordenadora do cosmos (lex aeterna), o ser humano é imantado por leis de 

sua natureza, e mesmo conjugado com razões de seu instinto, procura obedecer às leis naturais 

influenciado pela liberdade em potência que é exteriorizada através do racionalismo em sua 

conduta.39 

Partindo da concepção tomista40 de que o direito natural é o que inclina a natureza 

humana, a compreensão literal de pessoa é herança do cristianismo, que reclama a compreensão 

de que o bem o e o mal residem na intenção, no querer, e não no conhecer.  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento da pessoa funda-se na metafísica aristotélica41 

que implica o substrato e a esseidade de Deus difundido na trindade. A deidade que está no Pai, 

Filho e Espírito marca o modelo panteísta que concebe cada pessoa como figura do divino, ou 

seja, a abrangência de Deus está em todo o cosmos e em cada unidade dele. A compreensão da 

deidade não se corporifica, nem se materializa, a subjacência da pessoa se concretiza na relação 

com cada um dos integrantes da trindade.42 

A partir disso, a virtude do humano espelha-se à imagem e semelhança de Deus, dotado 

de substância, corpo e alma, numa autêntica criação imperfeita que se abrirá às mais variadas 

relações e interações, inclusive com o infinito.43 O sentido da vida resta ampliado a partir de tal 

proposição à medida em que a conduta de se posicionar diante dos valores mais edificantes 

(Valor Supremo) tornará o humano dotado de pessoalidade plena potencializada em liberdade.  

                                                           
38  TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica, I, q. 44, a. 4. Disponível em: 

<https://sumateologica.files.wordpress.com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018. 
39  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2018, p. 24. 
40  TOMÁS DE AQUINO. Summa Theológica. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
41  CHAHRUR, Alan Ibn; RAMIRO, Caio Henrique Lopes (Orgs.). Labirintos da Filosofia do Direito: Estudos 

em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: LiberArs, 2018. 
42  Ibid. 
43  Ibid. 
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O amor divino, que fundamenta a moral e as experiências de transcendência nascidas 

da mundanidade, faz do humano um constante ‘a-fazer’ por meio das relações e convivências 

interpessoais. Fenomenologicamente o ser humano é mais que a cultura, trabalho, religião e 

linguagem, é fruto das experiências da alma no plano da transformação da natureza à sua 

volta.44 

Se o aspecto cultural do humano reclama a interação da liberdade, vontade, 

pensamento, linguagem e trabalho para a transformação da ciência, arte, técnica e tantos outros 

contributos da construção pelo engenho humano, restringir o ser a mero produto de sua cultura 

é colapsá-lo. Para tanto, há que se socorrer da transcendência para conclamar o humano a 

superar os limites e atingir o plano no qual espaço e tempo ficam relativizados. 

Definir a vida humana no seu imo é remetê-la a autotranscendência, no que há de 

universal entre todo projeto de vida, ao menos no plano potencial, como essência. Eis a causa 

eficiente do Estagirita, pontuando o contemplar, a inoperosidade, e o fazer, a práxis, presente 

como fundamento da vida humana. 

O homem como produto da cultura não satisfaz o esgotamento fenomenológico do 

humano, sem olvidar de sua vontade transformadora que lhe permite a produção da ciência e 

da técnica, mas exige o aprofundamento da consideração do ser inteiro, que ao exercitar sua 

liberdade ao longo do existir histórico assume responsabilidades, encarna pecados e é capaz de 

gestos de amor, sujeita-se à dignidade do existir e à culpa, e atualmente se vê limitado à cultura 

tecnicista reducionista e à razão instrumentalizada.45 

O ser em potência na visão agambeana46 é aquele que representa um constante projeto, 

colhendo as centelhas divinas do Criador em imagem e semelhança por meio da prática do uso 

da razão e do amor. Eis a legítima obra da deidade (em tese). Mas, a atuação corpórea à deriva 

da reflexão provoca a perda da substancialidade e de sentido, como se o humano se 

transformasse em mero produtor efetual.47 

Ainda nas palavras de Agamben48, essa engrenagem acaba por refletir os fenômenos 

da contemporaneidade de máxima importância à compreensão da instrumentalização do 

humano no plano técnico, fazendo arruinar o projeto de participação política tão valorizado 

                                                           
44  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2018, p. 25. 
45  Ibid., p. 27. 
46  AGAMBEN, Giorgio. A potência do pensamento. Ensaios e conferências. Tradução Antônio Guerreiro. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2015, p. 243. 
47  CHAHRUR, Alan Ibn; RAMIRO, Caio Henrique Lopes (Orgs.). Labirintos da Filosofia do Direito: Estudos 

em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: LiberArs, 2018, p. 254. 
48  AGAMBEN, Giorgio. Opus Dei. Arqueologia do ofício [Homo Sacer, II, 5]. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2013. (Coleção Estado de Sítio), p. 37. 
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outrora (Paideia grega). A ruína do projeto de elevação e sublimação do humano alija-o de 

responsabilidades pelos seus fins e faz emergir o homo sacer contemporâneo, cujos direitos 

sacralizados e nudez dispositivada são causados pela vastidão e interação dos instrumentos de 

captura.49 

A corrosão do pensamento e a ruína da compreensão e autodeterminação do humano 

em dignidade e plenitude refletido intensamente na contemporaneidade, somado à dominação 

e extensão da atividade econômica na esfera pública estatal, fez eclodir a instrumentalização 

dos corpos a servir aos ministérios do Estado e sociedade (outrora da Igreja, durante a 

modernidade). É a captura do humano intensificada e subserviente ao sistema econômico 

capitalista.  

Nessa perspectiva, a pessoa humana contemporânea é distanciada do homem objeto 

de estudo da filosofia prática cujo valor primordial era a ética, dando espaço ao tecnicismo e ao 

produzir científico, órfão de sabedoria e reflexão. Eis o homo faber50, que promove a conversão 

do humano em máquina, devastando o próprio humanismo integral e elevando o direito a uma 

espécie de produto de consumo social de finalidade limitada aos interesses político-

econômicos. 

 

2.1  BREVE ANÁLISE DO SER NA CONCEPÇÃO EXISTENCIALISTA  

 

Que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 

terminadas – mas que elas vão sempre mudando  

(Guimarães Rosa) 

 

O sentido da pessoa na antiguidade permaneceu embrionário até o início da era cristã. 

A filosofia grega tinha por desconhecido o conceito de individualidade e singularidade do 

homem. Foi a partir do Cristianismo que o indivíduo alçou seu valor absoluto, ou seja, cada 

homem representa a criação à imagem e semelhança de Deus e, portanto, merece ser tomado 

em sua individualidade.51 

O homem da antiguidade era compreendido no espectro da cidade e da família, seu 

destino era cego, sem nome. A escravidão não trazia qualquer ofensa aos espíritos superiores. 

                                                           
49  AGAMBEN, Giorgio. Opus Dei. Arqueologia do ofício [Homo Sacer, II, 5]. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2013. (Coleção Estado de Sítio), p. 39. 
50  O direito é transformado na profusão produção de leis que confirmam a cultura tecnificada e instrumentalizada 

que serve aos fins do capitalismo. (NEVES, A. Castanheira. Digesta. Escritos acerca do Direito, do Pensamento 

Jurídico, da sua Metodologia e Outros. Coimbra: Coimbra Editora, 2010, v. 1, p. 294). 
51  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 291. 
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A noção de individualidade do ser representou verdadeira fenda na filosofia grega, em meio ao 

mar de incertezas, concebeu-se o homem na perspectiva da pessoa humana. Tamanha era a 

estranheza do pensamento helênico, que os padres não conseguiam absorver a compreensão de 

que a vida humana se exprimia também no infinito e no universal.52   

A dificuldade de compreensão da singularidade humana se dava pela visão monista, 

na qual a organização humana se harmonizava com a visão geral do cosmos, pois não havia 

diferenciação entre o conhecimento físico e os valores relativos à dinâmica do mundo natural.53 

As disputas teológicas a respeito da Trindade e da Encarnação contribuíram 

decisivamente na formulação exata do conceito de pessoa. Santo Tomás de Aquino54 afirmava 

que a pessoa era o que de mais nobre havia no universo, produto da natureza racional55. Graças 

a ele, a realidade humana alcançou singularidade e não mais era compreendida associada a 

outros. O ato de ser próprio era bastante de sentido, ao passo que o conceito de natureza era 

compreendido como elemento essencial.   

Foi Descartes56 quem inaugurou um sentido novo para o conceito de pessoa: não mais 

era definida em relação à autonomia de ser, mas em relação à autoconsciência. O ‘eu’ agora 

consistia na singularidade precisa do homem. Tal filosofia influenciou deveras os estudos que 

lhe sucederam, como Kant, Hegel e Sartre, dentre outros.  

Já no século XX, A. Charles Renouvier57 propunha que a característica mais específica 

da vida humana era o conhecimento, seja de caráter criativo ou fenomênico (como queria Kant 

na obra Fundamentos da Metafísica dos Costumes, de 1958). Como personalista autêntico, para 

ele o reconhecimento da existência humana aberta para o mundo e para o absoluto levava o 

homem a conhecer a primeira pessoa criadora. A pessoa humana não era mais problema, mas 

mistério conforme os existencialistas.58 

 

Desvendando o sentido da sua individualidade no seio da humanidade, nesta 

visão a pessoa passa a ter um lado metafísico relacionado a uma alma 

individual e sua porção espiritual passa a ser um fato reconhecido socialmente, 

                                                           
52  GARAUDY, 1963, p. 63 apud MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia 

Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 63.  
53  ALMEIDA, Rogério Tabet de. Evolução histórica do conceito de pessoa – enquanto categoria ontológica. 

Revista Interdisciplinar de Direito, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 221-236, 2013. Disponível em: 

<faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_16.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2018. 
54  TOMÁS DE AQUINO. Summa Theológica. I, 29, 3. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
55  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 293. 
56  Ibid., loc. cit. 
57  RENOUVEIR, 1903 apud MONDIN, op. cit., p. 294. 
58  “Não me dirijo em segunda pessoa senão ao que do Eu é visto como capaz de me responder, em qualquer modo 

que o Tu me responda, mesmo com silêncio inteligente. Onde nenhuma resposta é possível, não há lugar senão 

para Ele”. (MARCEL, 1927 apud MONDIN, op. cit., p. 295).  



25 

 

permitindo que o conceito de pessoa aplicado ao homem, como possuidor de 

direitos subjetivos ou direitos fundamentais, com sua consequente dignidade, 

venha ser desenvolvido, como se verá a seguir.59 

 

Evidentemente que uma filosofia completa da pessoa humana não seja possível sem 

as considerações múltiplas e valiosas dos conhecimentos posteriores. O pensamento humano é 

incessante, pretender identificar uma verdade através de um sistema qualquer (seja tomista, 

kantiano, marxista, tec.) é negar a especial característica da humanidade que é a busca pela 

constante e gradual elevação espiritual ou aperfeiçoamento.60 

Santo Tomás, que foi para seu tempo um revolucionário, buscou a verdade onde quer 

que ela se apresentasse e para ele o homem era o ser mais perfeito do universo, cujo valor era 

absoluto e somente pelo amor se poderia atingir a realização plena. As premissas ainda nos dias 

atuais permanecem válidas.  

Kierkegaar61, autor que marca o primeiro momento da história do existencialismo, e 

cuja correspondência é deveras importante aos que o sucederam, compreende a existência 

enquanto experiência singular, individual e de tensão, já que é o paradoxo entre o que o homem 

é e o que ele não é.  

Já segundo Heidegger62, em nenhuma época se acumulou tantos conhecimentos sobre 

a humanidade e sobre os homens, nenhuma época se conseguiu atingir tantos com as 

descobertas e estudos e nenhuma época se tomou conta de conhecimentos e tornou-os tão 

facilmente acessíveis, mas, em nenhuma época se soube tão pouco sobre o que é homem. 

Tal efeito se deve ao fato de que em nenhum outro tempo o destino do homem e sua 

identidade angustiou tanto a humanidade. É de se admitir (e refletir), portanto, que as ciências 

e a filosofia acumularam grande acervo de conhecimentos, mas que não reduziram os mistérios 

                                                           
59  ALMEIDA, Rogério Tabet de. Evolução histórica do conceito de pessoa – enquanto categoria ontológica. 

Revista Interdisciplinar de Direito, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 221-236, 2013. Disponível em: 

<faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_16.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2018. 
60  NOGARE, Pedro Dalle. Antropologia filosófica e libertação do homem. In: ______. Humanismos e Anti-

humanismos: introdução à antropologia filosófica. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1979, p. 3. 

 Disponível em: <http://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/2268/2551>. Acesso em: 20 mar. 

2018. 
61  Na filosofia do nosso século, tudo o que circula sob o nome de filosofia da existência e ontologia fundamental 

não é pensável sem Kierkegaard [...]. A própria denominação ‘filosofia da existência’ envolve explicitamente 

o ‘pensador existente’ de Kierkegaard, tanto na palavra como no assunto. A solidão, o ‘estado-de-ânimo’, o 

absurdo, o medo como fato constitutivo originário do ser humano: tudo isso se encontra em Kierkegaard, e 

volta a ser encontrado desde Gabriel Marcel até Albert Camus [...]. (EWALD, Ariane P. Fenomenologia e 

Existencialismo: articulando nexos, costurando sentidos. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, 

ano 8, n. 2, p. 149-165, 2008. Disponível em: <http://www.revispsi.uerj.br/v8n2/artigos/pdf/v8n2a02.pdf>. 

Acesso em: 10 mar. 2018). 
62  HEIDEGGER, Martin. Ser y Tiempo. Tradução Jorge Eduardo Rivera. Santiago do Chile: Editorial 

Universitária, 1997. 



26 

 

que permeiam alma e corpo63. A densidade do desconhecido e misterioso permanece, malgrado 

os esforços das ciências em iluminar a escuridão do ‘não saber’.  

Sob o olhar atento da filosofia moderna, a essência profunda e verdadeira do 

conhecimento sobre as coisas do mundo material é impossível. A inquietude se sustenta no fato 

de que todas as vezes que o homem, ao analisar certa matéria, toma por perspectiva determinada 

propriedade que compõe sua esfera de controle (de conhecimento), ou seja, há sempre 

propriedades ou aspectos daquela coisa que fogem à compreensão humana.  

Com isto se quer dizer que a humanidade é constrangida a analisar determinadas coisas 

materiais sob perspectivas parcial, cortada. Talvez, a definição de essência do ser tenha 

instrospectado a condição limitada e parcial do conhecimento humano sobre o todo que há no 

universo. Por mais que se tenha expectativa de analisar determinada coisa em amplo espectro, 

o máximo que se fará é denotar características peculiares e individualidades naturais, mas o 

elemento essencial fugirá sistematicamente.64 

A essa extrema complexidade de atingir a essência da matéria Santo Tomás65 atribui 

causas determinadas: O intelecto humano aprende questionando através do espaço e tempo e é 

resultado do nada (privado de lucidez) devido ao pecado que atingiu e corrompeu a carne do 

homem sobre a alma66. Ou seja, o pecado limitou o homem em sabedoria e dotou-lhe de 

mundanidade.  

Ao lançar um panorama sobre a história da filosofia – e aqui reitera-se o compromisso 

de provocar a reflexão e inquietude do leitor sem esgotar as escolas filosóficas – há certo 

consenso quanto a presença da característica de substancialidade do homem. Por 

substancialidade se deve compreender um ser dotado de inteireza, autonomia e 

autodeterminação. Sendo sujeito de atribuição e causa eficiente ao mesmo tempo de certos 

fenômenos vitais, o homem é dotado de estabilidade.67 

Corroborando da defesa que confere ao homem substancialidade, vale mencionar a 

fenomenologia, que levou a humanidade à constatação de que a multidimensionalidade do 

humano impede que seja considerado mero encontro do acaso.  

                                                           
63  NOGARE, Pedro Dalle. Antropologia filosófica e libertação do homem. In: ______. Humanismos e Anti-

humanismos: introdução à antropologia filosófica. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1979, p. 3. Disponível em: 

<http://faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/2268/2551>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
64  MONDIN, Battista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 98.  
65  TOMÁS DE AQUINO, II, p. 194 apud MONDIN, op. cit., p. 99. 
66  Porém não faltaram, sobretudo durante os últimos quatro séculos, algumas vozes discordantes no que concerne 

à doutrina comum. As mais importantes são as de Hume, Fichte, Hegel, Spinoza, Bergson, Heidegger e Sartre. 

Os primeiros quatro negaram a substancialidade do homem sobretudo por razões gnosiológicas. Os outros a 

negaram por motivos metafísicos. (MONDIN, op. cit., p. 275). 
67  Ibid., loc. cit. 



27 

 

Sendo uma unidade complexa entre corpo e alma (substancialidade), os dois maiores 

elementos que habitam o homem é a corporalidade e a espiritualidade. Por isso, a realidade 

humana há de ser considerada como essencialmente composta: um elemento material e outro 

espiritual.68 

Foi Martin Heidegger69, pela primeira vez em 1927 (primeira edição), que provocou 

sérias e profundas reflexões sobre o esquecimento do ser causado pela tradição filosófica de 

outrora na obra Ser e Tempo. Pretendia, numa ontologia fundamental, demonstrar a 

dessemelhança entre ser e ente, mais profundamente, explicar existencialmente como 

funcionava o ‘sendo’ do ente. Doravante, todas as passagens cronológicas que sua obra 

enfrentou, permaneceu indene o questionamento sobre o sentido do ser e não sobre a 

compreensão da existência humana.70 

Caminhando para a consecução de uma ontologia fundamental, Heidegger acaba por 

elaborar uma compreensão da existência humana embasada nos seus típicos modos de ser 

através de uma metodologia fenomenológica que proporcionasse a compreensão do sentido do 

ser. Ou seja, ao indagar sobre o sentido do ser, inexoravelmente compreenderia a razão da 

existência humana.71 

 

O sentido perseguido na pesquisa ontológica heideggeriana se refere à dação 

de significados que se precipitam na clareira da compreensão, deixando que o 

ser-aí, em seus modos típicos de ser-com, estruturados na forma de 

intersubjeitvidades, signifiquem o que sejam as coisas tais como são, 

possibilitando-lhes a compreensão necessária a ser veiculada em seu mundo. 

Os sentidos se projetam num espaço compreensivo dando origem aos 

                                                           
68  Devemos necessariamente afirmar que o princípio da operação intelectiva, isto é, a alma do homem, é 

incorpóreo e subsistente... De fato, o princípio intelectivo, chamado mente ou intelecto, possui uma atividade 

própria, na qual não entra o corpo. Ora, nada pode operar em si mesmo, se não subsiste por si mesmo. A 

operação, de fato, não compete senão ao ente, em ato; tanto é verdade que as coisas agem conforme seu modo 

de ser. Por isso não dizemos que o calor esquenta; o que esquenta é o sujeito do calor, ou seja, o fogo. Fica 

então demonstrado que a alma humana, a qual é chamada mente ou intelecto, é um ser incorpóreo e subsistente. 

(TOMÁS DE AQUINO. Summa Theológica, I, 75, 2. São Paulo: Edições Loyola, 2006). 
69  BRAGA, José Olinda. Em busca de uma inesperada antropologia filosófica heideggeriana. Revista de 

Psicologia, Fortaleza, v. 7 n. 1, p. 129-138, jan./jun. 2016. Disponível em: 

<www.periodicos.ufc.br/psicologiaufc/article/viewFile/3679/2903>. Acesso em 01: mar. 2018. 
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caráter determinista e intelectual de Hegel; afirma o interesse pelo simples e pela vontade; é considerado o pai 
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ansiedade porquanto passa pela luta do ser vivo contra o não ser. Aqui temos a crise da vida contra a morte. 

Outro personagem importante para o Existencialismo foi Heidegger (1976), filósofo alemão, que se preocupou 

com a problemática existencial do ser humano. (NICOLAU, Álvaro Antônio. Ser no mundo na 

contemporaneidade. 2017. 69 f. Monografia (Graduação em Psicologia) – Centro Universitário Newton 

Paiva, Belo Horizonte, 2017, Disponível em: 

<www.fgr.org.br/admin/artigos/2008354118018712411075651667SER-NO-

MUNDO_NA_CONTEMPORANEIDADE.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 25 mar. 

2018, p. 12). 
71  BRAGA, op. cit. 
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significados dos entes. As coisas, desse modo, são compreendidas em 

decorrência de sentidos segundo aquilo que significam. Constatado o fato de 

que sua tarefa máxima, a estruturação de uma ontologia fundamental, 

dependeria de uma compreensão de ser, desaguou na necessidade de se 

elucidar os modos típicos de ser do ser-aí, aquele ente privilegiado que 

compreende ser, ek-sistindo, saindo de si. O estudo desse homem em sua 

cotidianidade mediana, abertura a partir do que se poderia estruturar uma 

Antropologia Filosófica possível, nos remete a um horizonte que servirá de 

instância em que adequadamente é recolocada a questão esquecida, uma vez 

que é nessa esfera que se dá a compreensão do ser.72 

 

 A existência humana Heideggeriana73 é coexistência. O homem só existe coexistindo 

com outros, de modo que todos os outros fazem parte dele. E, se todos os outros fazem parte 

dele, onde é que se encontram? Eis um questionamento que leva à compreensão de que os outros 

são sempre aqueles de quem eu (como homem) não tenho condições de me distinguir. Ou seja, 

partilharemos (eu e o outro) um único mundo.74 

Sendo a questão de densidade vasta, o retorno aos abismos da humanidade e à 

compreensão do ser (sendo e não ente) é proposta tendente a socorrer-se da metafísica. Isso 

porque a indefinibilidade do ser nos instiga a compreender o seu significado. 

Para Heidegger75 a existência humana não é um feito, mas um fazer-se. É sempre uma 

tarefa, algo a ser conquistado, nunca algo feito. Existir, segundo ele, é ter de ser, é ter sempre 

de novo conquistar o seu ser. A essência do ente está em ‘ter de ser’, e a essência é aquilo que 

possibilita enquanto ser, essência é possibilidade.  

Já a existência é justamente o caminho de realização do ente, que por sua natureza, é 

estático. Existência é a concepção ontológica do ente que o homem é. E o ser que somos é 

sempre pobre76. É que, enquanto existe, o homem tem de perfazer-se, ele é um ser em devir. 

                                                           
72  BRAGA, José Olinda. Em busca de uma inesperada antropologia filosófica heideggeriana. Revista de 

Psicologia, Fortaleza, v. 7 n. 1, p. 129-138, jan./jun. 2016. Disponível em: 

<www.periodicos.ufc.br/psicologiaufc/article/viewFile/3679/2903>. Acesso em 01: mar. 2018, p. 135. 
73  O pensamento de Heidegger constitui-se no empenho de despertar o interesse pela questão do sentido do ser, 

uma vez que esta caíra no esquecimento, tornando-se uma questão trivial e desnecessária. Mas o que é ser? 

Qual o sentido do ser? Na tentativa de uma resposta direta e definitiva, na tentativa de conceituá-lo, nos vemos 

embaraçados, tomados de perplexidade e fracassamos. Descobrimos que o ser não é diretamente acessível. É 

que o ser não se deixa definir, nem se pode determinar seu sentido por nenhuma outra coisa que não seja ele 

mesmo. Jamais o apreenderemos diretamente “[...] nem no ente ou dentro do ente nem simplesmente em 

qualquer outro lugar” (HEIDEGGER, 1969, p. 60). O ser só se dá mesmo obliquamente, isto é, no ente. O ente 

pode surgir como ente graças ao ser que se retrai e se esconde em seu mistério. Ao se retrair, o ser deixa o ente 

aparecer. (SILVA, Eliana Borges. O conceito de existência em Ser e Tempo. 2010. 125 f. Dissertação 

(Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2010. Disponível em: 

<https://pos.filosofia.ufg.br/up/115/o/ELIANA_BORGES.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018, p. 21). 
74  Ibid., p. 136. 
75  Ibid., p. 40. 
76  Ibid., p. 43. 
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Tal é a constituição do homem que enquanto ser, é um ainda não. E, portanto, tal ente é a 

‘clareira do ser’77, aquela que permite o mostrar-se do ente, que possibilita o aparecer do ente. 

  

Em verdade, o ente que somos é primordialmente possibilidade. Isto porque 

tudo o que somos constitui-se num poder-ser. Possibilidade, poder-ser é 

conquista e reconquista daquilo que desde sempre nos foi “destinado”. É que 

o nosso existir caracteriza-se por um ter que ser que deve, a cada vez, isto é, a 

cada nova situação, ser assumido. É assumindo em cada nova situação o ser 

que nos toca que nós alcançamos nossa singularização, que nos 

individualizamos, isto é, conquistamos nossa ipseidade, nosso si-mesmo.78 

 

Cronologicamente, foi a partir do século XVI que se inverteu a relação homem-

natureza. Isso porque o ser humano se destaca de sua antiga posição e a transcende. O eixo 

central da humanidade não mais mantém correspondência com o aspecto religioso, Deus perde 

sua transparência sobretudo a partir do Renascimento.79 

  Pessoa, segundo Kant80, é aquela a quem pode ser imputada suas ações. Enquanto ser 

racional, ‘pessoa’ é compreendida autonomamente e suas ações condizem com suas vontades e 

não segundo leis naturais, ou seja, age segundo os ditames da razão pura e da razão prática, do 

que decorre sua liberdade.  

O imperativo categórico kantiano consubstancia-se no reconhecimento pelo homem, a 

partir da identidade de sua própria consciência, da humanidade em si. Nessa perspectiva, cada 

homem é considerado como uma pessoa de valor absoluto, jamais como meio a instrumentalizar 

outras finalidades.81  

E, sendo individual e único o homem é dotado de dignidade e não de preço. O 

imperativo moral kantiano82 se construiu a partir da noção de que a conduta individual ou 

                                                           
77  Clareira se diz na língua alemã Lichtung. A palavra clareira é um substantivo que provém do verbo clarear 

(lichten). Neste sentido, Heidegger fala de clarear algo, isto é, tornar algo leve, tornar algo livre e aberto, como 

por exemplo, tornar a floresta livre de árvores, num certo lugar. Clareira é, pois, este espaço livre que surge. É 

certo que tem a ver com luz, porém, não diz primeiramente luz, mas o espaço tornado livre, aberto onde o claro 

e o escuro podem incidir. O fundamental é que a luz não cria a clareira. Ao contrário, é a luz que precisa da 

clareira para se espraiar. Nas palavras de Heidegger: “A clareira, no entanto, o aberto, não está apenas livre 

para a claridade e a sombra, mas também para a voz que reboa e para o eco que se perde, para tudo que soa e 

ressoa e morre na distância. A clareira é o aberto para tudo que presenta e ausenta”. (SILVA, Eliana Borges. 

O conceito de existência em Ser e Tempo. 2010. 125 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2010. Disponível em: 

<https://pos.filosofia.ufg.br/up/115/o/ELIANA_BORGES.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2018, p. 44). 
78  Ibid., p. 46.  
79  ALMEIDA, Rogério Tabet de. Evolução histórica do conceito de pessoa – enquanto categoria ontológica. 

Revista Interdisciplinar de Direito, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 221-236, 2013. Disponível em: 

<faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_16.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2018, p. 229. 
80  Ibid., p. 231. 
81  Ibid., p. 230. 
82  Ibid., loc. cit. 
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coletiva do ser humano deve ser ordenada concomitantemente pelo respeito por si e pelos 

outros.  

Já no século XIX (quarta etapa histórica da compreensão de pessoa), concebeu-se a 

noção de que o homem é o único ser vivo capaz de empenhar-se em conduzir sua vida e em 

função de suas preferências. A ética valorativa decorre da racionalidade e autonomia. Em 

decorrência dos valores que estima, a pessoa humana é a legisladora universal ao mesmo tempo 

em que é aquela que se submete aos mandamentos destas mesmas normas valorativas.83 

Também o existencialismo corresponde ao espírito84 de uma época, por isso se diz que 

não pode ser atribuído a determinado filósofo. As circunstâncias geram o existencialismo, é o 

tempo, o povo, o modo, o ambiente e não apenas os filósofos.85 

 

O homem agitado do nosso tempo, o homem que vive na ação, pela ação, o 

homem do ativismo puro, sente-se à vontade nessa filosofia que risca 

sumariamente da vida tudo o que é valor de estabilidade, de responsabilidade, 

de meditação, de qualidade, de imortalidade, para viver dia a dia, hora a hora, 

momento a momento, na pura entrega ao movimento puro, à pura paixão como 

sinónimo lógico da pura ação, pois ativismo e passionalismo são afinal valores 

unívocos, embora aparentemente contraditórios.86 

 

 A pós modernidade e, por conseguinte a contemporaneidade – como uma das 

consequências deletérias absorvidas – marcaram uma secção entre a instrumentalidade e o 

sentido. A primeira passou a ser gerida por empresas, políticas ou econômicas em concorrência 

no mercado, e segundo se tornou puramente privado e subjetivo87. Lipovetsky diz em A Era do 

Vazio88 “Todos os gostos, todos os comportamentos podem coabitar sem se excluírem, tudo por 

ser escolhido à vontade, a vida simples – ecológica – como a vida hipersofisticada num tempo 

desvitalizado sem balizas estáveis, sem coordenadas maiores”. A decomposição da vida 

(inevitável) do homem se deu de forma que o universalismo e o multiculturalismo passaram a 

                                                           
83  ALMEIDA, Rogério Tabet de. Evolução histórica do conceito de pessoa – enquanto categoria ontológica. 

Revista Interdisciplinar de Direito, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 221-236, 2013. Disponível em: 

<faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_16.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2018, p. 230. 
84  O homem que reduz a sua vida à ação pura, não pode nem tem como defender-se contra a concomitante reação 

da paixão pura. Ativismo e passivismo encontram-se e anulam-se reciprocamente. Só o limite da ação permite 

o limite da paixão. Só o homem que não é ação pura, pode também não ser paixão pura. Só o homem que 

domina e governa as suas ações é capaz de dominar e governar as suas paixões. (LIMA, Alceu Amoroso Lima.  

O existencialismo e outros mitos do nosso tempo. Obras completas de Alceu Amoroso de Lima. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Agir, 1956. Disponível em: <https://archive.org/details/oexistencialismoOOIima>. Acesso em 01 

abr. 2018, p. 29). 
85  Ibid., p. 25. 
86  Ibid., p. 29. 
87  TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Tradução Elia Ferreira Edel. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 

1997, p. 279. 
88   LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Tradução Juremir 

Machado da Silva. Rio de Janeiro: Livraria da Travessa, 2005, p. 76. 
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segregar e dominar. O sujeito se viu destruir e ser absorvido por imposições de força e 

interesses, e os regimes totalitaristas sofreram forte incentivo a partir das ditaduras subjetivistas. 

O homem deste tempo é aquele que risca da sua existência qualquer noção de estabilidade, é 

aquele que reverencia o tecnologismo e o mecanicismo. É aquele que cede a tudo que representa 

imortalidade e qualidade para entregar-se ao momento, para experimentar intensamente a 

redução da vida à ação pura.89 

Reduzir a existência à ação pura provoca no homem a reação de paixão pura, ou seja, 

só o homem que é capaz de governar suas ações é também capaz de dominar suas paixões. Esse 

existencialismo ativista é fruto da Nova Escravidão90 e da passividade que toma o ser. O 

existencialismo é a filosofia de um século totalitário. Quer dizer, na linguagem existencialista, 

a existência significa pura e unicamente a existência humana da matéria. O ‘estar aí’ do homem.  

Ocorre que a partir do momento em que o homem se concebe e às suas deliberações 

pessoais, como possibilidade de compreender a si mesmo e ao universo harmônico, é tomado 

por um vazio e inquietação. É na angústia do ser que apenas existe, que reside o vegetar da vida 

banal91 humana. Portanto, como uma filosofia indefinida para uma época de transição o 

existencialismo deságua num relativismo absoluto.  

Posição sustentada por longa tradição afirmava que contemporânea era a pessoa que 

estava adequada às pretensões e ideias do tempo no qual foi dada viver. Agamben na contramão 

afirma que a contemporaneidade é uma relação singular com o próprio tempo, que adere a este 

e ao mesmo tempo dele toma distância.92 

Nesta linha de raciocínio tem-se que a condição do ser na contemporaneidade é 

sinônimo de coragem. A partir do contemporâneo que o homem se volta ao obscuro do seu 

tempo para sobre ele refletir e conhecer. A dimensão episódica do contemporâneo (como a 

                                                           
89  LIMA, Alceu Amoroso Lima.  O existencialismo e outros mitos do nosso tempo. Obras completas de Alceu 

Amoroso de Lima. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1956. Disponível em: 

<https://archive.org/details/oexistencialismoOOIima>. Acesso em 01 abr. 2018, p. 29. 
90  O existencialismo não é, de tal forma, um ateísmo, que passasse o seu tempo a demonstrar que Deus não existe. 

Ele declara de preferência: mesmo que Deus existisse não mudaria nada: eis o nosso ponto de vista. Não que 

acreditemos que Deus exista, mas pensamos que o problema não é o da sua existência; é preciso que o homem 

se encontre a si mesmo e se persuada de que nada o pode fazer escapar de si mesmo (sic), mesmo que fosse 

uma prova válida da existência de Deus. (Ibid., p. 30). 
91  Ibid., p. 45. 
92  SILVA, Ellen Fernanda Gomes da; BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares. Uma compreensão do 

contemporâneo a partir do diálogo com o pensamento de Martin Heidegger. Griot - Revista de Filosofia, 

Amargosa, Bahia, v. 11, n. 1, p. 289-299, jun./2015. Disponível em: 

<http://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/article/download/628/344/>. Acesso em: 15 abr. 2018, p. 291. 
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moda, segundo analogia promovida por Agamben – o que é o contemporâneo93) fragmenta a 

existência humana e privilegia o individualismo em detrimento da alteridade.94 

Isso implica dizer que à medida que o indivíduo conhece a si mesmo e cuida da sua 

existência, descobre-se na relação com o outro e constrói seu próprio mundo. Há 

responsabilidade do ser contemporâneo, que na perspectiva de existir opta por viver segundo 

seus valores e confere sentido à sua vida. Ou seja, responsabiliza-se por si na construção do seu 

projeto de vida.95 

O foco, portanto, é a procura pelo sentido da existência que permita a autorrealização 

do ser (homem). Enquanto o indivíduo é um vir-a-ser, vivencia a ansiedade que naturalmente 

emerge da existência e da inevitabilidade da morte, além da liberdade de escolha diante das 

alternativas possíveis96. Em síntese, o ponto alto é a liberdade e a responsabilidade de escolha 

do indivíduo que está em permanente construção como potencialização da própria existência.  

A tendência natural da humanidade é hipervalorizar o tempo, como se as aspirações 

projetadas ao longo da cronologia fossem produto da história. No entanto, o agente histórico é 

o homem e não o tempo.97 Isso significa que no mesmo período de tempo pode haver grandes 

conquistas ou enormes retrocessos. Portanto, a questão que se coloca é o que a humanidade 

construirá, ou então, o que será planejado e criado no tempo em que a filosofia da perversidade 

política e econômica tendem a sofrer mutações importantes. 

Segundo Habermas98 é urgente a desalienação do ser humano, ao fatalismo 

cronológico não se pode transferir a responsabilidade pelo devir, todo ser porta energia 

antecipatória que lhe permite revolucionar-se à intenção de lhe domesticar a vida ou manipular 

sua força emancipatória.  

Há estudos otimistas no sentido de libertar-nos do avanço incrédulo dos mistificadores 

da humanidade. Os reprimidos em autonomia que sofrem o golpe do sistema cruel e dominador 

                                                           
93  AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Tradução Vinícius Nicastro Honesko. 

Chapecó/SC: Argos, 2009, p. 65. 
94  SILVA, Ellen Fernanda Gomes da; BARRETO, Carmem Lúcia Brito Tavares. Uma compreensão do 

contemporâneo a partir do diálogo com o pensamento de Martin Heidegger. Griot - Revista de Filosofia, 

Amargosa, Bahia, v. 11, n. 1, p. 289-299, jun./2015. Disponível em: 

<http://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/griot/article/download/628/344/>. Acesso em: 15 abr. 2018, p. 292. 
95  NICOLAU, Álvaro Antônio. Ser no mundo na contemporaneidade. 2017. 69 f. Monografia (Graduação em 

Psicologia) – Centro Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte, 2017, Disponível em: 

<www.fgr.org.br/admin/artigos/2008354118018712411075651667SER-NO-

MUNDO_NA_CONTEMPORANEIDADE.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 25 mar. 

2018, p. 27. 
96  Ibid., p. 28. 
97  ARDUINI, Juvenal. Antropologia: ousar para reinventar a humanidade. Estudos antropológicos. São Paulo: 

Paulus, 2002, p. 17.   
98  Ibid., p. 25. 
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do mundo devem protagonizar a rebeldia de assumir as devidas posições na linha da história99. 

Ou seja, a existência, enquanto universo ontológico, há de se colocar no centro do sistema e das 

preocupações. Isso impediria, em tese, que o mercado, a economia, a concentração de riquezas, 

o poder e o lucro fossem legitimamente o cerne da preocupação, deslocando o ser humano em 

nível de importância e preocupação. A instrumentalidade não pode depreciar o significado e a 

importância do antropocentrismo.100 

Na crise existencial que se enfrenta, é chegado o tempo de privilegiar o senso crítico e 

a capacidade de reinvenção do projeto de vida que pretende se concretizar comprometido com 

a justiça e a solidariedade entre as gentes. Por maiores que sejam as críticas à subjetividade, 

através do subjetivismo se permite o encontro existencial entre os sujeitos humanos, a fim de 

que a versão utilitarista do humano ceda à subjetividade consciente, responsável e combatente 

da perversidade social.101 

 

A mentalidade utensilista desmedula o ser humano. Esvazia a densidade 

antropológica. O ser humano é reduzido a mercadoria. E quando cai em 

desuso, é retirado das prateleiras do mercado e substituído por produtos mais 

modernos.102 

 

Ao fim e ao cabo, a inquietação com os problemas da humanidade e a consciência do 

problema da escolha do ser e seus múltiplos integram o que se denomina existencialismo, ou, 

o modo de ser do homem no mundo.103 

A relação homem-mundo é que ocupa todo o eixo de preocupação do existencialismo, 

ou, o modo de ser no mundo. Nega-se, consequentemente, qualquer essência que anteceda a 

mundanidade no homem104. Para os existencialistas, o eixo de compreensão da forma 

relacional, cognoscitiva, emotiva e prática e os esclarecimentos dos modos como o mundo se 

manifesta e condiciona as possibilidades humanas é o instrumento do pensar.  

Então, o ponto que desperta interesse por maior compreensão é este princípio 

existencialista que tem como plano de fundo um homem recheado de contradições, capaz de 

                                                           
99  ARDUINI, Juvenal. Antropologia: ousar para reinventar a humanidade. Estudos antropológicos. São Paulo: 

Paulus, 2002, p. 14. 
100  Ibid., p. 23. 
101  Ibid., p. 29. 
102  Ibid., p. 25. 
103  EWALD, Ariane P. Fenomenologia e Existencialismo: articulando nexos, costurando sentidos. Estudos e 

Pesquisas em Psicologia, Rio de Janeiro, ano 8, n. 2, p. 149-165, 2008. Disponível em: 
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criações que nos tocam em sensibilidade e concomitantemente, de atrocidades que aniquilam 

de forma surpreendente.  

A estrutura ontológica do indivíduo como único ente definido pela existência em sua 

constituição essencial permite o acesso à questão do ser. O Dasein105 é ontologicamente o 

especifico modo de ser do ente, que se aperfeiçoa no eterno fazer-se e é caracterizado pelo fato 

de dedicar-se à problemática do existir. É o ser jogado no mundo.  

A fenomenologia é a própria ciência do ser do ente, ou, sua ontologia. A análise 

existencial do modo de ser do Dasein é que permite afrontar o problema do ser em suas diversas 

nuances. O ser no interior do mundo, diferentemente do Dasein, reflete a subsistência, mas sem 

colher a dimensão da existência que é própria desta outra ontologia. Todas as determinações 

existenciais, segundo Heidegger, são fenomenologicamente fundamentais e se debruçam às 

questões referentes a ‘quem’. O ‘que’ do ente são das demais categorias que representam certas 

determinações do existir, mas não o ‘ser-no-mundo’.106 

Portanto, o ser humano é dotado da consciência de que somente se pode existir no 

mundo quando se é dotado de dignidade e direitos que a substancializam. A equiparação da 

dignidade à vida, no estudo ontológico necessário à compreensão e emancipação da vida 

humana, representa a transcendência individual para além das competências volitivas e da 

racionalidade.107 

Na base do existencialismo integral está a primazia da existência como o maior 

segredo do mistério do mundo. A filosofia da existência se dedica à compreensão mais completa 

possível sobre a irredutibilidade e primordialidade a que se sujeita o humano e a ação humana.   

Considera-se o existencialismo autêntico como aquele no qual a primazia da existência 

está a serviço do salvamento da inteligibilidade e da inteligência, em contraposição ao 

existencialismo apócrifo, que suprime as essências e as naturezas, ignorando a correlatividade 

entre essência e existência.108 

A compreensão existencialista, que não se filia à proposta do presente trabalho, 

concebe a linha filosófica a partir de uma existência que precede a essência. Portanto, por 

maiores que sejam os paradoxos entre os existencialistas teocêntricos ou entre os ateístas, é o 

                                                           
105  ARAÚJO, Paulo Afonso de. A Questão do ser em geral em Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Revista Ética 

e Filosofia Política, Juiz de Fora, n. 16, v. 2, p. 50-64, dez. 2013. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/files/2009/08/16_2_araujo.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2018. 
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ente e a realidade humana o ponto alto da compreensão cuja representatividade e importância 

ora se elege.  

Mas, a corrente cuja existência se basta é deveras fragilizada e reduzida à simples 

sucessão inominável e incompreensível de fatos e objetos, e, o transcurso do existir passa a ser 

arbítrio puro. Se o homem é potência (inclusive de não), a impotência se afigura no momento 

em que se defende inexistir sua própria natureza. Sem natureza não há direitos, não há como o 

homem sair de si mesmo, torna-se escravo de sua subjetividade.  

Desde que se admita uma existência do humano que negue a existência de sua própria 

natureza, da substancialidade dos valores para além de sua subjetividade, o que resta é a 

corporificação do humano alheio às responsabilidades, ou, existência privada de essência.109 

 

Compreendemos bem como essa filosofia corresponde a uma época de 

ativismo, de tecnologismo, de mecanicismo, como a nossa. O homem agitado 

do nosso tempo, o homem que vive na ação, pela ação, o homem do ativismo 

puro, sente-se à vontade nessa filosofia que risca sumariamente da vida tudo 

o que é valor de estabilidade, de responsabilidade, de meditação, de qualidade, 

de imortalidade, para viver dia a dia, hora a hora, momento a momento, na 

pura entrega ao movimento puro, à pura paixão como sinônimo lógico da pura 

ação, pois ativismo e passionalismo são afinal valores unívocos, embora 

aparentemente contraditórios. O homem que reduz a sua vida à ação pura, não 

pode nem tem como defender-se contra a concomitante reação da paixão pura. 

Ativismo e passivismo encontram-se e anulam-se reciprocamente. Só o limite 

da ação permite o limite da paixão. Só o homem que não é ação pura, pode 

também não ser paixão pura. Só o homem que domina e governa as suas ações 

é capaz de dominar e governar as suas paixões. O existencialismo nega esse 

domínio e esse limite, equiparando ação a paixão e tornando o homem ativista 

uma simples vítima da passividade da vida.110 

  

Se o existencialismo dissolve a vida no homem, o vitalismo promove a dissolução do 

homem na vida, que o humaniza. A existência humana é maior que a existência vital, a vida se 

vitaliza no homem, o absorve. E a incorporação da vida pelo homem em seu projeto-de-vida o 

faz proclamar-se livre, e justamente por proclamar-se livre, não há domínio absoluto sobre sua 

natureza, sob pena de tornar-se algoz de si mesmo e experimentar a liberdade puramente 

nominal.  

A conclamação do sujeito livre que atinge a transcendência lhe retira do servilismo e 

da passividade, permite-lhe não ser arrastado por uma correnteza que lhe conduz para destinos 

                                                           
109  LIMA, Alceu Amoroso Lima.  O existencialismo e outros mitos do nosso tempo. Obras completas de Alceu 

Amoroso de Lima. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1956. Disponível em: 

<https://archive.org/details/oexistencialismoOOIima>. Acesso em 01 abr. 2018, p. 24.  
110  Ibid., p. 29. 
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alheios à sua vontade, permite sua autodeterminação, o encontro consigo mesmo, ameniza a 

angústia do ser que acorda para a vida banal, do seu sono vegetativo e sem pensamento.111 

Por isso é que toda tentativa de objetivação da vida e do existir humano é falha, 

desconstituindo a asserção da existência sobre a essência e a viagem do cosmos ao nada, à 

niilificação da vida. 

 

2.1  O SENTIDO DA PROPOSTA DE RESGATE DA METAFÍSICA  

 

Em todo o universo, nada existe de mais parecido com 

Deus que o silêncio. 

(Mestre Eckhart) 

 

Primeiramente, importa ressaltar que a proposta de resgate da metafísica na tentativa 

de promover uma compreensão mais atenta dos dramas e caos existencial pelo qual a 

humanidade passa é completamente desvencilhada do cientificismo no pensamento.  

A compreensão mais completa do ser humano leva em consideração os aspectos 

relacionados à sua individualidade, como também em relação ao outro, ao mundo e à divindade, 

como a causa final da existência112. Isso porque, o homem não é como uma ilha dispersa no 

oceano, mas um ser que coexiste e conta com uma abertura infinita de possibilidades.  

Para que seja possível tecer considerações sobre o sentido do resgate da proposta da 

metafísica tal como propunha Aristóteles (Metafísica)113, necessário elencar alguns aspectos 

cuja análise é indicadora da evolução, singularizando ora a coexistência do homem com a 

natureza, ora com os seus pares, confirmando a tese de que se trata de um ser altamente 

dialógico.  

Primeiramente, do ponto de vista natural que vigorou na era clássica, o homem era 

concebido como um microcosmo114. Mais tarde, do ponto de vista da Escolástica nos tempos 

da Igreja (Deus) o homem era concebido como Imago Dei115. Já em relação à individualidade 

(Eu) a partir da idade moderna (a partir do século XV ao XVIII), o homem era dotado de uma 

                                                           
111  LIMA, Alceu Amoroso Lima.  O existencialismo e outros mitos do nosso tempo. Obras completas de Alceu 

Amoroso de Lima. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1956. Disponível em: 

<https://archive.org/details/oexistencialismoOOIima>. Acesso em 01 abr. 2018, p. 36. 
112  PENA, Roberto Carlos Amanajás; PENA, Mari do Livramento Amanajás; PENA, Heriberto Wagner. A 

Metafísica de Aristóteles: Deus é a causa final. Contribuciones a las Ciencias Sociales, set. 2014. Disponível 

em: <www.eumed.net/rev/cccss/29/metafisica.html>. Acesso em: 30 maio 2018. 
113  MONDIN, Battista. Definição Filosófica da Pessoa Humana. Tradução Ir. Jacinta Turolo Garcia. Bauru: 

EDUSC, 1998, p. 9. 
114  ARISTÓTELES. Obras completas. Tradução Edson Bini. Metafísica. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2012, p. 40.  
115  Ibid., p. 47.  
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subjetividade autoconsciente, era o homem da filosofia moderna. E, por fim, em tempos de pós-

modernidade, sob o ponto de vista coexistencial, o homem é concebido a partir do outro, de um 

terceiro com quem constantemente dialoga.116 

A relação do homem consigo mesmo não depende unicamente da concepção humana 

como uma obra inteiramente acabada e completamente definida, antes e ao contrário, é tida 

como um projeto aberto e definível partindo da compreensão e da conjugação de três institutos: 

o próximo, o mundo e a divindade (Deus).117 

Como bem definiu Santo Agostinho118 na obra Solilóquios, são duas as questões que 

mais angustiam a humanidade: a primeira e mais fraterna está relacionada à compreensão do 

ser, a segunda, mais afetada, refere-se ao ser supremo. Segundo ele, os filósofos de todas as 

escolas debruçaram-se sobre tais questões dando prevalência ora à questão de Deus, como na 

era cristã, ora ao homem, como na época moderna. A isso ele confiava enorme influência da 

tradição e dos contextos culturais, cabendo à cada ser enfrenta-las por conta e risco.  

No cristianismo surgiram questões fundamentais que mais tarde serviriam de 

parâmetro para a definição ontológica de pessoa: a primeira, sobre a presença do Cristo que se 

materializara encarnado, que atestou a existência da matéria. A segunda, a encarnação que 

anexada à ressurreição denota a dupla natureza crística119. Se Cristo é contemporaneamente 

transcendente, sobrenatural e materializado no tempo, o acesso ao supremo se dá pela aceitação 

da deidade vivida na carne, submetida às agruras e às mazelas da vida humana exteriorizadas 

na cruz.  

Ou seja, o Filho de Deus encarnado humano e limitado ao espaço e ao tempo, foi 

sangue, dor e choro, e o foi incorporando a deidade para redimir a espécie do pecado. Da 

conjugação da matéria como palco dos experimentos humanos singulares com a imaterialidade 

                                                           
116  MONDIN, Battista. Definição Filosófica da Pessoa Humana. Tradução Ir. Jacinta Turolo Garcia. Bauru: 

EDUSC, 1998, p. 9. 
117  À medida que nós prestamos atenção no nosso próprio perguntar e nos pomos a interroga-lo, nasce a indagação 

acerca de Deus. Trata-se de pergunta que se manifestará diferentemente nos diversos estágios do 

desenvolvimento histórico do homem e nos múltiplos tipos de cultura. Mais tais diferenças na manifestação e 

na expressão são secundárias. Elas podem introduzir elementos estranhos, os quais se sobrepõem, obscurecem 

e alteram a pergunta pura, a pergunta que se interroga sobre o próprio perguntar. [...]. Disso segue que, por 

mais diferentes sejam as respostas religiosas ou irreligiosas, por mais diversas que sejam as perguntas que elas 

propõem de maneira explícita, na sua raiz está a tendência transcendental do espírito humano, a qual pergunta 

sem restrição nenhuma, pergunta sobre o significado do seu próprio perguntar e assim chega à pergunta acerca 

de Deus. (Ibid., p. 8). 
118  Ibid., loc. cit. 
119  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2018, p. 22.  
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do Verbo, Motor Imóvel imutável e eterno surge a natureza humana, ímpar e rumada para nova 

trajetória a partir do sacrifício na pessoa do Cristo.120 

Portanto, a ontologia da pessoa e sua definição é relacional, entre o ser que existe e o 

devir que qualifica e aperfeiçoa121 é que faz emergir sua dignidade. A transcendência tem a 

justa função de conclamar o homem a superar os limites impostos pelo espaço e tempo. A 

mundanidade, marcada pelo destino do constante ‘a-fazer-se’ humano é terreno fértil para as 

experiências de transcendência. 

A modernidade foi marcada pelo antropocentrismo e subjetividade, tendo como maior 

pretensão resolver os dramas do homem à custa da eliminação das questões atinentes a Deus. 

No entanto, tal via lhe conduziu ao niilismo, carregando-lhe de fragilidade e angústia 

desesperada. A excessiva confiança na razão foi a causa principal da queda a que se referem os 

filósofos modernistas.122 

O itinerário perseguido para que seja possível definir a proposta de resgate metafísico 

é objeto primeiro da fenomenologia. O estudo da alma, embora revelador, há que ser diligente, 

pois a partir dela imediatamente não há conhecimento, há apenas intuições da existência. Não 

é óbvio que o homem tenha sua dimensão espiritual, diferentemente dos aspectos materiais e 

corpóreos, sujeitos a degenerarem-se.123 

Vislumbra-se na liberdade a maior expressão da espiritualidade humana, embora a 

contemplação, a capacidade de reflexão, a autotranscendência sejam indícios que caminham 

para o mesmo destino. A isso se explica o fato da capacidade do homem de elevar-se a tudo 

que o circunda, para além dos limites espaciais e temporais, eis a dimensão imaterial e espiritual 

da alma (espírito ou mente). 

 

O verdadeiro humanismo nos ensina que existe no homem alguma coisa de 

maior do que aquilo que parece à sua consciência ordinária, algo que gera 

ideias e pensamentos, uma presença espiritual mais sutil, que o torna 

insatisfeito de suas conquistas puramente terrenas. A única doutrina que pode 

apresentar uma antiga linguagem intelectual é aquela que se baseia na ideia de 

que a condição ordinária do homem não é a sua essência mais íntima: que 

existe nele um ser mais profundo, que se chama, sopro vital, espírito, alma ou 

mente.124 
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121  Ibid., loc. cit. 
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Se o homem é primariamente e intimamente dimensão espiritual, tal herança se deve 

ao cristianismo e às filosofias orientais e platônicas. O ato de ser de cada indivíduo é exclusivo 

e incomunicável, segundo Santo Tomás de Aquino125 é aquilo que se denomina actus essendi 

da alma.   

A materialidade dos atos como falar, escutar, interagir que caracterizam o homem só 

são possíveis por conta do espírito que está em cada um. A transcendência do homem em 

relação a si mesmo e a tudo que diz, pensa, age, quer e deseja faz com que não exista satisfação 

com os fins alcançados. Ou seja, alinhava-se o mistério do homem nesta dimensão.126 

Fala-se que há duas127 possibilidades de transcendência no homem: a primeira 

relacionada a todos os outros animais e seres deste mundo, de modo que ele os supera na 

palavra, na técnica, no trabalho, na sociabilidade, na liberdade, no pensamento e em tantos 

outros aspectos; a segunda que condiz com a autotranscendência, que procura compreender em 

última instância o ser do homem, explorá-lo fenomenologicamente.  

Se para os existencialistas (como Heidegger) a morte é a última possibilidade do 

homem, para os essencialistas ela está relacionada à convivência da espiritualidade depois da 

morte. Tais exemplos são para demonstrar que autotranscender é se abrir a um horizonte 

desconhecido, o futuro é a única transcendência conhecida pelo humanismo. 

O homem não é apenas o que é, é também tudo que não é, é o que ainda lhe falta, é em 

potência todo o seu devir, e assim o é pela precariedade do seu ser. A razão sensível como causa 

da metafísica racionaliza o conhecimento apreensível partindo do amadurecimento da 

consciência mítica, para que a divindade seja alcançada em ascensão.128 

O percurso dialético entre os estados de consciência do homem permite a conclusão 

de que a cada ato do querer humano, ainda que de forma inconsiderada, tende a posicionar-se 

defronte a Deus. Seja qual for a denominação que se utilize para o supremo, Deus é o encontro 

inevitável das ações humanas, sendo a tentativa de fuga o meio irresponsável de caminhar em 

sua direção, como se desde sempre o divino sustentasse o movimento do homem.129 

 

                                                           
125  TOMÁS DE AQUINO, S. Theol. I, 23, 2 apud MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de 

Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980.  
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Metafísica de Aristóteles: DEUS é a causa final. Contribuciones a las Ciencias Sociales, set. 2014. Disponível 
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Em cada instante da minha vida, como de ponto preciso, percorro com a vista 

a imensidão se limite do tempo que me precede e me segue. Projeto-me neste 

infinito, reúno-o e abraço-o no meu espírito, do mesmo modo que meus braços 

grandes, abertos apertam intencionalmente todo o universo. Em ambos os 

casos eu apresento uma totalidade enquanto tal. Aqui nenhum limite temporal, 

em o do nascimento nem o da morte, prende o meu ímpeto. Embora vivendo 

no tempo como o animal, tenho o privilégio de dominar o devir com o 

pensamento.130 

 

A essência do pensar importa no distanciamento da lógica da razão calculada que 

domina a ciência na modernidade. É o caminho de valorização do conhecimento que se 

fundamenta no humano e em sua vitalidade, abandonado os artifícios da técnica.  

Walter Benjamin131 aponta uma saída para o perigo e desespero de uma vida submetida 

ao determinismo científico. Assevera uma contraposição radical ao determinismo que anuncia 

o futuro baseado na causalidade do presente. Privilegia o conhecimento e a liberdade de escolha 

em detrimento da repetição cíclica do mesmo na cronologia.  

Benjamin denuncia o tempo vazio e homogêneo da racionalidade instrumental. Afasta 

a concepção de universo fechado e reducionista e propõe uma evolução complexa dos campos 

de abordagem do pensamento na criação de uma nova consciência filosófica132.  Propunha uma 

filosofia ‘vindoura’. 

 

Pensar de forma inovadora e em liberdade conduz o homem meditante ao seu 

infindável universo anterior, desvencilhando-se dos imediatismos exigidos 

pela utilidade funcional da vida regrada pela técnica instrumentalizada, 

possibilitando a reflexão puramente filosófica. Pela razão calculadora não se 

pensa, apenas se pode calcular utilizando-se de técnicas e artifícios pré-

determinados de concatenação de números e passos lógicos em uma ordem 

formal. O pensar filosoficamente livre é uma atividade puramente humana.133 

 

A metafísica que se propõe como alternativa à serviço da filosofia para libertar as 

prisões impostas pelo diálogo mistificador e derruidor da autonomia humana não é objetiva e 

não se concebe em si. Antes de tudo, ela é o conjunto de conceitos e correlações que nos 

demonstram como concebemos o ‘em si’ das coisas. Enquanto a experiência fizer sentido, a 

correlação possível através da metafísica também o fará.  
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Nesse sentido, a metafísica é inevitável. E como novo conceito (não tradicional) tem-

se que duas vertentes de compreensão se fazem necessárias: a uma porque a metafísica tem um 

aspecto prático, relacionado diretamente com os traços que nos foram impostos nos processos 

de socialização ao longo de nossa existência; a duas porque ela é também discursiva, como 

forma de perceber as coisas e se portar diante delas.134 

Sendo a metafísica uma perspectiva sobre a realidade, neste contexto colocada como 

negação à mentalidade utilitarista que tomou conta da humanidade na contemporaneidade e do 

direito enquanto produto social, o em si para nós135 é conjecturado como a forma de reação que 

manifestamos como produto da integração em nossas ações. Pode-se dizer, portanto, que neste 

aspecto a metafísica é eminentemente prática, pois se integra na forma de vida contemporâneo.  

Diz-se que a partir do século XVII a relação entre a metafísica e as ciências foram 

desfeitas pela ciência positiva136. Isso porque, a evolução das ciências fez com que se tornassem 

autônomas apoiando-se em bases científicas puramente experimentais137 e se deixassem de ser 

partes integrantes das filosofias. As leis hipotéticas encontravam nas experiências a exatidão 

esperada. Era o êxito prático.  

O homem da modernidade é em grande medida mais cético que o homem da 

antiguidade e da idade média. É carente de ingenuidade e de fé que fundamentava as religiões 

e também a metafísica (já que toda metafísica possui uma base religiosa direta ou procede de 

uma fé historicamente definida que não pode ser explicada racionalmente)138. Por isso é que 

os assuntos de transcendência são encarados pela modernidade com viés desconfiado, de forma 

que a solução do êxito sob o ponto de vista da metafísica vem sendo abandonado.  

A transcendência que tanto se fala exprime o inacabado da existência, que somente 

pode ser concluído a partir da superação de si mesmo. Diferentemente, para Heidegger139 o foco 

é o homem. A constituição da existência heideggeriana leva em consideração um homem 
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constituído pelo seu próprio ser que se delimita e se forma a partir do reino de possibilidades 

existentes.  

A metafísica filosófica tem lugar quando se admite a elevação da existência ao 

absoluto, ou seja, a forma pela qual a existência pode elevar-se ao único transcendente que é a 

origem de todo ser.  

De certa forma, tornou-se banal afirmar que a modernidade enfrentou crises de mal 

estar cultural e patologização social. Há em certa medida (ainda presente) um discernimento 

moral e a modificação do ideal de pessoa que se cultivou ao longo da história.  

A perplexidade e a sensação de eterna impotência causadas pelas abruptas 

modificações de cenário político e econômico na contemporaneidade trouxeram uma perda de 

sentido seguido por um processo de desencantamento e desmagização140 do mundo. Ou seja, os 

processos que articulam as decisões morais da humanidade sofreram paralização.  

Segundo Mustapha Chérif141, a dessignificação do mundo levou a humanidade a uma 

ruptura entre a responsabilidade e a liberdade, de modo que o complexo de leis e mandamentos 

éticos não são suficientes para manter a retidão das ações presentes ou futuras. Fala-se em uma 

espécie de conformismo generalizado movido pela indiferença. 

 

O pano de fundo incontornável dessa situação é a consciência da 

particularidade das normas morais a partir da explosão da consciência da 

pluralidade e das diferenças. Tudo isso atravessado por uma crítica concreta 

aos sistemas de produção globalizados, à depredação dos ecossistemas, à 

pauperização mundial, enfim, ao sistema sociocultural como um todo. Esse 

horizonte pressionado pela ausência de sentido potencializa a “ditadura do 

mercado”, fazendo com que “a capacidade de pensar, de pensar 

diferentemente” seja afetada e mesmo questionada.142 

 

Pós século XX emergiram muitos estudos sobre a linguagem. Explica-se: enquanto 

representação objetiva da razão humana, a linguagem é a principal característica que nos define 

como humanos. Witgenstein143 vai dizer sobre a incapacidade de descrição do mundo pela 

linguagem. Daí se diz que é impossível ao homem através da linguagem descrever o mundo, é 

tarefa imprecisa, fracassada, resta o silêncio.  
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Tomando como ponto de partida o fato de que a linguagem é sempre uma construção, 

uma tentativa de exprimir a realidade através de signos que são pobres, desimportantes e falhos, 

a precisão dos sentimentos que tomam a humanidade não pode ser explicada. Ficamos presos 

em nossas subjetividades dentro de um vazio nebuloso pelo qual a linguagem não consegue 

esclarecer. 

 

Neste universo é natural que o humano desapareça, restando apenas o animal. 

Livramo-nos da arte, como forma de redenção da realidade, depois nos 

libertamos da ideia de Deus, ainda da ética e da consciência e com o fracasso 

da linguagem, o humanismo é o próximo projeto a ser descartado. Conceber e 

responder a pergunta, o que é o homem, é insustentável, o homem está morto, 

ele foi sepultado, junto com a Filosofia. A tentativa de encontrar uma 

linguagem essencial, que possa falar sobre o homem acaba sepultando o 

homem, tornando-o um objeto. A principal consequência da morte de Deus é 

a nossa própria morte, uma vez que estamos entregues à própria sorte, 

existindo apenas uma vontade de potência que procura sempre transgredir, 

transpassar, não reconhecendo a lei, a interdição, ou o limite144.  

 

Foi pela modernidade que a capacidade de reflexão da humanidade foi sendo mitigada 

em benefício de uma instrumentalidade racional. No entanto, a melhor compreensão da 

humanidade se desenrola como uma teia que intrinsecamente se conecta com a emoção e a 

razão. Esta razão que se propõe na filosofia de Paul Ricoeur145 é constantemente tangenciada 

pela sensibilidade com que se depara a existência.  

Ocorre que no apogeu da tecnociência corre-se o risco de que identidade pessoal e a 

subjetividade caiam na indeterminação frente a multiplicidade de interações e apelos da 

sociedade consumista e tecnológica. Assemelha-se a um perder-se.  

Para Marcel146 o mundo funcionalizado traz aspirante tristeza ao homem, é um mundo 

vazio e que degrada a existência a compreensão dos fenômenos sob o ponto de vista unicamente 

científico. Para ele, os mistérios são os fatos que se inserem na realidade e que não podem ser 

compreendidos sob o ponto de vista calculado, rigorosamente técnico. Há que se falar sobre a 

existência ontológica: por mais confusa e contraditória que possa parecer a realidade, há uma 

explicação coerente.147 

                                                           
144  RICOEUR, 2002 apud AMORIN, Wellington Lima; OLIVEIRA, Rita de Cássia. A desconstrução da 

modernidade: uma proposta de construção do contemporâneo em Paul Ricoeur. Revista Ítaca 29, Rio de 

Janeiro, n. 9, 2015. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca/article/viewFile/3490/2676>. 

Acesso em: 20 mar. 2018. 
145  Ibid. 
146  SALINAS, Sebastián Kaufmann. La metafísica de la existencia humana de Gabriel Marcel. Veritas, n. 28, p. 

65-84, mar. 2013. Disponível em: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/veritas/n28/art03.pdf>. Acesso em: 20 mar. 

2018. 
147  Ibid. 
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“El misterio ontológico aparece en primer lugar como una exigencia de 

trascendencia, en la medida que es vivida como una insatisfacción, como la necesidad de 

completar algo que falta [...]148”. Por isso, a plenitude do ser somente será possível de conhecer-

se à medida em que se permita a transcendência daquilo que a ciência conhece. O mundo 

funcionalizado não explica o mistério ontológico.149 

Portanto, a lógica do modelo decadente que o homem tem da sua humanidade exige 

que seja feita uma reconstrução paradigmática, nos campos político, econômico, filosófico, 

jurídico e histórico, na tentativa de que o direito do futuro150 se construa sob o eixo de um novo 

equilíbrio.  

Se a modernidade operou com um paradigma redutor baseado em dicotomias (público 

x privado; indivíduo x Estado), a pós-modernidade151 (e então agora, a contemporaneidade) 

teve que preocupar-se em resgatar a complexidade do devir. Embora haja raízes neste novo 

paradigma proposto, como na CRFB152 (garantindo como fundamento do Estado Democrático 

de Direito a dignidade da pessoa humana), a tendência encontra amparo forte no componente 

ético acerca da importância da vida e das condições dignas de sobrevivência, barrando o rumo 

desenfreado da atualidade autodestrutiva.153 

 

  

                                                           
148  MARCEL, 1969 apud SALINAS, Sebastián Kaufmann. La metafísica de la existencia humana de Gabriel 

Marcel. Veritas, n. 28, p. 65-84, mar. 2013. Disponível em: 

<https://scielo.conicyt.cl/pdf/veritas/n28/art03.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
149  Enquanto o homem medievo buscava sentido para a sua existência em bases metafísicas e em seus sistemas 

simbólicos, como base de sustentação na sociedade em que vivia, com o advento da modernidade os sistemas 

simbólicos que lhe davam sustentação ruíram e com isso estabeleceu-se uma crise, através da crise das utopias, 

das ideologias, dos metarrelatos, dos paradigmas que lhes proporcionavam sentido. A mudança de paradigma 

estabelecida pela modernidade baseou-se na pessoa e não mais em questões metafísicas, a crise que se iniciou 

na modernidade com o fim da metafísica configurou uma crise sem precedentes da religião, consolidada através 

da revolução científica. (VIEIRA, Carlos Alberto Pinheiro. A proposta de Gianni Vattimo para uma 

espiritualidade pós-metafísica. Parallellus, Recife, ano 3, n. 6, p. 189-204. jul./dez. 2012. Disponível em: 

<http://www.unicap.br/ojs/index.php/paralellus/article/viewFile/215/209>. Acesso em: 10 mar. 2018, p. 195. 
150  PILATI, José Isaac. A Dimensão Filosófica da Pós-Modernidade Jurídica: ponto de partida de uma 

reconstrução paradigmática. Seqüência, Florianópolis, v. 32, n. 63, p. 291-317, dez. 2011. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2011v32n63p291/21067>. Acesso 

em: 10 abr. 2018. 
151  Segundo Bauman, a modernidade, que promove o “desencaixe” (para emprestar o termo de Giddens para 

caracterizar a gênese das instituições sociais modernas) dos indivíduos dos contextos comunitários tradicionais, 

não consegue oferecer uma boa alternativa (só a família burguesa nuclear, privatizada e hierárquica).  A pós-

modernidade tende a fazer avançar esta tendência, privatizando ainda mais “os medos e ansiedades da época 

moderna”. Como não fornece bases institucionais para a reconstrução dos laços que unem as pessoas ao mundo 

– ao contrário, abre um espaço cada vez maior para a “livre ação” do mercado – a pós-modernidade só pode 

ser a idade dos vínculos tênues e das “comunidades imaginadas. (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e 

Ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 59, grifo nosso). 
152  CRFB, art. 1º, III. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988). 
153  PILATI, op. cit. 
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3 O HOMEM E O DIREITO CONTEMPORÂNEO 

 

Ali onde a tradição declina, e a escolha do estilo de vida 

prevalece, a individualidade não fica isenta. O senso de 

identidade tem que ser criado e recriado de forma mais 

ativa que antes. 

(Giddens)154 

 

O período medieval foi o momento em que a fé sustentava as premissas da sociedade. 

Assim, os dogmas, as crenças e o misticismo embasavam todas as áreas do conhecimento. Com 

o advento do Iluminismo (já no século XVIII), a fé foi substituída pela razão e somente possuía 

validade o que podia ser comprovado pelos métodos científicos. Ao se firmar a premissa de que 

o processo de subjetivação do homem aumentou consideravelmente a partir da modernidade, 

isso se deve ao fato de que por meio do empirismo a humanidade podia escolher o que era ou 

não aceito, ou seja, a razão governando o mundo tornara o homem um ser ‘imbatível’155.  

Refletindo a abrupta modificação do paradigma, as ciências humanas, tal como as 

matemáticas, físicas e as naturais, igualmente foram modificadas e redelineadas. Antes, Deus 

em transcendência era a essência do Direito, na modernidade, a transcendência é amparada na 

razão156. O Positivismo emergiu como manifestação pautada na modernidade do direito, cujas 

premissas (várias) exteriorizavam as normas criadas pelo Estado que traduzia os anseios sociais. 

 

A determinação do que é o direito deixa de pertencer à transcendência, muito 

bem representada no mundo terreno por seus epígonos, para estar à disposição 

da própria criação humana. O mal en se é gradualmente substituído pelo mal 

prohibita. O crime paulatinamente conquista sua distância do pecado e 

aproxima-se de visões cientificistas. Mundaniza-se o direito. [...] A busca da 

chamada segurança jurídica torna-se um imperativo e uma ideologia.157 

 

Quanto à unidade que está presente no positivismo, fala-se em uma unidade formal, 

que toca ao modo pelo qual as normas são postas. Há uma única autoridade que atribui direta 

ou indiretamente caráter jurídico a todo o conjunto de normas. Para solucionar a eventual 

                                                           
154  GIDDENS, Anthony.  Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Rio de janeiro: 

Record, 2006, p. 57.  

155  SCREMIN, Mayra de Souza. Do positivismo jurídico à teoria crítica do Direito. Revista da Faculdade de 

Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, jun. 2004. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/1740/1439>. Acesso em: 10 set. 2018. 
156  A isso se deve o fato de que a análise da pessoa remonta ao coração e não à sociabilidade ou à cultura, como 

se o substrato do desenvolvimento do ser encontrasse fundamento na esseidade de Deus que se decompõe na 

tríade Pai, Filho e Espírito. (ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de direito. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2018, p. 57).  
157  ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de; GONÇALVES, Marcus Fabiano. Fundamentação ética e 

hermenêutica: alternativas para o direito. Florianópolis: CESUSC, 2002, p. 51. 
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dúvida relativa a quem legitimou essa autoridade a ter essa competência, foi formulada a teoria 

da norma fundamental que estaria na base de todo o ordenamento jurídico e que teria a 

atribuição não de deduzir as demais normas, mas de legitimar a autoridade suprema a produzir 

normas jurídicas.158 

A razão de ser do positivismo jurídico era a preocupação com a realidade. 

Tangenciava-se a ética e a religião apenas naquilo em que poderia ser usado para demonstrar 

por meio do empirismo a confirmação analítica do conhecimento. A metafísica havia sido 

relegada. 

 

Ao fundar regras para o Direito a partir da análise do viés sociológico dos 

fenômenos jurídicos, desprezando juízo de valores e se munindo de dados 

estatísticos, o positivismo jurídico passou ao largo do viver coletivo como 

sujeito das regras, preferindo, primeiro, estas, para posterior aferição de como 

e em que circunstâncias a vida social reagiria a elas. Eis aí um dos não poucos 

dilemas de uma “ciência” incapaz de definir, sem discrepâncias, o seu próprio 

e problemático objeto.159 

 

Mas, construir a modernidade com fundamento em regras conservadoras do passado 

condenaria a humanidade ao anacronismo e negaria ao homem a ascensão que o tempo presente 

lhe permitiu. O mundo contemporâneo nada tem a ver com o discurso metodológico dos tempos 

que se foram. Haveria de se pensar um Direito que conjecturasse o homem e redefinisse suas 

prerrogativas e garantias, solidificando as bases dos direitos fundamentais e erigindo o cidadão 

como o ponto fulcral da nova ordem.160 

Não em descompasso, a filosofia do direito se dedica muito à interpretação das 

circunstâncias sociais que levem em conta as observações do homem e do universo que o rodeia 

e ampara, a fim de conceber uma ideia de justiça no contexto da sociedade contemporânea.  

Diz-se que a filosofia nega o ideário ‘dominante’ concebido sobretudo após as 

tentativas ‘nada liberais’ que não alcançaram envergadura e amplitude no contexto mundial. 

Volta-se a partir dos séculos XVII e XVIII à valorização das verdades liberais161 pós 

                                                           
158  SCREMIN, Mayra de Souza. Do positivismo jurídico à teoria crítica do Direito. Revista da Faculdade de 

Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, jun. 2004. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/1740/1439>. Acesso em: 10 set. 2018. 
159  REALE, Miguel. A visão integral do direito em Kelsen. In: KARAM, Munir; PRADO, Luiz Regis. Estudos 

de Filosofia do Direito: uma visão integral da obra de Hans Kelsen. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, 

p. 27. 
160  SCREMIN, op. cit. 
161  O pressuposto filosófico do Estado Liberal, entendido como Estado limitado em contraposição ao Estado 

absoluto, é a doutrina dos direitos do homem elaborada pela escola de direito natural (ou jusnaturalismo): 

doutrina segundo a qual o homem, todos os homens, indiscriminadamente, têm por natureza e, portanto, 

independentemente de sua própria vontade, e menos ainda da vontade de alguns poucos ou de apenas um, 

certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade – direitos esses que 
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Revoluções, tudo para que fosse possível concluir que as realidades concretas e as injustiças 

sociais não mais permitiam o discurso raso. Havia que se discutir os pressupostos da crise, a 

fim de que o Direito tomasse posse do caráter dialético que lhe é inerente, especialmente diante 

do caráter problemático enfrentado pela sociedade e da necessidade de se raciocinar 

juridicamente os problemas e contingências com o auxílio insubstituível da Filosofia.  

No período conhecido como pós-modernidade (ou modernidade de terceira fase)162 a 

conjuntura social remete-nos à necessidade urgente de compreensão das convulsões sociais, 

cujo reflexo mais grave foi o rompimento e o descrédito dos métodos científicos de soluções 

dos problemas humanos, do qual o método jurídico é apenas uma faceta. Ou seja, se a 

modernidade é caracterizada como o período em que sobressai a criatividade e capacidade 

criadora do homem, que no afã de tornar-se individualista desacredita a sua natureza à imagem 

e semelhança do Criador, reivindica-se o poder de exercer sua liberdade amparado no domínio 

da razão e na sistematização do raciocínio abstrativista.  

Daí se pode dizer que as estruturas edificadas pelo homem a partir deste período de 

rompimento tornaram-no egoísta e individualista, creditando as contingências humanas à 

extrema liberdade do seu processo criativo amparado na razão, quando passou a protagonizar a 

sua própria niilificação (sobretudo no século XXI).  

As reflexões nas quais a presente pesquisa se debruça partem da análise crítica da 

modernidade e da proposta racional de humanização163, tendo como produto a racionalização 

das formas de vida e o natural deslocamento do campo ético, originando os primeiros sintomas 

da perda de referência (desreferencialização164) do homem contemporâneo.  

                                                           
o Estado, ou mais concretamente aqueles que num determinado momento histórico detém o poder legítimo de 

exercer a força para obter a obediência a seus comandos devem respeitar, e portanto não invadir, e ao mesmo 

tempo proteger contra possível invasão por parte dos outros. (BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. 

Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 11).  
162  Assim como no século XIX a modernização dissolveu a esclerosada sociedade agrária estamental e, ao depurá-

la, extraiu a imagem estrutural da sociedade industrial, hoje a modernização dissolve os contornos da 

sociedade industrial e, na continuidade da modernidade, surge uma outra configuração social (Ulrich Beck).  

 Esta fase foi marcada pela globalização neoliberal, pela Sociedade em Rede e pela Revolução científica e 

tecnológica, caracterizada por: Telemática, Computador Pessoal, Internet, TV digital, fibra ótica, novos 

materiais, engenharia genética, genoma, clonagem, química fina, automação, telefone celular, leitura ótica, 

avanço espacial, trabalho intelectual coletivo, sociedade do conhecimento, etc. (ALVES, José Eustáquio Diniz. 

As quatro grandes fases da modernidade capitalista. EcoDebate, 01 jul. 2016. Disponível em: 

<https://www.ecodebate.com.br/2016/07/01/as-quatro-grandes-fases-da-modernidade-capitalista-artigo-de-

jose-eustaquio-diniz-alves/>. Acesso em: 01 out. 2018. 
163  ALVES, Paulo César. A teoria sociológica contemporânea. Da superdeterminação pela teoria à historicidade. 

Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 25, n. 1, jan./abr. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922010000100002>. Acesso em: 01 out. 

2018. 
164  Ibid. 
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A isso se deva o fato de que a partir do momento em que o homem toma consciência 

de sua liberdade, alimentada pelo domínio do seu livre arbítrio, passa a buscar explicações 

racionalizadas distantes da ética fundada na semelhança com o Criador165 e suas revelações, 

fazendo nascer a sociedade estamental, erigida a partir do contrato que nada mais significa que 

o privilégio da vontade para além da moral.  

O pretexto que norteia a estamentatização da sociedade é o primado do trabalho como 

a fonte principal dos bens adquiridos pelo homem, ou seja, a filosofia clássica é relegada em 

detrimento de uma construção individualista que se ampara no antropocentrismo humanista, 

desconectando-se dos valores pregados pelo Criador e incentivando o subjetivismo (poder dos 

sujeitos) como pretexto legitimador da extrema racionalidade. O modus vivendi da razão 

cooptou a humanidade pela promessa de plano ideal padronizado, pela tecnologização dos 

sistemas produtos da razão e mais tarde, pela globalização da cultura do consumo, tendo a 

satisfação urgente dos anseios do consumo como o meio de promoção do valor milagroso que 

garante a felicidade.  

A colheita da brusca modificação da humanidade em tempos pós-modernos 

exteriorizou-se na era do grave relativismo moral. O convívio entre homens individuais e 

egoístas deu eco à dimensão social de sua crise, cuja extensão pode ser percebida pela eclosão 

de conflitos em escala mundial desrespeitadores dos valores humanos primordiais e opressores, 

proliferando a macrodesigualdade166 sobretudo diante dos contingentes que não detinham 

recursos financeiros para sobreviver às exclusões sociais. Instalara-se o caos social do homem.  

Eis que o jus, ou o direito, movido pela onda racionalizante dos tempos vindouros, 

passou igualmente a valorizar os bens externos em detrimento dos valores éticos. O homem, 

livre e individualista, extremamente materialista e dono da capacidade criadora que a razão lhe 

atribuiu, relegou o intervencionismo estatal e fez agravar as desigualdades econômicas e 

sociais, ou seja, a liberdade (antes valor conferido pelo Criador, produto do livre arbítrio na 

filosofia clássica), agora passara a justificar a subserviência massificada em benefício de um 

pequeno grupo detentor dos recursos financeiros. A liberdade tornara-se uma quimera. 

                                                           
165  LIMA, Alceu Amoroso Lima.  O existencialismo e outros mitos do nosso tempo. Obras completas de Alceu 

Amoroso de Lima. 2. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1956. Disponível em: 

<https://archive.org/details/oexistencialismoOOIima>. Acesso em 01 abr. 2018, p. 22. 
166  Para além da desigualdade econômica. Esta linha de abordagem não refuta a renda como uma dimensão 

importante para a caracterização da situação atual de desigualdade. A contribuição que ela aporta volta-se para 

entender as diversas formas de renda monetária como uma ou umas das dimensões do problema, havendo 

necessidade de construir outras dimensões de natureza monetária ou não, como o acesso aos bens públicos e à 

tecnologia da informação ou à exposição ao desemprego. (DEDECCA, Claudio Salvadori. Desigualdade, mas 

que qual falamos?. Revista de Economia Política, v. 32, n. 1, p. 55-71, jan./mar. 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rep/v32n1/04.pdf>. Acesso em: 05 out. 2018). 
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As fórmulas do saber monopolizadas exerciam o poder, e o Direito compunha o aporte 

do controle, cujo principal objetivo era manter e retroalimentar a manutenção à custa de sanções 

legais positivadas. 

 

A propósito do jus, considera-se um arsenal de normas jurídicas logicamente 

concatenadas e hierarquizadas, representando a vontade do contrato social, que por 

ficção, decorre da vontade da maioria, merecendo uma interpretação restrita diante 

dos mitos de certeza e segurança jurídica que procuram encampar via positivação. 

Quando não, captam-se fatos e o tornam, por si só, direito, sem um compromisso 

ético e valorativo, também fixados racionalmente por meio de um sistema 

autopoiético descomprometido com fins, senão com as fórmulas racionais 

engendradas à padronização dos comportamentos sociais.167 

 

A criação do mundo inteligível pelo homem na modernidade o desafia a imitar seu 

Criador partindo do uso dos atributos da razão. Nesta empreitada, concentrou-se intensamente 

no poder de criação e viu-se consumido por ele. Ou seja, o prazer incontrolável passou a ser 

alimentado por pequena parcela social e a angústia era um paradoxo presente, bem como o era 

o distanciamento de si mesmo. Isso porque, a complexidade de criação e regulação do 

mecanismo social amparado no indivíduo, Estado e mercado e de outro lado, a necessária 

emancipação pelos valores científicos, morais e jurídicos promoveram o esgotamento do 

homem.  

Naturalmente, o transcurso do tempo e as radicais mudanças motivadas e alimentadas 

pelo antropocentrismo e apego à racionalidade, em pleno século XIX de capitalismo liberal, 

fizeram eclodir contradições marcantes entre justiça e autonomia, igualdade e liberdade. A 

comunidade soberana que Rousseau planejara cedeu espaço e dimensão às sociedades 

competitivas, marcadas pelo agressivo crescimento do mercado e pelas revoluções industriais 

que foram responsáveis pela edificação de muitas cidades (polos industriais). 

Neste ínterim, a sociedade civil passa a organizar-se ao reverso do Estado, de um lado, 

os princípios do liberalismo e o laissez faire e do outro o protecionismo e intervencionismo. Eis 

o primeiro período, cujos estrondosos avanços científicos movimentaram as forças produtivas 

e fixaram-nas no mercado de livre produção de riquezas. Já no segundo período, positivista, o 

projeto de modernidade sofre o estreitamento e o Estado passa a atuar como agente 

regulamentador da dialética capital x trabalho. Isso porque, o Estado Providência foi produto 

do avanço capitalista, que precisou intervir para solucionar as controvérsias resultantes dos 

valores formais de igualdade e liberdade. Como era de se esperar, o avançar do capitalismo e a 

                                                           
167  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 15. 
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concentração de riquezas pelos domínios e especialização dos mecanismos de produção 

evidenciou o primado do racionalismo168.  

A partir da década de 60 inicia-se a terceira fase do projeto de modernidade e o 

capitalismo atinge seu apogeu, embora a comunidade tenha passado a cintilar o 

enfraquecimento da classe trabalhadora pelo avançar dos meios cibernéticos de otimização da 

produção e do mercado. “Tudo parece negociável e transformável ao nível da empresa ou da 

família, do partido ou do sindicato, mas ao mesmo tempo nada de novo parece possível ao nível 

da sociedade no seu todo [...]”.169 

 Com autoridade, alguns170 estudos concluem que a despeito de promover um 

crescimento econômico nos países em desenvolvimento, o modelo neoliberal se depara com o 

empobrecimento da população também sem precedentes. O projeto de construção de uma 

filosofia política-jurídica que redima a humanidade falhou, ou seja, a racionalização do mundo 

passou a ser enfrentada como um problema insolúvel.  

No que toca ao Direito e às expectativas de emancipação do jus, há vultuosas 

transformações. O estudo hierarquizado e formal do ordenamento jurídico vertical que encontra 

em sua Constituição a fonte de validade de todo o sistema jurídico passa a ser analisado em 

comparação a novos sistemas jurídicos, naquilo que Niklas Luhmann denominou autopoiese171 

e que contam com muitos centros emanadores de normas jurídicas. Ou seja, o Estado passou a 

produzir Direito em conjunto com as organizações sociais, numa típica relação de controle 

permitida pelo sistema capitalista neoliberal.  

Ou seja, ao direito coube acompanhar as novas consagrações estatais como as relações 

consumeristas, ambientais, de tutela de direitos coletivos e transidividuais, alterações nas 

categorias familiares, eclosão da biogenética e muitas outras relações cuja 

positivação/normativização jurídica é ausente. Isso implica dizer que o mecanismo de 

racionalização do direito por soluções prontas deixa de amparar as novas relações jurídico-

sociais.  

Para tanto, as investigações dedicadas ao conceito de justiça das relações perdem o 

sentido, esvaziam-se. O julgador, como legítimo operador do direito que sofre a redução do seu 

poder criativo, transfigura-se em mero realizador de subsunções. Ou seja, o direito abandona 

                                                           
168  HOBSBAWM, Eric. O Novo Século. São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 78.  
169  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 21.   
170  Idem, p. 25.  
171  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Tradução Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 

Brasileiro, 1985, p. 170-174.  
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toda a metafísica de alcance ético e transforma-se em um mecanismo binário que reforça a 

validade das normas.  

Não há interpretação judicial, não há busca da concreção jurídica, do justo, do ético, 

há uma noção positivista de teoria geral que pela mera subsunção do julgador niilifica doutrinas 

inteiras. Os paradigmas sociais modificados produziram intenso câmbio no Direito, o homem 

é mero veículo produtor de prosperidade e riqueza, sua condição e totalidade humanas e sua 

essência não são mais privilegiadas. “O Direito passa a reger as relações sempre de sorte a 

priorizar a liberdade como garantia legal no sentido de o indivíduo não ser molestado pela 

autoridade estatal, a fortiori no campo da economia e do mercado”.172 

Portanto, uma vez que em linhas acima se afirmou que a ética do lucro reina sobre a 

humanidade, também é verdade que a metafísica foi totalmente proscrita do Direito173. O 

positivismo jurídico é alçado à condição de teoria jurídica que atende aos dilemas e 

necessidades da humanidade contemporânea, em completo abandono da filosofia. Veja-se que 

aqui, é importante a observação levada a efeito que traduz justamente o espirito do nosso tempo, 

ou seja, o direito passou a ser estudado não por juristas cuja função primordial seria aplicar a 

justiça substancial aos concretos casos da vida, mas por políticos que vislumbravam a regulação 

moral e comportamental como o maior dos objetivos positivistas.  

O reflexo foi justamente a perda de referência e tradição do direito (romano), cujo 

sentido vital passou a construir um sistema de regulação da vida fechado com regras 

normatizadas que estariam aptas a solucionar as demandas e conflitos contemporâneos. Os 

‘doutos’174 colocaram à margem qualquer discussão metafísica ou filosófico-jurídica. O 

raciocínio jurídico da contemporaneidade prima pelas premissas, das quais exsurgem dogmas 

de verdades, de forma que as argumentações caminham no sentido dedutivo175 ou indutivo.  

                                                           
172  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 27.   
173  É neste contexto que os chamados “direitos do homem” surgem como problema. A ruptura das antigas 

hierarquias exige um esforço de coalização dos interesses do indivíduo. Daí a necessidade do estabelecimento 

de normas abstratas que devem se fundar no próprio homem enquanto razão ordenadora, o que, no plano 

político-social deverá garantir a luta do indivíduo pelo seu “sucesso”, ou seja, a possibilidade de realização do 

ideal do burguês bem sucedido. (FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Perversão Ideológica dos Direitos 

Humanos. Tércio Sampaio Ferra Junior, 22 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/161>. Acesso em: 20 ago. 2018). 
174  ZENNI, op. cit., p. 66.  
175  A dedução é a passagem da premissa maior à menor, acabando por concluir-se o resultado, enquanto a indução 

é raciocínio conclusivo por meio do particular. Ainda podem ser apontadas outras distinções entre os métodos: 

na dedução a conclusão é consequência necessária das premissas, ao contrário da indução em que, se as 

premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente uma demonstração da verdade; ademais, na dedução, 

os dados contidos na conclusão estão, pelo menos endogenamente, nas premissas, enquanto que na indução a 

conclusão retrata informação que não estava, nem implicitamente nas premissas. Por derradeiro, a indução 

aumenta o conteúdo das premissas enquanto que a dedução sacrifica a ampliação do conteúdo. (ZENNI, 
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Sem tangenciar por todos os doutrinadores que pretendem a redução da atividade 

jurídica através de seus ensinamentos, ao que parece, os adeptos da concepção mais dogmática 

e sistematizada do direito sustentam que a função precípua é aplicar a norma geral ao caso 

particular que lhes é apresentado, na típica estrutura de subsunção que se propõe o estudo da 

introdução ao direito. Tais postulados são comuns para os defensores do racionalismo em geral 

(tendências dogmáticas ou legalistas).  

Para o positivismo jurídico, o direito em sua concepção mais essencial se afeiçoa a um 

sistema fortalecido pelo dogmatismo jurídico, que busca a perfeição na subsunção e na 

coerência de aplicação. No entanto, por maior que seja o rigor sistemático imposto pelo 

positivismo, as relações jurídicas sociais (porque complexas) não permitem a mera análise 

estática, quanto menos são imunes às antinomias.  

Ora, se as antinomias (ou o vazio normativo) compõem a esfera inevitável das relações 

jurídicas postas à solução positivista, a tarefa do intérprete parece ser a de colmatar as lacunas 

através da interpretação que mais se aproxime da concretude. Evidentemente, forçoso é concluir 

que o positivismo com todo seu rigor sistemático e o racionalismo jurídico parecem não 

satisfazer aos anseios de um direito contemporâneo que é tecnologia a serviço do poder 

socioeconômico.176 

                                                           
Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 2006, p. 66).  
176  A vida submetida ao império da lei vive sob a sombra da obrigação, que submete sua vontade às determinações 

(legais) de uma vontade externa. A lei é soberana e nela a vida se torna seu súdito ao ter que cumprir os 

mandatos legais de modo prescritivo sob risco de ser punida caso não os observar. A lei cria soberanamente as 

prescrições que permitem, proíbem e obrigam a vida. A vida regida pela lei encontra-se submetida a um regime 

de soberania externo cujo modelo de subjetivação se aproxima do súdito. Perante a lei todos somos súditos 

obedientes ou criminosos transgressores. A vida sob a lei sobrevive na sombra da soberania, protegida e 

ameaçada concomitantemente pela vontade soberana. A mesma lei que protege, ameaça. A vontade soberana 

que na lei estabelece direitos e obrigações, pode soberanamente suspender direitos ou impor novas obrigações. 

No limite, a vontade soberana utiliza-se da exceção como dispositivo para suspender a lei e expelir a vida a um 

campo de anomia onde estará exposta à total vulnerabilidade.  A norma, diferente da lei, não resulta de uma 

vontade soberana, mas opera em relação a uma racionalidade administrativa da vida. A lei prescreve e proíbe, 

porém tudo aquilo que a lei não prescreve, nem proíbe, fica indefinido. Na racionalidade administrativa 

moderna, que regula a lógica biopolítica, todos os espaços em que a vida humana transcorre sem ter uma 

prescrição legal definida devem ser também gerenciados. O amplo espaço vital não prescrito pela lei deve ser 

regulamentado pela norma. A norma, à diferença da lei, não prescreve de forma soberana as ações, mas regula 

funcionalmente os comportamentos. A norma tem por objetivo tornar funcional e eficiente a vida. Ela captura 

a vida na lógica utilitária. A regulação normativa delimita os parâmetros em que a vida há de comportar-se 

num determinado espaço institucional ou social. A norma é produzida pela instituição e seu objetivo é 

institucionalizar ao máximo os indivíduos que nela se inserem. A normatização tem por objetivo sujeitar o agir 

vital dos indivíduos aos interesses institucionais. A norma normatiza produzindo modelos de normalização. Os 

indivíduos normatizados se inserem funcionalmente numa instituição e se normalizam através do desempenho 

eficiente da sua função. A norma opera num campo diferente da lei produzindo um outro modo de subjetivação, 

o do funcionário. A lei exige a submissão a uma vontade soberana, a norma captura a vontade colaborativa dos 

indivíduos. A norma administra a vontade dos sujeitos levando em conta suas possibilidades e capacidades 

governando suas atividades e habilidades para as metas institucionais. A normalização é o modelo de 

subjetivação do funcionariado administrativo, que alimenta a biopolítica moderna. (RUIZ, Castor M. M. 

Bartolomé. Os paradoxos da regula vitae: a potência da vida que desativa o direito. Reflexões, Fortaleza, ano 
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Ou seja, a descrição das normas jurídicas postas é completamente distanciada dos 

valores, ao passo que a vida do direito é sua realização prática, nas palavras de Ihering177 a 

lógica relacionada ao Direito não pode ser analisada unicamente sob fórmulas rígidas e 

calculadas, mas deve ceder espaço ao processo de investigação que corresponda à vida prática 

do Direito. Eis a razão pela qual a contemporaneidade não se afeiçoa ao ideal lógico formal. 

  

Em sentido semelhante, Perelman (1998) e sua doutrina sobre a lógica da 

persuasão, reagem contra a concepção cartesiana e excessivamente formalista 

da lógica do direito. Sustenta que há outras formas de raciocínio que não 

constituem deduções silogísticas ou cálculos lógico-matemáticos. A lógica do 

direito é a lógica do provável, da argumentação, em que são pesadas as 

circunstâncias de fato e as razões das normas aplicáveis a casos concretos.178 

 

Ainda que na era pós moderna o racionalismo tenha se desenvolvido à luz de uma 

teoria dos sistemas consoante propôs Luhman179, na qual o indivíduo desencontra-se do 

privilégio da relevância e cumpre apenas um papel funcional, entende-se que o Direito em sua 

missão primeira não pode relegar a ontologia do ser, eis que sua finalidade é humana.  

Aliás, o juridicismo contemporâneo é uma malha de autoproteção, porque 

estruturalista e sistêmico. Se a sanção é a parte forte do jus, integrando-lhe e o pondo como 

sacralizado180, o banimento de indivíduos, grupos ou classes pelas categorias jurídicas se faz 

via sanção, justamente para pô-los no regime de exceção, ‘talqualmente’ se fez no período 

antigo, em que o homo sacer era lançado fora dos muros da cidade, a fim de que o sistema 

jurídico possa permanecer incólume. A preocupação com as pessoas é discursiva.  

Bauman181 afirma em uma de suas obras que a humanidade precisa apreciar o respeito 

pela ordem e pela harmonia, e que na esfera de sua liberdade está a ação motivada por seus 

impulsos, que por vezes, há que sofrer determinada reparação. O existir do humano, mais do 

que em outras épocas necessita incorporar valores, sob pena de ver-se vazio, e tal tarefa é afeta 

                                                           
7, n. 12, jan./jun. 2018. Disponível em: <http://revistareflexoes.com.br/wp-content/uploads/2018/01/4.1-

Giacoia.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2018). 
177  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 71.   
178  Ibid., p. 72.  
179  Niklas Luhman estuda o direito em conexão como uma teoria social e rechaça o direito natural por afastar de 

seu estudo a natureza humana ou condição de vida como parte da sociedade, assim a legalidade vai ser 

reproduzida a partir de problemas de complexidades e contingências que devem ser resolvidos. A formação do 

direito passa a ter menor dependência com outras esferas funcionais como linguagem, estruturas cognitivas, 

meios de comunicação e formas de socialização, deslocando-se em direção de condições e interdependências 

mais complexos. (Ibid., p. 27).   
180  A raiz de sanção descende de sancere, e sacer, igualmente, decorre do radical sac.  
181  BAUMAN, Zygmunt. O Mal Estar da Modernidade. Tradução Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1998, p 31. 
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ao Direito como prerrogativa natural de sustentação da ação humana em direção aos fins 

comuns.  

Por isso é que o dever ser jurídico há de traduzir o próprio dever ser humano, pois se 

o homem reúne em si causa e finalidade, se o desvalor da experiência vivida atinge o homem 

do ponto de vista da sua realização ética, a plenitude de sua individualidade ocorre em harmonia 

com a convivência comunitária, como se projetasse sua realização na autoridade do Direito que 

está a serviço da sintetização fraterna dos opostos182.  

Portanto, o Direito não relega valores, quiçá o bem, não se pode operacionalizar sem 

levar em consideração a ontologia do ser, pois se o homem ao experimentar-se existente no 

mundo encarna e incorpora valores éticos, o Direito imantado de metafísica permite que o 

homem vise às condutas direcionadas a determinados fins, a fim de evitar a frustração de sua 

própria existência.  

E, se a niilificação do homem na caminhada da vida é o ponto alto de sua resistência, 

o Direito se apresenta sobretudo na pós-modernidade como instrumento que auxilia o humano 

no atingimento do bem individual e coletivo ou, o bem comum. Por isso, o Direito Positivo está 

a conter as traduções dos fins humanos por meio de regras escritas, e nesse sentido, o projeto 

de realização do homem livre em suas ações perpassa em vias oblíquas a vedação de condutas 

que o reduzam à sua pior versão.183 

A Justiça é interpretada como relação de conformação entre pessoas que tomaram seus 

projetos de realização individual e coletiva amparados no ideário de bem comum, e portanto, 

uma vez mais se diga, o existir do humano não contempla o vazio valorativo, a sustentação do 

humano é justamente a sustentação ordenada do agir determinado.  

Quanto à problemática contemporânea que envolve o direito. Embora os ‘direitos do 

homem’ sejam mantidos como finalidade do sistema que tem no indivíduo seu ponto alto, 

ocorre uma relativização à medida em que a transformação da estrutura social promove a 

dinamicidade de interação e articulação entre conflito e harmonia. O Direito se depara com a 

estrutura planificada do homem que é alçado à condição de animal laborans, instrumento a 

serviço do capitalismo184.  

                                                           
182  BAUMAN, Zygmunt. O Mal Estar da Modernidade. Tradução Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1998, p. 64.  
183  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 87. 
184  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Perversão Ideológica dos Direitos Humanos. Tércio Sampaio Ferra 

Junior, 22 jul. 2015. Disponível em: <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-

cientificas/161>. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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Nesse contexto, o mundo já não é mais uma ordem acabada e perfeita e passa a ser o 

espaço de experiência do homem. Da instabilidade emergem conceitos como ‘conflitos’, 

‘necessidades’, ‘tensões’, ‘interesses’ e os problemas passam a ser concebidos como questões 

abertas, cuja solução depende do plano fático. O Direito enquanto arte naturalmente dedicada 

à colmatação dos conflitos sociais, tem de abrir-se igualmente para além dos sistemas de 

decisões hipotéticas e sua validade passa a repousar no bom funcionamento das relações 

humanas pragmáticas.  

 

3.1  LIBERDADE DA PESSOA NA CONTEMPORANEIDADE COMO UM ASPECTO DA 

DIGNIDADE  

 

O que é importante, em termos seculares gerais, não é 

nossa pertinência à espécie homo sapiens como tal, e sim 

o fato de que somos pessoas.  

(Engelhardt Jr)185 

 

A própria dicotomia que assegura a evolução da linguagem e o seu esvaziamento 

semântico influenciam na definição do conceito de pessoa. Em função das inúmeras 

formulações (jurídicas, políticas e até mesmo filosóficas) a construção da essência do termo 

aparece carregada de sentidos186.  

Segundo José Oliveira Ascensão187 o esvaziamento semântico se deve às reproduções 

de expressões universalizadas e convergentes na ordem interna e internacional, e de tanto que 

são repetidas por todos, vão se esgotando de sentidos. E, quando nos questionamos sobre o que 

significam, notamos que são conceitos vazios de expressividade.  

O esvaziamento semântico levantado por Ascensão188 problematiza a existência dos 

ditos referenciais de validade sobre a pessoa, uma vez que toda a estrutura formalizada e 

institucionalizada do Direito a eleva como objetivo fundamental. Daí porque é fundamental a 

                                                           
185  ENGELHARDT JR, H. Tristam. Fundamentos da Bioética. São Paulo: Loyola, 2004, p. 175. 
186  Conscientes de que a vida no seu sentido mais pleno só pode corresponder a existir digno, os seres humanos, 

dotados de uma porção animal, literalmente material e instintiva, experimentar-se-ão pessoas quando 

descobrirem-se transcendentes na estimativa de bens espirituais, pondo-se em riste no movimento de 

dinamização do seu telus natural.  
186  ZENNI, Alessandro Severino Valler; ANDREATTA FILHO, Daniel Ricardo. O Direito na Perspectiva da 

Dignidade Humana: Trandisciplinariedade e Contemporaneidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2011, p. 53. 
187  ASCENSÃO, José Oliveira. A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos. Revista da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103 p. 277-299 jan./dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67806/70414>. Acesso em: 01 set. 2018. 
188  Ibid. 
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reflexão sob as perspectivas filosóficas, antropológicas e jurídicas, especialmente pela 

convergência necessária do enfoque de homem e ser humano.    

Sem olvidar da importância da evolução desde as primeiras acepções do conceito de 

pessoa ao longo da história, por limitação metodológica, o presente estudo tende a considerar 

relevante ao objeto proposto os levantamentos que analisam a pessoa sob o aspecto ôntico e em 

sua individualidade, abandonando os caminhos percorridos pela filosofia antiga no que diga 

respeito à admissão (ou não) da ontologia do ser em harmonia com o cosmos.  

Também, a concepção antropológica trinária189 de pessoa erigida a partir do 

Cristianismo não será objeto de aprofundamentos, cuja lição grega herdada limita-se à 

utilização da noção de pessoa como indivíduo que sobrevive em sua natureza dotada de 

racionalidade. Tem-se o homem como sujeito.  

   Foi no século XVIII que a civilização explodiu e erigiu os direitos como os valores 

mais importantes da convivência humana, não por acaso, é conhecido como o século da grande 

mudança no Ocidente190.  

A dignidade, acima de tudo, está intimamente relacionada às condições humanas, bem 

como em relação às manifestações complexas, íntimas, imprevisíveis e incalculáveis da 

personalidade humana. Por isso soa tão delicado estabelecer a compreensão bastante sobre o 

termo dignidade da pessoa.  

                                                           
189  Por ser um conceito aprimorado no contexto da reflexão teológico-cristã, o conceito de pessoa se encontra 

ligado a três de suas grandes questões: a natureza da Santíssima Trindade (um Deus ou três Deuses?); a 

Encarnação do Verbo (Deus ou homem?); e a semelhança ontológica entre o Homem e Deus. Desejava-se 

explicar a fé que se tinha em um Deus-Trindade e na Encarnação da segunda pessoa dessa Trindade como 

homem, sem perder sua divindade. O mistério dos três nomes divinos – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo – conduziu à reelaboração deste conceito. Aqui reside o cerne da noção ontológica ou metafísica da 

pessoa, pela qual as respostas aos problemas assinalados começaram a alinhavar-se. A dificuldade antiga em 

lidar com a individualidade agora se vê superada. Pessoa torna-se a forma especial de ser, a natureza, a 

universalidade ou essência da realidade. O conceito de pessoa ganha um conteúdo ontológico, torna-se capaz 

de designar uma realidade ôntica, a qual nem mesmo em Aristóteles, o pensamento clássico logrou identificar. 

Foi com Santo Agostinho (século IV-V) que se acentuou a singularidade e a individualidade como notas no 

conceito de pessoa, sendo sistematizadas as potências da inteligência, da memória e da vontade. Precursor da 

reflexão sobre a pessoa humana, como subjetividade vivente, Santo Agostinho, em seu tratado “Da Trindade”, 

oferece um primeiro ensaio em que se exprime a subjetividade do eu. Deus é o mestre interior cuja pessoa 

transcendente fala para a pessoa humana. (ASCENSÃO, José Oliveira. A dignidade da pessoa e o fundamento 

dos direitos humanos. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 103 p. 277-299 

jan./dez. 2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67806/70414>. Acesso em: 01 

set. 2018). 
190  [...] a uma sociedade em que a sociedade política apelava aos deveres dos cidadãos sucede-se uma sociedade 

em que se apela aos direitos. Há uma passagem da comunidade sociopolítica, de comunidade de deveres, para 

comunidade de direitos e, até, nas formas mais adiantadas, comunidade de direitos sem deveres. Pelo menos, 

os deveres ocupam um lugar recuado, perante essa categoria nuclear que é representada pelos direitos humanos 

ou direitos do homem. (COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 80). 



57 

 

Não parece absolutamente desarrazoada as teses que refutam a conceituação do termo, 

pela infinidade de aspectos que reclama. Todavia, o reconhecimento e proteção da dignidade 

da pessoa pelo Direito é objeto especial da evolução do pensamento humano a respeito do que 

significa ser pessoa e quais valores lhe são inerentes para que se possa determinar o modo pelo 

qual o Direito exercerá a tutela.191 

Por maior que sejam as divergências dos debates entre juristas e filósofos, no seio de 

uma sociedade democrática é importante pautar o raciocínio nas dimensões práticas possíveis 

para que o resultado da justaposição dos conceitos seja a maior amplitude de compreensão sobre 

a riqueza da vida e de sua heterogeneidade.192 

A natureza polissêmica do conceito somado à vagueza e imprecisão dos atributos 

inerentes à dignidade da pessoa intersectada na análise jurídico-normativa leva a uma das 

conclusões possíveis: a dignidade é aquilo vivenciado pelo ser humano, constitutivos do 

próprio valor que o identifica como tal.  

No entanto, não há dúvida de que a liberdade se tornou nos últimos tempos um 

consenso ético de peso no mundo Ocidental. A dificuldade está justamente em dar-lhe um 

conteúdo mínimo que operacionalize sua prática doméstica e na ordem internacional, já que 

tem transitado pelos diversos cantos do mundo.193 

Em sua primeira dimensão ontológica o termo dignidade194 independe de quaisquer 

concretudes, já que (em tese) todas as pessoas são iguais em dignidades, é algo inerente a todo 

ser, acompanhada dos atributos da inalienabilidade e irrenunciabilidade. Fala-se em qualidade 

integrante da própria condição humana195. Daí se conclui que a dignidade evidentemente não 

existe apenas onde o Direito a proclame, pois constitui algo prévio, preexistente a toda 

experiência que a especule. A acepção encontra respaldo na matriz kantiana196, que a reproduz 

                                                           
191  SARLET, Ingo Wolfang. Dimensões da Dignidade: Ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 15. 
192  Ibid., loc. cit. 
193  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão Provisória para Debate Público. 

Mimeografado, dez./2010, p. 5. 
194  Registre-se também a lição de J. González Pérez La Dignidade de La Persona, p. 25, destacando que a 

dignidade da pessoa não desaparece por mais baixa que seja a conduta do ser humano, divergindo, nesta linha 

de entendimento, de São Tomás de Aquino, já que este – como igualmente bem lembrou o autor citado – 

justificando a pena de morte, sustentava que o homem, ao delinquir decai da dignidade, rebaixando-se à 

condição de besta. Assim, devem ser repudiadas todas as concepções que consideram a dignidade como mera 

prestação, isto é, algo que depende eminentemente das ações da pessoa humana e algo a ser conquistado. 

(SARLET, op. cit., p. 23). 
195  Ibid., p. 20. 
196  Inspirado em Kant, referindo que a dignidade da pessoa ‘não é uma criação constitucional, pois ela é um desses 

conceitos a priori, um dado preexistente a toda experiência especulativa, tal como a própria pessoa humana.  

(Ibid., p. 21). 
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de alhures com as precisas asserções de Pico de La Mirandola.197 Portanto, o conceito de 

dignidade a tem como um valor (axiológico)198 ligado à ideia de justeza, bondade, virtude. No 

plano ético, ao lado de outros valores igualmente centrais para o Direito (como segurança, 

justiça, solidariedade), a dignidade se torna a justificação moral dos direitos humanos e dos 

direitos fundamentais.  

Vale dizer que a dignidade é valor fundamental que se viu convertido em princípio 

jurídico de estatura constitucional, seja por sua colocação no texto normativo ou por veículo de 

justificação moral como fundamento para os demais direitos fundamentais. Aqui, mais por 

limitação metodológica, adota-se a qualificação de Luís Roberto Barroso199, para quem os 

princípios são normas jurídicas que possuem dimensão de elevada importância, sempre a ser 

conjecturada com o caso concreto sujeitos à ponderação e à proporcionalidade.  

Importante que se diga ainda, tal como ocorre com todos os direitos proclamados 

fundamentais constantes do texto constitucional, a dignidade não é absoluta. O que se quer dizer 

é que em situações nas quais for inevitável a rota de conflito da dignidade da pessoa com outros 

princípios, a depender do contexto, poderá haver sacrifício de outros valores individuais ou 

sociais. A título de exemplo, referido sacrifício se daria na proibição de certas formas de 

expressão, cuja rota de conflito repousa no direito fundamental à liberdade de expressar-se do 

homem.200 

A constitucionalização dos direitos, embora distante do referencial teórico em que se 

funda a presente pesquisa, guarda intrínseca relação com a amplitude e extensão do contexto 

da dignidade da pessoa, por isso, pode-se concluir que o conceito de dignidade se aplica 

indistintamente na seara relacional privada e entre indivíduo e Estado. 

Immanuel Kant201 na obra Metafísica dos Costumes, uma da mais influentes do 

período Iluminista (1724-1804), fez irradiar o pensamento e alguns referenciais por séculos a 

                                                           
197  LACERDA, Bruno. A dignidade humana em Giovanni Pico Della Mirandola. Revista Legis Augustus, Rio 

de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 16-23, set. 2010. Disponível em: 

<http://apl.unisuam.edu.br/legis_augustus/pdf/ed1/Artigo_2.pdf>. Acesso em: 25 out. 2018. 
198  Robert Alexy registra que os conceitos práticos dividem-se em três categorias: axiológicos, deontológicos e 

antropológicos. Os conceitos axiológicos têm por base a ideia de bom. Os deontológicos, a de dever ser. Já os 

conceitos antropológicos estão associados a noções como vontade, interesse, necessidade. (ALEXY, 2008 apud 

BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão Provisória para Debate Público. 

Mimeografado, dez./2010. p. 9). 
199  BARROSO, op. cit., p. 11. 
200  Ibid., p. 15. 
201  KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução Paulo Quintela Lisboa, Portugal: 

Edições, 2007. Disponível em: 

<https://ufpr.cleveron.com.br/arquivos/ET_434/kant_metafisica_costumes.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2018, p.  

13. 
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fio. A Filosofia moral e jurídica proposta se constrói nas matrizes ser e dever ser, bem como 

sobre a capacidade do ser humano de dominar suas próprias paixões a fim de determinar-se 

segundo a melhor conduta a ser tomada.  

Sem olvidar das críticas severas em sua teoria, Kant202 reclama atenção no debate em 

relação aos conceitos do imperativo categórico, dignidade e autonomia. O imperativo 

categórico tem relação com as condutas em si mesmas, necessárias e essencialmente boas, 

independente do resultado que delas se venha a colher. Na fórmula do imperativo categórico se 

desenhou a possibilidade de delinear-se a ação ética, determinando que o indivíduo agisse 

pautando sua conduta em uma fórmula a ponto de que essa mesma fórmula pudesse se tornar 

uma lei universal.203 

 

O dever (em Kant) não é um catálogo de virtudes nem uma lista de ‘faça isto’ 

e ‘não faça aquilo’. O dever é uma forma que deve valer para toda e qualquer 

ação moral. Há quem veja no imperativo categórico kantiano a versão laica da 

regra de outro, de fundo religioso: “Faz aos outros o que desejas que te 

façam”. A regra de prata envolveria pequena inversão na atuação do sujeito: 

“Não faças aos outros o que não desejas que lhe seja feito”. Já a regra de 

bronze, ou lei de talião, incapaz de romper o ciclo de violência quando ela se 

instaure, é: “Faz aos outros o que te fazem”.204 

 

A autonomia (segundo Kant) expressa a capacidade de expressar a vontade livre do 

sujeito de se autodeterminar em conformidade com o conteúdo de certas leis. Digno de nota é 

o fato de que a referência ao termo ‘lei’ não remonta à imposição externa heterônoma, mas a 

que cada indivíduo dá a si mesmo, eis a singularidade da compreensão da autonomia neste viés. 

Portanto, a moralidade kantiana dá ao homem a responsabilidade de não se afastar do 

imperativo categórico, ou melhor, não praticar condutas segundo as quais contrariem a máxima 

que possa desejar ser uma lei fundamental.205 

                                                           
202  KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução Paulo Quintela Lisboa, Portugal: 

Edições, 2007. Disponível em: 

<https://ufpr.cleveron.com.br/arquivos/ET_434/kant_metafisica_costumes.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2018, p. 

15. 
203  A imagem aqui relevante é a de todo indivíduo como um ‘legislador universal’, isto é, com capacidade de 

estabelecer, pelo uso da razão prática, a regra de conduta ética extensível a todas as pessoas. (Ibid., p. 59). 
204  MORAES, Maria Celina Bondin. O conceito da dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. 

In: SARLET, Ingo Wolfgang, org. Constituição, direitos fundamentais e direito privado. 2. ed., rev. e ampl. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 107-149. 
205  BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. Versão Provisória para Debate Público. 

Mimeografado, dez./2010, p. 17. 
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Para Kant, num mundo onde todos pautam suas condutas no imperativo categórico 

(reino dos fins, segundo o autor206) tudo tem um preço ou uma dignidade. A diferença 

necessária entre ambas perspectivas definidoras da ação humana é que o preço consubstancia a 

possibilidade de substituição de (ou por) algo, ao passo que a dignidade remete a toda coisa que 

está acima de qualquer precificação. Outra não é a singularidade da pessoa humana.  

Daqui se pode concluir que os bens materiais (ou coisas, na análise da perspectiva 

kantiana) têm preço, ao passo que a pessoa é dotada de dignidade. Semelhantemente, o 

tratamento contemporâneo da dignidade da pessoa incorporou as lições kantianas 

compreendidas na proposição de que a conduta ética do homem é aquela inspirada na máxima 

que possa ser convertida em uma lei universal: todo homem é um fim em si mesmo, negando-

se qualquer funcionalização em prol de projetos ou interesses alheios; as pessoas humanas não 

têm preço e nem podem ser substituídas em razão do valor absoluto que lhes incorpora, ao qual 

se nomina dignidade.  

Atualmente, contudo, se defende que a compreensão da dignidade deve se dar de forma 

aberta e mais abrangente possível, não se pode plastificá-la207 ou limitá-la, sobretudo diante da 

necessária incorporação do sentido ao conceito delineado pelos direitos humanos, que vem 

promover a igualdade entre os seres (homens e mulheres), invocando a dignidade nos terrenos 

mais complexos possíveis, especialmente no período pós-guerra208, que vão da bioética à 

proteção do meio ambiente. Eis o conceito transnacional da dignidade que precisou ser 

aperfeiçoado para lidar com as circunstâncias históricas, políticas e religiosas das diferentes 

nações.  

Inobstante, é preciso que se valha de um conteúdo mínimo da dignidade para que se 

possa compreendê-la como categoria jurídica insuperável, pra que seja possível sua 

compreensão objetiva a partir de determinada necessidade ou situação.  

                                                           
206  KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela Lisboa, Portugal: 

Edições, 2007, p. 77. Disponível em: 

<https://ufpr.cleveron.com.br/arquivos/ET_434/kant_metafisica_costumes.pdf>. Acesso em 01 ago. 2018. 
207  O princípio do indivíduo como fim e si mesmo “é a condição suprema que limita a liberdade das ações de cada 

homem”. Na formulação mais analítica do autor: “Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa 

vontade, mas da natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios e por 

isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue 

já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por 

conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio”.  
208  Quando no segundo pós-guerra o conceito foi revivificado contra o nazismo e tudo que a ideologia representava 

à humanidade. (KANT, 2007, p. 71 apud BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no 

Direito Constitucional Contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e critérios de aplicação. 

Versão Provisória para Debate Público. Mimeografado, dez/2010, p. 19). 
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Segundo Luís Roberto Barroso209, a primeira regra para o intento deve focar-se na 

compreensão de laicidade da dignidade, que não pode ser compreendida à luz do hinduísmo, 

judaísmo, cristianismo ou outra religião, a menos que haja intersecção de valores comuns entre 

as religiões; a segunda regra exige que a dignidade seja delineada a partir da máxima 

neutralidade jurídica possível, a fim de que tais elementos suportem o compartilhamento por 

conservadores, liberais ou socialistas; e por fim, ideal que os conteúdos básicos da dignidade 

sejam universalizáveis a ponto de poderem ser compartilhados por todas as famílias humanas. 

Obviamente, aqui é inevitável certo grau de ambição civilizatória210, cujas conquistas de 

reforma de práticas violentas, cessação da opressão e tirania se dará naturalmente sem a 

correspondente incorporação de violência ou envio de tropas. Está a se falar de conquistas feitas 

por perseverança e otimismo, sem derramamento de sangue.211 

Mas não se pode deixar de pontuar que o conceito de pessoa advém do cristianismo, e 

mesmo na perspectiva de laicização do direito e da política, o cerne do projeto moderno, em 

ultima ratio, diferentemente de Kant e dos pós-kantianos, a metafísica é estribo e arrimo de 

todo o conteúdo de dignidade, inclusive no cenário jurídico, de maneira que Direito não é um 

ordenamento normativo, senão uma proposta de realização de justiça entre pessoas iguais e 

livres. 

Deveras, é necessário traçar o paralelo que permita a compreensão da pessoa humana 

na magnitude que tal condição lhe exige, se é que as palavras podem cumprir o intento sem 

desvios. Para isso, socorremo-nos da ontologia, como “ramo da metafísica que estuda os 

caracteres fundamentais do ser, o que todo ser tem e não pode deixar de ter. Nela se incluem 

questões como a natureza da existência e a estrutura da realidade”.212 

Sabe-se que a compreensão da ‘pessoa’ somente foi possível a partir do cristianismo. 

É herança sua a densidade da análise, culminando com a filosofia da idade média em seu apogeu 

da civilização Greco-cristã. A idade marcada pela civilização antiga acompanhada da filosofia 

                                                           
209  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

288. 
210  Ibid., p. 288. 
211  Em verdade, dignidade humana e direitos humanos são duas faces de uma só moeda, ou, na imagem corrente, 

as duas faces de Jano: uma, voltada para a filosofia, expressa os valores morais que singularizam todas as 

pessoas, tornando-as merecedoras de igual respeito e consideração; a outra, voltada para o Direito, traduz 

posições jurídicas titularizadas pelos indivíduos, tutelados por normas coercitivas e pela atuação judicial. Em 

suma: a moral sob a forma de Direito. Para Habermas (2010, p. 470 apud BARROSO, op. cit., p. 288) “Em 

razão da promessa moral de igual respeito por todos deve ser descontada em moeda legal, os direitos humanos 

exibem uma face de Janus, voltada simultaneamente para a moralidade e para o Direito. Nada obstante seu 

conteúdo exclusivamente moral, eles têm a forma de um direito subjetivo exigível.” 
212  ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 662.  
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grega de outrora firmou compreensões sobre o indivíduo imbuído de seu caráter totalitário. Não 

se falava em pessoa, ainda.213 

O evoluir da civilização é repleto de surpresas e o indivíduo naturalmente passa a 

sofrer a impossibilidade de suportar a tensão provocada pela metafísica de sua existência. A 

densidade do conceito de indivíduo sofre perda progressiva de sentido e regozija-se na 

autonomia sua fuga e esvaziamento de noções fundamentais.  

Abandona-se a partir da modernidade a essencialidade do termo dignidade, que se 

esvai no vazio semântico construído a partir da noção de homem como o ser com finalidade 

própria e capaz de autodeterminar-se. O fato de não depender de outrem para alcançar o apogeu 

do sentido utilitário da existência alimenta o egoísmo humano na medida em que se distancia 

da necessária compreensão de comunhão com os pares. É na coletividade que o homem se 

realiza verdadeiramente. 

 

Malgrado os Estados democráticos tomarem como signo fundamental do 

direito a dignidade da pessoa humana, e milhares de disposições de direito 

positivo prescreverem preceitos e sanções buscando ordem, segurança, e 

valores sociais de relevo, nota-se que o existir do homem é de absoluto tédio, 

exorbitância de violência, egoísmo implacável, individualismo sem 

precedentes, este ser está subsumido a objeto, perda de identidade, integrante 

de um grande exército massificado e tratado com uniformidade, inclusive pelo 

direito.214 

 

A dialética da existência (fala-se em dupla dialética) implica que a pessoa é por si, mas 

somente se realiza convivendo com seus pares. Por isso, ser pessoa exige que se conheça a 

relação intrínseca de essência e existência humanas. A afirmação de que o homem é um 

indivíduo relacional parte do pressuposto que a relação é constitutiva da existência humana. A 

essência é um ente, e no decorrer do percurso terreno, o caminhar da pessoa é sempre o 

caminhar do ente não estático e que vive em busca da perfeição (ou plenitude do fazer-se), mas 

absolutamente insubstituível.215 

O conceito metafísico antigo definidor da dignidade implicava a aproximação do 

homem ao eterno. No entanto, contemporaneamente parece aproximar-se de uma utopia 

                                                           
213  GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos de Personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 

Coimbra/Portugal: Edições Almedina, 2008, p. 12. 
214  ZENNI, Alessandro Severino Valler; ANDREATTA FILHO, Daniel Ricardo. O Direito na Perspectiva da 

Dignidade Humana: Trandisciplinariedade e Contemporaneidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2011, p. 27.  
215  GONÇALVES, op. cit., p. 13. 
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ingênua tal crença, já que se o eterno de fato existe a ninguém é dado conhecer-lhe a ponto de 

aproximar-se dele nas condições atuais de existência.216 

A impossibilidade de representação do conceito e a elevação a condição de bem 

jurídico da modernidade fez os juristas abandonarem o romantismo social e conferir capacidade 

jurídica e descritibilidade do bem que se está a proteger, a fim de que ao direito seja possível 

aplicar os institutos que garantam a efetiva proteção da dignidade do homem.217 

Cada pessoa corresponde a um homem. O suporte do corpo é a base necessária da 

existência humana, como diria o nobre professor José de Oliveira Ascensão.218 Portanto, ainda 

que homem e pessoa componham uma única realidade, a referência ao termo pessoa evoca a 

manifestação do espírito que habita em cada homem. Eis a metafísica da existência 

exemplificada.219 

A fim de evitar o esvaziamento do conceito tão falado contemporaneamente, não se 

pode perder de vista a compreensão ontológica do ser, especialmente considerando que compete 

ao jurista a todo instante a concepção da noção básica de pessoa. A susceptibilidade de direitos 

e obrigações não serve à realização do conceito, há uma justificação básica que lhe antecede, e 

é para isso que se argumenta em linhas extensas a implicância entre os termos pessoa (ente) e 

homem (indivíduo). Isso porque, se todo homem é pessoa e o Direito é constituído para o 

homem220, o desconhecimento do que é ser pessoa desmonta(ria) todo o progresso do direito. 

 

Uma possibilidade de tornar a “dignidade” descritível se dá, na medida em 

que, como foi tratado acima, parta-se do ponto de vista de que todos somos 

determinados por duas referências: pela referência a nós mesmos e pela 

referência ao outro. A hipótese parece ter sentido, pois permite e é capaz de 

                                                           
216  TAURECK, Bernhard H. F. A Dignidade Humana na era da sua supressão: um escrito polêmico. Tradução 

Antonio Sidekum. São Leopoldo: Harmonia, 2007, p. 73. 
217  Ibid., p. 75. 
218  GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos de Personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 

Coimbra/Portugal: Edições Almedina, 2008, p. 14. 
219  Todas essas reflexões exigiriam desenvolvimentos que não podem evidentemente fazer-se neste lugar. Mas as 

consequências a retirar-se são fundamentais. Cada pessoa é história, é realização (o que envolve, pela liberdade, 

a possibilidade de não realização). Mas a pessoa é-o sempre, mesmo quando não tem consciência nem mesmo 

potencialidade fática para realização. É pessoa o ser humano que não atingiu ainda a consciência de si, do 

mundo e dos outros; como o é o doente mental que perdeu já irremissivelmente a consciência. O aprofundar 

da vertente existencial, importantíssimo por si, não pode deixar na sombra a vertente substancial. A relação 

não permite prescindir do ente em relação, que é substância. (Ibid., p. 14).  
220  O Homem é subsistens, porque aparece, face as demais entes, como um todo individual que subsiste num único 

ato de ser. Algo que existe em si mesmo, completo e acabado, e por isso distinto de qualquer outra realidade. 

Mas, sendo subsistens, o Homem é distinctum subsistens. Quando afirmamos distinctum, não estamos somente 

a dizer que o Homem é diferente dos outros entes. Estamos, sobretudo, a referir aquela singularidade ao ato de 

ser, com a qual iniciamos esta abordagem. Sendo subsistens, é distinctum, porque o ato de ser, no Homem, está 

marcado pela autopossessão, pela imanência, pela ipseidade...em suma, por uma radical intimidade ontológica 

que só toda a densidade semântica do “eu sou” é capaz de expressar. Nesta acepção, que evidencia a realidade 

da pessoa como ser em si – ens a se – podemos afirmar que o Homem é o único subsistens em sentido estrito 

ou próprio. (Ibid., p. 44). 
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produzir o consenso de que nós homens nos encontramos, no mínimo, numa 

referência conosco e numa referência a um estranho. Como outras referências 

são nomeadas a natureza e o divino, que aqui nós, no entanto, colocamos entre 

parênteses, para que possamos nos concentrar na referência para conosco e 

para o nosso semelhante. Ambas as referências são posições vazias, que nós 

ocupamos com o que nos parece adequado. Dessa forma, deixamos que essas 

duas referências se tornem relações. Para uns, é o si próprio mais importante 

que si-próprio dos outros. Para outros, são os outros mais importantes do que 

o seu si-próprio. Dado que as referências não possuem uma ordem pré-

estabelecida e que nós, segundo a própria opinião, provemos como relações, 

estamos perto de considerar que não existem relações imutáveis para 

sempre.221 

 

Realizar-se enquanto pessoa e em sua própria vida é a maior experiência do homem, e 

nesse contexto como “Senhor” de si e de sua realidade, a liberdade ganha contorno mais claro 

e cintilante. Isso porque a liberdade aparece-lhe antes como uma possibilidade de não-ser. Além 

de poder optar entre ser e não ser, entre uma coisa e outra, o homem livre pode simplesmente 

não escolher.222 

Na verdade, diz-se223 que o homem é fruto de uma concepção finalista por excelência 

em função do constante reconhecimento de finalidade no mais elementar ato da vida humana. 

A liberdade não faria sentido ao homem não fosse a eleição dos fins em cada tomada de postura. 

Inclusive, de que lhe valeria liberdade se não pudesse eleger a verdade de si mesmo, ou, se sua 

escolha não fosse tão relativa quanto o é o sentido reverso? 

 

Ser livre é estar disponível para fazer algo por si mesmo. Nesse sentido, a 

liberdade se afigura com a possibilidade de decidir e, ao decidir, auto 

determinar-se. A liberdade pressupõe responsabilidades do indivíduo para 

consigo mesmo e ante a comunidade. Os romanos assim a definiam: A 

liberdade é a faculdade natural de fazer cada um o que deseja, se a violência 

ou o direito lhe não proíbe. Um homem livre é aquele que, naquelas coisas 

que graças a sua força e engenho é capaz de fazer, não sofre nenhum 

impedimento. É o pleno exercício da liberdade, não bastando apenas a 

vontade, a necessidade, mas também a possibilidade de exercer tal liberdade. 

Liberdade corresponde às ações que os homens voluntariamente praticam, 

dado que derivam de sua vontade.224 

 

                                                           
221  TAURECK, Bernhard H. F. A Dignidade Humana na era da sua supressão: um escrito polêmico. Tradução 

Antonio Sidekum. São Leopoldo: Harmonia, 2007, p. 83.  
222  GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos de Personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 

Coimbra/Portugal: Edições Almedina, 2008, p. 54. 
223  VAZ, 1992, p. 163 apud GONÇALVES, op. cit., p. 56. 
224  FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Análise Filosófica sobre o Princípio da Dignidade 

Humana como uma nova teoria de Justiça. Revista Jurídica Cesumar – Mestrado, Maringá, v. 16, n. 03, p. 

877-896, set./dez. 2016. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/5211/2891>. Acesso em: 01 set. 2018. 
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 A liberdade para a qual o homem é essencialmente dotado é destinada justamente para 

a sua realização. Na liberdade se concentram as melhores energias do homem: conhecimento e 

vontade. Por isso, o desempenho de um ato livre não é cego, mas volitivo e iluminado pela 

razão. Como diria São Tomás225: “o ato livre requer duas condições: o consilium ou judicium 

que cabe ao intelecto e a electio, escolha, que pertence à vontade”.  

Em virtude da liberdade as condutas humanas não são dignas de influência somente 

pela conotação ética, tanto é que podem ser consideradas justas ou injustas, boas ou más. A 

liberdade faz mais pelos homens, tem íntima ligação ontológica e antropológica, pois lhe é dada 

com vistas à sua realização enquanto ser, naquilo que a natureza começou elaborando, seu 

aprimoramento. Para Sartre226: “A liberdade permite ao homem tornar-se o artífice de si 

mesmo”.  

A diferenciação entre os homens e os demais seres já se baseou nos atributos da 

racionalidade, liberdade, técnica, religião ou linguagem. No entanto, atualmente se cogita da 

existência do atributo da cultura como um aspecto importantíssimo que dimensiona e especifica 

o homem. Diz-se que a cultura abarca todas as demais dimensões do existir humano, já que a 

razão, a liberdade e a vontade instrumentalizam condições subjetivas necessárias para produzir 

justamente a cultura. A conclusão neste caso parece caminhar no sentido de que a religião, o 

tecnicismo, a linguagem, a arte e até a literatura são produtos da cultura humana. 

 

Nem tudo no homem é produto da cultura. Muito de quanto existe nele 

pertence à natureza. Toda dimensão somática e biológica é produzida 

diretamente pelas forças da natureza. Aquele pequeno ser humano que vem à 

luz depois de nove meses de gestação é fruto das leis genéticas que a natureza 

escreveu no corpo dos pais. Os organismos e as faculdades de que são unidos, 

tanto a criança como o adulto, vêm da natureza. Também um grande número 

das atividades somáticas e psíquicas que nós desenvolvemos dependem das 

leis da natureza.227 

 

Por isso, todas as ações que realizamos, seja para construírem o existir humano como 

ser respeitado em seus atributos, sobretudo em suas condições mínimas de dignidade e 

                                                           
225  TOMÁS DE AQUINO. Summa Theológica. I, 83,3. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
226 “[...] ser que dizer, desabrochar, desenvolver-se, nada lhe vem de fora nem de dentro que se possa receber e 

aceitar. É completamente abandonado, sem nenhuma forma de ajuda, até a insustentável necessidade de fazer-

se, desde o menor detalhe. Assim, a liberdade não é um ser: é o ser do homem, isto é, o seu nada de ser. Se se 

concebia antes o homem como pleno, seria absoluto buscar nele, em seguida, momentos e espaços psíquicos 

em que ele seria livre: equivaleria a buscar o vazio num recipiente que antes se enchia até transbordar. O 

homem não pode ser para algumas coisas livre e para outras escravo: é todo inteiro e sempre livre ou não o é 

de fato.” (ARTRE, 1957, p. 515 apud MONDIN, Battista. Definição Filosófica da Pessoa Humana. Tradução 

Ir. Jacinta Turolo Garcia. Bauru: EDUSC, 1998, p. 18). 
227  MONDIN, op. cit., p. 15. 
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liberdade, a cultura não se afigura como elemento acidental ou secundário, mas constitutivo da 

própria essência humana. Sem o aspecto cultural da existência não se pode existir 

individualmente e nem o grupo social.  

Mas não é a cultura e a história que constituem todo o ser do humano, absolutamente, 

e isso já fixa limites ao relativismo com o qual tem se apresentado a hermenêutica para defesa 

das mais vacilantes e traumáticas fraturas à dignidade da pessoa. De qualquer modo, a liberdade 

compreendida como um aspecto imprescindível à realização da dignidade é incorporada no 

fazer-se humano ao longo da existência na medida em que potencializa o cultivo do homem por 

ele mesmo. Ou seja, o homem é objeto e agente da própria cultura e somente o é porque 

soberanamente é livre. Conforme Hannah Arendt228: “Deus criou o homem para introduzir no 

mundo a faculdade de começar: a liberdade”.  

A liberdade faz do homem pessoa em ato. Faz possível o sobrevoo humano sobre todas 

as experiências que o mundo lhe proporciona, permite o julgamento do passado e a eleição do 

panorama de ações a fim de programar o futuro. A liberdade acompanhada da imaterialidade 

que a transcendência permite e concretiza é a dimensão superior do homem, a que lhe possibilita 

suportar os enigmas da materialidade do mundo, sua corporalidade e somaticidade sem perder-

se no vazio da existência. A esse esforço livre de dinamização do ser do homem na busca de 

seu acabamento denomina-se dignidade da pessoa humana.229 

Em síntese, seres humanos, iguais e livres, convivendo e transcendendo, em espaços 

de garantia de justiça, permitem o aprimoramento de pessoas dignas.230 

 

3.2  A NUDEZ CONTEMPORÂNEA  

 

O que proponho, portanto, é muito simples: trata-se de 

refletir sobre o que estamos fazendo.  

(Hannah Arendt)231 

 

A vida nunca foi tão transitória quanto hoje em dia; não há nada que prometa duração 

e persistência. Diante da falta de ser, o que surge é o nervosismo. Nesse contexto, a 

hiperatividade e a aceleração do processo de vida seriam tentativas de sair daquele 

                                                           
228  ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. Tradução Mauro Barbosa de Almeida. 5. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2000, p. 216.  
229  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A Crise do Direito Liberal na Pós Modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2006, p. 106. 
230  FREIRE, Danilo Lemos; RAMPAZZO, Ana Manuela. Direito à Vida e à Dignidade de Vida. Revista Jurídica 

Cesumar - Mestrado, Maringá, v. 9, n. 2, p. 593-618, jul./dez. 2009. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/1243/831>. Acesso em: 20 out. 2018. 
231  ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Campos. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007, p. 13. 
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vazio que anuncia a morte. Mas uma sociedade dominada pela histeria do sobreviver 

é uma sociedade de mortos-vivos que não conseguem viver nem morrer.232 

 

Segundo Foucault233, o limiar da modernidade biológica de uma sociedade ocorre 

quando o indivíduo como ser vivente e a espécie se tornam a aposta do que está em jogo nas 

estratégias políticas.   

Se o trabalho faz referência causalosa à metafísica e toda a dimensão integral do 

humano, não se pode olvidar que o estruturalismo para o qual foi absorvida a humanidade 

impede esse projeto de plenitudes pessoais, e ainda que Foucault não conceba uma natureza 

humana, sua historiografia é de capital importância para compreensão das dispositividades às 

quais estão submetidos os seres viventes, mormente a tríade poder, verdade e direito. 

Estima-se que a partir de 1977 ocorreu a transfiguração do ‘Estado territorial’ para o 

‘Estado de população’234 noticiado pelo autor, com a consequente tomada como prioridade pelo 

poder soberano as condições e circunstâncias da vida biológica e da saúde da nação. Ou seja, 

foi-se construindo de forma progressiva o governo dos homens.235 

 

Resulta daí uma espécie de animalização do homem posta em prática através das 

mais sofisticadas técnicas políticas. Surgem então na história seja o difundir-se das 

                                                           
232  HAN, Byung-Chul. Topologia da Violência. Tradução Ênio Paulo Gianchini. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 50.  
233  DANNER, Fernando. O sentido da Biopolítica em Michael Foucault. Revista Estudos Filosóficos, São João 

del-Rei, n. 4, p. 143-157, 2010. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/revistaestudosfilosoficos>. Acesso 

em: 05 set. 2018. 
234  O biopoder é definido como assumindo duas formas: consiste, por um lado, em uma anátomo-política do corpo 

e, por outro, em uma biopolítica da população. A anátomo-política refere-se aos dispositivos disciplinares 

encarregados do extrair do corpo humano sua força produtiva, mediante o controle do tempo e do espaço, no 

interior de instituições, como a escola, o hospital, a fábrica e a prisão. Por sua vez, a biopolítica da população 

volta-se à regulação das massas, utilizando-se de saberes e práticas que permitam gerir taxas de natalidade, 

fluxos de migração, epidemias, aumento da longevidade. Ademais, busca-se relacionar as análises de Foucault 

sobre a política da vida à problemática do liberalismo, evidenciando a extrapolação da lógica econômica para 

relações sociais. (CAMILO, Juliana Aparecida de Oliveira; FURTADO, Rafael Nogueira. O Conceito de 

Biopoder no Pensamento de Michael Foucault. Revista Subjetividade, Fortaleza, n. 16, v. 3, p. 34-44, 

dez./2016. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/4800/pdf>. Acesso em: 05 set. 2018). 
235  A população é esse “novo corpo: corpo múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito pelo menos 

necessariamente numerável”. A biopolítica vai se ocupar, portanto, com os processos biológicos relacionados 

ao homem-espécie, estabelecendo sobre os mesmos uma espécie de regulamentação. E, para compreender e 

conhecer melhor, é preciso não apenas descrevê-lo e quantificá-lo – por exemplo, em termos de nascimento e 

de mortes, de fecundidade, de morbidade, de longevidade, de migração, de criminalidade, etc. –, mas também 

jogar com tais descrições e quantidades, combinado-as, comparando-as e, sempre que possível, prevendo seu 

futuro por meio do passado. E há aí a produção de múltiplos saberes, como a Estatística, a Demografia e a 

Medicina Sanitária. Para Foucault, o “limiar de modernidade biológica” de uma sociedade reside exatamente 

no momento em que a espécie humana entra em jogo nas estratégias políticas de um Estado. “O homem”, diz 

ele, “durante muito tempo, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de 

existência política; o homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão”. 

(FOUCAULT, 1999, p. 292 apud CAMILO, Juliana Aparecida de Oliveira; FURTADO, Rafael Nogueira. O 

Conceito de Biopoder no Pensamento de Michael Foucault. Revista Subjetividade, Fortaleza, n. 16, v. 3, p. 

34-44, dez./2016. Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/4800/pdf>. Acesso em: 05 set. 

2018). 
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possibilidades das ciências humanas e sociais, seja a simultânea possibilidade de 

proteger a vida e de autorizar seu holocausto.236 

 

A produção de subjetividade a partir da concepção foucaultiana não tem por objetivo 

a construção de uma teoria sobre o poder propriamente, mas a demonstração da 

disciplinariedade do novo poder (biopoder237) cuja necessidade e conveniência remontam à 

governabilidade e ao capitalismo ascendente, como mecanismo de produção de docilidade dos 

corpos voltados à dominação.  

Portanto, o problema central pós década de 70 (século XX) está concentrado no sujeito, 

de tal forma que as práticas ocidentais surgidas desde a modernidade se voltam à gestão e 

regulação dos processos humanos vitais. Ou seja, o poder sobre a vida se constrói na intenção 

de administrar as populações, levando em conta as realidades e circunstâncias biológicas 

fundamentais. Desta forma, o poder acaba por se irradiar de forma microfísica, sem que possua 

um centro permanente de irradiação, o que implica dizer que sua operação de modo capilar e 

difuso acaba por legitimar e viabilizar as práticas autoritárias de segregação e o extremo 

monitoramento dos corpos, sua gestão e a gestão dos seus desejos.238 

O corpo, no entender foucaultiano, se torna um bem público, e tal detenção é um 

sofisticado modelo tecnológico de dominação (biopoder) construído, que elege como uma das 

finalidades a preocupação com o desempenho dos corpos, sua saúde, a gestão e o controle de 

duas doenças. A existência dos homens é elevada como alvo de um longo processo de 

medicalização.239 

O soberano era visto como aquele que tem amplo controle sobre a vida e a morte dos 

homens, e, no afã de assegurar a invencibilidade de seu território ou sua pessoa, era-lhe 

permitido valer-se de seus súditos, ainda que tal medida os conduzisse ao aniquilamento da 

vida. No entanto, a evolução do soberano na civilização ocidental modificada implicou o 

deslocamento do direito ou poder sobre a morte de seus súditos nas exigências de um poder que 

                                                           
236  CAMILO, Juliana Aparecida de Oliveira; FURTADO, Rafael Nogueira. O Conceito de Biopoder no 

Pensamento de Michael Foucault. Revista Subjetividade, Fortaleza, n. 16, v. 3, p. 34-44, dez./2016. 

Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/4800/pdf>. Acesso em: 05 set. 2018. 
237  E somente uma reflexão que, acolhendo a sugestão de Foucault e Benjamin, interrogue tematicamente a relação 

entre vida nua e política que governa secretamente as ideologias da modernidade aparentemente mais distantes 

entre si poderá fazer sair o político de sua ocultação e, ao mesmo tempo, restituir o pensamento à sua vocação 

prática. (GALLO, Silvio. Biopolítica e Subjetividade: resistência?. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 66, 

p. 77-94, out./dez. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n66/0104-4060-er-66-77.pdf>. Acesso 

em 05: set. 2018). 
238  CAMILO; FURTADO, op. cit. 
239  Ibid. 
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gerasse e pudesse preservar-lhes a vida, visando ao incansável melhoramento das tecnologias 

que atendessem aos seus reclames.240 

 

A biopolítica tem como seu objeto a população de homens viventes e os 

fenômenos naturais a ela subjacentes. Regula e intervém sobre taxas de 

natalidade, fluxos de migração, epidemias, longevidade. Não é um poder 

individualizante, como as disciplinas, mas massifica os indivíduos a partir de 

sua realidade biológica fundamental (Foucault, 1976/2010a). A 

anátomopolítica do corpo encontra a biopolítica da população. Na intersecção 

formada pelo cruzamento das duas linhas de força está a sexualidade.  

Nas palavras de Foucault, “o homem, durante milênios permaneceu o que era 

para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o 

homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em 

questão.241 

 

Partindo da noção da existência de uma rede articulada de micropoderes que 

perpassam toda a tessitura da estrutura social, não apenas o Estado242 se afigurou como 

instrumento de controle na moderna civilização ocidental (pós década de 70), mas outros 

centros (como escolas, hospitais, manicômios, etc) tão importantes quanto, tudo para evidenciar 

a formação de sociabilidade a partir da dominação sobre as massas, o que por consequência 

legitimou e racionalizou a lógica capitalista de mercado.  

Daí implica dizer que a liberdade e autonomia dos indivíduos a partir da modernidade 

não se exercem sob a ignorância das relações de força. Sabedores de tal condição, o 

conhecimento e a capacidade de análise crítica possibilita aos mesmos indivíduos243 superarem 

                                                           
240  CAMILO, Juliana Aparecida de Oliveira; FURTADO, Rafael Nogueira. O Conceito de Biopoder no 

Pensamento de Michael Foucault. Revista Subjetividade, Fortaleza, n. 16, v. 3, p. 34-44, dez./2016. 

Disponível em: <http://periodicos.unifor.br/rmes/article/view/4800/pdf>. Acesso em: 05 set. 2018. 
241  FOUCAULT, Michael. História da sexualidade: a vontade de saber. São Paulo: Edições Graal, 2010. v. 1, p. 

156. 
242  Situar o problema em termos de Estado significa continuar situando-o em termos de soberano e soberania, o 

que quer dizer, em termos de Direito. Descrever todos esses fenômenos do poder como dependentes do aparato 

estatal 5 significa compreendê-los como essencialmente repressivos: o exército como poder de morte, polícia 

e justiça como instâncias punitivas, etc. Eu não quero dizer que o Estado não é importante; o que quero dizer 

é que as relações de poder e, conseqüentemente, sua análise se estendem além dos limites do Estado. Em dois 

sentidos: em primeiro lugar, por que o Estado, com toda a onipotência do seu aparato, está longe de ser capaz 

de ocupar todo o campo de reais relações de poder, e principalmente porque o Estado apenas pode operar com 

base em outras relações de poder já existentes. O Estado é a superestrutura em relação à toda uma série de 

redes de poder que investem o corpo, sexualidade, família, parentesco, conhecimento, tecnologia, etc. 

(DANNER, Fernando. O sentido da Biopolítica em Michael Foucault. Revista Estudos Filosóficos, São João 

del-Rei, n. 4, p. 143-157, 2010. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/revistaestudosfilosoficos>. Acesso 

em: 05 set. 2018). 
243  Os modos de objetivação apresentados por Foucault oferecem o panorama daquilo que ele pensou e produziu 

nas décadas anteriores: a ciência é apresentada como um modo de objetivação dos sujeitos, que permite que os 

seres humanos sejam pensados em sua ação (seres que vivem, trabalham, produzem); o segundo modo de 

objetivação é tomado das práticas divisoras, isto é, o conjunto de práticas que permitem classificar os seres 

humanos em distintas categorias como, por exemplo, o normal e o anormal, o louco e o “são de espírito”, o 

doente e o sadio. Por fim, a terceira forma de objetivação pode ser percebida numa autoposição do sujeito, isto 

é, a maneira pela qual um ser humano se transforma em sujeito e age sobre si mesmo, como exemplo é citado 
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a condição de menoridade e fazerem uso de seu entendimento próprio, como manifestar 

resistência aos dispositivos de governo e controle da vida presentes na sociedade.  

O novo corpo biopolítico da humanidade se confunde (ou se assemelha) à vida nua do 

cidadão, segundo a concepção agambeana em Homo Sacer244. Protagonista da obra é o sujeito 

cuja vida é nua, matável, insacrificável do homo sacer. Baseada mais antiga acepção do termo 

sacer (sacro, religioso, sagrado), na compreensão da filosofia que a modernidade reivindica, 

fala-se do indivíduo que constitui o primeiro e mais essencial paradigma da política ocidental.  

Ou seja, o fato que mais importa não é o de que a vida se torna composto essencial nos 

cálculos e previsões de dominação estatal pelo biopoder, mas a construção do processo pelo 

qual a exceção é alçada à posição de regra e o espaço da vida nua, originariamente à margem 

do direito e de qualquer ordenamento, passa a coincidir com o espaço político.  

Ou seja, concebe-se um ambiente indefinível entre inclusão e exclusão, biós e zoé245, 

direito e fato, de modo que o estado de exceção passa a ser concretizado como fundamento no 

qual repousa todo o sistema político. Enquanto o poder estatal soberano faz do indivíduo 

vivente seu objeto específico, contemporaneamente emerge um movimento que, a grosso modo, 

coincide com o nascimento da democracia moderna, e tais processos, ainda que sob 

determinados aspectos opostos, configuram a vida nua do cidadão como o novo corpo 

biopolítico da modernidade que se falava em linhas iniciais246.  

Calha a análise sobre os dispositivos referenciados por Agamben em sua obra como 

reflexo (diferentemente de Foucault, que o faz referenciando as teias que estruturam as relações 

de poder entre os seres humanos) da economia teológica247, especificamente na gestão dividida 

da trindade. Sinteticamente, Deus é uno, mas em sua oikonomia gere o espaço e o plano de 

                                                           
seu estudo em torno da sexualidade. O que vemos, então, é uma análise retrospectiva do trabalho do filósofo, 

em que o sujeito é colocado como preocupação central. Nota: O trecho citado é do texto intitulado O sujeito e 

o poder, escrito originariamente em inglês e publicado em 1982 como um dos posfácios do livro de Dreyfus e 

Rabinow, intitulado Michel Foucault beyond structuralism and hermeneutics, retomado depois na edição dos 

Dits et Écrits, na França. Outro texto referencial para esta questão é a entrevista Verdade, poder e si mesmo, 

publicada originariamente em 1988 e também retomado nos Dits et Écrits. (GALLO, Silvio. Biopolítica e 

Subjetividade: resistência?. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 66, p. 77-94, out./dez. 2017. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n66/0104-4060-er-66-77.pdf>. Acesso em 05: set. 2018). 
244  AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Tradução Henrique Burigo. 2. ed. Belo 

Horizonte: UFMG, 2007.  
245  Para os gregos, zoé exteriorizava o simples fato de viver. Biós, de outro modo, configurava a maneira pela qual 

o indivíduo levava a própria vida. “Se algo caracteriza, portanto, a democracia moderna em relação a clássica, 

e que ela se apresenta desde o início como uma reivindicação e uma liberação da zoe, que ela procura 

constantemente transformar a mesma vida nua em forma de vida e de encontrar, par assim dizer, a bios da zoe”. 

(Ibid., p. 11). 
246  Ibid., p. 13. 
247  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A Profanação do Estado de Direito como Direito a ser Pessoa. 

Labirintos da Filosofia do Direito: estudos em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: Livraria 

Cultura, p. 227. 
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criação tornando-se tríade, o que no plano histórico cabe a Cristo a tessitura do caminho da 

salvação.  

Tudo isso para que seja possível compreender a religião (cristianismo) como fundada 

em um dispositivo que acabará por contaminar a política, a economia e até mesmo o direito, a 

ponto de tornar-se necessária a prática de profanações dos paradigmas criados, para que o 

homem possa tomar livre uso das coisas e dos espaços. O processo biopolítico enrijecido pela 

teoria do poder de outrora (com Foucault) cederia à concepção de um direito como a atividade 

de implementação da justiça248, um modelo do qual nem Agamben e nem o próprio Foucault 

reverenciam por conceberem-no, na sua sacralidade, ao menos do ponto de vista da ordenação 

oficial, violência simbólica e instrumento de captura. 

Diz-se que a engrenagem da reificação da vida passa pela prática do poder 

disciplinar249, sendo o assujeitamento250 dos indivíduos a colheita prática do mecanismo de 

articulação demonstrado exaustivamente por Foucault. A sociedade da atualidade tem por 

predicado a maximização da corporeidade com vistas à subserviência ao capital e à produção 

(homo faber) exigida pelo capitalismo. Fala-se aqui em existencialidade mínima dos sujeitos, 

na ambivalência entre submissão e dominação.  

O batismo de sociedade disciplinar incorpora fenômenos de verdadeiro adestramento 

dos corpos, exercido em rede por todo o sistema societário de poder. A carga de violência 

institucionalizada do devir (existir) é aliviada pelo fortalecimento jurídico e político, ao passo 

que a realidade evidencia o dissenso e fortalece a submissão dos corpos e o verter da força de 

trabalho cada vez mais intensa. Os corpos, docilizados, no seio da sociedade enveredada pela 

produtividade máxima são colocados em um sistema de vigilância constante. São viventes da 

exceção251.   

                                                           
248  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A Profanação do Estado de Direito como Direito a ser Pessoa. 

Labirintos da Filosofia do Direito: estudos em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: Livraria 

Cultura, p. 228. 
249  Ibid., loc. cit. 
250  O assujeitamento é, claro, produção do sujeito, de uma “sujeição”, de uma docilidade, mas também, e 

sobretudo, é produção de uma subjetividade. E contra todos os nossos hábitos mentais, é através desta 

subjetividade que as disciplinas visam a sujeição. O sujeito seria, então, menos este princípio em torno do qual 

a escola moderna pretende se organizar do que um efeito – e se ela contribui com os mecanismos de dominação 

é menos porque insidiosamente ela manteria neste e naquele elemento de seu funcionamento traços de 

despotismo, do que a medida mesma em que ela produz tais sujeitos. Aquilo que serve para legitimar a escola 

no contexto das educações tradicionais poderia, pois, tornar-se o princípio de sua incriminação. (AUDUREAU, 

2003, p. 20-21 apud GALLO, Silvio. Biopolítica e Subjetividade: resistência?. Educar em Revista, Curitiba, 

Brasil, n. 66, p. 77-94, out./dez. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n66/0104-4060-er-66-

77.pdf>. Acesso em 05: set. 2018). 
251  ZENNI, op. cit., p. 230. 
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Quando a era faz eclodir o modelo programático estatal amparado nas prestações 

positivas e nas cláusulas cujos valores mínimos agigantaram a necessidade de políticas de 

previdência, assistência à saúde de demais bens sociais, a tessitura do enredo mantém (sob 

diferente denominação) a exigência estratégica de manutenção do capital e do trabalho a 

qualquer custo. Portanto, os vindouros anos de programatismo constitucional foram erigidos à 

margem do assujeitamento dos indivíduos, de modo que o apogeu da Era da Técnica construiu 

novos paradigmas, deflagrando a especialização do saber a serviço da produção de bens e 

capital.  

 O limite de operação do estado soberano, o fazer viver ou deixar morrer prosseguia 

rasteiramente. O sentido da vida era sublimado na participação política do homo faber, nos 

dizeres de Hannah Arendt252, ou seja, somente o ser político podia cortejar a riqueza do humano, 

sua fala, seu conhecimento (logos), e a própria ideia de diálogo, apogeu da liberdade, na escuta 

e na fala, no consenso, afastando-se a violência e a tirania.  

Em tempos de pós modernidade, o contexto político e a governabilidade, alinhavados 

à instrumentalidade da razão, a linguagem da economia, um literal monólogo que se auto impõe, 

e um curto circuito se opera sobre a liberdade. 

 A razão que erigira o Estado praticava a violência meramente simbólica, sempre 

concentrado no ápice do homo economicus. 

 

Um homem nu na origem, que se torna qualificado na inserção dos cálculos 

políticos, e passa a viver na exclusão é outra faceta dos principais conceitos 

de Agamben. Em síntese, se desde sempre foi possível a detecção das 

diferenças agudas entre a vida nua e a vida qualificada, a exclusão e a inclusão, 

no instante em que os Estados Republicanos dotam os cidadãos de direitos e 

poderes subjetivos, mas estiolam-lhes a essência e a pessoalidade, 

convertendo-os em dados e estatísticas da governabilidade, o projeto de vida 

e a eudaimonia vai ser tarefa a se empreender notadamente onde a nudez e o 

resto da vida se instalaram.253 

 

Ao partir das conjecturas entre a vida qualificada do sujeito e a via nua, urge 

compreender a proposta do filósofo italiano254 para superar os paradigmas da modernidade sem 

privilegiar-se em demasia a razão e todos os instrumentos de captura que eclodiram do 

                                                           
252  ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Raposo. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2014.  
253  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A Profanação do Estado de Direito como Direito a ser Pessoa. 

Labirintos da Filosofia do Direito: estudos em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: Livraria 

Cultura, p. 232. 
254  AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo? Tradução Nilceia Valdati. Outra travessia, Florianópolis, n. 

5, p. 9-16, jan. 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743>. 

Acesso em: 24 nov. 2018. 
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desenvolvimento econômico (homo economicus): estes devem ser profanados, isto é, procura-

se devolver (restituir ao uso comum) os espaços que haviam sido confiscados pelo poder255.  

Com isto, segundo o autor, é possível se construir o caminho da redenção suscitando 

da metafísica aristotélica a lição que parte do princípio de que a humanidade é uma potência 

que se edifica pelo avesso. Vale dizer, a potência de vida deve ser compreendida na distância 

dos instrumentos de captura256 do ser humano. A subjetivação do ser ocorre na medida da 

libertação noticiada e na profanação.  

A liberdade do sujeito é sequestrada pelos dispositivos à medida que os saberes 

trazidos pelos instrumentos implicam a conduta de fazer e agir segundo suas lições, segundo 

delimitações da vida qualificada. Ora, o ser é livre se reclama para si o poder de não ser, “bem 

ao reverso do que sustentaria a rede de significados espargida, de que liberdade é poder 

cumprir tal ou qual ação”257. A lição é messiânica, inspirado no Cristo que nos faz compreender 

o sentido da vida, o ‘agir como se não’ é o próprio ser no mundo, o inacabado da existência, o 

reavivado da transcendência que suplanta a cronologia temporal, rompe o exigível progressivo 

da história do esclarecimento.  

A ética a que se propõe Agamben258 é distanciada do protestantismo ou mesmo do uso 

dos instrumentos que faz o ser perfilhar o caminho do lucro e do utilitatismo259. A arte de ser 

no mundo conforta o ser que vive e se baseia nas lições do cristianismo, o messias crucificado 

marcou a cronologia ao suportar a dor e as chagas. O conforto que se avizinha do ser que vive 

é aquele que o faz convencido de não estar só. A lei que aparta, a expiação, as divisões e as 

barreiras foram derrubadas pelo messias, as leis do espírito fazem cessar todo aparte. Eis a lição 

do cristianismo primitivo: o homem que se faz resto é salvo no tempo de agora por obra divina.   

                                                           
255  É preciso, nesse sentido, fazer uma distinção entre secularização e profanação. A secularização é uma forma 

de remoção que mantém intactas as forças, que se restringe a deslocar de um lugar a outro. Assim, a 

secularização política de conceitos teológicos (a transcendência de Deus como paradigma do poder soberano) 

limita-se a transmutar a monarquia celeste em monarquia terrena, deixando, porém, intacto o seu poder. “O 

capitalismo é talvez o único caso de um culto não expiador, mas culpabilizante […] Uma monstruosa 

consciência culpável que não conhece redenção transforma-se em culto, não para expiar com ele a sua culpa, 

mas para torná-la universal […] e para, ao final, envolver o próprio Deus na culpa […] Deus não está morto, 

mas foi incorporado ao destino do homem”. (AGAMBEN, Giorgio. Elogio da Profanação. São Paulo: 

Boitempo, 2012. In: BAÊTA, Aurora. Territórios de Filosofia, 3 maio 2014. Disponível em: 

<https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/05/03/elogio-da-profanacao-giorgio-agamben/>. Acesso 

em 25 out. 2018). 
256  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A Profanação do Estado de Direito como Direito a ser Pessoa. 

Labirintos da Filosofia do Direito: estudos em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: Livraria 

Cultura, p. 233. 
257  Ibid., p. 234. 
258  AGAMBEN Giorgio. Profanações. Tradução Selvino J. Assman. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 36. 
259  Segundo a ética protestante, o lucro é o objetivo e maior bem a ser alcançado pelo homem.   
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Ser pessoa, no caminho filosófico que se propõe o presente trabalho vai muito além da 

compreensão materialista amparada na detenção de direitos e garantias que promovam a 

dignidade, mas parte da ideia de que todo homem é infinitamente resto, nada lhe garante a 

salvação e mais por isso, encarnar e experimentar esse mistério faz a vida ter sentido. Crer no 

Cristo e amar a luz em detrimento das trevas260. O resto do que é o humano suscita 

transcendência, imanência, rompe com o marcador cronológico do tempo, das normas ou de 

qualquer outro dispositivo. 

 

Entrar dentro de si no romper da cronologia, e acessar toda memória da vida, 

deparar-se com o passado-presente na continuidade do tempo, acertar as 

contas com a culpa, e tender ao futuro, buscando, então, des-ativar, profanar 

os dispositivos, abrindo pela lei da fé, exceção ao jurídico. Fé paulina prolifera 

dois sentidos nobres, confiança na comunidade e reconhecimento da 

verdade.261 

 

Data da antiguidade a diferenciação entre vida nua e vida qualificada. Ocorre que à 

guisa das promessas emancipatórias do sujeito levadas a efeito pelo Estado moderno, os 

excluídos permanecem encobertos, em que pese a isonomia da lei garantir-lhes igualdade 

substancial (ou dignidade).  

A grande ferida da contemporaneidade é confiar ao direito oficial, a via pavimentada 

de transição do homem bárbaro (ferino) ao homem racional destinado a seguir modelos 

peculiares tal como o consenso deliberativo normatizado ou mesmo a preservação dos direitos 

humanos positivados. Fala-se que a alocação dos seres humanos em posições estratégicas para 

suportar a evolução e o peso do mercado jamais tenha deixado de existir, embora a dignidade 

do ser contemporâneo não tolere sua precificação nas asserções de Kant, como já se viu em 

ocasião oportuna. 

O direito como legítimo instrumento de captura da atualidade trabalha sempre entre 

tensões econômico-políticas e procura por meio da violência simbólica apaziguar e acalmar as 

pulsões coletivas, estimulando a força produtiva a serviço da governabilidade do modelo de 

Estado.  

Somente ao profanar tais dispositivos, reclamando a liberdade de ‘não não-ser’ é que 

o indivíduo experimenta em potência anular a força institucionalizada que o vincula e depor o 

                                                           
260  Instrumentos políticos, econômicos e jurídicos, conforme argumenta ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A 

Profanação do Estado de Direito como Direito a ser Pessoa. Labirintos da Filosofia do Direito: estudos em 

homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: Livraria Cultura, p. 235. 
261  AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta. Um Comentário à Carta dos Romanos. Tradução Davi Pessoa e 

Cláudia Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 2016, p. 133.   
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jurídico oficial, quando passa a refletir para agir, partindo da constatação de ser resto que crê 

no mistério crístico de salvação pelo amor e pela confiança. Eis a nudez qualificada agambeana. 

 

No mistério da tradição judaico-cristã em que o reino do amor e do perdão, da 

oblatividade e donatividade se apresentam como cultura arraigada à 

inconsciência ocidental, pende no sujeito, enquanto resto que busca o 

incessante preenchimento de si, intuir e acessar a memória profunda, quitar-

se com o passado e à culpa, abeberar-se da confiança e da verdade de uma 

terra prometida, partilhar das angústias com quem já suportou todas elas, e só 

então agir, por sobre o direito e o Estado, um projeto do agora.262 

 

Na condição essencial de ser político e sociável263 do homem que se comunica com 

seus pares e passa a conviver com eles seus bens, desejos e emoções, emerge a necessidade de 

apoderar-se do conhecimento na intenção de realizar suas disposições. O conhecer de fato e por 

meio de experimentação permite a comunicação entre seus semelhantes travando uma relação 

de solidariedade e interação legitimadas pela civilização, que passou a rechaçar o isolacionismo.  

Ocorre que se o ideal de liberdade contemporâneo tende a convergir com o produto da 

solidariedade social (conviver com os pares – sociabilidade), a percepção de impotência 

humana quanto aos fenômenos experimentados pela humanidade no pós século XX (e XXI) 

desacredita o projeto do agora outrora construído, que deslocava o homem da transcendência e 

o realocava na era do domínio da técnica pela racionalidade.  

Ou seja, o domínio do conhecimento e da evolução promulgados pelo tecnicismo e a 

absolutização da razão264 tornaram o homem vazio de si mesmo, nas palavras de Martin 

Heidegger265, e fizeram com que a sociabilidade que no passado recente denotava a evolução 

da solidariedade humana e no compartilhamento de saberes entre os pares para a organização 

das sociedades, passou a massificá-lo e reduzi-lo a um ser como os outros, sendo irrelevante 

sua personalidade (fala-se da irrelevância e da impersonalidade).266 

Todo o desequilíbrio interior do homem que se notou reduzido de sentido passou a 

conter ligação com a sensação de ser e estar no mundo contraposta à plena consciência de que 

não lhe é possível realizar-se inteiramente, seu ser e suas aspirações no âmbito espaço-temporal 

que lhe cabe. Ou seja, o olhar do homem contemporâneo, destes dias, tem se dirigido ao mundo 

                                                           
262  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A Profanação do Estado de Direito como Direito a ser Pessoa. 

Labirintos da Filosofia do Direito: estudos em homenagem a Oswaldo Giacoia Junior. São Paulo: Livraria 

Cultura, p. 238. 
263  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 162. 
264  Ibid., p. 173. 
265  HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 7. ed. Petrópolis: Vozes, p. 140. 
266  Ibid., loc. cit. 
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sabendo-se não atendido em seus anseios, percebendo-se aquém do que suas aspirações lhe 

teriam conduzido. O tempo e a sociedade presentes não lhe povoam integralmente. Falta-lhe 

sentido no existir, o produto da cronologia temporal sobre sua existência intensifica o vazio de 

não se realizar e angustia-lhe mais a cada dia.  

Nesse sentido, o reconhecimento da primazia da pessoa está, sob o olhar sensível de 

Batista Mondim267, intimamente relacionado à aceitação de sua transcendência; o homem do 

agora é mais do que parece, mas sempre menos do que deve ser. Há neste homem um limite 

ontológico grave, que torna-o vulnerável ao fato de que nenhum desenvolvimento histórico, por 

mais intenso que seja, poderá alcançar.  

A quotidianidade268 dos excessos, especialmente dos meios de informação e sua 

transmissão veloz, promove o nivelamento do homem aos seus pares. Implica dizer: cada um é 

como o outro, de forma que a individualidade e a singularidade são dissolvidas na diversidade 

e concretude coletivas. Eis a ditadura autêntica destes tempos.   

Daí se conclui que em vez de contribuir com o desenvolvimento das potencialidades 

humanas e a realização da própria personalidade, o exercício da sociabilidade nos tempos atuais 

deforma e achata o homem, tornando-o mero instrumento de repetição das ordens prescritas 

socialmente e mantenedoras da massificação. O planejamento técnico da vida projetado no 

homem falha e se posiciona como uma cápsula diante do mundo exterior, assusta-lhe o fato de 

ser para a morte, e assusta porque o elege conhecedor da impossibilidade de domínio da 

realidade, os problemas de finitude e angústia não são operacionais e quanto maior o esforço 

em prever a vida e o passar do tempo, maior será o seu tédio.269 

 A angústia destes tempos evoca o sentido de estreiteza no homem, e ao explorar um 

pouco além do que o próprio significado da finitude, apercebe-se lançado no mundo livre e por 

fazer-se, como um projeto responsável que repele qualquer discurso meramente utilitarista ou 

simplista e o eleva à sua mais intensa corresponsabilidade. As escolhas o fazem e o 

aperfeiçoam. Morrer-se, apenas, não lhe pertence, seu existir implica a vastidão de sentido de 

acontecimentos do seu ser.270 

                                                           
267  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 174. 
268  MARITAIN, 1963, p. 24 apud MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia 

Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 175. 
269  DANTAS, Jurema Barros; CARRETEIRO, Tereza Cristina O. C; SÁ, Roberto Novaes de. A patologização da 

angústia no mundo contemporâneo. Revista Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 61, n. 2, 2009. Disponível 

em: <www.psicologia.ufrj.br/abp/>. Acesso em: 20 ago. 2018.  
270  HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 144.  



77 

 

No entanto, o vir a ser histórico271 do homem, quando a sensibilidade já lhe fizera 

perceber sua condição de estar no jogo do tempo, de ser radicalmente desabrigado272, permite-

lhe tomar para si serenamente o controle do devir e administração de sua angústia. Ou seja, 

“[...] a serenidade consiste em um suportar a condição humana de abertura, em um 

disponibilizar-se para que os sentidos possam vir à luz por si mesmos, a partir do insondável 

acontecimento do ser”.273 

 

O sujeito psíquico é, assim, um ser que reconhece as suas contradições e os seus 

conflitos, sabendo que não é totalmente senhor de sua própria casa pelo fato de existir 

o inconsciente, submetido à vacilação e ao medo do despedaçamento, mas capaz de 

fazer de suas falhas o trampolim para chegar à posição de sujeito humano e de sujeito 

social, estando ambos intimamente ligados, providos de uma membrana protetora 

(de um “eu-pele”, conforme D. Anzieu) e capazes de abrir-se ao mundo. Pode-se, 

pois, concluir que o homem está no caminho de sua autonomia, de ditar a si mesmo 

as próprias regras e de ter uma visão otimista do futuro. O homem não teria mais 

necessidade de grandes transcendentes para conduzir a sua própria vida. 

Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, vê-se surgir três problemas fundamentais: a) 

o reino do dinheiro, tornado um fetiche sagrado; b) o aumento do poder do Estado; 

c) um “retorno” identitário* ao grupo a que se pertence, e crença nos seus 

fundamentos.274 

 

A vitória da racionalidade instrumental no ambiente do mercado mundial fez eclodir a 

máxima de que tudo se pode comprar porque tudo está à venda. O dinheiro se tornou o valor 

mais prestigiado e as estratégias financeiras predominaram sob quaisquer outros instrumentos 

de reconhecimento, como o trabalho, integridade, honestidade ou responsabilidade. Uma das 

maiores consequências sociais do fenômeno da monetarização foi a desvinculação275 e a 

                                                           
271  Para que o indivíduo pudesse tornar-se um ser histórico, foi preciso naturalmente que ele se tornasse um ser de 

direito, ou seja, alguém que desfrute de direitos (direitos políticos, direitos civis e, mais recentemente, direitos 

sociais) e sobretudo que seja reconhecido como tendo o direito, como ser humano e como cidadão de um país, 

de gozar da totalidade dos direitos acordados (ou arrancados) ao conjunto dos cidadãos nacionais ou ao 

conjunto dos homens residentes num território. O sujeito de direito é, pois, um indivíduo considerado, 

respeitado frente a todos os outros e que está sob a proteção de uma lei semelhante para todos. (ENRIQUEZ, 

Èugene. O homem do século XXI: sujeito autônomo ou indivíduo descartável. Tradução Maria Ester de Freitas. 

RAE-eletrônica, FGV, v. 5, n. 1, n. p., jan./jun. 2006, Disponível em: 

<https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S1676-56482006000100011.pdf>. Acesso em: 20 

ago. 2018). 
272  “Nada está adquirido nunca, nada está prometido nunca, senão a morte. Por isso só se pode escapar à angústia 

aceitando isso mesmo que ela percebe, que ela recusa e que a transtorna. O quê? A fragilidade de viver, a 

certeza de morrer, o fracasso ou o pavor do amor, a solidão, a vacuidade, a eterna impermanência de tudo... 

Essa é a vida mesma, e não há outra. Solitária sempre. Mortal sempre. Pungente sempre. E tão frágil, tão fraca, 

tão exposta!”. (SPONVILLE, André Comte. Bom dia, Angústia! São Paulo: Martins Fontes, 2000).  
273  RODRIGUES, Joelson Tavares. O pensamento de Heidegger e a Psiquiatria: terror e pânico. 2002. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Departamento de Psicologia da UFF, Niterói, 2002).   
274  ENRIQUEZ, op. cit.  
275  Assim, os indivíduos estão sempre em situação de prova, em estado de estresse, sentem queimaduras internas, 

tomam excitantes ou tranqüilizantes para dar conta da situação, para ter bom desempenho, para mostrar sua 

“excelência” (entramos numa civilização de dopping); e, quando esses indivíduos não são mais úteis, eles são 

descartados apesar de todos os esforços despendidos. (ENRIQUEZ, op. cit). 
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competição entre os indivíduos, retomando o homem em sua concepção mais egóica. As 

pessoas passaram a ser ponderadas como reservas de capital, e a solidão resplandece como a 

maior companheira do século (XXI). O ser, temeroso por ser excluído, pretende cada vez mais 

incluir-se aderindo ferozmente ao processo produtivo.  

  A alienação do indivíduo tem lugar justamente na superexploração de suas 

capacidades intelectivas e de trabalho, já que são instrumentos facilmente manuseados pelos 

detentores da alta potência. A paranoia do homem provoca a perda de autorreferência, ‘a causa 

de si’276 esmorece diante do arsenal construído pelo dinheiro.  

O papel do Estado e o aumento do seu poder, embora já conjecturado partindo da 

referência à biopolítica de Michael Foucault277, funcionam justamente na forma de regime de 

exceção que passa a ser a regra. O homem (homo sacer) rebaixado à condição de sub-humano 

sofre o assujeitamento que o reduz à condição animalesca de dominável, portanto, ele deixa de 

ser homem. O Estado exerce sua dominação sob o argumento vil de promover-lhe a 

essencialidade da vida mediante o programatismo. 

Embora as democracias ocidentais representativas tenham promovido a redução do 

assujeitamento do indivíduo ao poder do Estado de certa maneira, a dominação pelo dinheiro e 

o seu niilismo equivalem ao rebaixamento a uma condição sub-humana, especialmente na 

perspectiva da biopolítica.  

 Mas pende sobre a subjetividade do homem a influência que o mundo contemporâneo 

lhe provoca. Por subjetividade se deve entender a coexistência de sistemas de natureza psíquica 

– emoções, desejos, sensibilidade, afeto – e de natureza extrapessoal – sistemas econômicos, 

tecnológicos, fisiológicos, biológicos, etc. -.  Ou seja, a subjetividade é a representação do 

indivíduo na perspectiva de confluência dos sistemas que lhe influenciam no existir. 

Subjetividade é devir, é possibilidade de mudanças278, como se muitos elementos participassem 

de um mesmo processo de produção.   

Compreendido que falar em angústia na contemporaneidade nada tem a ver com o 

desenvolvimento de sintomas patológicos, mas a simples manifestação da dinâmica da própria 

                                                           
276  ENRIQUEZ, M., 1984 apud ENRIQUEZ, Èugene. O homem do século XXI: sujeito autônomo ou indivíduo 

descartável. Tradução Maria Ester de Freitas. RAE-eletrônica, FGV, v. 5, n. 1, n. p., jan./jun. 2006. Disponível 

em: <https://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S1676-56482006000100011.pdf>. Acesso em: 20 

ago. 2018. 
277  DANNER, Fernando. O Sentido da Biopolítica em Michael Foucault. Revista Estudos Filosóficos, São João 

del-Rei, n. 4, p. 143-157, 2010. Disponível em: <http://www.ufsj.edu.br/revistaestudosfilosoficos>. Acesso 

em: 05 set. 2018, p. 293. 
278  FIGUEIRA, Adriana Barata dos Santos. A espiritualidade na contemporaneidade: uma busca do homem 

mergulhado em sua subjetividade. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Universidade 

Católica de Pernambuco, Recife, 2014, Disponível em: <http://www.unicap.br/tede/tde_arquivos/5/TDE-

2015-04-06T145428Z-737/Publico/adriana_barata_santos_figueira.pdf>. Acesso em: 01 set. 2018, p. 15. 
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existência, a realidade da liberdade do ser lança-o como alguém ‘capaz de’279. Na condição de 

ser transcendente, o homem tem condições de ir além. Fortalece a postura diante da vida o 

desejo e a procura constantes por algo, sinais que definem a expansão de sentido e sensibilidade 

do homem contemporâneo. 

E por ser finito na matéria e infinito no espírito, segundo Kierkegaard280, a autonomia 

e a liberdade do homem contemporâneo transmudam-se como parceiras invisíveis que o levam 

onde queira ir. A autenticidade da existência é o ponto alto de busca do indivíduo, mais pela 

transitoriedade da vida que pela noção de segurança, já que todo passo novo traz em si o risco 

de fracasso.  

A sociedade contemporânea, frágil, construída sobre os pilares do século XX e os 

avanços tecnológicos alcançados pelo tecnicismo, o excessivo consumo e o excesso de 

informações moveram o homem à debilidade (já no século XXI). O antigo sistema de verdades 

fechadas cede ao mundo complexo que se apresenta, que constantemente precisa lidar com as 

provocações dos sistemas externos e equilibrar-se em seu próprio ambiente, dada a 

complexidade dos sistemas sociais (autopoiese)281.  

Lipovetsky282 assinala que o sujeito possuidor da capacidade reflexiva sobre o sentido 

dos novos fenômenos que se apresentam é tomado por um vazio (niilificação) 

exponencialmente agravada pela fugacidade das relações e a oferta voraz de bens de consumo 

e estetização do mundo, de modo que o fervor do desejo de aderir ao consumismo não lhe 

satisfaz.  

O indivíduo contemporâneo (Lipovetsky fala em hiper-moderno) perde em alegria o 

que ganha em conforto de tempo de vida. A insaciabilidade e a nudez do homem que é 

instrumentalizado pela lógica do poder e do consumo conclamam o narcisismo, pois incentivam 

aspectos de desejos individualistas em detrimento de valores sociais coletivos. O fluxo parte do 

indivíduo em relação aos seus pares, e não o contrário.  

                                                           
279  FIGUEIRA, Adriana Barata dos Santos. A espiritualidade na contemporaneidade: uma busca do homem 

mergulhado em sua subjetividade. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Universidade 

Católica de Pernambuco, Recife, 2014. Disponível em: <http://www.unicap.br/tede/tde_arquivos/5/TDE-

2015-04-06T145428Z-737/Publico/adriana_barata_santos_figueira.pdf>. Acesso em: 01 set. 2018, p. 37. 
280  SANTOS, Pedro Carlos Ferreira. A atualidade do conceito de angústia em Kierkegaard. Revista da 

Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 9, n. 2, p. 202-214, ago./dez. 2011. Disponível em: < 

http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/271>. Acesso em: 25 ago. 2018, p. 204. 
281  NEVES, Clarissa Eckert Baeta; NEVES, Fabrício Monteiro. O que há de complexo no mundo complexo? 

Niklas Luhmann e a Teoria dos Sistemas Sociais. Revista Sociologias, Porto Alegre, ano 8, n. 15, p. 182-207, 

jan./jun. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/soc/n15/a07v8n15.pdf>. Acesso em 01 set. 2018. 
282  LIPOVETSKY, Gilles. A Era do Vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo. Lisboa: Relógio 

D’Água Editores, 1989, p. 07.  
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Fogem ao homem os saberes contemplativos, quaisquer estados de saber que 

comprometem a hiperatividade são sacrificados à custa da conduta do animal laborans, que no 

dizer de Hannah Arendt283 degradam o homem e aniquilam a atividade do processo vital. Uma 

vez tornado passivo, interessa à contemporaneidade que o agir do homem desencadeie novos 

processos criativos e rentáveis. A era da vida desnudada, do homem que originalmente fora 

excluído da sociedade (homo sacer)284 e passa a protagonizar uma vida passível de ser morta.  

 

  

                                                           
283  ARENDT, 1981, p. 317 apud HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Tradução Ênio Paulo Gianchini. 

Petrópolis: Vozes, 2015, p. 33. 
284  HAN, op. cit., 2015, p. 34. 
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4 ASPECTOS POLÍTICOS: PROMESSA DE SALVAÇÃO NA 

CONTEMPORANEIDADE PELA DEMOCRACIA 
 

Tornei-me insano, com longos intervalos de uma horrível 

sanidade. 

(Edgar Allan Poe) 

 

A discussão que se insere neste ponto considera os regimes democráticos em sentido 

amplo instituídos (ou produtos da evolução dos regimes totalitários) após a Segunda Guerra 

Mundial. Por isso, fala-se em uma democracia moderna, representativa, em abandono às 

democracias diretas dos antigos.  

Inicialmente, insta salientar que os conflitos ou crises não advieram da degeneração 

das democracias, mas sim da adaptação natural da vida prática, ou seja, resultaram da inevitável 

aplicação dos princípios e teorias abstratas de vasta consistência. Em que pesem as inúmeras 

possibilidades de conceituação e para além das fases democráticas desde o seu surgimento 

(estima-se que desde a era oitocentesca aos dias atuais haja pelo menos quatro fases da 

democracia moderna285), a visibilidade e/ou transparência do poder soa como o conotativo mais 

evidente do regime.286 

Sobremaneira importante é resgatar a essência democrática como legado grego287, do 

qual o civismo se afigura como tradição conservada ainda nestes tempos, quando as virtudes 

do patriotismo e do espírito público habitam o homem, que deve primar primeiramente pelo 

bem coletivo (da comunidade) para além de sua satisfação pessoal. Ou seja, no espaço da vida 

pública se erigem os valores de maior calibre da sobrevivência e condição humanas. A era é do 

humanismo cívico.288 

                                                           
285  BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução Marco Aurélio 

Nogueira. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 11. 
286  Segundo ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Tradução Raposo, Roberto. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2001, p. 15: “A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação 

das coisas ou da matéria, corresponde a condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o 

Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com 

a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a conditio sine qua non, mas a 

conditio per quam – de toda vida política.”  
287  A Grécia antiga é considerada o nascedouro da política.1 Na polis grega, o Estado possuía autoridade maior e 

os cidadãos acatavam às lideranças porque “a pólis era, idealmente, uma comunidade de iguais, os politai, que 

determinavam a política em debate aberto e organizado”. Assim, apesar das diferentes posições que cada 

membro do povo gozava, para muitos estudiosos, na polis Atenas a democracia se desenvolveu de forma 

sofisticada e complexa, usando, inclusive, da via participativa, ideário complexo de, na prática, desenvolver-

se hodiernamente. (BARLETTA, Fabiana. Liberdade, igualdade e solidariedade como direitos fundamentais 

na democracia. Revista Direito, Estado e Sociedade, v. 9, n. 27, p. 33-50, jul./dez. 2005. Disponível em: 

<http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/Barletta_n27.pdf>. Acesso em: 05 set. 2018). 
288  BARLETTA, op. cit. 
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Os resgates de valores e conceitos devem ser conjecturados em seu tempo para que 

possam ser melhor compreendidos. Implica dizer que a manutenção do bem público em uma 

sociedade contemporânea naturalmente competitiva não pode ser supervalorizada em 

detrimento dos bens particulares, pois há que se privilegiar a liberdade dos homens e sua 

autonomia de personalidade. A ligação que se constrói na fundamentação feita em linhas 

simples encontra supedâneo tanto na perspectiva solidarista destes tempos, no qual os homens 

têm de se preocupar com o desenvolvimento do espaço público de convivência e sua harmonia, 

bem como no dever natural de coexistência que exsurge. Ou seja, a época de cooperação e a 

resistência ao individuocentrismo289 promovem a sociedade humanista e plural.  

Nesse contexto, o ideal de igualdade fruto do legado grego é mantido nos dias atuais 

sob o ponto de vista de que sua substancialidade faz compreender a consecução de um regime 

democrático desejável que atenda às necessidades de cada grupo de indivíduos, considerados 

em suas particularidades. O ideal de liberdade, de outro norte, privilegia um regime democrático 

que seja baseado na acepção negativa de democracia, ou seja, o poder fazer ou não fazer, e para 

além disso e principalmente, o possuir meios para fazer ou não fazer. Isso equivale a reconhecer 

direitos a alguém, quando se tem a faculdade de fazer algo e acima de tudo, a faculdade de 

resistir a este fazer, se preciso valendo-se da força.290 

Veja-se que dentre todos os legados da tradição liberal, o contexto desta explanação 

reafirma a secularização como o mais essencial à medida em que as oportunidades oferecidas 

aos homens pelo mercado segundo o esforço pessoal de cada um, portanto, não mais pela 

herança de sangue ou mandamento divino, se afigura como a melhor alternativa de 

autodeterminação e atendimento dos desejos de cada homem, bem como do mais amplo 

exercício dos seus direitos.  

Portanto, o liberalismo é uma doutrina de limitação do poder estatal que não se 

incompatibiliza com o regime democrático. No liberalismo, respeita-se tanto o poder quanto as 

funções que dele emanam. O Estado de Direito (que se contrapõe ao Estado absoluto) se afirma 

na luta pela regulação dos poderes institucionais de forma que, no âmbito das leis, a ordem seja 

mantida. No Estado de Direito da doutrina liberal especificamente afirma-se que não há 

                                                           
289  BOBBIO, Norberto. Liberdade e igualdade. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2002, p. 49.  
290  O pressuposto filosófico do estado liberal entendido como um Estado limitado em contraposição ao Estado 

absoluto é a doutrina dos direitos do homem elaborada pela escola de direito natural (ou jusnaturalismo): 

doutrina segundo a qual o homem, todos os homens, indiscriminadamente, têm por natureza, e, portanto, 

independente de sua vontade, e menos ainda da vontade de alguns poucos ou de apenas um, certos direitos 

fundamentais como o direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade, etc. (BOBBIO, Norberto. 

Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 15). 
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limitação dos poderes baseada unicamente nas leis que regulam a nação, mas acima de tudo, a 

limitação é imposta pela gama de direitos fundamentais que limitam inclusive o âmbito material 

de criação e aplicação das leis, na linha dos princípios invioláveis. O indivíduo é defendido dos 

abusos de poder pelas denominadas liberdades negativas. 

 

A sociedade é produzida por nossas carências e o governo por nossa 

perversidade; a primeira promove a nossa felicidade positivamente mantendo 

junto aos nossos afetos, o segundo negativamente mantendo sob freio nossos 

vícios. Uma encoraja as relações, e outro cria as distinções. A primeira 

protege, o segundo pune. A sociedade é sob qualquer condição uma bênção; 

o governo, inclusive na sua melhor forma, nada mais é do que um mal 

necessário, na sua pior forma é insuportável.291 

 

Importa que se tenha em mente o fato de que a tradicionalidade do Estado liberal é 

completamente distanciada do paternalismo estatal, o que significa dizer que sua atuação é 

limitada à proteção dos indivíduos, conferindo-lhes direitos civis que lhes conduzem à liberdade 

de possuir bens e de associarem-se para se autogovernarem. Portanto, o processo de formação 

e evolução do estado liberal é tangenciado a todo tempo pelo alargamento da esfera de liberdade 

individual do homem, bem como a progressiva emancipação da sociedade.  

Tomando como lição o privilégio da liberdade e da competividade no viés econômico 

com maior envergadura na doutrina do estado liberal, soma-se a noção de que o neoliberalismo 

contemporâneo292 encabeça a crítica ao Estado providencial, no sentido de que é demasiado na 

‘suposta’ preocupação com o bem-estar social. O argumento mais enfático corrobora o 

sufocamento da variedade natural dos indivíduos, a quem são impostos padrões de 

comportamento uniformes, a despeito de se estar privilegiando-os.  

A contemporaneidade é marcada pela natural variedade de disposições e caráteres no 

que toca aos seus sujeitos, de sorte que a suspeita levantada pela crítica mencionada em linhas 

acima caminha justamente no sentido de que a liberdade é derrogada em benefício da 

construção de um sistema (se é que assim se pode chamá-lo) que se ocupa dos resultados, que 

                                                           
291  PAINE, 1978, p. 65 apud BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 

São Paulo: Brasiliense, 2000, p. 21.  
292  O neoliberalismo surgiu na década de 70. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que 

mostrou ao mundo a derrota dos governos centralizadores isso acabou dando espaço para volta das teorias 

liberais política e econômica que foram criadas a partir do pensamento iluminista discorrido da revolução 

industrial feita no século XVIII. A ideologia retoma as bases liberalismo que viabilizou o desenvolvimento e 

a expansão do capitalismo pelo mundo. Neo significa novo, portanto, é compreendido como uma política 

econômica que defende a mínima atuação do Estado (ou criação do Estado mínimo) e torna mais eficiente a 

aplicação do bem-estar social. (ELLERY, Roberto. A verdade sobre o Neoliberalismo e o Consenso de 

Washington. Instituto Liberal, 30 dez. 2017. Disponível em: 

<https://www.institutoliberal.org.br/blog/economia/a-verdade-sobre-o-neoliberalismo-e-o-consenso-de-

washington/>. Acesso em: 01 out. 2018). 
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provê o bem-estar social à custa do golpe na esfera dos interesses de cada indivíduo, ainda que 

a tradicional concepção de sociedade orgânica eleja a harmonia e a ordem como valores 

fundantes.293 

Kant294 formulou um juízo que pode bem ser elencado ao núcleo essencial do 

pensamento liberal, que patrocina a difusão de interesses e os antagonismos como motores que 

impulsionam o progresso social, corroborando do entendimento de que a padronização do 

comportamento dos indivíduos que coabitam o Estado providencial torna-lhes ovelhas 

pastoreadas, veja-se: 

 

Devemos, então, dar graças à natureza pela intratabilidade que gera, pela 

invejosa emulação da vaidade, pela cuspidez jamais satisfeita de possuir e de 

dominar! Sem isso, todas as excelentes disposições naturais intrínsecas à 

humanidade permaneceriam eternamente adormecidas sem qualquer 

desenvolvimento.  

 

Portanto, seja qual for a perspectiva que se escolha analisar a doutrina liberal, a 

verdade é que tanto mais liberal será um Estado quanto maior for a limitação de seu poder e 

maior for a liberdade exercida pelos seus indivíduos. E na formulação mais corrente, o 

liberalismo é a doutrina do Estado mínimo, por via de consequência, cabendo a conotação 

positiva unicamente aos sujeitos que coabitam e são governados. E, por neoliberalismo se deva 

entender a doutrina segundo a qual a liberdade econômica é valor intransponível, da qual a 

liberdade política é somente uma vertente, seu modo de realização necessário.  

Importa estabelecer o campo convergente entre liberalismo (teoria de Estado) e 

democracia (forma de governo) na medida em que a contemporaneidade comparte ambos com 

certa afinidade, dado que a alteração entre o passar dos séculos foi mais valorativa que 

conceitual. Implica dizer que o governo dos povos é preferível ao governo de um ou de poucos. 

Nesse sentido, a democracia moderna segundo Bobbio295 pode ser considerada um natural 

prosseguimento do liberalismo, desde que tomada não pelo seu ideal igualitário, mas a partir da 

fórmula política que garante a participação direta do maior número de cidadãos na tomada de 

decisões coletivas. O produto da amplitude participativa é a concepção segundo a qual a base 

do Estado liberal está em conferir aos seus súditos a salvaguarda dos direitos fundamentais 

inderrogáveis, mesmo que tais direitos tenham de ser utilizados em desfavor do próprio Estado 

                                                           
293  BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 

2000, p. 29.  
294  KANT, 1784, p. 127 apud BOBBIO, op. cit., p. 29. 
295  BOBBIO, op. cit., p. 44. 
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para que sejam contidos quaisquer abusos de poder que comprometam o correto funcionamento 

do método democrático.  

A democracia é justamente a possibilidade de os indivíduos reagirem à opressão 

estatal. O exercício do poder de influência na tomada de decisões por parte dos súditos é 

bastante para que os direitos de liberdade componham a síntese da evolução dos métodos 

democráticos da atualidade. Nesse sentido, somente os estados democráticos são capazes de 

proteger os direitos do homem.296 

Assim, em contraponto, importante que se analise o viés individualista que integra a 

sociedade contemporânea e define a potencialidade de divergência que lhes acompanha. O 

indivíduo é tomado como microcosmo (totalidade em si) que tende a conquistar espaços cada 

vez mais amplos de ação pessoal. Ou seja, independente de se conjecturar a sociedade como o 

produto da união de homens livres com objetivos em comum, ou, como o meio orgânico no 

qual o indivíduo é incitado a conviver e extrair sua sobrevivência no ambiente hostil, o homem 

contemporâneo continua a depositar na forma representativa de Estado a confiança na eficácia 

do projeto de emancipação e autodeterminação.  

Embora o projeto ecoe a sublimação do exercício do direito de liberdade destinado aos 

indivíduos e implementado pela representatividade, a contemporaneidade reclama cautela 

quando se analisa a possibilidade de surgimento de uma tirania a despeito da irresistibilidade 

democrática. Questiona-se a plausibilidade de garantia da liberdade dos homens que coabitam 

uma sociedade inspirada no ideário de igualdade e que mais por isso, se estabeleça 

tradicionalmente como ordem hierárquica imutável. Ou seja, o perigo da democracia parece 

estar circunscrito ao nivelamento como produto da garantia de liberdade e igualdade dos 

indivíduos que consensualmente alimentam a onipotência estatal.  

O princípio da maioria é um princípio igualitário segundo Tocqueville297, e o regime 

democrático das sociedades modernas (segundo o autor) é capaz de acender o lado sombrio da 

paixão pela igualdade. A isso se imputa a noção de que o governo do povo pelo povo (na 

acepção natural de democracia) é um modelo ideal irrealizável, sobretudo na constância da 

                                                           
296  Disto segue que o estado liberal é o pressuposto não só histórico mas jurídico do estado democrático. Estado 

liberal e estado democrático são interdependentes em dois modos: na direção que vai do liberalismo à 

democracia, no sentido de que são necessárias certas liberdades para o exercício correto do poder democrático, 

e na direção oposta que vai da democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder democrático 

para garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais. Em outras palavras: é pouco provável 

que um estado não liberal possa assegurar um correto funcionamento da democracia, e de outra parte é pouco 

provável que um estado não democrático seja capaz de garantir as liberdades fundamentais. (BOBBIO, 

Norberto. O futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986, p. 20). 
297  TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Livro I, Leis e costumes. Tradução Eduardo Brandão.  

2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 13.  
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modernidade das sociedades igualitárias, pois nenhuma coletividade poderia preencher o 

desígnio de viver integralmente seus valores.  

Eis a razão pela qual a democracia, a despeito de alimentar a paixão pela igualdade 

dos seus concidadãos, nega-se a si mesma cotidianamente na veneração criada nos homens pelo 

ideal de liberdade, em cujo ambiente são construídas e criadas as preferências, e que mais tarde 

se tornarão a maior inimiga da democracia.  

A contemporaneidade parece sensível ao fato da padronização dos comportamentos e 

o nivelamento das preferências dos indivíduos alimentado pela paixão igualitária, 

especialmente quando a maioria se apercebe de que o produto da liberdade exacerbada somente 

pode ser usufruído por uma minoria. Não destoa desta realidade o cometimento de abusos de 

poderes constantes pela onipotência da maioria298. Eis o despotismo esclarecido.  

Alivia-nos o fato de haver combinação entre soberania popular e representatividade 

centralizada no exercício do poder. Consola-nos o fato de estarmos constantemente sob tutela 

de um guardião institucionalizado que a despeito de escolher os seus tutores, age no legítimo 

exercício do mandado conferido pelo sufrágio. A modernidade erigiu no homem a crise de 

valores, agravados na contemporaneidade pela fugacidade das relações e instrumentalização da 

razão.  

Contudo, a promessa de salvação da humanidade pela democracia encontra supedâneo 

no fato de que o consenso dos indivíduos que coabitam uma sociedade e que em seu seio 

veneram o ideal de liberdade permite-lhes a adoração calorosa pela prerrogativas e exercício 

dos direitos fundamentais que os encaminham à emancipação, sobretudo no direito de igualdade 

substancial. A igualdade venerada pelos indivíduos desta sociedade encontra na liberdade do 

querer sua motivação, e o fazem caminhar convictos de que existe mais sabedoria e cultura na 

coletividade que em um único homem, ou seja, o consenso é (em tese) a teoria da igualdade 

aplicada à inteligência, segundo Tocqueville.299 

Por maior contrassenso que pareça, a construção do gênero estatal onipotente promove 

o descrédito da afirmação de que se está a falar de uma sociedade livre. A liberdade, embora 

exclamada como valor intransponível e insuperável sublimado à essência dos Estados 

democráticos, cede ao sufrágio de um povo servo. A supremacia do interesse público coletivo 

                                                           
298  A onipotência é em si coisa má e perigosa... Não há sobre a terra autoridade tão respeitável em si mesma, ou 

revestida de um direito tão sagrado, que eu deixaria agir sem controle e dominar sem obstáculos. Quando vejo 

concedidos o direito e a faculdade de tudo fazer a uma potência qualquer, seja ela povo ou rei, democracia ou 

aristocracia, exercida numa monarquia ou numa república, afirmo: está ali o germe da tirania. (Ibid., p. 299). 
299  TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Livro I, Leis e costumes. Tradução Eduardo Brandão.  

2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 288. 
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em detrimento do direito individual parece simbolizar o maior exercício de servidão das 

democracias liberais modernas e se coaduna com o discurso biopolítico que, a despeito de 

gerenciar os corpos promovendo-lhes a segurança social e o bem-estar, estão a fortalecer a 

violência institucionalizada e o nivelamento social. O povo elege o seu patrão, e imediatamente 

após, retomam a dependência servil.300 

Toda a base da modernidade se encontra no racionalismo, procurando de um lado 

conter o anarquismo e fortalecer a figura do ente político representante da maioria, e de outra 

parte, sublimando a esfera de liberdade individual dos cidadãos e limitando a inserção do Estado 

para além do necessário à proteção dos seus súditos. O próprio Direito incorporou a 

racionalidade ao instrumentalizar a defesa das prerrogativas pelos indivíduos, cujo maior 

objetivo era conter a intromissão abusiva em sua vida privada. Daí se explica o fato de as 

normas positivadas conterem em seu bojo a rigidez necessária para manutenção de um sistema 

ideal como pressuposto do homem racional301. A era do império da lei.302 

Atualmente, o defeito do poder tende a caminhar para a ingovernabilidade, muito 

discutida. Há os que afirmam a predestinação das democracias à ingovernabilidade como 

produto dos conflitos sociais complexos e insuperáveis pelo Estado. Ou seja, afirma-se que a 

quantidade de demandas da sociedade civil é demasiadamente maior que a resposta política e 

de governabilidade estatal, quando que se acusa a sobrecarga do sistema. Além disso, 

argumenta-se sobre a excessiva conflituosidade característica das sociedades democráticas, 

deveras mais intensa que nos regimes autocráticos, por exemplo.303 

Para a teoria dos sistemas304, a permanência de um regime democrático e pluralista faz 

eclodir mais conflitos classistas com interesses contrapostos, e, à medida em que o suprimento 

das necessidades e interesse de um grupo não pode ser levado a efeito sem o sacrifício da esfera 

privada de outrem, cria-se um círculo problemático sem fim. Ou seja, a constatação encaminha 

                                                           
300  TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Livro I, Leis e costumes. Tradução Eduardo Brandão.  

2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 290. 
301  Nada deve atentar contra a liberdade, havendo um espaço individual locado à consciência intangível, e a partir 

desse vácuo surge a legislação, então tudo o que não está proibido é automaticamente permitido, significando, 

por outro vértice, que o Estado só pode agir dentro da estrita legalidade. Esse é o cerne da cláusula inclusiva 

desenvolvida posteriormente por Kelsen (1998, p. 270) para validar a completude de seu ordenamento jurídico.  

 (ZENNI, Alessandro Severino Vallér. A crise do Direito Liberal na pós-modernidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2006, p. 46). 
302  Ibid., p. 45. 
303  MOTA, Rodrigo. Confiança e Complexidade Social em Niklas Luhmann. Plural, São Paulo, v. 23, n. 2, p.182-

197, 2016. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/plural/article/view/113591>. Acesso em: 01 out. 2018.  
304  LUHMANN, Niklas. Sociologia como teoria dos sistemas sociais. In: SANTOS, José Manuel (Org.). O 

pensamento de Niklas Luhmann. Universidade da Beira Interior, 2005. Disponível em: <www.lusofia.net>. 

Acesso em 05 mai. 2018. 
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a conclusão segundo a qual a fórmula do consenso das partes singulares que se subordinam à 

vontade coletiva é privada de aplicabilidade na contemporaneidade.  

No intuito de compreender a dinâmica política contemporânea, Giorgio Agamben305 

procura repensar conceitualmente a democracia partindo da conjugação da lógica econômica, 

ética e política. No intento, o autor denuncia a vagueza dos discursos democráticos anunciados 

pelos políticos da atualidade, em completo abandono da concepção clássica. Para ele, a 

democracia na contemporaneidade se transfigura no império das necessidades, e o indivíduo, 

fortemente motivado pela satisfação de suas necessidades subjetivas como consumidores 

potencializados, perde a sensibilidade de pensar e refletir politicamente a legitimidade 

democrática governamental. Ou seja, a esfera pública fora substituída pelo fetichismo da 

mercadoria, sustenta.  

Compreendido que a gênese democrática da Grécia antiga fora expatriada em 

benefício de uma sociedade contemporânea encabeçada por cidadãos produtores e 

consumidores ferozes, que sequer conhecem a sobrevivência em regimes democráticos, a 

despolitização iniciada veio comprometer a base social dos estados que conclamam a liberdade 

participativa e o regime representativo como vetores de atuação e ambiência do poder.  

A eleição da liberdade e do direito de manifestação das opiniões dos súditos na base 

social democrática obriga-os à oitiva que proclama o poder soberano apoiado na base social 

forte, embora o eco de suas vozes não seja audível àqueles que lhes permitiram manifestar, ou 

seja, os que ouvem, falam e quando falam, não são ouvidos. Há apenas a mera encenação do 

simulacro da representatividade democrática306. O soberano que se traveste de compromisso 

social mantém o controle e dominação do capital financeirizado. A racionalidade do mercado 

financeiro global fez desvanecer o sentido da vontade popular.307 

Disso se pode concluir que a democracia na contemporaneidade é uma técnica de 

governo que serve à lógica econômica, jurídica e política em curso, e que referida lógica 

capturou a individualidade produtiva dos sujeitos consumidores. A forma de vida 

contemporânea está conformada em ser administrada e governada somente nas perspectivas 

                                                           
305  AGAMBEN, Giorgio. Meios sem fim: notas sobre a política. Tradução Davi Pessoa Carneiro. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2015, p. 12. 
306  GODOY, Fernando Henrique Rovere de. Hannah Arendt e Giorgio Agamben: duas visões do estado de 

Direito. 2013. 128 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 2013. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/279519/1/RoveredeGodoy_FernandoHenrique_M.pdf>. 

Acesso em 01 out. 2018, p. 25. 
307  BAZZANELLA, Sandro Luiz; ONISTO, Felipe. O conceito de democracia em Giorgio Agamben e Slavoj 

Zizek. Revista Travessias, Cascavel, v. 12, n. 2, p. 4-27, maio/ago. 2018. Disponível em: <http://e-

revista.unioeste.br/index.php/travessias/article/viewFile/20051/13061>. Acesso em: 25 set. 2018, p. 4. 
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rentáveis do consumismo e da produtividade, do que decorre a atomização dos seus indivíduos. 

A segurança, surgida como elemento que serve à manutenção do poder do capital, concretiza a 

maior vigilância, dominação e intensificação da violência estatal. É a biopolítica que niilifica 

os sujeitos e os insere em um mecanismo de cerceamento e limitação, com a contenção e 

consequente criminalização dos movimentos sociais que tomem proporções perigosas ao 

exercício de dominação pelo estado democrático.308 

Os indivíduos, a despeito de confiarem na proposta de salvação e emancipação da 

liberdade conclamada nos regimes democráticos, se tornam verdadeiros potenciais suspeitos 

que atentam contra os sistemas de segurança destinados à dominação e controle do poder, e os 

dispositivos que outrora confiavam identidade social aos indivíduos hoje servem ao arcabouço 

de vigilância309. O poder constituído não representa o poder constituinte, e a maior 

consequência é sua deslegitimação. 

 

Qualquer discussão do termo “democracia” hoje é distorcida por uma 

ambiguidade preliminar que condena aqueles que o usam ao mal-entendido. 

De que falamos quando falamos sobre democracia? A que forma de 

racionalidade esse termo pertence atualmente? Uma observação um pouco 

mais atenta mostraria que aqueles que discutem democracia hoje entendem 

por esse termo ora uma forma de constituição do corpo político, ora uma 

técnica de governo. O termo se refere, então, tanto à conceitualidade da lei 

pública quanto à prática administrativa: ele designa a forma de legalização do 

poder, bem como as modalidades de seu exercício. Como é óbvio para todo 

mundo que, no discurso político contemporâneo, esse termo está mais 

comumente relacionado a uma técnica de governo – que, como tal, não 

assegura especificamente nada a respeito dele – entende-se o mal-estar 

daqueles que, em completa boa-fé, continuam a empregá-lo no primeiro 

sentido.310 

 

A servidão que tomou o indivíduo a partir da modernidade não conhece redenção. 

Construiu-se o sonho de autodeterminação e emancipação pela axiologia da liberdade 

democrática, sem que se preparasse a humanidade para sobreviver à lógica da dominação 
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potencial que pormenoriza o ser, transformando-o no reflexo fiel de produção de bens e coisas. 

“O espetáculo domina os homens vivos quando a economia já dos dominou totalmente”.311 

Compreendida a crítica à democracia contemporânea sem pretensão de desconstrui-la, 

mas com o intuito de elevar o debate no sentido de que o anúncio do termo soa como 

legitimidade para a minoria detentora do poder deliberar sobre as necessidades dos indivíduos 

(reino de necessidades), é preciso que se abra à possibilidade de enunciar a democracia que 

vem, segundo Agamben312, que provoca a reflexão sobre a concepção democrática na 

atualidade dada a natural polissemia do termo, partindo de uma perspectiva analítica vinculada 

ao desafio de se compreender profundamente o tempo presente em suas condições e 

possibilidades. É o novo paradigma.   

O ser político, praxístico, aristotélico, aquele que dialogava na praça pública (Ágora), 

este sujeito de uma representação política direta no moderno se substitui: primeiro, a um ser 

passivo, que pretende do Estado um distanciamento em relação à mão invisível do mercado, ou 

seja, ele se coloca como um sujeito passivo nas discussões políticas desde que o Estado não 

interfira no destino econômicos porque sob a égide do progresso econômico há uma promessa 

de liberdade em algum tempo.  

A liberdade passa a ser uma questão de tempo e não mais de espaço (de cidadania, de 

viver na cidade, de dialogar em relação à cidade e fazer parte dela). A ideia de liberdade é de 

fluxo e liberdade econômica. O Direito, neste compasso, sequestrado pelas propostas políticas 

que são propostas de emancipação econômica e de ordenação social, fazem uma espécie de 

controle simbólico, de violência simbólica, atraindo no seu bojo como peça fundamental a 

sanção para manter a pacificação social.  

O Estado Hobbesiano, no contemporâneo se mostra o Estado politicamente mais 

contundente, em que as pessoas são submetidas a um controle sem nenhuma discussão política. 

Pretendem, no máximo, uma emancipação política e distribuição do progresso econômico entre 

elas e o Direito é que faz a válvula de passagem do ideal político moderno (da ordem, da 

segurança e da prosperidade econômica) e alivia a violência de controle inserindo dentro de 

uma engrenagem jurídica legítima.  

 

                                                           
311  DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 

1997, p. 17-18.  
312  AGAMBEN, Giorgio. A potência do pensamento. Ensaios e conferências. Tradução Antônio Guerreiro. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2015, p. 135. 
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4.1  ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO POSITIVISMO NA ANGÚSTIA DO SER 

CONTEMPORÂNEO  

 

Às vezes nem é desejo de chegar. É só de ir.  

(Pe. Fabio de Melo) 

 

Primeiramente, a análise do positivismo jurídico à luz da angústia do ser 

contemporâneo haverá de ser feita no socorro da compreensão do tempo vivido sem 

distanciamento da postura ética, política e estética que se espera. As concepções e análises 

vindouras estão resignadas na abertura necessária das possibilidades propositivas da 

contemporaneidade, e os questionamentos se afiguram como produto da vanguarda do nosso 

tempo, que visam a constituição de uma forma de vida qualificada do homem, exatamente no 

sentido defendido pelo italiano Giorgio Agamben313, pensador diagnóstico do tempo presente.  

A cosmovisão dos pensadores da atualidade está comprometida com a pluralidade vital 

contemporânea e com a humanidade, na intenção de contrapor a racionalidade instrumental que 

pode desaguar em regimes totalitaristas com a constituição de formas de vida qualificadas 

politicamente. A potência do pensamento é condição sine qua non314 para que o intento seja 

bem sucedido. É sobre esta dimensão do homem e de sua axiológica finalista que se analisa o 

potencial do direito como arte que não pode servir unicamente à emanação de mandos 

decisórios do poder estatal.315 

O momento atual é de crise do direito positivo que já não é capaz de transferir a 

segurança jurídica aos indivíduos, por estar instrumentalizado pelo sistema jurídico. A ratio do 

direito é a busca pela justiça, e o jus se afigura como a arte de discernir o justo para dá-lo a 

quem seja o seu credor por mérito. Ou seja, a prudência alimenta o método de busca da justiça 

pelo direito.  

De outro norte, a dinâmica da vida humana é marcada por potências que ao longo das 

experiências de vida aperfeiçoam o ser edificando suas virtudes ou nadificando-as. Isso porque, 

a metafísica do humano naturalmente herdada, conforme afirma Alessandro Zenni316, permite 

o exercício da escolha segundo sua condenação à liberdade, e nesta dinâmica as potências são 

levadas à perversão e à depravação, corroendo o ser no seu ato primordial de existir. Dito de 
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outro modo, a natureza humana está radicada na vontade que, quando experienciada, constrói 

o campo de ação habitual do ser que, por sua vez, dinamiza as potências do sujeito disposto 

naturalmente ao ato cognitivo.  

A pessoa nesta concepção está na estrutura da justiça, compõe o telus317 do justo, 

alçando o homem-pessoa à condição de ser do direito. Não se está a falar do direito moral, 

religioso ou social, mas da justiça jurídica, da axiologia do justo que está em constante relação 

com o ser do homem, aquele que pratica o bem e renega o mal. O mínimo ético do direito radica 

na ontologia do homem.  

Sabido que a concepção racional do Estado moderno confronta a tradição do justo e 

esvazia o sentido ôntico da pessoa, a despeito de lhe prometer dignidade, por um discurso 

reducionista e de existencialidade mínima que não pode suplantar a reserva do possível 

orçamentária318. O discurso político do poder hipotético enfraquece o conteúdo jurídico da 

dignidade.  

Quando se afirma que o discurso hipotético fez maiores vítimas a partir da 

modernidade, se está a falar do direito e a consequente positivação oriunda da teorização da 

exegese, como produto da análise dos fenômenos jurídicos a partir do viés sociológico. Ora, 

quando o direito é reduzido àquilo que se experiencia, àquilo que se vê, o culto da razão legitima 

a onipotência do legislador, que representa o Estado travestido de poder soberano.  

A mencionada onipotência do legislador na criação do positivismo jurídico não refuta 

o perigo e a perversão da democracia representativa, mas com ela se assemelha. “As leis são as 

relações necessárias que decorrem da natureza das coisas”, segundo Montesquieu319, as 

contradições que decorrem do caminho do positivismo resultam em descompasso com a 

comunicação da realidade contemporânea, ou seja, há um vácuo sentido entre o discurso e a 

prática do direito.  

Há também fatores que acentuam a possibilidade de se argumentar a crise 

paradigmática320 do direito que vigora em uma sociedade acentuadamente desigual, ao passo 

que uma das soluções possíveis se apresenta como a criação de uma nova hermenêutica que 

                                                           
317  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Pessoa e Justiça: questão de direito. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 

Editor, 2018, p. 42. 
318  Ibid., p. 47.  
319  MONTESQUIEU, 1997 apud BORDONI, Luiz Carlos; et al. A crise do positivismo jurídico na atualidade e a 

emergência do pensamento crítico: breves reflexões. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 18., 

Maringá, 2009. Anais... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 3895-3914. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/charlene_maria_de_avila_plaza.

pdf >. Acesso em: 01 mai. 2018, p. 3901).  
320  STRECK, Lênio Luiz. Dogmática e Hermenêutica. Cadernos de Pesquisa do Curso de Mestrado em Direito 

– UNISINOS, n. 2, ago. 1997.  



93 

 

leve em conta o modus vivendi da atualidade, partindo de um Direito que tenha o homem como 

protagonista que anteceda o Estado, e não mais o contrário.  

Direito e Justiça não são sinônimos. O primeiro é conceituado e compreendido como 

as normas de conduta carregadas de força coativa, podendo ser justas ou injustas. Justiça, por 

seu turno, é o ideal perseguido por todo o direito, é sua axiologia321. A contextualização do 

direito positivo, segundo Bobbio322 é possível tomando como premissa o conjunto de normas 

postas pelo poder soberano, carregadas de abstratividade e generalidade, isto é, como lei. 

Portanto, o positivismo jurídico nasce no tempo em que o produto das normas (que é a lei) passa 

a ser a principal fonte de validade prevalente do Direito. A última colheita do positivismo 

jurídico é a codificação. 

 

[...] como o homem pode controlar a natureza através do propósito de suas 

leis, assim ele pode transformar a sociedade através da renovação das leis que 

a regem; mas para que isso seja possível, para que o direito possa modificar 

as estruturas sociais, é mister que seja posto conscientemente, segundo uma 

finalidade racional; é mister, portanto, que seja posto através da lei. O direito 

consuetudinário não pode, de fato, servir a tal finalidade, porque é 

inconsciente, irrefletido, é um direito que exprime e representa a estrutura 

atual da sociedade e, conseqüentemente, não pode incidir sobre esta para 

modificá-la; a lei, em lugar disto, cria um direito que exprime a estrutura que 

se quer que a sociedade assuma. O costume é uma fonte passiva e a lei uma 

fonte ativa do direito.323 

 

A vasteza das indagações humanas sobre os efeitos do positivismo jurídico, seus 

métodos, ideologias e formas de condução do poder e esvaziamento do homem impedem o 

cotejo em sua totalidade. Contudo, a eleição do direito e da posterior codificação (pelo conjunto 
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de leis) pela contemporaneidade como condições minimamente sustentáveis para a ordenação 

social e seu controle declaram comportamentos aceitáveis e comportamentos rejeitáveis, do 

ponto de vista da eticidade.  

Ou seja, a ideologia da busca pela perfeição do direito é utópica, mas como subsistema 

social que tende a reduzir sua própria complexidade no fenômeno autopoiético324 que 

permanentemente se autorreferencia, elege valores baseados no sistema binário de 

comportamento, ou seja, a favor do direito ou do não direito.325 

O mundo é por excelência um espaço de contingências, e a condição relacional dos 

elementos que o compõe faz com que constantemente se esteja aplicando regras aos sistemas, 

a fim de que as complexidades sejam reduzidas a despeito das inúmeras variáveis que surgem. 

Muito embora Luhmann326 não compreendesse a sociedade do ponto de vista da racionalidade 

mínima de cada sujeito que por consenso com seus pares formassem uma rede de 

individualidades atuantes, já que a teoria dos sistemas se baseia na diferenciação entre 

sistema/entorno327, a convulsão da ciência e do jus tem por causa agravada a incapacidade do 

sistema jurídico de regular os problemas sociais e suas complexidades e de produzir o Direito 

consentâneo com o novo hoje que aí está328. “Justificável no século XIX e ainda que antitético 
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vislumbrar o entorno como tudo aquilo que já não pertence à determinado sistema. (MACHADO, Mateus 

Renard. Do sujeito ao sistema: uma análise do direito na teoria dos sistemas de Niklas Luhmann.  2012. 

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual de Santa Maria, Santa Maria, abr. 2012. 

Disponível em: <http://w3.ufsm.br/ppgf/wp-content/uploads/2011/10/Dissertacao_Mateus_versaofinal.pdf>. 

Acesso em: 01 out. 2018, p. 43).  
328  BORDONI, Luiz Carlos et al. A crise do positivismo jurídico na atualidade e a emergência do pensamento 

crítico: breves reflexões. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 18., Maringá, 2009. Anais... 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 3895-3914. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/charlene_maria_de_avila_plaza.

pdf >. Acesso em: 01 mai. 2018.  
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ao naturalismo iluminista, o positivismo não mais se ajusta ao hodierno. O mundo é outro, é 

feito de mais mundos, de molde que tal doutrina não corresponde à totalidade deste novo 

universo”.329 

A angústia a que tanto se menciona no decorrer do trabalho encontra origem no 

esvaziamento ôntico do homem contemporâneo que foi realocado para a seara da 

instrumentalidade e do utilitarismo. À medida que produz e se apropria dos bens materiais, 

converge para o sentido da organização democrática que concentra o poder na mão de uma 

minoria, que se beneficia do animal laborans330, nada obstante o discurso de atendimento às 

necessidades básicas vitais do homem seja permanentemente proclamado com altivez.  

O que se pretende esclarecer é que o elo entre a niilificação do sentido da vida do 

homem contemporâneo guarda estreita relação com a crise do positivismo jurídico. O Direito, 

como instrumento de emanação de fontes formais (leis) e regulador de condutas, compõe o 

sistema de dominação e captura da liberdade individual. Embora o ideário de liberdade e 

igualdade na democracia representativa sejam valores insuperáveis (repise-se), a servidão 

anunciada pela representatividade não é capaz de solver o caos individual do homem que 

experimenta-se livre, mas não tem condições de usufruir inteiramente sua emancipação por 

estar vinculado a um regime em que o poder soberano pertence à instituição que lhe antecede 

na sociedade, ou seja, o Estado. 

 

O sistema social de heróis em que nascemos traça trilhas para o nosso 

heroísmo, trilhas com as quais nos conformamos, às quais nos moldamos para 

que possamos agradar aos outros, tornamo-nos aquilo que os outros esperam 

que sejamos. E em vez de trabalhar o nosso segredo interior, vamos aos 

poucos cobrindo-o e esquecendo-o, enquanto nos tornamos homens 

puramente exteriores, jogando com sucesso o padronizado jogo dos heróis.331 

 

A construção da personalidade do homem contemporâneo a partir do Direito como 

projeto de vida, falha. E falha porque os documentos produzidos pelo positivismo jurídico que 

                                                           
329  BORDONI, Luiz Carlos et al. A crise do positivismo jurídico na atualidade e a emergência do pensamento 

crítico: breves reflexões. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI, 18., Maringá, 2009. Anais... 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 3895-3914. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/charlene_maria_de_avila_plaza.

pdf >. Acesso em: 01 mai. 2018, p. 3908. 
330  FIORATI, Jete Jane. Os direitos do homem e a condição humana no pensamento de Hannah Arendt. 

Brasília, ano 36, n. 142, abr./jun. 1999. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/475/r142-07.PDF?sequence=4>. Acesso em: 01 set. 

2018. 
331  BECKER, 1995, p. 91 apud SANTOS, Pedro Carlos Ferreira. A atualidade do conceito de angústia em 

Kierkegaard. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 9, n. 2, p. 202-214, ago./dez. 

2011. Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/271>. Acesso em: 

25 ago. 2018, p. 10-13. 
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transforma a verdade em certeza absoluta, codifica e normatiza as regras de convivência 

cogentes sob o invólucro da ciência e primando pela efetividade332, prescrevem no mundo 

regras que acabam por castrar a possibilidade dialógica do ser humano.  

A crítica se desenha no âmbito da horizontalidade dos valores, em maior medida 

constatada na era do apogeu do cientificismo e da racionalidade. A consciência do homem 

contemporâneo faz com que ele tome ciência do seu destino antecipado pela ciência, pelos 

influxos da hiperestruturação econômica e pelo reino do capital. O ser ôntico perde sentido em 

detrimento da exaustão normativa.  

O sobrevir da modernidade que levou à derrocada a metafísica da existência assistiu 

ao engodo do Direito sendo cooptado pelo projeto sistêmico da atualidade. Ser pessoa condiz 

com as inúmeras possibilidades de diálogo interior e com o mundo, e o homem não pode 

concretizar o fado sem que cumpra as leis de sua própria natureza que estão inseridas no âmago 

do seu ser. Ora, a ferramenta cultural que torna os fins de edificação do ser como pessoa possível 

é justamente o Direito. A construção excessiva de normas pelo positivismo jurídico tem por 

escopo traduzir culturalmente a condição humana, enquanto a vida continua a ser a soma das 

convivências. 

 

Como a finalidade do Direito sempre esteve apontada ao justo, o ponto de 

encontro entre justiça e pessoa, está consignado na natureza da coisa humana, 

por certo, conquanto este, projetado na mundanidade, dotado da centelha da 

divindade, passo a passo existe e encarna valores, compreende e significa, dá 

sentido à vida, em permanente devir, imerso no contexto comunitário, dentro 

do qual, como ser solidário, dá a outrem o devido, e não mais do que isso, sob 

pena de ser injusto consigo mesmo.333 

 

A tarefa de ser e agir comunitários do homem que tem por fundamento a partilha, o 

justo e o ético consumam a justiça como missão do direito positivo. Dito de outro modo, o 

Direito (jus) imbuído da missão de justeza antecede o discurso dirigente que legitima o poder e 

estreita seus limites. Não se trata de algo estático, pronto e acabado. Nos desafios da construção 

do ser o Direito o redime propondo a diretriz da máxima realização possível dentro dos limites 

do mundo. Tal intento deve(ria) se dar em completo abandono da neutralização que a ciência 

provoca, em completo abandono das certezas, já que o devir é abastado de possibilidade.  

                                                           
332  ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução Roberto Campos. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007, p. 297.  
333  ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Os “ruídos” da ciência e o retorno ao direito. Universitas Jus, v. 27, n. 

3, p. 128-144, 2016. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/4506>. 

Acesso em: 25 maio 2018, p. 130. 
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A angústia do ser ontologicamente esvaziado advém (também) do embotamento que 

o sistema positivista acentua e alimenta. A cooptação do Direito pelo discurso de poder impede 

a absorção do sentido de busca pelo justo, pela partilha. Partindo da premissa de que o ser é o 

eterno devir, e, na realização do projeto de tornar-se pessoa em sociedade tem contidos seus 

impulsos por meio da positivação jurídica, o Direito acaba por estimar a ciência e a eficiência 

como os ápices do projeto de construção de uma sociedade bem sucedida.  

A influência escancarada do Direito pela ideologia robusta de limitação das 

contingências humanas no discurso da existencialidade mínima engessa as normas positivas, 

atrai o vazio ético que concilia apenas as necessidades mais básicas com a reserva do possível 

orçamentária, quantificando a essência do humano que passa a conviver da fluidez de sentido e 

definição. Se o homem é transcendente334, se sua natureza humana é prestigiada pelo belo, pelo 

justo, pelo equilíbrio, pela crença no ser divino que lhe antecede, o envolvimento nas teias 

racionais de produção em escala e o tecnicismo positivista exacerbado desumanizam-no.335 

 

Se o positivismo jurídico imprimiu conquistas sublimes à humanidade, 

limitando o poder na primazia da legalidade, a sua prodigalidade está na 

tradução da lei em conformidade com os anseios da natureza humana. Direito 

não é ato de querer do poder instituído, tampouco forma pura dentro da qual 

caibam conteúdos avessos ao desenvolvimento das pessoas.336 

 

Ao fim e ao cabo, o que o Direito, por meio da edificação inconsequente e ilimitada 

de normas jurídicas cogentes, alcançou êxito foi na aniquilação e reificação da pessoa, 

neutralizando o existir que, a despeito de ser um constante devir, transformou-se em meio 

destinado a promover a uniformidade de satisfações materiais. O humano se afastou da missão 

de edificar sua pessoa a partir do momento em que o positivismo jurídico se permitiu embotar 

                                                           
334  A vida é determinada pelo corpo em razão de sua cognoscibilidade próxima da certeza, ao mesmo tempo em 

que a dignidade ontológica vai esmaecendo, tornando-se o resto da vida. E o que sempre humanizou na cultura 

antropológica foi a indefinição sobre a certeza do que é a vida, lançando à verdade, a tradição e a opinião que 

rivaliza com a episteme, já que procurar estabelecer certezas sobre valores caros e inesgotáveis, como amor, 

generosidade, bem e felicidade, é embotar a singularidade e a autotranscendência. (ZENNI, Alessandro 

Severino Vallér. Os “ruídos” da ciência e o retorno ao direito. Universitas Jus, v. 27, n. 3, p. 128-144, 2016. 

Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/view/4506>. Acesso em: 25 mai. 

2018, p. 140). 
335 São tantas emanações de poder engendradas pela razão mantendo-se à custa da vida humana, sendo mesmo 

impossível localizá-lo e substancializá-lo neste momento, posto que sempre flexível e esparramado, anônimo, 

não se apresenta com um centro emanador, e incide sobre as maneiras de agir, movimentar, sentir, pensar, amar 

e até criar, sem permitir a singularidade do ser, conquanto todos sejam modulados e controlados, e, sobretudo 

o sistema jurídico, valendo-se da técnica da sanção portentosa como desestímulo à condução antijurídica e 

prometendo direitos subjetivos espargidos, escamoteia o uso da força e compele aos resultados esperados, 

selecionando, sob artifício da vontade do povo, a existência de forma preventiva e em sua plenitude, como se 

tudo fosse controlado e monitorado. (ZENNI, Alessandro Severino Vallér. Direito e Poder na Pós-

Modernidade. Revista Jurídica do Cesumar, Maringá, v. 5, n. 1, p. 13-30, 2005).  
336  ZENNI, 2016, p. 141. 
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(assim como a democracia) e abandonou o verdadeiro sentido do trilhar da liberdade, 

abnegando a metafísica da existência e cedendo unicamente à sedução da racionalidade 

travestida de controle social instrumentalizado na edição de normas infinitas.  

Não há pretensão de posicionamento contra o direito, mas uma proposta de defesa de 

um direito que não seja pura e simplesmente positivo, oficial. Fala-se de um direito que traduza 

a natureza da legislação humana, que conjecture o homem como um ser de múltiplas potências 

que se propõe a um devir de natureza ética. É nessa perspectiva que todo direito enquanto 

decisão deveria ser produzido, bem a contrapelo de uma proposta logmaniana (que se dedica 

ao controle dos fins humanos e abandone a ideia do humano enquanto pessoa e do seu telos). 

Portanto, o que se verifica é uma conjunção entre o político e o jurídico para anestesiar 

a produção da experiência, da existência humana, para retirar da realidade o existir do homem. 

Nesse momento, critica-se a posição do direito que se posiciona contra a pessoa em seu projeto 

de existir. 

 

4.2  LIMITAÇÃO DA ESFERA PESSOAL DE AUTONOMIA DO HOMEM  

 

O próprio viver é morrer, porque não temos um dia a mais 

na nossa vida que não tenhamos, nisso, um dia a menos 

nela. 

(Fernando Pessoa) 

 

O direito de todas as pessoas a uma vida digna é a finalidade de toda a humanidade. A 

finitude da vida e a vulnerabilidade do ser são signos próprios de cada um. O Direito encontra 

arrimo e se fortalece na possibilidade de conferir proteção e segurança aos indivíduos que sob 

sua normatividade, sofram ou se encontrem na iminência de sofrer danos insuportáveis à sua 

vida, integridade, liberdade, propriedade, dentre outros. Eis a construção paradigmática da 

recomposição dos danos aos direitos de cada homem enquanto pessoa.  

Ainda que fuja aos propósitos do presente trabalho a reprodução detalhada dos 

institutos que compõe cada ramo (ou cada área de atuação) do direito, é preciso que se entenda 

a extensão da causalidade do ato de outrem que fira um direito que componha a individualidade 

de cada ser no contexto social, que convive, que comparte e compartilha espaço e experiências. 

Na coletividade é preciso que haja regras de convivência que possibilitem a ordem, ou que as 

facilitem. 

Outrossim, essa ordem já é previamente estabelecida na natureza humana, e o direito 

formal, que se propõe a fazer a sua tradução oficial, não pode derruir o existir das pessoas, cuja 
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vereda é de se plenificarem na existência. Se há normas postas que aturdem os projetos de vida, 

o são nas suas dimensões horizontal e vertical.  

Pois bem, independentemente do tempo e espaço em que se levante o questionamento 

sobre qual é a finalidade da vida e do homem enquanto pessoa, há sempre considerações e 

ponderações que encaminham os interlocutores ao infinito. A questão metafísica sobre quem é 

o homem e qual sua posição diante do mundo (e de Deus) tem lugar no problema central da 

filosofia. A ciência fundamental aqui passa a ser considerada acerca da essência do homem e 

de sua estrutura ética, para além de todas as influências sofridas pela evolução dos regimes de 

governo, estruturas e organização sociais e pela influência que o contexto exerce sobre a 

condição do ser, em seu eterno construir-se (ou fazer-se).  

Embora por limitação cronológica e espacial não tenha sido possível obter uma 

fenomenologia da aparência profunda sobre os destinos do ser humano, algumas de suas 

manifestações mais significativas foram conjecturadas, a fim de que seja possível a conclusão 

de que o embotamento ontológico do indivíduo é agravado pela representatividade democrática, 

pelas tramas racionais dos sistemas que capturam o ser e lhe retiram o vigor vital em detrimento 

da produção de lucro pelo trabalho, que lhe reduzem a mero instrumento a serviço do poder e 

especialmente, no quanto o projeto de vida desenhado à imagem e semelhança do divino são 

confiscados ao longo da experiência de vida pós modernidade.  

Mais do que supor um direito que possa contribuir na escala dos valores que 

preenchem a vida de sentido, a preocupação eminente é com o direito que impede a existência 

digna, malgrado as válvulas sistêmicas laborarem com conceitos impolutos como pessoa 

humana, igualdade e liberdade, justiça social, democracia, moralidade e outros tão nobres 

espargidos pelos textos constitucionais e infraconstitucionais. 

A virulência normativa que a priori define as condutas, bem ao contrário de um direito 

que projeta a ação, representa a nobreza do direito moderno, que remontando à sua matriz, 

sancere, santificação e sanção, faz do direito um objeto de santificação e penalização, no 

sentido de garantir a sua autoproteção, olvidando as pessoas e o seu existir. 

Não é a finitude da vida o maior obstáculo a ser enfrentado pelo humano, já que dela 

nenhum ser se furta, mas de sua redução, de sua limitação, de sua objetificação, que dizem mais 

sobre a impossibilidade do ser realizar-se como projeto de vida e regozijar-se em liberdade que 

sobre as características que o mantém sobrevivente. A racionalidade e o tecnicismo, a 

instrumentalização da vida e do saber a serviço do poder conduzem a humanidade a nadificação 

de seu projeto.  
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A sólida veste filosófica construída no entorno do conceito de pessoa (sobretudo após 

o cristianismo) foi bastante influente na racionalidade337. Contudo, tal aprofundamento ocorreu 

especialmente a partir da teologia da Trindade e da Encarnação, encontrando em Tomás de 

Aquino338 o conceito que compartilha a racionalidade do ser sem desconsiderar a completude 

de sua personalidade: “a pessoa significa o que de mais nobre há no universo, isto é, o 

subsistente de natureza racional”.  

 Portanto, no afã de eleger o problema metafísico como uma alternativa de resgate no 

seio do presente trabalho, que recobra justamente o socorro do Direito pela corrente 

jusnaturalista em tempos contemporâneos na intenção de eleger o homem em materialidade e 

essência seu protagonista, a visão racionalista que prevalecera ao longo da era moderna 

(especialmente com Descartes339) deve ser combatida. Quer dizer, a redução da compreensão 

da realidade humana é carente no fornecimento de substratos que permitam a interpretação da 

fenomenologia do homem a partir de sua concretude e individualidade.  

“Não só de pensamento, mas também de extensão; não só de espírito, mas também de 

matéria; não só de alma, mas também de corpo”340 é a pessoa humana. O conhecimento é o que 

permite ao homem reconhecer-se em existência. Se o século das luzes assegurou o reino da 

liberdade e da autonomia, a pós modernidade teve como consequência última a alienação do 

mundo, ou seja, à guisa da real libertação, a humanidade viu-se enclausurada no reino do 

subjugo burocrático e disciplinar sobre seus corpos e espíritos.341 

 

Foucault foi sem dúvida o pensador que mais insistiu neste aspecto 

corrompido da modernidade que é a disciplina, cuja finalidade consiste mais 

em controlar os homens que em libertá-los. A disciplina é um conjunto de 

regras [...] que têm por efeito produzir uma conduta normatizada e 

padronizada, adestrar os indivíduos e submetê-los a uma fôrma idêntica para 

otimizar-lhes as faculdades produtivas.342 

 

                                                           
337  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 291.  
338  TOMÁS DE AQUINO. Summa Theológica. I, 29,3. São Paulo: Edições Loyola, 2006. 
339  Ibid., p. 293.  
340  RENOUVIER apud MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. 

Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 296. 
341  COSTA, Rubem Alves; PASSOS, Paulo Rogério Rodrigues. Tempos hipermodernos e sociedades 

hiperneuróticas: o vazio performático do homem contemporâneo. Revista Científica Semana Acadêmica, 

Fortaleza, n. 67, 2015. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/artigo/tempos-hipermodernos-e-

sociedades-hiperneuroticas-o-vazio-performatico-do-homem-contemporaneo>. Acesso em: 01 out. 2018.  
342  LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004, p. 16. 
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Gilles Lipovetsky343 anota com brilhantismo a eclosão de uma sociedade hedonista e 

que deu prevalência aos desejos subjetivos pelo consumo na pós-modernidade, período 

marcado a partir da segunda metade do século XX. A forma da sedução concebida trouxe ao 

indivíduo uma profunda angústia, especialmente após a racionalidade extrema em que todos os 

dramas pessoais do humano passaram a ser compreendidos em abandono da metafísica e da 

transcendência, do ponto de vista da técnica. A proclamada libertação do indivíduo e o culto ao 

presente, do que decorreu o abandono da tradição do passado, o perene, fez emergir uma 

extrema tensão nervosa a despeito da emancipação pretendida344. O autor enfatiza que o 

nascimento do culto ao consumo emocional prenuncia a ética da irresponsabilidade e da 

ascendência da barbárie nestes tempos345.  

É por intermédio da comunicação que o homem se abre ao mundo, e é pela natureza 

do existir humano que se vai experienciando as materialidades até que se ultime a finitude da 

vida. Implica dizer: a busca da pessoa durante a vida se dá pelas unidades pressentidas e 

cobiçadas, mas que jamais se realizam, do que se compreende que toda a realidade humana 

tenta conferir racionalidade ao movimento progressivo em direção da tentativa de 

personificação346, da realização máxima do ser. 

Partindo de todas as considerações existencialistas, fenomenológicas, axiológicas e 

ontológicas do homem feitas até aqui, pode-se constatar sua inserção na contemporaneidade 

coagido a obedecer a excessiva normatividade positivista, que inaugura e emana regras de 

convivência a pretexto de salvar e organizar a coletividade, somado à representatividade 

democrática, torna-o mero servil ao exercer participação política por meio do voto.  

Posteriormente, esse mesmo homem é realocado no sistema estrategicamente 

engendrado para a produção e circulação do máximo de riqueza possível (na posse de uma 

minoria detentora do poder e dos meios de produção), a pessoa humana é objetificada e assiste 

ao apogeu da técnica e do excesso de razão em detrimento de uma compreensão expansiva de 

sua natureza, que o analise na perspectiva de criação à imagem e semelhança do divino e que 

                                                           
343  LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla, 2004, p. 37. 
344  A neurose pós-moderna não se sustenta mais na repetição, mas sobretudo, na mudança. Se antes a tensão era a 

busca permanente para ter o que não tem ou ser o que não se é. Atualmente a lógica é a velocidade e a facilidade 

em ter alguma coisa, bem como, de ser alguma coisa a partir do usufruto ou posse da coisa. Porém, essa 

facilidade ao mesmo tempo em que supre em sua efemeridade, coisifica o ser humano em profundidade. 

(COSTA, Rubem Alves; PASSOS, Paulo Rogério Rodrigues. Tempos hipermodernos e sociedades 

hiperneuróticas: o vazio performático do homem contemporâneo. Revista Científica Semana Acadêmica, 

Fortaleza, n. 67, 2015. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/artigo/tempos-hipermodernos-e-

sociedades-hiperneuroticas-o-vazio-performatico-do-homem-contemporaneo>. Acesso em: 01 out. 2018, p.8). 
345  LIPOVETSKY, op. cit., p. 40. 
346  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 295. 



102 

 

merece ao longo da trajetória terrena construir-se e experimentar-se verdadeiramente livre e 

inteiro. 

A liberdade para o existir é quimérica diante de um direito hipertrofiado, que se torna 

ainda mais constringente na publicização e constitucionalização, avocando por antecipação, no 

cariz funcionalista, todas as condutas possíveis, prevenindo com o motor da sanção, os passos 

da humanidade, sempre na promessa da ordem e da segurança, redesenhando o velho paradigma 

hobbesiano do Leviatã. 

A pessoa, assevera Mondim347, para aceder a si mesma precisa superar os obstáculos 

de sua própria natureza. O projeto de construir-se não se perfaz sem riscos, ele pode fazer-se 

ou desfazer-se, a depender da intervenção positiva ou negativa de Deus (compreendido aqui 

como sinônimo de caridade e solidariedade). Eis o entendimento do personalismo espiritualista, 

que conceitua o homem partindo da falibilidade de sua natureza e conjecturando em todas as 

considerações ligadas à pessoa o seu ‘fazer-se ser’348: 

 

Desde os tempos antigos que a irreversibilidade da ação é combatida com o 

perdão: o perdão liberta o agente das conseqüências prejudiciais de seu ato 

que poderiam prorrogar indefinidamente o processo com a reação do 

ofendido. Contemporâneo ao perdão é a faculdade de fazer promessas para 

combater a imprevisibilidade: a promessa cria um espaço de certeza entre os 

homens por meio do acordo firmado com fundamento na pacta sunt servanda. 

Em última análise, as normas representam acordos que fundam a paz na 

comunidade dos agentes.349 

 

No corpo de uma sociedade contemporânea350 marcada pela diversidade dos seus 

indivíduos e pela superficialidade, a estética do consumo promove o agravamento da crise do 

homem e intensifica seu assujeitamento, especialmente pelo fato de que o indivíduo precisa ser 

                                                           
347  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 297. 
348  Ibid., p. 153. 
349  FIORATI, Jete Jane. Os direitos do homem e a condição humana no pensamento de Hannah Arendt. 

Brasília a. 36 n. 142 abr./jun. 1999. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/475/r142-07.PDF?sequence=4>. Acesso em 01 set. 

2018. 
350  A coisa inanimada ganhou essência na contemporaneidade. Na mesma velocidade em que os humanos se 

coisificam, as coisas, na mesma proporção se personificam. Esse processo acarreta uma orientação inversa da 

relação dos homens com a mercadoria. Se em algum momento o inanimado representava o seu fabricante, 

artesão, escultor, etc., hoje, os homens adquirem coisas específicas para sustentarem alguma substância 

ideológica. Diante do exposto, poderíamos dizer que o homem se assemelha mais com a mercadoria que o 

supre de sentido existencial, do que com outro ser da mesma espécie, que disputam entre si a fonte dessas 

substâncias de prazer. (COSTA, Rubem Alves; PASSOS, Paulo Rogério Rodrigues. Tempos hipermodernos e 

sociedades hiperneuróticas: o vazio performático do homem contemporâneo. Revista Científica Semana 

Acadêmica, Fortaleza, n. 67, 2015. Disponível em: https://semanaacademica.org.br/artigo/tempos-

hipermodernos-e-sociedades-hiperneuroticas-o-vazio-performatico-do-homem-contemporaneo>. Acesso em: 

01 out. 2018). 
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objeto de desejo do mercado para que sua inserção no mundo da mercadoria ocorra. Na lição 

de Bauman351: “subjetividade do sujeito, e a maior parte daquilo que essa subjetividade 

possibilita ao sujeito atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e 

permanecer, uma mercadoria vendável”.  

Atente-se para o fato de que a limitação da compreensão do indivíduo sob o ponto de 

vista do sujeito servo da estética pós moderna não se contrapõe à coisificação promovida pelos 

instrumentos da modernidade que capturaram o homem e sua essência para limitá-los a atender 

às demandas do mercado capitalista e democrático, vez que o efeito sobre a construção do 

indivíduo em sua autonomia e liberdade é o mesmo: a cooptação e instrumentalização do 

projeto de vida.  

Merece atenção igualmente o fato de que a estetização do mundo conforme defendido 

por Lipovetsky encontra respaldo também no esvaziamento de conteúdo moral da 

contemporaneidade, na relativização dos valores, na funcionalização do Estado como o 

soberano gestor dos corpos pelo biopoder, na excessiva positivação jurídica que destoa do 

indivíduo como centro do problema e estabelece premissas e verdades que não refletem as 

condições da sociedade desigual e objetificada. Ou seja, a bússola que indica o caminho é tão 

efêmera quanto os valores que a rodeiam.352 

Tanta efemeridade, tanto esvaziamento semântico, tanta normatividade e tanto 

controle desaguam justamente na acepção do Direito como a plataforma organizacional que 

instaura um modo de vida: a decisão a partir do direito é uma decisão de definição do homem 

enquanto pessoa, de construção axiológica do indivíduo. Concebe-se, igualmente, o direito 

como projeto a ser construído, alçando o homem a um modo de ser ético e possível, ciente de 

sua contingência e finitude.353 

 O Direito como está sendo posto, seja no plano idealista, ou na perspectiva 

sociológica, propõe a organização e o modo de vida coletivo, massificado, pondo-se alheio à 

metafísica clássica. Mas é fundamental a concepção espiritualista da existência, que reconheça 

a pessoa em seu eterno fazer a partir de sua essencialidade (onde nenhuma resposta é possível, 

não há lugar senão para Ele354). Há um silêncio eloquente entre o Eu do homem enquanto 

                                                           
351  BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2008, p. 158. 
352  LYRA FILHO, Roberto. O que é o Direito. 11. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982, p. 10. 
353  NEVES, Castanheira. Teoria do Direito. Apontamentos Complementares de Teoria do Direito. Coimbra: 

Universidade de Coimbra, 1998, p. 77.  
354  MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira 

e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980, p. 295. 
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pessoa na materialidade do mundo e o TU que se aproxima no diálogo amoroso, que faz da 

pessoa humana um mistério para a racionalidade.355 

Na lição de Tércio Sampaio356, a automatização do homem é bem elucidada: 

 

O último estágio de uma sociedade de operários, que é uma sociedade de 

detentores de empregos, requer de seus membros um funcionamento 

puramente automático, como se a vida individual realmente houvesse sido 

afogada no processo vital da espécie e a única decisão ativa exigida do 

indivíduo fosse, por assim dizer, se deixar levar, abandonar a sua 

individualidade, e aquiescer num tipo funcional de conduta entorpecida e 

tranquilizante. Para o mundo jurídico o advento da sociedade do animal 

laborans significa, assim, a contingência de todo e qualquer direito, que não 

apenas é posto por decisão, mas vale em virtude de decisões, não importa 

quais, isto é, na concepção do animal laborans, criou-se a possibilidade de 

manipulação das estruturas contraditórias, sem que a contradição afetasse a 

função normativa... A filosofia do animal laborans deste modo assegura ao 

direito, enquanto objeto de consumo, uma enorme disponibilidade de 

conteúdos. Tudo é possível de ser normado e para uma enorme disponibilidade 

de endereçados, pois o direito não depende mais do status, do saber, do sentir 

de cada um, das diferenças de cada um, da personalidade de cada um.  

Ao mesmo tempo continua sendo aceito por todos e por cada um, em termos 

de uma terrível uniformidade. Em suma, com o advento da sociedade do 

animal laborans ocorre uma radical reestruturação do Direito, pois sua 

congruência interna deixa de assentar-se sobre a natureza, sobre o costume, 

sobre a razão ou a moral e passa reconhecidamente a basear-se na própria vida 

social, da vida social moderna, com sua imensa capacidade para a indiferença. 

Indiferença quanto ao que valia e passa a valer, isto é, aceita-se tranqüilamente 

qualquer mudança. Indiferença quanto à incompatibilidade de conteúdos, isto 

é, aceita-se tranqüilamente a inconsistência e convive-se com ela. Indiferença 

quanto à divergência de opiniões, isto é, aceita-se uma falsa ideia de 

tolerância, como a maior de todas as virtudes. Este é afinal o mundo jurídico 

do homem que labora, para o qual o direito é apenas e tão-somente um bem 

de consumo.  

 

O dano ao projeto de vida construído pelo humano corrobora com indiferença 

mencionada pelo jusfilósofo e da aceitação tranquila de que as experiências humanas são 

passíveis de serem normatizadas e normalizadas. No entanto, baseado no historicismo do 

Direito, nada é no sentido perfeito e acabado, mas é sendo357, ou seja, ao Direito não cabe criar 

formas de manifestação e respostas concretas e invariáveis, imperativos categóricos, mas 

                                                           
355 WRUBLEVSKI, Sérgio Mario. Eckhart e a Superação da Metafísica. Scintilla, Curitiba, v. esp. p. 91-106. 

2009. Disponível em: <https://scintilla.saoboaventura.edu.br/scintilla/article/download/6/4>. Acesso em: 01 

out. 2018. 
356  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Perversão Ideológica dos Direitos Humanos. Tércio Sampaio Ferra 

Junior, 22 jul. 2015. Disponível em: <http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-

cientificas/161>. Acesso em: 20 ago. 2018.  
357  LYRA FILHO, Roberto. O que é o Direito. 11. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982, p. 6. 
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acompanhar as manifestações do que tecnicamente se denomina ontologia dialética, ou, 

buscando as cadeias de transformações cotidianas.  

Daí se conclui que a conversão do mundo em imagem e estética está aquém das 

expectativas e das grandezas do existir. Um dos desatinos da contemporaneidade é relegar à 

razão o fenômeno que transcende a materialidade do humano, sua corporalidade. A crise de 

autonomia não se satisfará sob o completo abandono das ideologias da modernidade, não se 

afasta a historicidade do humano e seu progresso. Contudo, paralelamente à compreensão 

técnica dos fenômenos do mundo se contrapõe a análise da pessoa diante do mundo em sua 

totalidade.  

O ser não se consuma somente em atos. A dualidade sujeito-objeto a partir da visão 

metafísica aristotélica (e mais tarde, com Brightman358) evoca o espírito como uma dimensão 

importante da personalidade, no sentido de que a autotranscendência em níveis cognitivo, 

espacial, temporal (etc.) permite que o humano se eleve ao ponto mais alto de existência, que 

lhe seja permitido acessar e exercer o poder pessoal.  

Portanto, o espírito é a qualidade de experiência que o humano contém como aspectos 

importantes de sua personalidade, ou, é a potencialidade das pessoas. Só é possível uma 

compreensão de crise de autonomia humana que conceba a espiritualidade como aspecto 

indissociável da personalidade. “[...] é justamente a autotranscendência que leva o homem 

continuamente para além do que já é e possui, propondo-lhe sempre novos objetivos e novas 

conquistas”359.  

De supor atrevimento do direito dirigir a espiritualidade humana, não há nenhum 

absurdo em excogitar de ácidas críticas ao modelo jurídico de planificação do projeto humano 

em esfera coletiva, porquanto pela via da norma jurídica se observa uma tendência à direção 

dos comportamentos, e de existência já não se pode conjecturar, menos ainda em sua dimensão 

extramaterial. 

 

4.3  NOÇÕES DE LEGÍSTICA E A EXCESSIVA NORMATIVIDADE POSITIVISTA  

 

O mundo é de quem não sente. A condição essencial para se ser um 

homem prático é a ausência de sensibilidade. 

(Fernando Pessoa). 

 

                                                           
358  BRIGHTMAN, 1942, p. 52 apud MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. Elementos de Antropologia 

Filosófica. Tradução R. Leal Ferreira e M.A.S. Ferrari. São Paulo: Paulus, 1980. 
359  SCHELER, 1972, p. 385 apud MONDIN, op. cit., p. 268. 
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Castanheira Neves360 afirma em uma de suas obras que existe uma relação de co-

pertença entre o homem e o mundo. No mundo em que o homem é pessoa, do 

Jurisprudencialismo361, afirma o autor, decorrem implicações normativas na condição de 

“exigência de fundamento para todas as pretensões que na intersubjectividade da coexistência 

eu dirija aos outros e os outros dirijam a mim”.362 

A constituição do ser mediado pela relação de conhecimento faz a axiologia do homem 

na perspectiva de ser no mundo com o direito. E este mundo exige a fundamentação nos deveres 

recíprocos de liberdade e igualdade entre os homens. Mas, a resposta dada pelo direito é apenas 

possível, jamais exclusiva.  

 Sendo o direito uma resposta possível, coteja-se da condição mundana do direito, cujo 

socorro ao pensamento de Heidegger permite afirmar que neste plano que o mundo é a condição 

ontológica de ser do homem. Há comunhão no mundo com os outros homens. Demais disso, a 

condição antropológico-existencial do homem, capaz de conferir significado do vir-a-ser do 

direito. Ou seja, o homem é um animal inacabado e sua abertura ao mundo reluz sua essência. 

Por fim, a condição ética de emergência do direito, pressuposto da normatividade. O homem só 

é na ordem.363 

Portanto, nesta perspectiva o direito pode ser compreendido como a ratio na qual se 

afirma a validade de um argumento, ao passo que por validade se deva compreender a 

manifestação de um sentido normativo. Logo, o Direito deixa de ser mero regulador de 

estratégias que visem a satisfação de interesses e necessidades para firmar-se na estruturação 

de determinado valor normativo.  

Se a palavra Direito abriga a coexistência humana em seu sentido mais profundo, a 

crise de autonomia do instrumento faz decorrer a crise de seus fundamentos. Se a forma de vida 

é vista sob o filtro da forma de ser do homem com o direito, o reconhecimento da condição 

                                                           
360  COELHO, Nuno Manoel Morgadinho dos Santos. Fundamentos da teoria do Direito: A. Castanheira Neves e 

o Direito como plataforma civilizacional. Revista Paradigma, ano 20, v. 24, n. 2, 2015. Disponível em: 

<www9.unaerp.br/revistas/index.php/paradigma/article/download/2-22/742>. Acesso em: 10 set. 2018. 
361  Fundado na responsabilidade recíproca de pessoas que se reconhecem autônomas e que têm seu modo de ser 

no mundo. A partir disso, perquirem constantemente sobre as situações experienciadas e sua justiça. O 

pensamento jurisprudencialista tem engajamento ético e político. O direito é concebido como processo 

civilizacional. (Ibid., p. 6). 
362  COELHO, Nuno Manoel Morgadinho dos Santos; SILVA, Antônio Sá da (Orgs.). Teoria do Direito. Direito 

interrogado hoje – o Jurisprudencialismo: uma resposta possível? Estudos em homenagem ao Doutor António 

Castanheira Neves. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2012. Disponível em: 

<http://150.162.138.7/documents/download/4547;jsessionid=C0A41A892B3F34DC610BFE9D95FB8698>. 

Acesso em: 01 out. 2018. 
363  COELHO, 2015, loc. cit. 
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ética da pessoa depende de um diálogo de transcensão364 entre sua racionalidade e sua 

espiritualidade.  

Tal argumento permite a conclusão de que o Direito se funda no caminho “em que o 

homem há de constituir-se (há de concluir-se), comunga com a ética na autoconstituição do 

homem como pessoa, e, embora não se confunda com a ética, guarda uma “dimensão ética”.365 

 

A recuperação contemporânea do papel da retórica para a realização do direito 

é um capítulo importante da superação dos modelos positivistas e de maneira 

mais geral do paradigma epistêmico moderno-iluminista marcado pelo 

cientismo e pelo cognitivismo. Toda abordagem retórica implica o 

reconhecimento do papel das emoções no processo de formação do 

convencimento. Desde Aristóteles, estamos conscientes de que a persuasão 

não se dá sem mobilização da emoção do ouvinte.366 

 

A legística367 material é ramo do saber que se dedica à reflexão do problema da 

racionalidade e legitimidade das decisões judiciais e ao estudo dos métodos adequados para a 

produção normativa, matriz fundante do positivismo jurídico368. Partindo da análise do impacto 

e da indivisibilidade da norma no momento de sua criação, bem como atentando para a 

excessiva produção vivida na contemporaneidade, busca-se compreender em qual medida a 

racionalidade legiferante pode ser relegada em detrimento de uma produção legislativa que siga 

as regras de seu tempo, que respeite as condições de validade do homem que povoa e coexiste 

socialmente.  

Sem pretensão de ingressar no debate terminológico que compõe o exercício do poder 

normativo, mas no intuito de implementar o exercício da transcendência, a legística material 

                                                           
364  O mesmo que transcendência espiritual do homem.   
365  COELHO, Nuno Manoel Morgadinho dos Santos. Emoção, Direito e Educação Jurídica. Revista da 

Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 32, n. 2: 143-162, jul./dez. 2016. Disponível em: 

<https://www.fdsm.edu.br/adm/artigos/9e1f83c03e4914ec4c21f216f8ac987d.pdf>. Acesso em: 02 out. 2018, 

p. 13. 
366  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São 

Paulo: Atlas, 1988, p. 26. 
367  A legística ou legisprudência, enquanto área do conhecimento que se ocupa do fazer dos atos normativos, 

almeja aprimorar a qualidade da legislação. Esse ramo divide-se basicamente em duas grandes áreas: a legística 

material e a legística formal. A legística material abrange o processo analítico relacionado ao conteúdo das 

leis, ao passo que a legística formal é responsável pela chamada “técnica legislativa” (CANOTILHO, Joaquim 

José Gomes. Os impulsos modernos para uma teoria da legislação. Cadernos de Ciência da Legislação, 

Oeiras, n. 1, p. 7-14, abr.- jun. 1991, p. 7-8). 
368  Resta evidenciada a preocupação com os resultados dentro de uma perspectiva que visa adequar os objetivos 

(identificados na análise de impacto ou na avaliação legislativa), os meios e os fins. Tal adequação evoca a 

intimidade do raciocínio “legístico” e aponderação operada via razoabilidade e discricionariedade quanto à 

escolha de um conteúdo do ato normativo. (SOARES, Fabiana de Menezes. Legística e desenvolvimento: a 

qualidade da lei no quadro da otimização de uma melhor legislação. Revista da Faculdade de Direito da 

UFMG, Belo Horizonte, n. 50, p. 124-142, jan./jul., 2007. Disponível em: 

<https://www.direito.ufmg.br/revista/articles/31.pdf>. Acesso em: 02 out. 2018. 
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suscita o progresso da atividade legiferante para além da atividade do jurisprudencialismo, já 

que a renovação do direito pela participação dos seus operadores não atua ilimitadamente e nem 

pode ser realizada à custa da imobilidade da legislação.369 

A atividade hermenêutica é bastante sintomática na promoção da qualidade normativa, 

pois a interpretação da norma é obtida em conexão constante com os sentidos internos (da 

norma) e externos (sociológicos, por ex.) do seu texto. A norma há de ser avaliada 

retrospectivamente e prospectivamente, a fim de que sua validade seja obtida no melhor dos 

mundos do direito e da política.  

O fenômeno jurídico produto do evoluir deste trabalho suplanta a discussão no que 

concerne à prerrogativa, legitimidade ou competência legiferante, mas busca no contexto da 

produção normativa a proporcionalidade adequada para que a análise estanque e 

compartimentada da realidade social e do indivíduo como sujeito histórico seja bastante para 

conferir segurança em seu construir-se.  

O poder argumentativo da decisão no direito e sua prospecção não podem legitimar o 

abandono do progresso legislativo ou impedir sua mobilidade, pois o intérprete ou hermeneuta 

vincula-se às regras, não atua à sua margem. 

 

Em suma, partindo de um ponto de vista hermenêutico, a avaliação de impacto 

legislativo pode servir como importante “ferramenta” para a fixação de limites 

à função legislativa e para a melhoria da qualidade da legislação, 

relegitimando as decisões judiciais pela forma e pelo conteúdo das 

proposições normativas que lhes servem de substrato.370 

 

Diante da falta de coerência dos sistemas normativos modernos e da excessiva 

proliferação normativa, que pode ser compreendido na perspectiva da crise do direito e da 

redução de sentido da vida pós moderna, o constituir da pessoa em plenitude caminha na 

compreensão do direito a partir do ideal que justiça que possa auxiliar na formação do homem 

e em sua autonomia de vida, que lhe possa simplificar o caminho de tomada de decisões 

racionais e de necessária coexistência.371 

                                                           
369  COSTA, Rafael de Oliveira. O papel da legística na (re)legitimação das decisões judiciais e no equilíbrio do 

exercício da função juspolítica pelos tribunais. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 61, n. 

1, jan./abr. 2016, p. 69-86. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/42223>. Acesso em: 02 

out. 2018. 
370  Ibid., p. 82. 
371  Inicialmente, o desafio a ser enfrentado pela Legística inclui de um lado, a adoção de metodologias e técnicas 

para a racionalização da produção do direito, leia-se planejamento legislativo e de outro a contenção da 

proliferação legislativa, a adoção de práticas de simplificação e consolidação cujo fim é possibilitar um 

conhecimento do direito vigente mais aproximado do real, seguido de garantias de que a nova legislação terá 

um maior grau de efetividade. (SOARES, Fabiana de Menezes. Legística e desenvolvimento: a qualidade da 

lei no quadro da otimização de uma melhor legislação. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo 
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O estudo da analítica da legislação é profundo e foge ao objetivo predeterminado para 

o presente trabalho, que tem por escopo promover a reflexão do homem enquanto ser que se 

personifica a partir de sua corporeidade e autotranscendência, num constante construir-se como 

ser no mundo. Para tanto, qualquer tentativa de extremada racionalidade e tecnicismo se 

contrapõe ao intento.  

Não obstante, da análise reflexiva e acurada do direito como instrumento de poder e 

como instrumento de confecção de validade às regras de convivência coletiva, a norma (lei), 

base de fundamento do positivismo jurídico, há de ser compreendida sob o viés da otimização 

e eficiência, da complexidade e da interdisciplinariedade, a fim de que o impacto sobre o 

sistema jurídico e seu constructo permita o prognóstico de completude do ordenamento.372 

Há indícios de que a preocupação com a técnica da melhor decisão tenha iniciado já 

no século XIX373, quando o interesse era a limitação da atuação do poder legislativo para que 

se pudessem conferir maiores garantias aos interesses da comunidade. A contemporaneidade se 

assemelha, com a incorporação do parâmetro da dignidade da legislação (no sentido de respeito, 

nobreza e alcance).  

A integridade há de ser uma virtude do direito, e a investigação sobre a maior 

confluência do processo legiferante com as demandas e interesses sociais tende a oportunizar 

maior abertura e consistência na prática decisória do direito, na condição de instrumento que 

atua no substrato da normatividade. A ineficácia da lei como produto da incoerência no 

processo de criação deve ser combatida, a fim de que a justiça seja concomitante ao governo 

das leis, fundado na legalidade.  

A legitimidade do Estado é fator que labora a serviço da contemporaneidade, já que a 

representatividade confere ao soberano a tomada de decisões em nome da coletividade 

(democracia), de forma que a debilidade da lei põe em evidência a queda do consenso 

comunitário democrático. Quando não há atenção ao clamor social a legitimidade democrática 

arrefece.374 

                                                           
Horizonte, n. 50, p. 124-142, jan./jul., 2007. Disponível em: 
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372  Ibid. 
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Se a ciência arrogante do nosso tempo manipula as estruturas do humano, se a visão 

mercantilista da existência e do processo produtivo privilegiam o primado do econômico sobre 

o humano, o discurso jurídico precisa estar à frente de seu tempo para que seu discurso lógico 

não seja exacerbado e mantenha-se aquém das necessidades sociais e pessoais da 

contemporaneidade.  

Portanto, a dogmática não pode abstrair-se da realidade e equacionar-se em premissa 

ideológica distanciada da realidade, sob pena de se sacrificar os problemas humanos concretos. 

“O ponto de vista analítico-descritivo, primordial no trabalho “dogmático” do direito positivo 

deve ser acompanhado de uma atitude crítico-valorativa, capaz de aquilatar o valor e o sentido 

das instituições”375.  

E se a vida não se dobra aos princípios, mas eles que se dobram à vida376, a persuasão 

do direito e a atividade legiferante devem pensar sobre os problemas humanos reais, para que 

o positivismo jurídico não se amolde na abstração das situações concretas da vida e se atenha 

ao reino das ideias puras.  

São os interesses humanos de constituir-se pessoa a principal rota de imersão do 

positivismo jurídico destes tempos, distante da visão de compreensão do direito alheia aos 

fenômenos sócio existenciais e axiológicos. A ciência jurídica deve assumir as tarefas do tempo 

presente, com vistas a reduzir a perplexidade do homem comum que projeta no sistema seu 

ceticismo.  

                                                           
375  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ciência do Direito e Contemporaneidade. Revista Direito em Debate, Unijuí, 

v. 13, n. n. 21, p. 45-56, jan./jun. 2004. Disponível em: 

<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/723>. Acesso em: 02 out. 

2018, p. 48. 
376  Ibid., loc. cit. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir da temática discutida ao longo do presente trabalho, a fim de que seja possível 

propor-se o resgate metafísico na compreensão do direito, inobstante o evoluir do tempo e a 

eclosão de novas eras, é essencial conceber o humano a partir da materialidade em harmonia 

com a espiritualidade, ou seja, sem desconsiderar a existência da alma, à imagem e semelhança 

do Criador.  

Isso porque, é o experimentar-se livre que permite ao homem compreender a 

magnitude e complexidade do fenômeno da vida, bem como constituir-se em dignidade, no 

sentido de convivência (sobrevivência) e coexistência (com os demais). O resgate metafísico 

da compreensão da vida é aquele que não nega a esseidade no humano, sem a qual o Universo 

se apresenta como um poço de solidão.   

A fenomenologia não se dedica a meras especulações abstratas, mas na profunda visão 

do mundo conquistado pelo homem enquanto ser coexistente, apto a contemplar e interpretar a 

mundanidade que lhe entorna. Cada indivíduo é o espelho do mundo.  

A evolução das sociedades e a constante problematização da vida, as carências, as 

questões sociais, a evolução da política que culminara com os regimes democráticos 

(especialmente, no século XIX) inauguraram uma nova forma-de-vida na modernidade, 

baseada na produção incessante por meio do trabalho, bem como a circulação de capital e 

crescimento econômico estratosférico (globalização).  

O capitalismo trouxe a instrumentalização da vida e do homem, já que foi-lhe 

substituindo a substancialidade pela servidão a um sistema que privilegiava cada vez mais o 

acúmulo de bens e a segregação das condições de vida. Dignidade, a partir de então, foi sendo 

perspectivada a partir da servidão do humano ao capital.  

O Estado, como instituição soberana e detentora do poder auxiliou demasiadamente 

na reificação do humano servo e limitado em liberdade e dignidade, já que as políticas públicas 

e os regimes democráticos representaram (e ainda o fazem na contemporaneidade) a partir da 

modernidade o locus do reino das necessidades.  

O Direito, sem olvidar das instituições e heranças clássicas, por força da 

normativização das regras de convivência coletiva que visavam a ordenação das sociedades, 

acabou por asseverar a crise do humano, que assistiu à desconstrução impetuosa de seu projeto 

de liberdade e realização construídos ao longo do existir.  

O positivismo jurídico se instalara socialmente com maior rigor, a fim de que o império 

da lei salvaguardasse a comunidade do caos. No entanto, a arte do direito de promover a 
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subsunção do fato à norma intensificou a redução de significado e a excessiva produção 

legiferante nos tempos contemporâneos, sem que a normatividade refletisse a condição da 

humanidade e seus dramas, carências, necessidades e intuitos.  

Diz-se que a legística material surge como a tentativa de resgate da qualidade da 

norma, a fim de que os anseios comunitários direcionassem a construção legislativa a partir da 

representatividade democrática. Se o escopo do trabalho é demonstrar e provocar a reflexão do 

direito a partir de uma perspectiva jusnaturalista e metafísica, sem destituir as instituições da 

modernidade, a legística material tem por escopo auxiliar a compreensão da norma e do 

positivismo jurídico voltados à condição e apelos humanos.  

A racionalidade e a instrumentalização da vida a serviço do poder foram os maiores 

inimigos da realização humana. Se o homem é um eterno fazer-se no mundo, um construir-se a 

partir das experiências e anseios, o direito há de ser o instrumento pelo qual a autonomia do 

homem é privilegiada, não o instrumento que captura sua liberdade a despeito de prometer-lhe 

autonomia e liberdade.  

Portanto, o racionalismo extremado e o abandono completo da compreensão do 

humano a partir de sua esseidade angustia o existir, reverbera sua indignidade. Não se há de 

limitá-lo aos bens materiais que lhe confiram unicamente sobrevivencialidade. A 

espiritualidade do humano, a harmonia entre os planos da materialidade (sua corporalidade) e 

da autotranscendência não permitem redução à mera materialidade. É a associação do processo 

de existência e autotranscendência que prepara o humano aos obstáculos do existir. A 

substancialidade é o testemunho silencioso do fragmento do espírito humano.  

A partir do resgate da metafísica na compreensão do direito como instrumento que 

tende a auxiliar o humano em sua construção e experiência constitutivas, sobretudo na era do 

positivismo jurídico, é alçada no presente trabalho como alternativa possível para a crise do 

homem contemporâneo, permitindo-lhe experienciar a liberdade de existir, conhecendo-se 

verdadeiramente digno.  

Em síntese, o estudo não se coloca contra o Direito, afinal, o ser é um permanente 

devir na condição humana e esse encontro metafísico foi obliterado na racionalidade, seja pelo 

idealismo kantiano, seja pelo positivismo sociológico comtiano. E a partir dos modernos, a 

filosofia perene de base metafísica foi relegada das técnicas, dos métodos e da cognição, embora 

o ser humano tenha mantido a sua natureza uma causa primeira, uma causa eficiente e uma 

causa final em que princípio, experiência e fins humanos mostram-se presentes da origem ao 

destino. Não obstante, não são captados pela racionalidade jurídica, marcando-se profunda 

discrepância entre o que se é e pode ser e o devir apriorístico que suprimiu a metafísica.  
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Portanto, resgatada a metafísica e as noções de que um ser é para a tradução jurídica 

passa a lhe ser ínsita, resgatando-se o sentido da política participativa, da justiça distributiva e, 

sobretudo, o conteúdo de liberdade e dignidade humana.  

Não há um ‘a priori’ dogmatizado, líquido e certo. O direito em seu acerbo positivismo 

dirigente sequestra, capta e conduz. Há potências, princípios, há uma dignidade que é tão 

absoluta quanto indeterminada e que na ação, no existir, vai se fazendo regra e, portanto, 

produzindo autonomia e garantindo liberdade no diálogo político e nas distribuições justas. Eis 

uma ampliação do círculo hermenêutico, em que faz-se o humano fazendo o mundo e vice-

versa.  
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