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RESUMO 

Por meio do direito se declaram conquistas e se digladia por melhores soluções 

e condutas sociais. O Direito declara que tem a dignidade da pessoa humana 

como valor que deve dirigir todas as normas e interpretações. Mas se nosso 

valor central e maior, aquele que vai direcionar as condutas e questões sociais, 

até políticas e econômicas, é a dignidade humana, por que temos um cenário 

atual de grande angústia humana? Miséria? Desigualdade econômica e de 

oportunidades? Como uma democracia, em que a vontade da maioria deveria 

prevalecer, aceita o poder opressor de poucos sobre muitos? Este trabalho 

busca apresentar a relação entre a verdade, o sentido da vida humana e a 

concepção de tempo. A análise da pesquisa e seu Norte serão feitos a partir da 

metodologia arqueogenealógica e da revisão da literatura do tema, a partir das 

rupturas encontradas, essencialmente bibliográfica e por meio do método 

hipotético-dedutivo. Será realizada a pesquisa de todas as revistas de 

classificação qualis B1 e acima na plataforma Sucupira do quadriénio 2013-

2016, bem como de trabalhos localizados no site da Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e dissertações com procura dos principais temas e rupturas da 

pesquisa. A pesquisa terá a questão dos universais na civilização ocidental que 

condiciona o sentido da vida e possibilita a biopolítica que passa pelos conceitos 

jurídicos para instituição da vida nua, ocorre que a legitimidade dessa dinâmica 

exige uma concepção de tempo. Com a morte de Deus, abre-se um campo 

niilista que deve ser analisado pela perspectiva de um novo fundamento ao 

fundamento primeiro ou sua superação. O trabalha mostra como resultado a 

possibilidade do resgate ontológico dos direitos da personalidade na figura de 

Cristo a partir da torção Heideggeriana que se abre na fratura da vértebra. 

Palavras-chaves: Pós-modernidade. Biopolítica. Direitos da personalidade. 

Cristo. Torção. 

 

 



 
 

 
 

IKEDA, Walter Lucas. Personality rights archaeogenealogy. Between 

metaphysics and nominalism, the rest that dignifies the human person. 2019. 222 

f. Dissertation (master’s in law) - Maringá University Center (Cesumar), Maringá, 

2019. 

ABSTRACT 

By law are declared achievements and fight for better solutions and social 

behaviors. The law declares that it has the dignity of the human person as a value 

that should direct all norms and interpretations. But if our central and greatest 

value, the one that will direct social, even political and economic behavior and 

conduct, is human dignity, why do we have a current scenario of great human 

anguish? Misery? Economic and opportunity inequality? How does a democracy, 

where the will of the majority should prevail, accept the oppressive power of the 

few over the many? This paper presents the relationship between truth, the 

meaning of human life and the conception of time. The analysis of the research 

and its direction will be made from the archaeogenealogical methodology and the 

literature review of the theme, from the ruptures found, essentially bibliographic 

and through the hypothetical-deductive method. The research will be carried out 

on all journals of qualis classification B1 and above in the Sucupira platform of 

the 2013-2016 quadrennium, as well as works located on the website of the 

Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations in search of the main themes 

and disruptions of the research. The research will have the question of universals 

in Western civilization that conditions the meaning of life and enables the 

biopolitics that goes through the legal concepts for the institution of naked life, it 

occurs that the legitimacy of this dynamic requires a conception of time. With the 

death of God, a nihilistic field opens that must be analyzed from the perspective 

of a new foundation or its overcoming. The work shows as a result the possibility 

of the ontological rescue of personality rights in the figure of Christ from the 

Heideggerian twist that opens in the fracture of the vertebra. 

Keywords: Postmodernity. Biopolitics Rights of the personality. Christ. Twist. 
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INTRODUÇÃO 

 

Presenciamos um tempo em que os progressos tecnológicos são tão 

fartos e vastos que trazem a grande esperança de que tudo no mundo pode e 

vai ser resolvido. O homem moderno, senhor das ciências, das artes e da 

técnica, consegue pelo manejo dessas forças, instaurar seu pleno domínio sobre 

a totalidade da criação, seria mais do que o mestre e guia de seu próprio destino, 

seria aquele que injetaria sentido humano à natureza, proporcionado seu 

resgate. Nada obstante, na medida que se estendem e aprofundam os processos 

de transformação econômica, social, política e cultural que derivam do 

aproveitamento industrial, num eixo macro, da ciência e da técnica moderna e 

orgulhosa consciência filosófica da modernidade que se encerra cada vez mais 

em si mesma, faz da ideologia do progresso seu autêntico credo profano. 

Progresso que cada vez mais afasta um horizonte crítico de salvação.1 

Um dos grandes entusiastas da modernidade e expoente de grandes 

rupturas do pensamento da civilização ocidental, Hegel aguardava o florescer de 

uma nova era e pode ilustrar o pensamento dos que acompanham(vam) o 

progresso da modernidade: 

 
Aliás, não é difícil ver que nosso tempo é um tempo de 
nascimento e trânsito para uma nova época. O espírito 
rompeu com o mundo de seu ser-aí e de seu representar, 
que até hoje durou; está a ponto de submergi-lo no 
passado, e se entrega à tarefa de sua transformação. 
Certamente, o espírito nunca está em repouso, mas 
sempre tomado por um movimento para a frente. Na 
criança, depois de longo período de nutrição tranquila, a 
primeira respiração - um salto qualitativo - interrompe o 
lento processo do puro crescimento quantitativo; e a 
criança está nascida. Do mesmo modo, o espírito que se 
forma lentamente, tranquilamente, em direção à sua nova 
figura, vai desmanchando tijolo por tijolo o edifício de seu 
mundo anterior. Seu abalo se revela apenas por sintomas 
isolados; a frivolidade e o tédio que invadem o que ainda 
subsiste, o pressentimento vago de um desconhecido são 
os sinais precursores de algo diverso que se avizinha. Esse 

 
1 GIACOIA JR, Oswaldo. O último homem e a técnica moderna. Revista 
Natureza humana, São Paulo, v.1, n.1, p. 1-8, 1999. p. 2. Disponível em: 
pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1517-
24301999000100003&script=sci_arttext. Acesso em: 24 de ago. 2019.  
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desmoronasse gradual, que não alterava a fisionomia do 
todo, é interrompido pelo sol nascente, que revela num 
clarão a imagem do mundo novo.2 

 

Fica evidente que o projeto moderno não aguardava apenas pelo novo, 

mas uma convicção inabalável de que o tempo novo, o futuro, é o tempo do 

progresso. A remissão a Hegel é peremptória porque foi o primeiro que 

desenvolveu um conceito claro de modernidade e que hoje é colocado em 

questão.3 

Hegel faz um emprego dentro de um contexto histórico do termo 

modernidade, na época como “novos tempos” são os “tempos modernos”. Por 

volta de 1800 na Inglaterra e França, os termos são condizentes cuja designação 

remete aos três séculos anteriores. A descoberta do Novo Mundo" assim como 

o Renascimento e a Reforma, os três grandes acontecimentos por volta de 1500, 

constituem o limiar histórico entre a época moderna e a medieval.  

Os termos também são usados pelo filósofo alemão para delimitar o 

mundo germânico-cristão que, por sua vez, se originou da Antiguidade grega e 

romana. As classificações das sociedades em épocas (Idade Moderna, Idade 

Média e Antiguidade) só pôde se compor depois que as expressões "novos 

tempos" ou "tempos modernos" ("mundo novo" ou "mundo moderno") perderam 

o seu sentido puramente cronológico, assumindo a significação oposta de uma 

época enfaticamente "nova". “Enquanto no Ocidente cristão os "novos tempos" 

significavam a idade do mundo que ainda está por vir e que despontará somente 

com o dia do Juízo Final”, como ainda é usual na Filosofia das idades do mundo, 

de Schelling, “o conceito profano de tempos modernos expressa a convicção de 

que o futuro já começou: indica a época orientada para o futuro, que está aberta 

ao novo que há de vir”. Deve ser observado, então, que há uma cesura em que 

se inicia o novo é deslocada para o passado, precisamente para o começo da 

época moderna. Somente no século XVIII que o germe iniciado em 1500 tomou 

 
2 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito. Tradução: Paulo Meneses. 
Petrópolis: Vozes, 1992, p. 26. 
3 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. 
Tradução: Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Martins Fontes 2000, p. 8. 
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forma a ponto de “o nosso tempo, passa a ser denominado nova aetas, os novos 

tempos”.4 

A esperança da aurora de um novo mundo, de novos tempos não foi 

apenas de cunho puramente humanístico ou voltado ao conhecimento puro, 

verdadeiro e contemplativo; mas antes, envoltos de interesses políticos como o 

revolucionário francês com a proposta da democracia e legitimação de uma nova 

autoridade política. O projeto moderno enunciado foi da dominação do universo 

por meio da ciência. A humanidade deixaria para trás superstições e assumiria 

as redes de seu destino e do Planeta. O horizonte de onipotência e convicção 

lideram o projeto moderno à, por meio do desenvolvimento das técnicas e da 

ciência da natureza, felicidade humana.5 Justamente pela concepção de que o 

homem ganhará seu pão pelo suor de sua fronte nesta terra pelo pecado, 

alcançado sua maioridade, cabe a tarefa de melhorar sua situação e de dominar 

a natureza.6 Na modernidade, o saber era legitimado por metarrelatos, a ciência 

era legitimada pela filosofia; e com a crise da ciência, instaurou-se a crise da 

razão e a incredibilidade dos metarrelatos. O saber, a verdade e a ciência deixam 

de ter fundamentos sólidos. Com efeito, e além, a ciência se torna religião.7 

Portanto, a modernidade não tem o escopo de por meio da ciência e da 

técnica obter um conhecimento contemplativo, trata-se de novos modos de 

legitimar o poder e a estrutura social que por meio de enunciados reitores8 como 

o progresso se passa a consolidação de uma sociedade mercantil, de massas, 

cujos ideais ético-políticos se generalizam a partir de uma vinculação de 

felicidade, segurança e bem-estar, bem como a universalização de uma 

experiência democrática, erigida sob o conceito de igualdade e ausência de 

 
4 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade: doze lições. 
Tradução: Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Martins Fontes. p. 9-10. 
5 GIACOIA JR, Oswaldo. O último homem e a técnica moderna. Revista 
Natureza humana, São Paulo, v.1, n.1, p. 1-8, 1999. p. 2. Disponível em: 
pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1517-
24301999000100003&script=sci_arttext. Acesso em: 24 de ago. 2019. 
6 BACON, Francis. Novum Organum ou Verdadeiras indicações acerca da 
interpretação da natureza: Nova Atlântida. Tradução: José Aluysio Reis de 
Andrade. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 
7 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução: Ricardo 
Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009, p. 130. 
8 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 166. 
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hierarquias a priori com a consagração do utilitarismo moderno e bem-estar 

social como meta ética e política: 

Essa figura do homem moderno, Nietzsche o caricaturiza na imagem do 

"último homem". Este é o homem do rebanho e da pacífica felicidade das verdes 

pastagens. O tipo do último homem, para Nietzsche, determina a verdadeira 

meta da pequena política, porque nele se torna vitoriosa a tendência moderna à 

mediocrização dos feitos e ideais humanos, assim como a integração sem 

resíduos de toda verdadeira personalidade nos processos anônimos da 

conformação de corpos e mentes aos circuitos diversos da produção e do 

consumo em grande escala. Para Nietzsche, tais seriam as condições sociais 

preparatórias, no mundo moderno [...] cujo resultado característico seria o auto-

apequenamento do homem.9 

“Nosotros hemos encontrado la felicidade, dicen los últimos hombres, y 

parpadean” (nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam), 

por meio de diversas ciências como a sociologia, psicologia, psicoterapia todos 

os homens serão colocados num mesmo estado de felicidade e bem-estar. A 

invenção da felicidade não evita que os homens se façam a caça de uns aos 

outros. De um lado enunciam a paz para o povo, e de outro elegem que a paz 

só pode ser assegurada por outra guerra. Enunciam assegurar algo por aquilo 

que a elimina.10 A ideia de felicidade como objeto último da vida humana é 

evidenciada bem antes da modernidade, já em Aristóteles.11 

Ocorre que a felicidade é um conceito como a Justiça, o Bem e a Verdade. 

Desde os gregos, a verdade estava vinculada a um princípio final do universo 

finito e geocêntrico e por isso podemos enfatizar que a descoberto de um 

universo infinito e eterno por meio do telescópio que colocou em xeque toda a 

construção do conhecimento que se baseava em princípios, originalidade e 

 
9 GIACOIA JR, Oswaldo. O último homem e a técnica moderna. Revista 
Natureza humana, São Paulo, v.1, n.1, p. 1-8, 1999. p. 3. Disponível em: 
pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1517-
24301999000100003&script=sci_arttext. Acesso em: 24 de ago. 2019 
10 HEIDEGGER, Martin. ¿ Qué significa pensar? Tradução: Raúl Gabás. 
Madrid: Trotta, 2005, p. 54. 
11 ARISTÓTELES. Ética a nicômaco. Tradução: Luciano Ferreira de Souza. São 
Paulo: Martin Claret, 2015. 
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profundidade que advém de qualidades pessoais.12 A partir disso, como já 

apontado anteriormente nesta introdução e será objeto de maiores investigações 

no primeiro capítulo deste trabalho, o modo de produzir conhecimento nunca foi 

apenas contemplativo. A descoberta foi capaz de contestar a autoridade socio 

política da Igreja e a matriz de pensamento aristotélico que embasava o de São 

Tomás de Aquino baseado num amor que nos une. 

Há uma ruptura dos fundamentos dos sistemas de verdade, se a 

legitimidade passou a ser das ciências empíricas, não se pode esquecer que a 

própria noção de cidadania remete à necessidade do estudo das crenças dos 

antigos - Grécia e Roma Antiga (pontos em comum). As crenças religiosas 

desempenhavam papel mais importante nas civilizações antigas que a própria 

família. A família estava mais para uma associação religiosa do que para uma 

associação natural. Do culto à religião eram conferidos ou negados muitos 

direitos - os direitos eram regulamentados tendo em vista a participação no culto 

e não ao parentesco. A lei surgiu a partir da religião.13 Direito de cidadania da 

época: dado a “todo homem que tomava parte no culto da cidade, e desta 

participação lhe derivavam todos os seus direitos civis e políticos. Renunciando 

ao culto, renunciava aos seus direitos”.14 

A fim de concretizar um processo de secularização, os enunciados tinham 

de se basear em critérios não vinculados à Igreja e ao metafísico de tal forma 

que na idade média os contratualistas tiveram destaque e costuma-se pensar na 

ideia de Estado a partir de suas conjunturas. De forma que esse embrião não 

pode ser deixado de observação visto que a cidadania teria o mesmo tratamento 

protetivo transnacional dos direitos humanos. Está intimamente ligada ao projeto 

da modernidade “que pressupõe o reconhecimento da autonomia individual, da 

democracia e do Estado de direito”.15 

 
12 ARENDT, Hanna. A condição humana. Tradução: Roberto Raposo. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 270-271. 
13 KELLER, Arno Arnoldo. A exigibilidade dos direitos fundamentais sociais 
no estado democrático de direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, 
p. 17. 
14 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução: Fernando de Aguiar. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 189. 
15 BEDIN, Gilmar Antonio. O desenvolvimento da cidadania moderna e o 
neoliberalismo: algumas reflexões sobre a tentativa de ruptura de uma narrativa 
em expansão. In: DAL RI JR. Arno; OLIVEIRA, Maria Odete (Orgs.). Cidadania 
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Certo é que depois de 1500 com Galileu e companhia, a verdade deixou de ter 

um referencial que era o universo. Ocorre que a estrutura da verdade continuou 

vigente, mas sem um referencial. A verdade passa a ter o mesmo aspecto do 

conhecimento científico, relativo, e sem um referencial, cada indivíduo passa a 

ter sua verdade. Se em algum momento pensamos que a verdade depende do 

ponto de vista, que em algum momento ela pode mudar ou que há mais de uma 

verdade, então temos uma comprovação mais do que certa de que a verdade 

deixou de ter referência, cada um é sua referência. Indaga-se, diante disso, se é 

possível ter uma verdade sem uma referência. A verdade também não pode mais 

se pautar na ciência, pois como será mais pesquisado adiante, Thomas Kuhn, 

Karl Popper e Inre Lakatos já deslegitimaram a verdade científica.  

Há uma luta política sem fim cujo objeto é a verdade e chama-se história,16 

e ela se passa de acordo com a verdade. É nesse sentido que elegemos e 

justificamos a pesquisa da verdade para o presente trabalho, pois é por meio 

dela que se legitima as estruturas sociais e o poder. 

Algumas considerações metodológicas devem ser tomadas. O presente 

trabalho busca, por meio do método arqueogenealógico, desenhar uma 

cartografia histórica e filosófica dos sistemas de verdade, com a observação de 

que há a ciência de se pecar em aprofundar pensamentos que marcaram a 

história ocidental e poderiam gerar cada um, por si, diversas dissertações. Este 

não é o escopo do trabalho. Contudo, a importância da topografia do primeiro 

capítulo é de trazer insumos para o desenvolvimento do capítulo seguinte ao 

demonstrar que não é possível ocorrer o exercício da biopolítica sem o 

estabelecimento de um sistema de verdade. Cartografia no sentido que não se 

limita nem indica regras rígidas de pesquisa, mas como estratégia de análise 

crítica e ação política, lançar olhares críticos ao acompanhar e descrever 

relações, trajetórias, formações rizomáticas, a composição de dispositivos, 

apontando para linhas de fuga, ruptura e resistência. 

A cartografia que colhe sentido da geografia ao traçar mapas preciso, 

fundado em bases matemáticas, estatísticas, contando com instrumentos e 

 

e nacionalidade efeitos e perspectivas nacionais-regionais-globais. Ijuí: 
Unijuí, 2002, p.435. 
16 GIOACOIA JR. Agamben: por uma ética da vergonha e do resto. São Paulo: 
n-1, 2018, p. 11. 
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técnicas sofisticadas, dará lugar à diagramas, uma topologia dinâmica que traça 

movimentos de poder, expõe as linhas de força, diagrama enfrentamentos, 

densidades e intensidades.17 É a cartografia que possibilidade a análise dos 

agenciamentos, as máquinas concretas, articulações singulares de forças que 

se mobilizam estrategicamente em torno de objetivos, envolvendo enunciações 

e relações de poder, tanto podendo capturar, anular e assujeitar, quanto 

organizar formas de resistência a jogos de objetivação e subjetivação. Análise 

que permite a análise dinâmica dos vetores de forças em jogo num campo, 

formas de articulação de relações de saber-poder e efeitos de subjetividade, 

referindo-se centralmente a enfrentamentos e movimentos micropolíticos onde a 

constituição dos sujeitos está em questão.18 

O dispositivo é uma figura central na análise genealógica, indica uma 

maquinaria complexa que articula elementos e práticas diversas de saber e 

poder, produzindo efeitos de subjetividade – é máquina social, até porque toda 

máquina é social antes de ser técnica. Em diferentes pontos dos livros “Vigiar e 

punir” e “A vontade de saber” Foucault aponta diversos elementos e 

características de um dispositivo, sem preocupação de reuni-los num conceito 

unitário, mas se limita a uma definição inicial negativa. Numa entrevista 

concedida a Alain Grosrichard em 1977,19 ele se dedica de forma mais detalhada 

à questão, buscando melhor definir seus contornos e relações, afirmando de 

saída tratar-se de uma rede que se forma entre um conjunto de elementos 

díspares e muito heterogêneos entre si, tais como: discursos, instituições e 

aparelhos diversos, organizações arquitetônicas, leis, regulamentos, decisões, 

medidas administrativas, conceitos científicos, enunciados, proposições 

filosóficas e morais, acrescentando que o dito e o não dito são componentes do 

dispositivo. Posteriormente, aborda o modo de relação existente entre estes 

elementos, que não é fixo nem estável. Por derradeiro, destaca a natureza 

 
17 DELEUZE, Gilles. Foucault. Tradução: Claudia Sant´Anna Martins. São 
Paulo: Brasiliense, 2005, p. 44. 
18 PRADO FILHO, Kleber; TETI, Marcela Montalvão. A cartografia como método 
para as ciências humanas e sociais. Revista Barbarói, Santa Cruz do Sul, n. 38, 
v.1, 2013, p. 45-59. p. 48. Disponível em: 
https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/2471/2743. Acessado 
em: 24 de jun. 2019. 
19  FOUCAULT, Michel. El juego de Michel Foucault. In: Foucault, Michel. Saber 
y verdade. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1985, p. 143. 
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estratégica do dispositivo, posto como artefato histórico que se forma em torno 

de problemas agudos e estratégicos para uma sociedade. 

Dessa forma, o dispositivo, é uma rede que se entrelaça e necessita ser 

desemaranhada, assim, a pesquisa se instala sobre a próprias linhas que não 

se contentam apenas em compor um dispositivo, mas atravessam-no, arrastam-

no, de norte a sul, de leste a oeste ou em diagonal.20 

Nessa toada, a fim de poder alcançar uma reflexão profunda sobre o 

tema, por vezes, a parte metodológica tradicional sofrerá algumas 

irregularidades em prol de passagens que se assemelham a ensaios que 

constituem instrumento filosófico para abstração do interlocutor e do autor a fim 

de expandir a linha do possível. Além disso, o primeiro capítulo do presente 

trabalho busca demonstrar, ainda que por limitações aos padrões e objetivos da 

proposta, o contexto que acolchoa a vida humana e o passado que lhe cunhou. 

O que é o homem? O que é a personalidade? Sem conhecer o objeto de 

tutela do direito, como tutelá-lo? Conhecer a realidade ontológica - o que é a 

pessoa para o direito? (necessidade hermenêutica). Diante de um conceito 

indeterminado, é necessário indagar seu sentido para determinar o conteúdo 

normativo.  De um ponto de vista deontológico, deve-se analisar o preceito legal 

em concreto/noção normativa a fim de saber o que é a pessoa na definição do 

direito. Porém, do ponto de vista ontológico, se indaga quais as implicações para 

o Direito do fato de se ser pessoa, em uma reflexão metajurídica, procurando o 

conceito real de pessoa. Não se pode se encerrar em um formalismo conceitual 

e positivo, deve se debruçar sobre a realidade ontológica, fundamento da 

concretização normativa desejada. O fim do conhecimento da ontologia é a 

necessidade de decidir, de tomar decisões (papel do jurista). Como concretizar 

a tutela a partir de uma realidade ôntica conhecida? Como garantir a primazia da 

realidade material?21 É neste desiderato que se preme pelo rizoma dos direitos, 

da personalidade, da soberania e o discurso que constrói a realidade que nos 

pautamos. 

 
20 DELEUZE, Guattari. O que é um dispositivo? Disponível em:  
http://www.uc.pt/iii/ceis20/conceitos_dispositivos/programa/deleuze_dispositivo. 
Acessado em: 24 de jun. 2019. 
21 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: 
fundamentação ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p. 13-19. 
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Quanto à metodologia sempre deve ser questionado se uma abordagem 

histórica enriqueceria o trabalho, para tanto destaca-se que uma coisa é a 

história geral que traz uma descrição arqueogenealógica dos discursos a fim de 

descobrir todo das instituições dos processos econômicos, das relações sociais 

em que se articulam os discursos e como estes assumem posições na história;22 

outra coisa é a história global que busca reconstituir a forma de um conjunto 

civilizatório, “o rosto”, que representasse uma época.  

O que se busca, entretanto, é uma arqueogenealogia pautada numa 

história seriada cujas dificuldades epistemológicas não são simples, tratam-se 

de postulados que a história coloca sob questionamento a partir de 

problematizações das séries, dos recortes, dos limites, dos desníveis, das 

defasagens, das especificidades cronológicas, as formas singulares de 

permanência, os tipos possíveis de relação.23 

Portanto, a decisão metodológica que se propõe nesta pesquisa não é de 

se trabalhar com eras cronológicas, mas de sequencias enunciativas que 

representam uma ordem discursiva em dada época. A verdade e a prova de 

acontecimentalização são pautas em que a história se coloca como lugar de 

acontecimento da verdade, de forma que a função do método genealógico se 

vale das verdades de uma determinada cultura e o coloca a uma prova de 

acontecimentalização. Destarte, aponta-se os jogos de poderes empíricos e 

provisórios a partir do tabuleiro que se passa o jogo de estratégias, poder e 

técnicas com pretensão de verdade.24  

Para isso se pauta no conceito de acontecimento foucaultiano que analisa 

as rupturas a partir da irrupção de acontecimentos dentro de um discurso, de 

forma que o lapso temporal permite ser “repetido, sabido, esquecido, 

transformado, apagado até nos menores traços, escondido bem longe de todos 

os olhares, na poeira dos livros”. De forma que a remissão ao discurso à origem 

 
22 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 185-186. 
23 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução. Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 11. 
24 CANDIOTTO, Cesar. Verdade e diferença no pensamento de Michel Foucault. 
Revista Kriterion, Belo Horizonte, v.48, n.115, p. 203-2017, 2007. Disponível 
em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
512X2007000100012&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 24 de ago. 2019. 



21 
 

 
 

precisa ter os cuidados de não se analisar pelos olhos puramente do presente, 

mas ter um distanciamento salutar. A ideia tradicional de linearidade e 

continuidade, trazem sínteses que não problematizamos e que deixamos valer 

de pleno direito. Não se trata de recusá-las definitivamente, mas de remexer 

naquilo que não se toca; “mostrar que elas não se justificam por si mesmas, que 

são sempre o efeito de uma construção cujas regras devem ser conhecidas” e 

cujos discursos de legitimidade e justificação devem ser objeto de análise; a fim 

de “definir em que condições e em vista de que análises algumas são legítimas; 

indicar as que, de qualquer forma, não podem mais ser admitidas”.25 

Dessa maneira, acontecimento como pontos de irrupção de discursos de 

cada época a fim descavar os sistemas de verdade que marca a formação 

discursiva26 que é essencialmente lacunar cujo sistema de formação de suas 

escolhas estratégicas formam os objetos, enunciações e seus conceitos e que 

orientarão a presente pesquisa. Será buscado os principais pensamentos que 

representassem dadas épocas. 

Dessa forma, deve-se ter um trato diferente com o livro da história, pois 

temos discursos uma sistemática de práticas que instauram enunciados como 

acontecimentos e coisas, de forma a tratar tanto de suas condições e domínio 

de aparecimento quanto compreendendo sua possibilidade e campo de 

utilização. O arquivo seria justamente, esse sistema de enunciados de 

acontecimentos e coisas.  

O arquivo é, pois, o ditame do que pode ser dito, o sistema que rege o 

aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Além disso, o 

arquivo funciona para evitar a entropia acumulativa das coisas ditas a fim de não 

acumularem indefinidamente em uma massa amorfa, porém não se encaixam 

numa linearidade sem rupturas e não deixam de existir por meros acidentes 

externos, “mas que se agrupem em figuras distintas, se componham umas com 

as outras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo 

regularidades específicas”; o arquivo é central para que não se coincida com o 

mesmo ritmo que o tempo. “O arquivo não é o que protege, apesar de sua fuga 

 
25 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 28. 
26 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 72-74. 
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imediata, o acontecimento do enunciado e conserva, para as memórias futuras”, 

na verdade, situa-se no rizoma do enunciado-acontecimento e na forma que 

toma para definir seu sistema de enunciabilidade. é o que define o modo de 

atualidade do enunciado-coisa; é o móbil de seu funcionamento. O arquivo não 

é o que sistematiza o caos de um discurso, nem assegura a existência do 

discurso, porém “o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os 

específica em sua duração própria”.27 

Diante do exposto, estabelece-se uma dificuldade de limitar precisamente 

as histórias das ideias que remetem a um jogo de representações que correm 

anonimamente entre os homens pelas frestas dos grandes monumentos 

discursivos.28 Dessa forma, busca-se a arqueologia propõe-se a desvendar 

como o homem constrói sua própria existência, já que o dito inaugura uma 

realidade discursiva, o humano como ser discursivo cria a linguagem e seu 

mundo.29 

A partir da pesquisa da verdade no primeiro capítulo buscar-se-á 

demonstrar que não é possível a biopolítica sem um sistema de verdade. 

buscando o rizoma arqueogenealógico, a biopolítica marca uma inversão nas 

relações políticas fundadas a partir do poder soberano que advém de uma 

concepção judaico-cristã de um poder pastoral. Ainda reminiscente nas relações 

de poder moderna. É o poder pastoral que marcaria a ruptura da concepção de 

poder da antiguidade clássica. Se antes o foco do poder era com os interesses 

públicos da polis, do reconhecido das pluralidades, condições de afirmação da 

cidadania, das discussões sobre a dimensão ética e estética da existência do 

cidadão na polis e do bem viver no espaço público, com a ruptura do poder 

pastoral, ocorre uma hipertrofia na individualização das relações entre pastor e 

seguidores; bem como na relação entre o pastor e suas ovelhas, o pastor é 

aquele que cuida de suas ovelhas, provendo boas pastagens e segurança: o 

 
27 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. p, 145-146. 
28 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 155. 
29 GIACOMONI, Marcello Paniz; VARGAS, Anderson Zalewski. Foucault, a 
arqueologia e a formação discursiva. Revista Veredas, Juiz de fora, v.14, n.2, 
p. 119-130, 2010. p. 122. Disponível em:  
http://www.ufjf.br/revistaveredas/files/2010/04/artigo-09.pdf. Acesso em: 24 de 
ago. 2019. 
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cuidado com a vida e a morte de cada ovelha, a contraprestação, digamos assim, 

está na submissão e obediência ao pastor, acatar suas decisões e exigências 

como condição das garantias da salvação. 

A verdade aparece como uma necessidade social e como uma metástase 

social, aplica-se a tudo, até no que não seria necessária. Todas as virtudes 

nascem da necessidade. A sociedade preme pela veracidade, sob pena de viver 

em eternos véus. A fundação dos Estados suscita a veracidade. Do estado de 

natureza ao estado de sociedade vai ser formulada a ideia de verdade para 

instaurar a paz ou fazer cessar o estado de guerra de todos contra todos, fixadas, 

então, leis da verdade por meio da linguagem. São leis que vão posicionar a 

verdade e a mentira; a verdade não seria mais uma adequação do intelecto à 

realidade, mas resultado de uma convenção imposta a fim de tornar possível a 

vida social. Uma ficção necessária. Assim, diante do quadro, o homem não ama 

a verdade, apenas deseja suas consequências favoráveis, mas não ama a 

mentira, teme os prejuízos que ela causa, o julgamento vem da consequência e 

dever de dizer a verdade é para antecipar as consequências negativas da 

mentira. Se a mentira tiver valor agradável, será permitida.30 

Nessa perspectiva, o esmero cultural, religioso, filosófico e científico 

presente na civilização ocidental, perquiri uma teologia ou uma teleologia de 

cunho escatológico. Passado e futuro como categorias existenciais derivadas da 

visão escatológica cristã e que impregnam a metafísica da racionalidade 

ocidental cuja migração para a modernidade se dá por um sujeito transcendental. 

O ápice desta perspectiva temporal dual que esquece do presente, com olhos 

apenas para as mazelas do passado e com projetos do futuro tem seu lastro na 

visão positivista em torno das condições de possibilidade da ciência e da técnica 

no século XIX, em conduzir os seres humanos rumo ao progresso, ao bem-estar. 

As pretensões científicas da ciência, com fulcro numa concepção de tempo 

proveniente da moral cristã, concorrem para o apequenamento, o embotamento 

do homem, cuja capacidade imaginativa projeta futuros perfeitos, com a correção 

da natureza e dele mesmo, e num jogo de forças na qual se insere a dinâmica 

da vontade de poder fundamentando os impulsos vitais numa totalidade. De 

 
30 MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz 
e terra, 2017, p. 54-56. 
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forma que o futuro fica intimamente ligado aos sistemas de verdade e a 

biopolítica que se ligam justamente pela concepção de tempo que embasa o 

sentido e finalidade da vida e que deve, pois, ser objeto de pesquisa neste 

trabalho. 

A partir disso, a pesquisa inicialmente buscará tratar sobre os sistemas 

de verdade, a fim de que seja exposta como em diferentes épocas foram 

construídas verdades. E que essa construção da verdade moldou um projeto de 

homem em cada época. Dessa forma, busca-se por primeiro tratar da trajetória 

dos clássicos quanto às suas possibilidades de conhecer o mundo e a verdade; 

em seguida será trabalhada a concepção medieval de produção de verdade; 

bem como, por derradeiro, a relação da modernidade e a verdade. 

Após uma visão mais panorâmica dos sistemas de verdade em distintas 

épocas, será feita a crítica dos paradigmas fundadores dos sistemas de verdade: 

a centralidade da vida por meio da política e a concepção de tempo como 

legitimação, com eixo teórico focado nas ideias de Nietzsche e Agamben. 

A justificativa do tema é que o direito é o principal instrumento de justificação 

social e política que temos. Por meio do direito de declaram conquistam e se 

digladia por melhores soluções e condutas sociais. Este mesmo direito que tem 

como a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, um valor 

que deve dirigir todas as normas e interpretações. Mas se nosso valor central e 

maior, aquele que vai direcionar as condutas e questões sociais, até políticas, é 

a dignidade humana, por que temos um cenário atual de grande angústia 

humana? Tanta miséria? Tanta desigualdade econômica e de oportunidades? 

Como uma democracia, em que a vontade da maioria deveria prevalecer, aceita 

o poder opressor de poucos sobre os muitos?  

Nietzsche e Agamben colocam a vida como objeto central na crítica à 

metafísica ocidental e as demandas biopolíticas que se vincula às formas de vida 

que vêm. Este referencial teórico permite que demonstrar que as estruturas mais 

fundas da sociedade ocidental têm em jogo o controle, normalização e a 

normatização da moral, política e jurídica sobre a vida humana.  

Nietzsche vai propor o niilismo como superação do homem apequenado, 

do dócil componente do rebanho a fim de se tornar um superhomem, capaz de 

se equacionar no jogo de forças vinculado a uma categoria de tempo, do eterno 

retorno, que foge ao tempo linear, escatológico imposto na sociedade ocidental. 



25 
 

 
 

Já Agamben demonstrará que o que nos diferencia dos animas é a fala, e nesse 

meio termo que o homem é colocado, entre physis e voz, o soberano consegue 

deslocar de um lado ao outro bios e zoé, produzindo vida nua. 

Dessa forma, o direito contemporâneo tem papel de dar legitimidade ou 

não ao poder, de delimitar as condutas humanas não podendo ser acrítico e 

avalorativo perante o contexto de jogos de força e poder. 

A problematização que se propõe a partir do apresentado é: Quais foram os 

sistemas de verdade ao longo da civilização ocidental? A verdade tem vinculação 

com a biopolítica? A concepção de tempo vincula, como interstício, a verdade e 

a biopolítica? Em um cenário de niilismo, que proposta pode ser feita? 

As hipóteses iniciais são de que os sistemas de verdade sempre têm 

ligação íntima com os modos de produção de conhecimento e constitui o 

fundamento primeiro de todos os conhecimentos, e a partir da verdade é possível 

impor a finalidade e a razão da existência humana por meio da formação de 

discursos que se vinculam necessariamente a uma concepção de tempo. Por 

fim, acredita-se na possibilidade de ser feita uma proposta a partir do niilismo 

dentro da dimensão do niilismo ativo. 

Os objetivos específicos do presente trabalho são esclarecer os sistemas 

de verdade no tempo e em diferentes civilizações, da construção do direito em 

torno dos sistemas de verdade e as críticas de Agamben e Nietzsche às 

concepções de tempo e vida. 

O objetivo geral é de lançar um olhar crítico às construções discursivas 

que legitimam o tempo coevo e os sistemas de biopolítica e sentida de vida, a 

fim de ter elementos para realizar uma proposta jurídico-filosófica.  

Para o desiderato delineado, estrutura-se três capítulos que compõem a 

presente dissertação. No primeiro capítulo, buscar-se-á pesquisar os sistemas 

de verdade por meio de uma história seriada arqueogenealógica, sem um roteiro 

histórico pré-definido, usar-se-á do método cartográfico a fim de determinar 

como o humano construiu sua verdade em diferentes tempos. No segundo 

capítulo, estão implicadas questões de ordem biopolítica com considerações 

acerca da vida e seu sentido, bem como do tempo pelo eixo teórico central de 

Nietzsche e Agamben. O terceiro capítulo procura colocar em jogo a questão do 

homem a partir do que foi encontrado na pesquisa e qual a proposta que se pode 

fazer ao e pelo homem e o direito. 
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2. DA CAVERNA À CAPELA; OU A TRAGÉDIA DA RACIONALIZAÇÃO 

 

Conforme exposto na metodologia do presente trabalho, busca-se 

trabalhar as rupturas e os seus discursos, e que por limites intrínsecos ao 

objetivo do presente trabalho, inicia-se pelos mitos gregos.31 O início posto não 

quer dizer, de modo algum, que deva ser desconsiderada a estrutura social do 

poder micênico, a expansão dos dórios no Peloponeso, em Creta e até em 

Rodes que inauguram uma nova idade da civilização grega. O ferro que substitui 

o bronze (que marca a consciência dos homens de uma ruptura com o passado 

de heróis para novos tempos); a incineração de cadáveres pela inumação (que 

contrasta até o nível social a divisão de mundo dos vivos e dos mortos, antes do 

cadáver ligado à terra); a revolução da cerâmica (que se aproxima da geometria 

e afasta os traços místicos de tradição egéia); e a criação de um imaginário social 

de uma distância insuperável entre homens e deuses (que refuta a ideia do rei 

divino). Pelo contrário, essas mudanças influenciam diretamente os esquemas 

de pensamento, a própria mudança da língua e vocabulário mudam 

completamente de Micenas a Homero, outros são ressignificados, com estas 

considerações, parece que não haveria nenhuma relação ou continuidade 

possível, foi o que se pretendeu.32 

Dentro de um contexto de estabilização do poder e de novas formas que 

assumem velhas funções e símbolos por assinaturas, o mito sugere pela 

narrativa a sistêmica do corpo social de elementos heterogêneos, de classes de 

funções que se excluem umas às outras, mas cuja mistura deve realizar-se. A 

elite militar cujos símbolos lhe dão privilégios vão instalar a aristocracia da terra; 

no plano religioso, poderes e títulos são conferidos àqueles que se assenhoram 

 
31 Mister ressaltar, também, que pelos mesmos motivos, o presente trabalho será 
focado no mundo ocidental, até pela tentativa, parece que bem-sucedida, apesar 
do esforço de um segmento acadêmico, de hierarquização ocidental sob a 
oriental, como discurso foucaultiano que permite fazer declarações, opiniões, 
descrições, colonização e governo, como uma rede de interesses que se lança 
pelo discurso quando a entidade esteja em questão, bem trabalhada em: SAID, 
Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. Tradução: 
Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. Sem deixar de 
considerar a relevância de um sincretismo que pode ser analisado em futuros 
trabalhos. 
32 VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. Tradução: ísis 
Borges B. da Fonseca. Rio de Janeiro: Difel, 2002, p. 41-42. 
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de determinados ritos, fórmulas, narrativas secretas e de símbolos divinos; o pré-

jurídico se constituía de um combate codificado e sujeito à regras; e a política se 

dá por uma disputa de oratória cujo teatro seria na Ágora.33 Deve-se ressaltar o 

sistema da polis terá a preeminência da palavra sobre todos os outros 

instrumentos do poder, a chave de toda autoridade. Outro ponto de interesse é 

que havia uma reivindicação desde o início do surgimento da cidade: a redação 

das leis que permitem permanência e fixidez, subtrai-se da autoridade provada 

(basileis) a função de dizer o direito, sujeita a mudança por discussão racional e 

decreto, sem, contudo, ser concebida como sagrada. E a publicidade dos 

escritos e das próprias leis, deixa de ser um segredo religioso ou místico e passa 

objetivamente a ser verdade.34 

Apesar de hoje caracterizarmos o mito como veículo que carrega uma 

mensagem que não está posta diretamente, e hoje a semântica do mito se 

aproxima da mentira, como oposto da verdade, o mito não fala a verdade, mas, 

ainda assim, o mito é eficaz socialmente.35 Nas sociedades arcaicas, o mito é p 

relato num tempo primordial, mediante a intervenção de entes sobrenaturais, é, 

pois, a narrativa de uma criação, algo que não era, começou a ser.36 Para 

Heródoto, Homero e Hesíodo foram os que criaram os Deuses Gregos, pois 

apesar de outros poetas mencionarem, foram aqueles que falaram da origem de 

cada qual, seus sobrenomes, seus cultos e funções.37 

Quando o homem decidiu entender o mundo, consequentemente a si 

mesmo, surgiram diversas questões que até hoje continuam em aberto. Para 

saciar-se a sede humana, este desejo de saber que surge da admiração.38 Um 

ponto nerval para o entendimento do mundo que foi inicialmente trabalhada nos 

 
33 VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. Tradução: ísis 
Borges B. da Fonseca. Rio de Janeiro: Difel, 2002, p. 48-50. 
34 VERNANT, Jean Pierre. As origens do pensamento grego. Tradução: ísis 
Borges B. da Fonseca. Rio de Janeiro: Difel, 2002, p. 57-58. 
35 ROCHA, Everardo. O que é mito. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
36 BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia grega. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 37-
38. 
37 HERÓDOTO. História. Tradução: Pierre Henri Larcher. EbooksBrasil, 2006, 
p. 215. 
38 MADUREIRA, Jonas Moreira. O intelecto e a imaginação no conhecimento de 
deus segundo Tomás de Aquino. Aristotelismo e neoplatonismo. 2014. 134 f. 
Tese (Doutorado em filosofia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, p. 
119. 
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mitos com a intervenção de eventos sobrenaturais, e que a filosofia vai assumir 

é saber o que é a realidade e como pode-se tomar conhecimento dela, ou seja, 

é possível conhecer as coisas particulares que nos rodeiam por meio de ideias 

universais? Este conhecimento seria verdadeiro?39 Saber que tem necessidade 

de se adequar às circunstâncias de cada época e civilização. 

A questão pode ser colocada a partir da discussão sobre como relacionar 

a interpretação e a consequente explicação pela língua em relação aos objetos 

do mundo exterior à cognição. Há um problema ontológico intrínseco a isso: qual 

o estatuto ontológico dos universais? Trata-se de um problema lógico? Mister 

contextualizar as raízes da pergunta e trazer um esboço histórico e filosóficos de 

seu surgimento. 

De 490 a 470 a.C., as cidades gregas Esparta e Atena combateram e 

derrotaram os persas, evitando que a Grécia se tornasse uma colônia do império 

asiático. Nessa guerra, Esparta forneceu o exército e Atenas a marinha. E com 

a frota marítima, Atenas ascendeu a uma das maiores cidades mercantes do 

mundo. A posição de Atenas como movimentado mercado e porto possibilitou o 

contato com muitas raças, culturas e cultos diferentes, o que frutificou 

comparações, reflexões e análises. A realidade; em Atenas; era explicada a 

partir da magia, rituais e poderes sobrenaturais. A situação pós-guerra de Atenas 

mostrou que essas explicações eram diferentes em outras partes do globo, 

tornando os comerciantes cada vez mais céticos; e o desenvolvimento das 

primeiras ciências: matemática e astronomia voltadas ao comércio exigiam 

respostas diferentes para um povo que já não se saciava com as respostas 

daqueles que combateram os persas.40 

Além disso, a realidade explicada pelos mitos teve outros motivos de 

ordem econômica, social, política e histórica que deram lugar à filosofia. Não só 

o conhecimento que as navegações trouxeram desencantou o mundo explicado 

pelos mitos, pois os locais habitados pelos deuses eram habitados por outros 

humanos e os monstros dos mares também não existiam, assim, surgia a 

necessidade de uma explicação que os mitos não conseguiam suprimir. A 

 
39 VILELA, Orlando. O drama Heloísa-Abelardo. Belo Horizonte: Itatiana, 1986, 
p. 58. 
40 DURANT, Will. A história da filosofia. Tradução: Luiz Carlos do Nascimento 
Silva. Rio de Janeiro: Editora Nova Cultura Ltda. 1996, p. 30. 
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invenção do calendário permitiu a percepção do tempo como algo natural e 

calculável, não mais como um poder divino incompreensível. A invenção da 

moeda permitiu uma maior abstração do mercado, antes regidos pela 

semelhança da troca. O desenvolvimento da vida urbana que permitiu a 

ascensão de um grupo de comerciantes ricos cujos mitos não lhes interessava, 

pois foram criados por e para uma aristocracia rural. A invenção da escrita 

alfabética que troca os hieróglifos egípcio e ideogramas chineses que 

transmitiam uma representação da ideia, permitiu uma abstração das ideias – o 

que dela se pensa e se transcreve.41 

Outro ponto fulcral que não deve ser menosprezado é o aspecto político. 

Atenas era regida por um regime pouco comum à época, o regime democrático. 

Clístenes fundou a democracia em Atenas, mas longe de ser o regime tão 

idealizado que temos hoje devido aos vários motivos históricos. Evento-chave 

para a consolidação da democracia, além das reformas anteriores de Sólon e 

dos Pisistrátidas, foi, sem dúvida a reforma territorial dirigida por Clístenes, 

ocorrida por volta de 508 a.C. A reforma foi responsável por enfraquecer os laços 

parentais das famílias aristocráticas áticas e abriu campo para a participação 

política efetiva nas eleições e nas instituições democráticas atenienses. Um novo 

conceito de povo, derivada da nova divisão territorial administrativa, chocou-se 

com a divisão familiar tradicional de parentesco denominada genos.42 Todo o 

debate filosófico político concernente sobre a democracia tinha como pano de 

fundo os núcleos de gens na Grécia antiga e a nova configuração demográfica 

de Clístenes, os demoi. Clístenes tomou uma série de medidas reformatórias, 

entre as quais teve a reorganização política do território da Ática que era 

baseada em quatro tradicionais tribos com fortes laços de parentesco entre si, 

que foram responsáveis pelas tiranias anteriores. Como óbice da tirania por 

 
41 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p. 35-36. 
42 A gens formava um corpo inteiramente aristocrático, esta organização interior 
permitiu aos patrícios de Roma e os eupátridas de Atenas manter seus privilégios 
muito duradouros. Apesar das concepções populares enfrentarem diretamente 
a instituição, era prenhe de vida e de costumes enraizados, de forma que se 
manteve na forma. Em Roma, os plebeus imaginaram formar gentes à imitação 
dos patrícios e em Atenas experimentou-se alterar os géne, incorporando-os e 
substituindo-os pelos dêmos, estabelecidos à semelhança daqueles 
(COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Tradução: Fernando de Aguiar. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 102). 
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relações de parentesco, a Ática foi dividida em dez tribos de acordo com sua 

área de residência, o seu dēmos.43 Mudanças que acompanharam o processo 

de racionalização em curso na Grécia Arcaica e travaram conflitos entre os 

aristocratas.44 

A partir dos três reis persas: Otanes, Megabis e Dario, Heródoto realiza 

relato fictício a com desiderato de relacionar os reis persas com os três regimes 

políticos clássicos – democracia, aristocracia e monarquia.45 A importância do 

relato de Heródoto foi de consolidar no imaginário grego estas três formas de 

governo e já nele se percebe uma valoração negativa da democracia. Isócrates, 

em seu Evágoras, vê de modo negativo a democracia grega, pelo seu aspecto 

igualitarista, por seu caráter igualitarista, visto que propõe um discurso de 

valorização do indivíduo, porém elogia Sólon e Clístenes, homens que foram 

capazes de construir uma cidade-estado longe da monarquia.46 Xenofonte, nos 

Memoráveis e Ciropédia, despreza a democracia, que para ele era um regime 

calcado na indisciplina popular e, portanto, um regime titubeante.47 Platão trata 

das degenerações do governo e coloca a democracia seria o mais degenerado, 

 
43 KERCKHOVE, Derrick De. A Theory of Greek Tragedy. Revista SubStance, 
Maryland, Vol. 9, v. 29, n.4, 1980, pp. 23-36. p. 27. Disponível em:  
https://www.jstor.org/stable/3684038?seq=1/subjects. Acesso em: 06 de jul. 
2019. 
44 Mister destacar que a democracia resolveria dois problemas atenienses, o da 
cidadania ateniense e das unidades parental-aristocráticas. Muitos vieram para 
Atenas devido à sua ascensão econômica para trabalhar nos mais diversos 
ramos. Muitos outros vieram para server como mercenários do exército público. 
No governo de Clístenes, os netos e bisnetos destes estrangeiros ainda não 
tinham a cidadania ateniense plena que derivava das fratriai de origem mística. 
Some-se o projeto ateniense de se tornar um centro cultural com festivais 
dionísicos, teatro e jogos olímpicos para a cidade (D´AMBROS, Bruno. A 
reorganização terriotiral ática sob Clístenes: a democracia como 
enfraquecimento dos poderes parental-aristocráticos (Revista Hélade, v. 3, n. 3, 
2017. p. 96-106. p. 99-100. Disponível em:  
http://periodicos.uff.br/helade/article/view/10987/7782. Acesso em: 06 de jul. 
2019). 
45 HERÓDOTO. História. Tradução: Pierre Henri Larcher. EbooksBrasil, 2006.  
46 LACERDA, Ticiano Curvelo Estrela de. As reflexões metadiscursivas no 
discurso antídose de Isócrates. 2016. 280f. Tese (Doutorado em Letras) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, p. 191-192 
47 XENOFONTE. Memoráveis. Tradução: Ana Elias Pinheiro. Coimbra: Centro 
de estudos clássicos e humanísticos, 2009; XENOFONTE. Ciropedia. 
Tradução: João Félix Pereira. EbooksBrasil, 2006.  
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constituído de homens degenerados,48 enquanto seu pupilo, Aristóteles, afasta 

a teoria platônica, mas afirma que a democracia é uma forma de governo 

degenerada que exclui o interesse comum e beneficia o interesse de uma classe 

particular, os mais pobres.49 

Clístenes não foi uma alma abençoada e iluminada no sentido 

humanístico, mas um arguto político e membro da aristocracia. Observou que os 

tiranos para se manter no poder adotavam medidas populares, e ficavam à 

mercê do próprio povo, em detrimento da aristocracia. Entre os interesses 

econômicos, políticos e códigos de honra da aristocracia e os interesses do povo, 

ignorante, que eram mínimos, muito mais fácil lidar com os últimos. Tomou as 

medidas com estudo sobre o sucesso do populismo dos pisistrátidas.50 “Quando 

o povo teve em suas mãos a direção do governo, Clístenes foi o seu chefe”.51 

A democracia permitiu a ideia de lei como expressão de uma vontade coletiva 

que decidiu o que é melhor para si, modelo que servirá a filosofia propor o 

aspecto legislado, regulado e ordenado do mundo como mundo racional. A polis, 

a cidade política dá a palavra como direito de cada cidadão emitir sua opinião 

em público, discutir e deliberar racionalmente sobre fazer ou não alguma coisa. 

Dessa forma, com a valorização do discurso racional, deu-se mais insumos para 

que surgisse o discurso ou a palavra filosófica.52  

Também há que se mencionar o sistema econômico pautado na 

escravidão. A base da produção era o trabalho escravo que liberava o grego do 

trabalho manual, oportuna um tempo de ócio para o cidadão grego se aperfeiçoar 

na filosofia, nos esportes, para participação política etc. Surge a concepção que 

o trabalho manual denigre o homem, que se perpetua em Roma e na idade 

média, apesar dos monges de São Bento contestarem essa posição. Só no 

mundo moderno, com o calvinismo que surge uma nova ideia de trabalho como 

emancipação no capitalismo. No livro IV, diálogo 2, Xenofonte expõe a o diálogo 

 
48 PLATÃO. A república. São Paulo: Martin Claret Ltda, 2008. 
49 ARISTÓTELES. Política. Tradução: Pedro Constantin Tolens. São Paulo: 
Martin Claret Ltda, 2001, p. 122. 
50 BUCKLEY, Terry. Aspects of Greek history 750–323 bc: A source-based 
approach. London: Routledge, 2010, p. 118-120. 
51 ARISTÓTELES. A Constituição de Atenas. Tradução: A. S. Costa. Rio de 
Janeiro: Casa Mandarino, 2014, p. XIX. 
52 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p. 35-36. 
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de Sócrates para Critobulo: “as chamadas artes manuais não deixam tempo livre 

para cuidar dos amigos e da cidade e, assim, tais artesãos são considerados 

maus para ter-se como amigos e como defensores da pátria”, em seguida, “Em 

muitas cidades, sobretudo nas que têm fama de guerreira não se permite que 

um cidadão exerça artes manuais”.53 

As explicações que passaram a ser racionais tinham uma preocupação 

inicial de entender a physis. Os primeiros filósofos, então, eram astrônomos e 

buscavam dar explicações para o que antes era atribuído aos mencionados 

rituais. A filosofia, assim, começou na acepção física que questionava o final e 

irredutível componente das coisas. Os famosos “sofistas” foram filósofos que 

começaram a observar o próprio pensamento e a sua natureza. Mas foi com 

Sócrates que a pergunta sobre o homem teve profundidade de transformar a 

filosofia, questionando o que seria o homem e o que ele pode vir a se tornar.54 

Sócrates (469-399 a.C.) trouxe uma grande ruptura na filosofia, tanto que 

ela vem a ser classificada como pré-socrática. O filósofo desloca a questão 

central da filosofia sobre a natureza para o ser humano e sua vida na Polis, 

fundamentava a premissa de que não haveria filosofia sem o autoconhecimento, 

daí a frase cuja autoria lhe é atribuída: “conhece-te a si mesmo”. E o método da 

maiêutica, inspirada na profissão de parteira de sua mãe, tiraria a pessoa das 

trevas de sua ignorância por meio de perguntas, até que o destinatário tivesse 

consciência da própria ignorância, daí sua outra frase igualmente lhe atribuída: 

“só sei que nada sei”.  

Dessa forma, a verdade da filosofia socrática perquiria um conhecimento 

sem contradições, superada as discussões poderia chegar até definições 

universais a serem explicadas a todos os seres humanos. O diálogo socrático 

tem como objeto purificar o discurso, livrá-lo das suas contradições, partindo do 

confronto de exemplos e opiniões até chegar a definições universais, a serem 

aplicadas a todos os seres humanos. Quando Sócrates dialoga com Teeteto 

sobre o conhecimento verdadeiro, coteja as ideias de Heráclito e Parmênides 

 
53 XENOFONTE. Econômico. Tradução: Anna Lia Amaral de Almeida Prado. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 20. 
54 DURANT, Will. A história da filosofia. Tradução: Luiz Carlos do Nascimento 
Silva. Rio de Janeiro: Editora Nova Cultura Ltda. 1996, p. 30-33. 
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sobre a realidade e a verdade.55 Na concepção de Aristóteles, aquele ao ter se 

insurgindo aos sofistas, declarou que o verdadeiro objeto do conhecimento é 

aquilo que os seres individuais de um grupo determinado têm em comum. Algo 

universal, permanente e imutável em cada um desses particulares, e estes 

particulares teriam algo de efêmero e relativo.56 

Para fazer jus ao crédito intelectual, pode-se até mesmo denunciar que a 

discussão começou com os pré-socráticos, aludindo-se a Heráclito (535-475 

a.C.) para quem o mundo é movimento, dinâmico e teria Parmênides (515-445 

a.C.) como antítese, defendendo que a realidade é estática e unitária, de sorte 

que Heráclito traçaria um jogo de aparência. Platão viria a sintetizar seus 

antecessores, propondo uma realidade de duas dimensões, uma de 

Parmênides, com o seu famoso “mundo das ideias”; e o “mundo dos fenômenos” 

de Heráclito. 

Ainda mais distante, Tales de Mileto (624-546 a.C.) foi um pioneiro de um 

novo modelo de pensamento, acreditava que os fenômenos do mundo não eram 

derivados de intervenção sobrenatural, mas tinham causas naturais que a razão 

e a observação revelariam. Defendeu que a matéria primeira de todo o universo 

seria a água.57 Um grande desafio dos primeiros filósofos deveria atender à uma 

mudança na aparência das coisas e ao mesmo tempo, a essência deve 

permanecer. O que existiu no começo deve existir no agora, por exemplo, o gelo 

que é a água em outro estado, mas não deixa de ser água, muda a aparência 

 
55 PLATÃO. Teeteto. Tradução: Nogueira, A. M.; Boeri, M. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2010. 
Para uma análise de técnica sofistas por Sócrates no diálogo com Teeteto: 
GABIONETA, Robson. A maiêutica socrática como ‘união’ de teorias no teeteto. 
Revista clássica, v.28, n.2, p. 35-45, 2015. Disponível em: 
https://revista.classica.org.br/classica/article/view/326. Acesso em: 16 de jun. 
2019. 
56 TÔRRES, Moisés Romanazzi. A herança na primeira escolástica de filosofia 
da alta idade média: Boécio enquanto autoridade na questão dos universais. 
Revista Brathair – Revista de estudos celtas e germânicos, Maranhão, edição 
especial I, 2007, p, 27-97. p. 88. Disponível em:  
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/article/viewFile/543/468. Acesso 
em: 03 de out. 2018. 
57 Vários autores – Globo Livros. O livro da filosofia. Tradução: Douglas Kim. 
São Paulo: Globo Livros, 2016, p. 22-23. 



34 
 

 
 

sem perder a essência. Tales de Mileto coloca a água como princípio universal 

de todas as coisas e chama de ou “Arché”.58  

Há três boas razões para dar crédito à Arché de Tales de Mileto, não só 

enuncia sobre a origem das coisas, faz em recorrer aos mitos, imagens e 

fabulações e traz a ideia de que tudo é um. A primeira permite a comunidade 

com os religiosos e supersticiosos; a segunda o evidencia como investigador da 

natureza; e o último impôs um postulado metafísico, de origem intuitiva mística 

de que “tudo é um”.59 Todavia, não se pode deixar de mencionar que os mitos e 

os antecessores não influenciaram Tales de Mileto, pois nos versos de Homero, 

o Okeanós é o que fez a gênesis para todos.60 Seu discípulo, Alexandro de Mileto 

não coloca um elemento físico como princípio primeiro, mas um ilimitado, o 

indefinido, o indeterminado: o “ápeiron”, há mudanças infinitas em todos os 

processos e nada se perde, tudo está preso num clico de eterna renovação e 

que pode dar origem à todas as coisas que buscava responder uma pergunta 

deixada pelo seu mestre: se a terra é horizontal e suspensa sobre águas, o que 

a sustentaria? E se há um ciclo da água, ar, terra e água novamente, qual veio 

primeiro? Mais do que responder à pergunta, e sem refutar a tese de seu mestre, 

o ápeiron seria a verbalização e a definição desse princípio metafísico da ideia 

de que “todo é um”.61 

Tales de Mileto criou a Escola de Mileto e quem não estaria muito longe 

de lá seria Pitágoras (570-495 a.C.), este místico que acreditava na 

reencarnação e sua libertação por meio da contemplação, encontrou na 

matemática e na geometria verdades que eram evidentes por si mesmas, a partir 

de seu Teorema de Pitágoras (o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos 

 
58 Apesar de ser comum a atribuição do termo “arché” a Tales de Mileto, John 
Burnet trata que este termo é puramente aristotélico, a coincidência da atribuição 
se dá pelo emprego do termo em uma passagem da Física que classifica seus 
antecessores como postulam uma ou mais archai (BURNET, John. Early greek 
philosophy. Londres: Adam & Charles Black, 1948, p. 11). 
59 NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na idade trágica dos gregos. Lisboa: 
Edições 70, 2008, p. III.  
60 HOMERO. Ilíada. Tradução: Manoel Odorico Mendes. EbooksBrasil, 2003, p. 
246. 
61 SPINELLI, Miguel. A noção de arché no contexto da filosofia dos pré-
socráticos. Revista Hypnos, n. 8, v. 1, 2002, p. 72-92. p. 78-79. Disponível em:  
http://www.hypnos.org.br/revista/index.php/hypnos/article/view/124. Acesso em: 
06 de jul. 2019. 
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quadrados dos dois catetos) concluiu que todo o cosmo deveria ser governado 

por regras matemáticas, e assim como Mileto, propôs que cosmo tinha uma 

substância universal, mas inverteu a substância pela forma – O cosmo tem um 

limite, logo deve ser mensurável.62 

Platão, discípulo de Sócrates, em A República, Livro VII, a partir do mito 

da caverna, exemplifica a realidade como dualidade entre mundo sensível e 

mundo das ideias, aqui há a percepção metafísica do ser, e de seu ideal 

universal, incólume ao devir e ao tempo63, as ideias são projetadas como 

modelos independentes e autônomas diante do mundo sensível.64 

Aristóteles, discípulo de Platão, em Categorias, distingue type e token, 

ideia e conceito particular, respectivamente; de tal modo que não se limita a uma 

visão da linguagem, mas da própria realidade. Assim, no caso do token, trata de 

atributos particulares que não podem ser separados de uma individualidade, 

como a barba de Platão que não subsiste sem a existência do próprio Platão, a 

significação impressa é do particular enquanto existência derivada dessa 

atribuição.65 Ainda, os universais seriam essências, substâncias que se 

encontram no interior das coisas e são obtidas pelo intelecto humano.66 

A ascensão de Aristóteles pela história também deve ser analisada aos 

problemas filosóficos que enfrentou no seu percurso, como discípulo de Platão, 

foi um platônico inicialmente e enfrentou o problema platônico de explicar a 

realidade de modo que possa identificar um conhecimento de realidade eterno, 

imutável e necessário – que foi o ideal de conhecimento que tivemos no ocidente 

até aproximadamente o século XIX – uma verdade absoluta, uma ciência 

 
62 Vários autores – Globo Livros. O livro da filosofia. Tradução: Douglas Kim. 
São Paulo: Globo Livros, 2016, p. 26-29. 
63 PLATÃO. A república. São Paulo: editora Martin claret ltda, 2008, p. 210 e ss. 
64 Uma crítica à leitura clássica da metafísica de Platão pode ser encontrada em: 
CRESSONI, André. Idealismo e metafísica platônica – uma releitura a partir de 
Hegel. Revista de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade, 
Campinas, n. 29, jan-dez, 2015, p. 37-87. p. 44. Disponível em: 
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/cpa/article/download/2227/1641. 
Acesso em: 01 de out. 2018. 
65 RASCH, Elton Luiz. A silogística categórica dos analíticos anteriores de 
Aristóteles. 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, p. 34. 
66 ARISTÓTELES. Organon. Tradução: Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimarães 
editores lda. 1985. 
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theorética ou contemplativa, sem finalidade externa mas para contemplar, 

compreender. A verdade para o estagirita não se limitaria a um conceito moral 

ou ético, é mais, é eterno, independente de mudanças históricas ou sociais, o 

verdadeiro e o falso nas coisas é estar reunido ou separado e falseia aquele que 

se mantém contrário às coisas, uma coisa não é porque dizemos que é, mas 

primeiro é para dizermos que é.67 Assim, Aristóteles vê uma essência, um núcleo 

de verdade que não pode ser eliminado pela linguagem e que está no cerne de 

diversas questões filosóficas e na hermenêutica jurídica contemporânea. 

A matemática foi um modelo para isso, um triângulo com qualquer medida 

dos seus lados, não muda o fato de que a soma de seus ângulos é de 180 graus, 

e sobre ela tem um conhecimento e de relação necessária, podemos conhecer 

a natureza dessa forma? As coisas mudam, o triângulo não, e o triangulo é um 

ideal, assim como seria um círculo. Platão resolveu a questão pela Teoria das 

Ideias com desprestígio da sensibilidade, entendendo que para o conhecimento 

imutável necessitaria de objetos imutáveis, assim o conhecimento não seria 

sobre a natureza volátil e efêmera, mas sobre formas e ideias imutáveis. 

Aristóteles responde de forma diversa, trata do tema puxando-o para a realidade 

física, com a premissa de que as coisas mudam, mas ainda criando um 

conhecimento teórico a respeito das coisas que mudam, resolve por meio da 

introdução de forma como algo presente na coisa sensível na matéria e a 

mudança com as contingências seriam em parte sua transformação no que deve 

ser no fim de processo de movimento. 

Quanto ao elemento do devir, introduzido por Aristóteles, torna-se chave 

para que o ente potencial (matéria, corresponde ao ente fenomênico) vá ao ato 

(forma, correspondente ao ente das ideias). O ser e não-ser de Platão 

corresponderia, grosso modo, no “ser em ato” e “ser em potência” por meio do 

devir de Aristóteles.68 Além da forma, os princípios de verdade seriam os grandes 

 
67  ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução: G. G. Yebra. Madrid: Gredos, 1998, 
p. 474. 
68 SOUZA, Laiza Rodrigues. O problema dos universais medievos: o 
nominalismo de ockham e a passagem da ontologia à lógica. 2015. 131 f. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, PB, p.23-32. 
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fundamentos que justificariam um discurso que se pretendesse verdadeiro 

aproximando a linguagem da verdade por meio da razão.69 

Assim, Aristóteles concorda com Platão sobre o conhecimento em formas 

universais, mas não são de uma realidade própria e autônoma, são ideias 

universais que derivam da razão humana a partir da extração de objetos reais. 

Platão diria que todos somos homens porque viemos da forma do homem cuja 

localização está em outra realidade e nunca se deteriora, nós sim; já Aristóteles 

diria que cada um de nós é uma realidade superior ao ser-homem, mas podemos 

pensar no ser-homem indutivamente porque cada um de nós têm as 

características do universal do homem de um discurso eterno e imutável, mas 

que é pensado, não existe per si numa realidade independente. Há uma inversão 

de hierarquia da forma e dos objetos sensíveis, mas o conhecimento é da forma. 

Várias concepções de Aristóteles, devem, assim, ser analisadas pela relação 

mestre-discípulo. Muitas vezes enfrentaram os mesmos problemas, mas com 

soluções diversas. 

Em breve síntese, por um lado, o pensamento platônico vê o universal 

como entidades separadas das coisas, como realidade em si, que formam os 

conceitos e percebem o ser individual. Por outro lado, o pensamento do estagirita 

vê o universal como concepção do intelecto, uma essência a ser extraída das 

coisas. Deveras, pise-se, ambos concordam que podem conhecer o universal, 

pressuposto de compreensão da realidade, mas divergem sobre o estatuto 

ontológico do universal quanto a uma existência autônoma ou como produto da 

inteligência.70 

Insista-se com a tentativa de demonstrar o quadro do problema, a questão 

é também vista como o problema do gênero e espécie; os gêneros, como 

universais: são coisas, conceitos ou nomes? Quando se pensa em Platão e 

Aristóteles, ambos seriam homens, mas não são idênticos, têm suas 

 
69 ALMEIDA, Nazareno Eduardo de. Os princípios de verdade no Livro IV da 
Metafísica de Aristóteles. Revista Princípios, Natal, v.15, n.23, 2008, p. 05-63. 
p. 6. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/principios/article/view/452/388. 
Acesso em: 18 de jun. 2019. 
70 Para uma visão do nominalismo psicológico ver: LEITE JUNIOR, Pedro. O 
nominalismo psicológico acerca dos universais em João Buridano. Revista 
Ágora, Espírito Santo, v.1, n.2, 2011, p. 225-242. Disponível em: 
http://www.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/viewFile/159/145. Acesso em: 
03 de out. 2018. 
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particularidades, ambos são espécies do gênero homem. Este homem é o quê? 

Se ele existe, existe por si ou na concepção intelectual? 

Dessa forma, a criação e a ratificação de uma verdade na Grécia estavam 

atreladas a algumas concepções tratadas aqui. A verdade, o conhecimento 

verdadeiro e universal deveria estar condizente com uma concepção de universo 

cosmológico de ordenação perfeita, assim, a observação dos astros permitiria a 

compreensão de diversas questões, sem que estivesse ligada a um fim 

necessariamente prático e de utilidade que temos hoje. A verdade poderia ser 

extraída do cosmos pela racionalidade e por padrões até matemáticos. Ocorre 

que estas ideias também levavam a justificar que uma ordenação perfeita de 

cosmos, refletiria condições perfeitas na ordenação social, e permitiria uma visão 

menos crítica do social, pois a democracia grega tão festejada era a bíos de 

poucos que poderiam ter propriedade, de quem poderia ia à escola e 

desenvolver suas aptidões, de perquirir pelo máximo de sua potência, que 

estaria no âmbito da retórica, da palavra e do desenvolvimento racional, e não 

precisavam do trabalho, assim conquistada a liberdade da vida pública, tinha no 

âmbito privado um regramento de economia doméstica com um status quo que 

não poderia ser criticado por quem não teria nem a racionalidade nem a retórica 

para enfrentar o paradigma social que era reflexo de um cosmos de matemática 

perfeita. 

A cultura grega deixa uma marca indelével para o pensamento ocidental 

que se soma ao judaísmo e à religião cristã. O helenismo que difundiu a cultura 

grega por meio do conquistador Alexandre. A cidade de Alexandria, em I a.C., 

reunia cultura egípcia pela sua localização topográfica, mas foi fundada por 

gregos e depois dominada pelos romanos. A cidade também tinha a cultura 

judaica pelas diversas dispersões dos judeus pelo Egito.  

Por volta de 27 d.C., Jesus, um judeu, na região da Galileia, depois na 

região da Judéia e Samaria, por cerca de 2 a 3 anos pregou por parábolas e 

anunciava o reino de Deus. Afrontou as elites locais e foi morto por volta de 30 

d.C. Seus apóstolos ficaram encarregados de espalhar a mensagem da boa 
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nova, seus escritos formaram o velho testamento; aproximadamente 65 d.C., os 

novos evangelhos e epístolas formaram o novo testamento.71 

Justino é considerado o primeiro filósofo cristão, filósofo convertido ao 

cristianismo, defendia a necessidade de uma filosofia cristã.72 Filón de 

Alexandria, judeu, helenizado, buscou fazer aproximações entre a filosofia 

grega, em especial o Diálogo Timeu e a narrativa da Gênesis. Fílon, ainda, teria 

feito uma leitura de João a partir da filosofia grega e da visão judia.73Nascia, 

assim, a Patrística que buscava conduzir os cristãos à verdade. 

A alta idade média vai voltar à discussão sobre o estatuto ontológico dos 

universais, mas esta discussão vai ganhar contornos bem diferentes do iniciado 

na antiguidade. Um dos problemas começa com a ambiguidade de 

interpretações que puderam ser extraídas das obras de Aristóteles, como “O 

homem individual existe na espécie homem e o gênero da espécie é animal”, de 

forma a indicar que os homens individuais seriam exemplos da espécie 

humanidade, e “homem” por analogia, remeteria para o gênero animal indicando 

a filiação respectiva pela palavra “animal”. Porém, a linguagem utilizada aponta 

a referência da espécie homem e um gênero animal, quando na verdade, afirma 

que homem e animal são substâncias secundárias 74 

Esta e outras ambiguidades são trazidas por Porfírio de Tiro, um 

neoplatonista no século III d.C., que geram novos contornos ao debate que será 

designado pelos medievais como “querela dos universais”. Por meio do texto 

Isagoge (268-270 d.C), fomentou-se reflexões que deram estofo para teses 

 
71 SANTOS, Samuel Nunes dos. Identidade cristã no século II d.C.: uma análise 
da apologia de justino mártir. 2012. 178f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Disponível em: 
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tde/2338/1/Dissertacao%20SAmuel%
20N%20dos%20SAntos.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2019, p. 63-64. 
72 SANTOS, Samuel Nunes dos. Identidade cristã no século II d.C.: uma análise 
da apologia de justino mártir. 2012. 178f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Disponível em: 
http://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tde/2338/1/Dissertacao%20SAmuel%
20N%20dos%20SAntos.pdf. Acesso em: 07 de jul. 2019, p. 66-67. 
73 MORAES, D. O logos em Fílon de Alexandria: a fronteira entre o 
pensamento grego e o pensamento cristão nas origens da teologia bíblica. Natal: 
EDUFRN, 2017. 
74 KNEALLE, William; KNEALLE, Martha. O desenvolvimento da lógica. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbeankian, 1991. p. 200. 
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doravante intituladas “nominalismo” e “realismo”.75 A obra interpreta as ideias de 

categorias aristotélicas e busca dialogar com as propostas de Platão, 

deslocando a quaestio ao campo do debate ontológico.76 

Ocorre que ao se encontrar perante as questões sobre a existência ou 

não dos universais, Porfírio77 não entra no mérito quanto a existência e natureza 

dos universais, entende estar além da lógica e do Órganon. Mas deixa tais 

questões em aberto, com três perguntas essenciais, a primeira “[...] no que se 

refere aos gêneros e as espécies, a questão de saber se elas são [1] realidades 

em si mesmas, ou apenas simples concepções do intelecto e, admitindo que 

sejam realidades substanciais”; a segunda “[2] se são corpóreas ou incorpóreas 

se, enfim,” e a última “[3] são separadas ou se apenas subsistem nos sensíveis 

e segundo estes, é assunto que evitarei falar: é um problema muito complexo, 

que requer uma indagação em tudo diferente e mais extensa”. 

A obra de Porfírio assume importância que não deve ser menosprezada, 

os pensadores da época medieval vão adentrar ao tema tentando responder as 

perguntas deixadas pela obra, assim considerada a fundadora e norte da 

“querela dos universais”. A escolástica neoplatônica tardia (Séc. V e VI) tratou 

da problemática dos universais, centralmente, a partir das Categorias de 

Aristóteles, em detrimento do problema trazido em Isagoge. Foi nesse contexto 

que Anicio Manlio Torcuato Severino Boécio teve grande mérito no debate. 

Boécio traduziu, interpretou e assimilou textos aristotélicos (exceto os 

Segundos Analíticos) e a Isagoge de Porfírio que foram objeto de diversos 

comentários. Ocorre que não se tratou de um tradutor neutro, e é lícito presumir 

que a tradição clássica ganhou significados originais. As traduções e 

comentários de Boécio são conhecidos como lógica vetus e foram até a metade 

 
75 SANTOS, Bento Silva. Os argumentos de Boécio (CA. 480-524) e contra os 
universais no “segundo comentário à Isagoge de porfírio”. Revista Síntese, Belo 
Horizonte, v. 30, n. 97, p. 187-202. p. 188. 2003. Disponível em:  
http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/496. Acesso 
em: 13 de out. 2018. 
76 CRUZ, Marcilio Bezerra; e SILVA, Claubervan Lincow. O nominalismo de 
roscelino de compiègne: os universais como “flatus vocis”. Cadernos do PET 
Filosofia, Pernambuco (UFPB), v. 5, n.9, jan-jul, 2014, p. 48-55. p. 50. 
Disponível em:  http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pet/article/view/2962/0. Acesso 
em: 15 de out. 2018. 
77 PORFÍRIO. Isagoge. Lisboa: Guimarães, 1994. 
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do século XII (as fontes árabes da tradução dos segundos analíticos e da 

metafísica de Aristóteles somente circulam na idade média no fim do século XII 

e início do XIII), sendo as únicas fontes da lógica antiga, com o predomínio da 

problemática apenas campo ontológico.78 

Boécio argumenta contra o universo ontológico, ao mesmo tempo, uno e 

múltiplo. Faz por meio da via quantitativa,79 de tal forma que entende ser 

impossível o universal ontológico, pois o universal não pode estar 

simultaneamente todo em muitos.80  

Em relação às três questões de Porfírio, Boécio chega a algumas 

conclusões: de que tudo aquilo que é comum a muitas coisas, simultaneamente, 

não é hábil a ser uma coisa só, assim, o gênero não pode se encontrar em vários 

e ter uma unidade preservada. O universal não pode estar somente no intelecto, 

pois se o intelecto vem antes do objeto, o objeto não pode ser abstraído (intelecto 

retira a substância do objeto) sem a intelecção primeira, de modo que deve existir 

algo na natureza das coisas, mas que não sejam substâncias próprias nem 

conceitos vazios do intelecto.81  

Acerca do conceito de pessoa, define-a como "substância individual de 

natureza racional", argumentando que o individual é o que é dividido sem 

descaracterizar-se enquanto ser, e pessoa é individual de elevada capacidade, 

porquanto raciocina. 

 
78 SANTOS, Bento Silva. Os argumentos de Boécio (CA. 480-524) e contra os 
universais no “segundo comentáro à isagoge de porfírio”. Revista Síntese, Belo 
Horizonte, v. 30, n. 97, p. 187-202. p. 189. 2003. Disponível em:  
http://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/496. Acesso 
em: 13 de out. 2018. 
79 Para uma análise detida sobre a via quantitativa: IMAGUIRE, Guido. O 
avestruz Nihilista. Revista Notae Philosophicae Scientiae Formalis, Santa 
Maria, RS, v.2, n.1, p.33-44, 2013. Disponível em: 
http://gcfcf.com.br/pt/files/2013/07/Imaguire-Guido-NPSF-vol.-2-n.-1.pdf. 
Acesso em: 12 de out. 2018. 
80 BERTELLONI, Francisco. El resultado del conocimiento universal em el 
segundo comentário de Boécio a La isagogé de Porfírio. Revista Scripta 
Mediaevalia, Mendonza, Argentina, v. 5, n. 1, 2012, p. 11- 34. p. 17. Disponível 
em: http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/scripta/article/view/480. Acesso 
em: 15 de out. 2018. 
81 SOUZA, Laiza Rodrigues. O problema dos universais medievos: o 
nominalismo de ockham e a passagem da ontologia à lógica. 2015. 131 f. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, PB, p. 39-42. 
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O século X que marca passagem da alta idade média para a baixa idade 

média, tem após diversas invasões na Europa, certa consolidação de poder. Um 

dos povos que invadiram foi o dos Francos no século VII e VIII, consolidando um 

governo da dinastia carolíngia e dominaram grande parte da Europa ocidental. 

É no reinado de Carlos Magno que surge um esmero de melhorar o nível 

intelectual e moral deu seu povo, apesar de histórica-politicamente ser coisa 

outra, houve uma retomada cultural romana preservada em grande parte pela 

igreja católica.82 

O cristianismo no final do século VI percebeu que apesar dos celtas terem 

sido parcialmente cristianizados, os anglo-saxões eram pagãos, e temendo uma 

futura invasão destes povos, enviou em 596, Agostinho de Cantuária com 

monges para a missão, que seriam “os primeiros passos da história da cultura 

intelectual da Europa Medieval”. A missão de Agostinho foi bem-sucedida, 

estrategicamente sabia-se que deveriam ter cleros indígenas, o que ocorrera 

num ritmo acelerado, e em 644 teve um bispo inglês, seu sucessor fora um 

anglo-saxão, e assim por diante. Mas um ponto que não deve ser deixado é que 

não se tratou de mera evangelização, mas que ocorrera concorrentemente com 

a importação da cultura latina.83 

Interessante destacar que Santo Agostinho de Hipona, fundamental para 

a consolidação da filosofia cristã e predominante até a redescoberta do 

aristotelismo no século XIII, de modo que divide o pensamento antigo cristão – 

a patrística e o começo do pensamento medieval, em “A Cidade de Deus”, escrita 

em decorrência das invasões, coloca a ordem natural absorvida pela 

sobrenatural, o que moldou um paradigma político ocidental do sagrado e do 

racional. Agostinho trata que a queda do império romano deve dar lugar ao 

tempo da redenção, a história como fenômeno cíclico entre o ser e o nada, um 

meio que chegará a um único fim, que é Cristo.84 O primeiro homem teria gerado 

 
82 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 213. 
83 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 214. 
84  CARVALHO, Mário Santiago de. Sobre as origens dos paradigmas modernos 
do universalismo e do individualismo (a propósito de “cidadania” e “cultura”). 
Revista filosófica de Coimbra, Coimbra, Portugal, v.14, n.27, março, 2005, p. 
43-79. p. 51-55. Disponível em:  
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o gênero humano, e duas cidades que seguiam uma regra oculta e divina de que 

“uns que deveriam ser companheiros dos anjos maus no suplício eterno e outros 

tendo como prêmio a convivência eterna com os anjos bons”.85 Numa análise 

crítica social, essa concepção eclesiástica separou a sociedade humana em dois 

povos, os fiéis e os infiéis.86  

A estrutura traçada é a de que existem duas cidades, uma do amor de si 

e o desprezo de Deus – a terrena; outra do amor de Deus e o desprezo de si – 

a celeste. A dialética das oposições, uma de dominar, outra da caridade; este 

choque deve ser dirigido pelos chefes, os súditos devem obedecer, a fim de que 

o mundo sensível permita o gozo da paz terrestre na cidade terrena e o gozo da 

paz eterna na cidade celeste.87 Deste modo, apesar de não ser o escopo a ser 

explorado aqui com mais profundidade, a política ocidental tomou um pano de 

fundo teológico, desde então, migrando à idade moderna.88 Dessa forma, há 

uma teoria da história em Agostinho, uma grande ruptura, que consiste em dar 

direção ao sentido da história humana: progresso, decadência ou circular 

(comum aos antigos tais quais Platão e Aristóteles pelos gregos; e Políbio como 

historiador romano), Agostinho traça uma concepção histórica linear em que se 

inicia na criação com a queda do homem pelo pecado original e o término no 

juízo final em que a cidade divina trinfará eternamente sobre a terrena.89 

 

https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/sobre_as_origens_dos_paradigm
as_modernos. Acesso em: 07 de out. 2018. 
85 AGUSTÍN, S. Obras completas de San Agustín: La Ciudad de Dios (1º). 
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1988, p. 27. 
86 BROWN, P. Santo Agostinho: uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 2005, 
p. 400. 
87 CARVALHO, Mário Santiago de. Sobre as origens dos paradigmas modernos 
do universalismo e do individualismo (a propósito de “cidadania” e “cultura”). 
Revista filosófica de Coimbra, Coimbra, Portugal, v.14, n.27, março, 2005, p. 
43-79. p. 52-53. Disponível em:  
https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/sobre_as_origens_dos_paradigm
as_modernos. Acesso em: 07 de out. 2018. 
88 BRANCO, Pedro Villas Bôas Castelo. Secularização inacabada: política e 
direito em Carl Schmitt. Curitiba, Appris, 2011; assim como ARAUJO, Cícero. 
Teologia política e secularização. Revista brasileira de ciências sociais, São 
Paulo, v.28, n.83, outubro, 2013, p. 217-224. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092013000300014&lng=en&nrm=iso. Acesso em 07 de out. 2018. 
89 A concepção de história linear também vem reforçar um dos principais temas 
filosóficos levantados por Agostinho, de saber sobre o bem e o mal que não 
poderia vir de Deus que é bem absoluto, mas seria sua ausência. Interessante 
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Esta polarização simboliza classificar, que é processo fundamental na 

vida social. Portanto, dividir e classificar indica, neste caso, hierarquizar. Reter 

esse poder classificatório exprime ter o privilégio de conferir diferentes valores 

aos grupos assim classificados.90 O discurso de Agostinho também foi marcado 

pelo caráter antipoliteísta que estrutura a identidade cristã e foi condicionada a 

partir dos pagãos e essa diferença foi marcada com diversas palavras 

depreciativas, de forma que “a associação das crenças discordantes – 

Paganismo, cismas e heresias – com o diabo era um procedimento comum na 

retórica cristã”.91 Este poder de classificação e a capacidade de imprimir a marca 

diabólica foi usada não aos heréticos e cismáticos, mas aos politeístas e aos 

aristocratas pagãos que evocavam as tradições dos antigos romanos e que 

resistiam ao processo de cristianização do Império Romano.92 

Com a influência evangelizadora no futuro sacro império romano-

germânico, Carlos Magno a partir da crença que deveria conduzir seu povo no 

caminho do senhor, como fez o rei Davi, só poderia ter recebido tal autoridade 

de Deus. Para que houvesse ordem, o primeiro dever dos súditos é estarem à 

serviço de Deus, para isso deveriam aprender a religião cristão, 

consequentemente, o ensino se tornou necessidade.93  

O desenvolvimento e disseminação do ensino, a reprodução de textos e 

livros começou a mudar a cultura europeia. Em especial, a gramática e a lógica 

chamavam atenção dos estudiosos, e a discussão metafísica passava a um 

 

para o escopo da nossa pesquisa que o livre-arbítrio seria uma necessidade para 
a justiça (AGOSTINHO. O livre-arbítrio. Tradução: Nair de Assis de Oliveira. São 
Paulo: Paulus, 1995, p. 130-135). 
90 SILVA, Tomaz.Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. 
(org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 
Vozes, 2004, p. 82. 
91 GONÇALVES, José Mario. Religião e violência na África romanda: agostinho 
e os donatistas. Dissertação. Mestrado em História. Universidade Federal do 
Espírito Santo. 128f. Vitória, 2009. Disponível em:  
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/3423/1/tese_3442_Jos%C3%A9_M%C3%
A1rio_Gon%C3%A7alves.pdf. Acesso em: 18 de jun. 2019, p. 109. 
92 COELHO, Fabiano de Souza. Agostinho e a dialética das duas sociedades: a 
cidade de deus e a cidade terrena. Revista Àgora, vitória, n.15, 2012, p. 120-
131. p. 127. Disponível em:  http://periodicos.ufes.br/agora/article/view/4224. 
Acesso em: 18 de jun. 2019. 
93 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 223. 
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segundo plano, até mesmo no interior da Igreja. As regras de dialética começam 

a contestar as escrituras sagradas, ressurgem sofistas e problemas filosóficos. 

São Pedro Damião (1007-1072) representa bem o quadro da questão no século 

XI, afastando a filosofia das escrituras, e que “o primeiro professor de gramática 

seria o demônio” (GN 3,5); enfrenta as objeções da ciência com grande 

eloquência.94 A base da argumentação de São Pedro Damião contém o germe 

do teologismo da onipotência de Deus que se expandirá na doutrina de 

Ockham.95 

 

2.1 – Da capela ao laboratório; ou simulacro de secularização 

 

Na baixa idade média, a opinião que foi mais consentida até o século XII, 

com grande influência de Boécio, foi de que o universal deveria ter 

fundamentação na realidade, a própria realidade era tida como um universal. 

Contudo, não há seres universais na realidade, senão uma multiplicidade 

incontestável, carreando o problema da individuação, ou seja, como o universal 

se individualiza para a existência dos seres individuais?96 

A celeuma continua até novas rupturas no século XII, em que as figuras 

de Guilherme de Champeaux (1070-1121), Pedro Abelardo (1079-1142) e 

Roselino de Compiège (1050-1120) trazem novos contornos ao tema, 

oportunidade que nos leva a explorar sucintamente os pensamentos respectivos 

pela proposta do trabalho e de suas limitações próprias. 

Guilherme de Champeaux trouxe a perspectiva do realismo exagerado 

que tem os universais como entes metafísicos perfeitos, validam sua existência 

em si, autônomos em relação aos indivíduos concretos, as universalidades são 

semelhantes, mas não idênticas.97 Mas é Roselino de Compiège que desperta 

 
94 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 285-287 
95 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 287. 
96 SOUZA, Laiza Rodrigues. O problema dos universais medievos: o 
nominalismo de ockham e a passagem da ontologia à lógica. 2015. 131 f. p. 13. 
Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, PB. 
97 TÔRRES, Moisés Romanazzi. A herança na primeira escolástica de filosofia 
da alta idade média: Boécio enquanto autoridade na questão dos universais. 
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grande atenção, partindo de uma desontologização da linguagem, a cisão dos 

valores linguísticos da realidade, percebeu os universais como meros nomes. 

Sem valor intrínseco ou particular, somente a individualidade é real, e o indivíduo 

só pode ser percebido na sua individualidade, de tal modo que esta vertente 

extremada na dimensão relativista sobrepõe o valor individual sobre o universal. 

Logo, se os universais são expressões de abstração que servem para designar 

indivíduos em particular, trata-se de mera emissão fonética, o universal à 

realidade física é flatus vocis.98 Roselino não foi o primeiro a propor a abstração 

de valor ontológico na linguagem. Os sofistas já haviam deslocado a pesquisa 

filosófica do cosmos para o humano, e acreditavam na verdade como 

convenção, todo o conhecimento seria relativo; logo, a linguagem não teria 

relação com a realidade. 

A linha de Roselino ficou conhecida como nominalismo. Esta concepção 

trabalha a pergunta sobre o “homem” como universal de forma a não significar 

nada, a realidade é constituída apenas de particulares.99 Ainda, esta posição 

colocou Roselino de encontro com a Igreja Católica e seus dogmas, em especial 

com a Santíssima Trindade100 donde emana o conceito de pessoa como 

hipóstase das três expressões do mesmo Deus.  

 

Revista Brathair - Revista de estudos celtas e germânicos, Maranhão, edição 
especial I, 2007, p, 27-97. p. 93. Disponível em:  
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/article/viewFile/543/468. Acesso 
em: 03 de out. 2018. 
98 Para uma visão que contesta esta interpretação, ver: RUSSELL, Bertrand. 
História da filosofia ocidental. São Paulo: Companhia editora nacional, 1969, 
Livro II. 
Oportunamente, deve-se mencionar que de acordo com Gilson, haveria 
pensadores anteriores como Érico de Auxerre e o Pseudo Rabano que traziam 
ideias próximas. Cf. GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: 
Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p, 288. 
99 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 289. 
100 O nominalismo à teologia, em especial à trindade, colocaria objeção ao 
entendimento que o pai, filho e espírito santo fossem um, mas que deveriam ser 
três pessoas distintas que compõem um uno que partilharia um poder e uma 
vontade (GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo 
Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 290). Para uma visão mais detida, 
ver: VASCONCELLOS, Manoel. A crítica de Anselmo a roselino na epistola de 
incarnatione verbi. Revistas Dissertatio, Pelotas, v.1, n.17-18, 2003, p.5-27. p. 
7. 
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Pedro Abelardo, aluno tanto de Champeaux quanto de Compiège, 

trabalha um segmento designado realismo moderado. Busca-se um meio termo, 

uma terceira via para as teses, por meio de uma abordagem semântica.101 A 

palavra universal teria um sentido significativo e outro referencial. O sentido 

significativo fixaria a intelecção na mente; por outro lado, a palavra indica algo 

além da aparência, a fim de conciliar ambos, extrai-se que a significação dos 

universais existe enquanto realidades contínuas evocadas por um nome comum 

ou por uma causa comum. 102 Os universais são termos com significados, e os 

significados, como gênero, são passíveis de chegar ao particular, não porque 

seja o mesmo elemento, mas semelhante.103  

Pedro Abelardo, no século XII, criticará o nominalismo e o realismo 

exagerado, com base em pensamentos aristotélicos e eclesiásticos dogmáticos 

como a de que um cristão não deve colocar em dúvida o que é afirmado pela 

Igreja, deve-se: agradecer ser apto a compreender ou aceitar e venerar.104  

Uma observação salutar: há que ser observado que o sagrado era a 

representação de um significante vazio. Este vazio seria preenchido com 

conteúdo significativo por meio de estratagemas de engajamento simbólico. 

Historicamente, a ideia de sagrado é inexorável à ideia de realidade, fonte de 

consciência e existência no mundo, não se trata apenas de crenças. A 

pertinência da observação é que se trata de um modo de compreender e explicar 

o início e fim de todas as coisas, a partir de uma percepção que transcende a 

 
101 Para uma análise da Venerabilis Inceptor de Ockham e o externalismo da 
mente contemporânea: FERREIRA, Anderson D’arc. Ockham e a filosofia da 
mente: aproximações ao externalismo na filosofia contemporânea. Revista 
Problemata – revista internacional de filosofia, v.2, n.1, 2011, p, 144-169. 
Disponível em:  
http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/problemata/article/view/10447. 
Acesso em: 03 de out. 2018.  
102 TÔRRES, Moisés Romanazzi. A herança na primeira escolástica de filosofia 
da alta idade média: Boécio enquanto autoridade na questão dos universais. 
Revista Brathair – Revista de estudos celtas e germânicos, Maranhão, edição 
especial I, 2007, p, 27-97. p. 94-95. Disponível em:  
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/article/viewFile/543/468. Acesso 
em: 03 de out. 2018. 
103 SANDOVAL, Rafael Antônio Dos Santos. Termos e universal em Guilherme 
de ockham: a lógica como ciência do discurso. 2016. 89 f. Dissertação 
(mestrado em filosofia) – universidade de Brasília, Brasília, p. 63-64. 
104 VASCONCELLOS, Manoel. A crítica de Anselmo a roselino na epistola de 
incarnatione verbi. Revistas Dissertatio, Pelotas, v.1, n.17-18, 2003. p. 10-11. 
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realidade natural,105 assim como fora com os primeiros filósofos. Aliás, quando 

Cristo veio, causou grande perturbação daqueles que apenas tinham o 

conhecimento dos antigos, não entendiam a natureza de Cristo (este não seria 

nem particular nem universal, mas híbrido).106 

Uma vez que os universais são despidos de valor de verdade, todo o 

acesso ao conhecimento se limita aos sentidos, que será hipóstase dos 

empiristas modernos. O nominalismo tem a característica positiva de conter 

respostas mais fundamentalmente lógicas – motivo pelo qual ele vai ser tão bem 

acolhido na modernidade.  

Os entraves sobre os universais e seu estatuto ontológico, “querela dos 

universais”, terá nova ruptura como ponto central na filosofia de Guilherme de 

Ockham (1285-1347), Duns Scot (1266-1308) e Mestre Eckhart (1260-1327) que 

estarão contextualizados no embate entre poder religioso e poder secular do 

século XIV, cada vez mais atritos inconciliáveis. 

O século XIV foi marcado pelo crescimento da estrutura monárquica e a 

instabilidade gerada pelo excesso de poder, a princípio não havia embate por 

uma dualidade do poder em reino divino e universal ao lado do poder secular. 

Mas se podia perceber que a dualidade não seria longa. Na Inglaterra (terra de 

Ockham), houve a legislação antipapal para disputas de jurisdição.107 

A crise do poder papal acaba por surgir da própria divergência entre os 

valores pregados e sua prática, da vida cristã dos primeiros evangelistas 

daqueles do século XIV, muito mais próximos às elites romanas e judaicas que 

perseguiram os primeiros cristãos. O século XIII foi marcado por São Francisco 

que revitalizou um modo de vida que não se compatibilizava com a prática papal, 

a Igreja buscou forçar os fiéis a aceitarem as crenças dos primeiros e ignoravam 

 
105 BORGES, Thiago José. A tradição dos loca sancta: sacralização e 
representação dos espaços sagrados no ocidente medieval cristão (século VIII-
XV). 2017. 274 f. Tese (Doutorado em história) – Universidade de Brasília, 
Brasília, p. 32-33. 
106 Para uma análise sintética e tomista-aristotélica da natureza da santíssima 
Trindade: ZENNI, Alessandro Severino Váller. Pessoa e justiça: questão de 
direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 2018, p. 22-23. 
107 AZEVEDO, Leandro Vilela de. As obras de John wycliffe inseridas no contexto 
religioso de sua época: da suma teológica de Aquino ao concílio de Constança, 
dos espirituais fransciscanos a Guilherme de ockham. 2010. 493 f. Tese 
(doutorado em história social) – universidade de São Paulo, São Paulo, SP, p. 
23. 
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a tentativa de aproximar o novo perfil de fiéis, cada vez mais a heresia se 

disseminava.108 Com efeito, a ordem de São Francisco ia de encontro ao 

interesse do poder papal, buscava-se a defesa máxima evangélica por meio de 

uma vida religiosa. 

Johann Eckhart (Mestre Eckhart), filiado à ordem dominicana, grande 

neoplatonista, parte de uma concepção inversa de Tomás de Aquino, no sentido 

que Deus não conhece porque é, mas é porque conhece. Deus seria o máximo 

da universalidade, se a vista deve ser incolor para enxergar todas as cores, Deus 

não deve ter nenhum ser para ser causa de todo ser. Pai seria inteligência, o 

Filho o viver, e o Espírito Santo esse, Deus é uno e “a imóvel unidade, o repouso, 

a solidão e o deserto da deidade”.109 O Mestre, sucessor do neoplatonismo de 

Agostinho, Avicena e Alberto Magno, vê a alma como substância espiritual, e vai 

além de Agostinho sobre as faculdades da alma (memória, intelecto e vontade), 

fala da “citadela” ou centelha da alma. Uma centelha do intelecto divino, una e 

simples, este é incriável e incriado; tal preposição permitiu novas construções da 

moral e que o homem pertenceria ao Uno. 

A fim contrastar os métodos atuais das ciências, o método de Eckhart 

para alcançar o conhecimento absoluto, propõe que o indivíduo intencionalmente 

abstraia sua própria representação mental de qualquer coisa, de forma a ter uma 

identidade formal com o objeto representado. Com inspiração doutrinária 

abstrativa de Aristóteles, coloca-se a mente num estado deserto, estado sem 

conhecimento algum, este é o conhecimento absoluto do objeto representado.110 

O tema é recorrente, hodiernamente, em Agamben, e na concepção de 

inoperosidade e pura potência.111  

 
108 AZEVEDO, Leandro Vilela de. As obras de John wycliffe inseridas no contexto 
religioso de sua época: da suma teológica de Aquino ao concílio de Constança, 
dos espirituais fransciscanos a Guilherme de ockham. 2010. 493 f. Tese 
(doutorado em história social) – universidade de São Paulo, São Paulo, SP, p. 
24-25. 
109 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 869. 
110 AUSGUSTO, Luís m. Eckhart the “unconscious”. Revista filosófica de 
Coimbra, v.17, n.33, marco, 2008, p. 155-168. p. 166. Disponível em:  
https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/eckhart_the_unconscious. 
Acesso em: 07 de out. 2018. 
111 AGAMBEN. Giorgio. A Potência do Pensamento. Ensaios e Conferências. 
São Paulo: Autêntica Editora, 2015. 
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John Duns Scot, franciscano, escocês, teve estudos em Paris e lá 

lecionou, além de ter estudado em Oxford. A estrutura de seu pensamento era 

que Deus era objeto da teologia, a metafísica e a filosofia estudam o ser 

enquanto ser. Assim, a filosofia só pode entender Deus enquanto ser, mas não 

Deus em si. O homem conhece a partir do sensível, logo, só conhece do ser o 

que os sentidos captam; mas não há conceito direto para substancias imateriais 

e inteligíveis em que situa o divino.112 A ideia de Eckhart está longe de ser 

simples, há uma dialética mística que envolve um homem de profundo amor a 

Deus, um sentimento intenso da presença divina e que requestava a dialética 

como meio de comunicar aos homens toda essa profundidade, densidade de 

seus sentimentos. 

Para evitar que a ciência se tornasse uma simples lógica, para evitar que 

não houvesse diferença entre metafísica (estuda o ser) e a lógica (estuda o 

conceito), Scot faz uma divisão. A essência conteria tanto o universal quanto o 

individual, mas com eles não se confundiria; o universal é produto do intelecto 

cujo fundamento está nas coisas, a indeterminação da essência permitirá isso, 

de modo que nosso intelecto captaria nos indivíduos a essência e lhe atribuiria 

universalidade.113 

A posição de Scot (também a de Aquino) tentou limitar o alcance da 

filosofia no século XIII, buscando uma convivência pacífica entre teologia e os 

demais conhecimentos, mas o século XIV apresentava-se uma crítica que se 

iniciava desafiando o próprio Scot. Ockham parte da ideia de limitação da 

filosofia de Scot e vai além, insurge-se ao realismo de Scot e cria um abismo 

entre filosofia e teologia.114 

Guilherme de Ockham pertencia à ordem franciscana, estudou em 

Oxford, devido aos problemas internos da ordem religiosa causados pelos 

problemas mencionados (como o excesso de poder e a ordem franciscana), 

Ockham, na carta aos frades menores, opõe-se ao então papa por meio de 

críticas aos escritos de João XXII, com apoio dos franciscanos, os argumentos 

 
112 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 736-737. 
113 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 746. 
114 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 796-800. 
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centrais são azoados na pura razão e experiência. Chega a criticar a legitimidade 

do imperador pela coroação, que viria do povo ao decidir eleger um governante 

para si.115 A estratégia tem no plano de fundo a ideia de Aristóteles sobre a 

constituição da política e do bem comum, não será a religião nem a filosofia que 

poderão dizer o que é o bem comum, apenas a reta razão é capaz de discernir 

o que é o bem comum.116 

O que caracteriza o nominalismo de Ockham é a visão ontológica que 

restringe a existências às entidades individuais (substância e qualidade), as 

entidades universais são afastadas (meros conceitos e palavras).117 Não se trata 

de ser o primeiro a entender que universal não existe, ou que tentou provar, mas 

que assim compreendeu e provou,118 para sua época. Fora pregado a ideia do 

 
115 Interessante apontar que a legitimidade não é apenas o reconhecimento 
internacional de um Estado, mas há outro sentido, este que interessa ao contexto 
apresentado, mas um mais importante que precede o anterior, a legitimidade é 
o reconhecimento da população que os que lhe governam são os verdadeiros 
titulares do poder e tem o direito de exercê-lo, criando e aplicando direitos 
dispondo para tanto, do monopólio da força (HERNÁNDEZ, José López. El 
concepto de legitimidad em perspectiva histórica. Revista cuadernos 
eletrónicos de filosofia Del derecho, - el institut de La universitat de valència, 
Espanha, n. 18, v. 1, 2009, p. 153-166. p. 156. Disponível 
em:https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/116/124. Acesso em: 06 de 
out. 2018.  
116 CAMPELO, Olívia Brandão Melo. A ideia de justiça na crise moral 
contemporânea. 2016. 119 f. Tese (Doutorado em direito) – PUCSP, São Paulo, 
SP, p. 25. 
Oportunamente, Ockham, no campo jurídico, não trata do plexo de direitos como 
os naturais ou os positivos, a imago dei dá dignidade e liberdade que são 
levantadas por meio de um complexo de direitos subjetivos. Estes direitos 
subjetivos teriam sua alçada para além da negligência da filosofia do direito para 
com tais, transcende o técnico-jurídico, chega ao plano da ética, moral e política. 
(GUERRA FILHO, Willis Santiago; e CANTARINI, Paola. Teoria poética do 
direito. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2015). Para uma análise do problema e sua 
correlação com os direitos humanos, ver: GUERRA FILHO, Willis Santiago. 
Sobre a origem medieval de noções modernas como a de direitos humanos, 
Revista Panóptica, Vitória, v.8, n.2, p. 15-40, jul/dez. 2013. Disponível em:  
http://www.panoptica.org/seer/index.php/op/article/view/308/329. Acesso em: 05 
de out. 2018. 
117 LEITE JUNIOR, Pedro. O nominalismo psicológico acerca dos universais em 
João Buridano. Revista Ágora, Espírito Santo, v.1, n.2, 2011, p. 225-242. p. 32. 
Disponível em: 
http://www.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/viewFile/159/145. Acesso em: 
03 de out. 2018. 
118 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 799. 
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princípio da redução necessária, que se deveria reduzir A para B quando 

possível, pois a interpretação “redução como irreal” mostra que A é mera 

ficção.119  

O papa João XXII hostiliza os franciscanos por meio da bula cum internon 

nullos, declarando heresia a partir da interpretação de que Jesus e seus 

apóstolos não tinham bens, nada possuíam e que não tinham direito de uso 

sobre os bens, nem compra nem venda, na forma do direito civil. Esta concepção 

papal atacava diretamente o modo de vida franciscano, dividiu a ordem naqueles 

que seguiriam Pedro e os rebelados que seguiriam São Francisco. Ockham foi 

um rebelado, contesta a tese papal por meio de uma regressão histórico-

teológica até Adão e Eva, assinalando que antes do pecado original não havia 

propriedade, mas distribuição comunitária do uso das coisas. Logo, a 

propriedade não é criação divina, mas humana com fundamento no direito e na 

vontade dos homens.120  

Ockham abalou a estrutura social medieval e o pensamento escolástico, 

pensamento que veio a se tornar soberano na Europa. No plano jurídico instou 

os juristas a procurarem fundamentos no indivíduo, da vontade expressa e 

positivada, seja dos homens ou de Deus, não mais na natureza e de sua ordem. 

No futuro, estas ideias vão dar estofo para as teorias de Hobbes e Locke 

moldarem o positivismo jurídico.121 

O nominalismo de Ockham dá base para criar uma definição de certeza 

cientifica (percebida como empirismo radical) que não reconhece válida para o 

indivíduo qualquer proposição que não imediatamente evidente ou passível de 

 
119 IMAGUIRE, Guido. Ockham’s razor and chateaubriand’s goatee. Revista 
Manuscrito – Rev. Int. Fil., Campinas, v. 31, n. 1, p. 139-154, jan.-jun. 2008. p. 
144. Disponível em:  
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/manuscrito/article/viewFile/8642
095/9586. Acesso em: 12 de out. 2018. 
120 MARQUES, Gabriel Lima. A liberdade como direito subjetivo no pensamento 
de Guilherme de Ockham. Revista quaestio iuris, Rio de Janeiro, v.8, n.2, 2015, 
p. 807-825. p. 815-817. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/16900/12727. Acesso 
em: 14 de out. 2018. 
121 MARQUES, Gabriel Lima. A liberdade como direito subjetivo no pensamento 
de Guilherme de Ockham. Revista quaestio iuris, Rio de Janeiro, v.8, n.2, 2015, 
p. 807-825. p. 819-820. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/16900/12727. Acesso 
em: 14 de out. 2018. 
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dedução de uma preposição imediatamente evidente para os sentidos. As ideias 

de Ockham vão levar o pensamento medieval para além da escolástica por meio 

da via moderna.122 Assim nascerá o homem moderno cuja filosofia moderna 

ostenta razão hábil a afastar a autoridade de Aristóteles (ainda havia o uso das 

lições, mas com interpretações completamente diferentes dos seus 

antecessores).123 Com efeito, podemos cogitar que o ponto de virada da 

modernidade seja justamente o enfrentamento dos dois grandes pilares 

ocidentais, a Igreja Católica e Aristóteles.124 

Erasmo de Rotterdam percebe que o que está em jogo é o debate da via 

antiqua e da moderna. A primeira é de via solidária, da bondade de Deus, 

herdeira do necessitarismo grego e do platonismo radical que veem o Deus 

Cristão como uma natureza boa ou como o bem. A via moderna separa a fé e a 

razão, suprime-se as essências e os universais, afasta tudo que é divino 

reverberando grandes rupturas morais, Deus deixa de ser natureza e passa a 

ser liberdade, não há vinculação alguma com as sagradas escrituras, senão 

arbítrio e o imprevisível.125 

Erasmo, ainda, concorda com algumas lições de Ockham, em Contra 

vanam curiositatem in negotio fidei de 1402 e no seu De concórdia metaphysicae 

cum lógica de 1426, no sentido de que a tentativa de lógica para a metafísica e 

da metafísica para a lógica no século XIV pouco traria frutos, a razão natural não 

pode conhecer Deus, e as essenciais não mais do que abstrações, logo 

metafísicas e em breve teologia. Aponta, outrossim, que o erro do realismo é crer 

que o universal do intelecto, a existência do universal separadamente e 

abstratamente, abstrata e separadamente nas coisas e em Deus.126 A discussão 

 
122 NASSARO, Silvio Lúcio Franco. A unidade da verdade em Erasmo. 2005. 183 
f. Dissertação (Mestrado em filosofia) – universidade de São Paulo, SP, p. 49. 
123 GILSON, Etienne. A filosofia na idade média. Tradução: Eduardo Brandão. 
São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 816-818. 
124 CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura 
emergente. Tradução: Àlvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 2006. 
125 NASSARO, Silvio Lúcio Franco. A unidade da verdade em Erasmo. 2005. 183 
f. Dissertação (Mestrado em filosofia) – universidade de São Paulo, SP, p. 49-
50. 
126 Ainda, há que se fazer a defesa que Erasmo não era um ockhamista, havia 
um ceticismo em seus escritos, mas tinha esperança de uma verdade única 
acessível ao homem em algum grau. De forma que ainda se pode falar em um 
escritor cristão, impaciente com os dogmas religiosos, mas metafísico em sua 
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aqui tratada terá influência direta no pensamento moderno, apesar do 

preconceito com o pensamento medieval, o debate sobre o estatuto ontológico 

dos universais é a viga mestre, ainda que oculta, dos pensadores modernos. 

No século XVII, a concepção prevalecente foi a do conceptualismo. 

Admite-se a existência dos universais, mas que não ostentam correspondência 

com a realidade. Distancia-se um pouco do nominalismo radical que vê os 

universais apenas como palavras, e a realidade seria uma coleção de 

indivíduos.127 A linha conceptualista influenciará tanto racionalistas quanto 

empiristas, vide Descartes (1596-1650) que em princípios da filosofia, entende 

que o universal não existe na coisa, somente no espírito. O francês elegeu como 

primeiro princípio “não aceitar jamais alguma coisa como verdadeira que eu não 

conhecesse evidentemente como tal”,128 também no item 59 da sua obra 

princípios de filosofia, expõe que “Os universais derivam apenas do facto de no 

servirmos de uma ideia para pensar várias coisas particulares que tem certa 

relação entre si”, e que “quando num mesmo nome compreendemos as coisas 

representadas por tal ideia, esse nome é também universal”.129 Essa linha de 

pensamento marca a proposta de desenhar um observador que é distinto do 

objeto (natureza e o mundo) a ser desvendado e dominado. Pondera-se que o 

objeto pode ser conhecido às minúcias, distinguindo-se o verdadeiro do falso, 

caminhando pela verdade, pela clareza.130 

Interessante o contraste que Francis Bacon tem com Descartes. Ao 

contrário do segundo que marca um racionalismo dedutivo que pouca 

importância dá às experiências, pressupõe proposições universais e pré-

 

natureza mais profunda (NASSARO, Silvio Lúcio Franco. A unidade da verdade 
em Erasmo. 2005. 183 f. Dissertação (Mestrado em filosofia) – universidade de 
São Paulo, SP. p, 52-53). 
127 COXITO, Amândio A. Luís A. Vernei e a filosofia europeia do seu tempo: o 
problema dos universais. Revista filosófica de Coimbra, v.3, n.6, out, 1994, p. 
293-320. p. 295. Disponível em: 
https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/luis_a_vernei. Acesso em: 07 de 
out. 2018. 
128 DESCARTES, René. O discurso do método. Tradução: Paulo Neves. Santa 
Maria: Gráfica e Editora Pallotti. 2005, p. 54. 
129 DESCARTES, René. Princípios da filosofia. Tradução: João Gama. Lisboa: 
Edições 70, Lda. 2004., p. 48. 
130 DESCARTES, René. O discurso do método. Tradução: Paulo Neves. Santa 
Maria: Gráfica e Editora Pallotti. 2005, p. 13-14. 
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determinadas que podem chegar à verdade a partir de casos particulares. O 

primeiro, crítica o método dedutivo racionalista e trata do método indutivo que 

constrói conhecimento a partir dos sentidos e do particular, por meio do 

empirismo há uma escalada do particular até alcançar o conhecimento mais 

geral, o que se pode extrair da expressão: “o fim da nossa instituição é o 

conhecimento das causas e dos segredos dos movimentos das coisas e a 

ampliação dos limites do império humano para a realização de todas as coisas 

que forem possíveis”.131 

O contratualista Locke tenta estabelecer uma doutrina dos universais, 

oferece o empirismo como explicação de conhecimento da realidade, partindo 

do pressuposto de que a realidade tem origem e fundamentação lógica apenas 

na experiência. Rejeita o realismo nos moldes anteriores e propõe um realismo 

diferente do aristotélico-escolástico.132 A ideia os universais de Locke acaba 

ficando muito obscura e confusa, de tal forma que não se sabe ao certo o que 

foi proposto.133 

Entrementes, há posições mais voltadas para o nominalismo radical como 

o de Hobbes (1588-1679) para quem “A mente humana não conhece outras 

ações além das sensações [...]”, assim só podemos conhecer algo que esteja 

em local determinado, com alguma magnitude e suscetível de divisão, “não é 

possível que algo esteja em dois lugares ao mesmo tempo; nem que duas coisas 

ocupem o mesmo lugar ao mesmo tempo”, nada disso é filtrado pela percepção, 

não há significado algum, exarado por filósofos enganados e escolásticos 

enganadores ou enganados.  Por derradeiro, arremata: “Nada no mundo é mais 

 
131 BACON, Francis. Novum Organum ou Verdadeiras indicações acerca da 
interpretação da natureza: Nova Atlântida. Tradução: José Aluysio Reis de 
Andrade. São Paulo: Nova Cultural,1999, p. 245. 
132 COXITO, Amândio A. Luís A. Vernei e a filosofia europeia do seu tempo: o 
problema dos universais. Revista filosófica de Coimbra, v.3, n.6, out, 1994, p. 
293-320. p. 297-298. Disponível em: 
https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/luis_a_vernei. Acesso em: 07 de 
out. 2018. 
133 AARON, R.I. The theory of universals, Oxford, Clarendon Press, 1952, p. 
VII, apud COXITO, Amândio A. Luís A. Vernei e a filosofia europeia do seu 
tempo: o problema dos universais. Revista filosófica de Coimbra, v.3, n.6, out, 
1994, p. 293-320. Disponível em: 
https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/luis_a_vernei. Acesso em: 07 de 
out. 2018. 
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universal que os nomes, sendo cada uma das coisas denominadas individual ou 

singular”.134 

O pensamento hobbesiano ganha relevância porque engendra a matriz 

da Deidade, enquanto transcendente, que não toca o mundo humano, inobstante 

ser garante de um projeto de paz que é o próprio fim do Leviatã. Torna a 

segurança e a ordem uma espécie de transcendental que há de ser atingido no 

plano terreno afiançado no divino, sem, contudo, admitir sacralização no mundo 

humano, tampouco uma ligação metafísica entre o divino e a humanidade, 

competindo ao organismo político-jurídico essa tarefa de envergadura, 

sedimentando-se, assim, o projeto de teologia política maquinal e funcionalista 

que percorre toda a modernidade até o contemporâneo. Somente com o advento 

escatológico e a parúsia seria possível a redenção humana, enquanto esse 

evento histórico não ocorrer, a máquina estatal (contrato social) estará, pela via 

do direito, realizando o controle eficaz do homo lúpus. O nominalismo foi levado 

às últimas consequências na tese hobbesiana, girando o contrato social na pura 

forma que faz controle dos corpos livres, procurando conter a realidade da 

violência resultante da condição humana pecaminosa, até o segundo retorno de 

Cristo.135 

Essa corrente de pensamento não é estranha, pois a idade média, 

segundo as tradições da era cristã, ao colocar a filosofia como serva da teologia, 

o pensar, em última instância a contemplação como passividade, repouso das 

atividades espirituais, um estado abençoado da alma em que o espírito não mais 

busca a verdade, mas com o desiderato de antecipar um futuro, recebendo-o 

temporariamente por intuição, o modo contemplativo “à visão de Deus”.136 A 

modernidade capturou o pensamento e o sujeitou à ciência, e o desenvolveu 

muito no aspecto da atividade do pensamento, pois só seria possível conhecer 

o que se produz, a matemática como pensamento não-empírico por excelência, 

tornou-se ciência das ciências. Aquela visão contemplativa pelo olho invisível da 

 
134 HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, matéria, forma e poder de um Estado 
Eclesiástico e civil. Tradução: Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2009, 
p. 32-34. 
135 HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, matéria, forma e poder de um Estado 
Eclesiástico e civil. Tradução: Rosina D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2009. 
136 ARENDT, Hanna. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Tradução: 
Antônio Abranches. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 7. 
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alma de Platão se torna, por uma espécie de secularização, axiomático com 

Descartes, na sua noite de “revelação” a busca da verdade se torna a busca da 

certeza das leis da natureza entrecruzadas com as leis da matemática; e que 

Hobbes chamaria de “cálculo de consequências” seria a via de produção do 

conhecimento seguro sobre a existência de Deus, da natureza da alma e de 

outros assuntos metafísicos.137  

Immanuel Kant (1724-1804) encabeçou uma corrente idealista ao tema. 

Os universais não seriam apenas sons vocais (nominalismo) nem teriam 

existência independente (realismo). Kant defenderá uma fenomenologia em que 

os universais são categorias fundamentais da razão (noumena), ou conceitos 

secundários que derivam destes. O problema para Kant, assim, para os 

idealistas, é epistemológico.138 Em verdade, na metafísica dos costumes, o 

conhecimento possível se restringiria ao que se apresenta a mim, aos sentidos, 

“ficando-nos assim desconhecido o que eles em si mesmos possam ser”, pois 

não conseguimos, ainda que com grande esforço, conhecer as coisas em si, 

“senão somente ao conhecimento dos fenómenos, e nunca ao das coisas em si 

mesmas”.139 

O filósofo de Königsberg trouxe consistência ao problema da tradição 

empirista que tinha na sensação a fonte de conhecimento, mas incongruências 

eram produzidas quando se deparava com a relação entre sentidos e cognição 

racional.140 Dessa forma, a hipóstase de legitimidade do conhecimento das 

 
137 ARENDT, Hanna. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Tradução: 
Antônio Abranches. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 8. 
138 Contudo, há que se fazer uma ressalva, o idealismo faz uma oposição ao 
realismo no sentido que a realidade última na natureza é a ideia, ou seja, 
depende da concepção intelectual; mas acreditam na realidade das ideias, então 
há uma concepção realista de natureza diversa (HAMLIN, Cynthia Lins. 
Realismo crítico: um programa de pesquisa para as Ciências Sociais. Revista 
Dados – Instituto de Estudos Sociais e políticos (IESP) da unversidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 43, n. 2, p. 00, 2000. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52582000000200006&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 12 de out. 2018). 
139 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução: 
Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70 lda, 2007, p. 99. 
140 SANTOS, José Francisco dos. Conhecimento e instinto em Pierce e Dewey: 
uma epistemologia realista e “naturalizada”. Revista Cognitio-estudos: revista 
eletrônica de filosofia, São Paulo, v.4, n.1, jan-jun, 2007, p. 60-70. p. 60-61. 
Disponível em:  
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ciências modernas, tanto o empirismo britânico como o racionalismo continental, 

foram endossados por uma fundamentação na experiência, mas não neutra, pois 

há formas a priori da sensibilidade e do entendimento, próprios da cognição 

humana.141  Destarte, todo fenômeno seria filtrado pela sensibilidade (espaço e 

tempo), gerando a percepção (juízo analítico); esta seria submetida à razão 

(conceitos e princípios no entendimento) (juízo a posteriori), deste juízo 

escalonado resultaria no conhecimento das coisas para nós.142 

Kant além de tratar da forma de conhecer e do que conhecer, traz uma 

antropologia do ser humano inclinado à violência, precisamente, para o mal. No 

seu Antropologia do ponto de vista pragmático, trata que a vontade própria do 

indivíduo está sempre na iminência de voltar-se contra o próximo em busca da 

liberdade incondicionada, mas, além disso, para subjugar aqueles de igual 

natureza. A pergunta do homem, para Kant, é vista como uma antropologia da 

violência.143 As dimensões do homem (correlação do que faz; o que pode fazer; 

e o que deve fazer de si) que propõe Kant, também tem correlação com as três 

perguntas, na crítica da razão pura, que sintetizavam o interesse da razão (que 

posso saber? Que devo fazer? Quem me é permitido esperar?). Na mesma obra, 

são trabalhados o particular e o universal, como do eu vai ao homem, em que 

surge uma quarta pergunta (o que sou eu?), a essa pergunta, pode-se 

depreender que Kant se afasta de captar uma essência, mas se inclina a 

procurar uma identidade singular. A questão do universal do homem em Kant, 

 

https://www.pucsp.br/pragmatismo/dowloads/6cog_est_v4n1_santos_jose_f.pdf
. Acesso em: 12 de out. 2018. 
141 SILVEIRA, Fernando Lang da. A teoria do conhecimento em Kant: o idealismo 
transcendental. Revista Caderno brasileira de ensino de física - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Santa Catarina, v.19, n. Especial, março, 2002, p. 
28-51. Disponível em:  
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/10053. Acesso em: 12 de 
out. 2018. 
142 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Tradução (primeira parte): 
Clélia Aparecida Martins. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013. 
143 SARDINHA, Diogo. A humanidade na animalidade Kant e a antropologia do 
bem e do mal. Revista Philosophica, Lisboa, v.31, p. 51-64, 2008. p. 51-52. 
Disponível em:  http://repositorio.ul.pt/retrieve/69789/Philosophica%2031-3.pdf. 
Acesso em: 07 de abr. 2019. 
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então, é redirecionada ao singular e particular, num nominalismo 

antropológico.144 

A proposta kantiana não deixou marcas superficiais na história humana, 

mas grande ruptura. Quando Aristóteles buscou captar a essência do homem, 

viu o homem tanto como animal que utiliza a linguagem145 e como animal 

político;146 Kant, por sua vez, viu o homem como objeto do saber e sujeito que 

dá ao saber suas condições de possibilidade, isto é, empobrece o homem num 

empírico-transcendental, de tal forma que a morte do “homem” possibilitou uma 

antropologia moderna, do homem como produto de seu tempo.147 

Não passa incólume à doutrina de Kant um projeto nominalista de 

redenção do homem, a partir do entusiasmo espiritualista que o acompanhou, 

pautado na humanidade ética como única possibilidade em que o conceito se 

colmataria, reivindicando, para tanto, o imperativo categórico, e, portanto, 

dogmatiza a ação. Enquanto a ética não for um atributo universal que permita a 

passagem da infância ao esclarecimento do ser humano, caberá ao direito essa 

via pavimentada que decreta o hiato entre ser e devir, eis o período de contrato 

social, um engendro político-jurídico que permitirá o progresso da humanidade. 

A fundamentação da obediência à ética se torna o dever, dever que nos 

direciona à uma “maioridade”, menoridade cujo culpado são os próprios homens 

por preguiça e covardia de não desenvolverem sua razão e capacidade de 

julgamento, submetem-se ao pastoreio de um diretor espiritual que embrutece 

seu gado e o amedronta dos perigos de andar fora do caminho e sozinho, mas 

que nem seria tão difícil após algumas quedas.148 Brada-se: sapere aude! A 

 
144 SARDINHA, Diogo. A humanidade na animalidade Kant e a antropologia do 
bem e do mal. Revista Philosophica, Lisboa, v.31, p. 51-64, 2008. p. 59-61. 
Disponível em: http://repositorio.ul.pt/retrieve/69789/Philosophica%2031-3.pdf. 
Acesso em: 07 de abr. 2019. 
145 ARISTÓTELES. História dos animais. Tradução: Maria de Fátima Sousa e 
Silva. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da moeda, 2006, p. 193. 
146 ARISTÓTELES. Política. Tradução: Pedro Constantin Tolens. 5ª Ed. São 
Paulo: Martin Claret Ltda, 2001, p. 122. 
147 SARDINHA, Diogo. A humanidade na animalidade Kant e a antropologia do 
bem e do mal. Revista Philosophica, Lisboa, v.31, p. 51-64, 2008. p. 58. 
Disponível em:  http://repositorio.ul.pt/retrieve/69789/Philosophica%2031-3.pdf. 
Acesso em: 07 de abr. 2019. 
148 KANT, Immanuel. O que é iluminismo? Disponível em:  
http://coral.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b47.pdf. Acesso em: 25 de jun. 2019. 
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coragem de pensar nos libertaria de diversas amarras sociais e buscaríamos 

uma emancipação global, trata-se do conceito de humanidade. 

Ainda, o tal nomenum que seria um universal de bem buscado por meio 

do dever é claramente conexo com a figura de Jesus na obra A religião nos 

limites da simples razão. A partir do pressuposto de que o mau começa com o 

pecado bíblico e a razão é o caminho da vitória do bem sobre o mau, o filho de 

Deus é a representação de um homem divinamente intencionado, um arquétipo, 

a fim de semear o bem universal é o ideal “da humanidade agradável a Deus 

(por conseguinte, aquele da perfeição moral possível para um ser do mundo 

dependente de necessidades e inclinações”.149 “Na fé prática nesse filho de Deus 

[...] o homem já pode esperar tornar-se agradável a Deus”.150 

Apesar da exposição do bem ser representado material no filho de Deus, 

logo, possível de conhecimento como fenômeno, o noumenum se torna 

impossível de conhecimento para Kant, o tema da metafísica é explorado de 

forma aprofundada na obra da crítica da razão pura a fim de explorar os limites 

do conhecimento humano e se é possível conhecer a metafísica de forma 

científica, o que resulta na conclusão kantiana de que não seria possível o 

conhecimento da metafísica por padrões científicos.151 Esta conclusão vai ser 

entendida por muitos como o fim da metafísica, outros entenderão apenas que 

a metafísica foi colocada sob novas bases. 

Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, busca conciliar a 

aplicação do princípio moral, o imperativo categórico, com os novos panoramas 

que estavam sendo desenhados pela modernidade. Pressupondo uma base 

contratualista de sociedade, um direito natural derivado da razão e a convivência 

entre arbítrios no Estado, necessário, pois, leis éticas e jurídicas com 

fundamentos racionais e de regramento moral,152 “O direito, portanto, é o 

 
149 KANT, Immanuel. A religião nos limites da simples razão. Tradução: Ciro 
Mioranza. São Paulo: Lafonte, 2017, p. 58-59.  
150  KANT, Immanuel. A religião nos limites da simples razão. Tradução: Ciro 
Mioranza. São Paulo: Lafonte, 2017, p. 59. 
151 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução: Manuela Pinto dos 
Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001. 
152 BARBOSA, Evandro. O problema da legitimidade do direito em Kant e 
Habermas. Revista Kinesis, Marília, SP, v.2, n.4, dezembro, 2010, p, 53-82. p. 
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conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o 

arbítrio de outro segundo uma lei universal da liberdade”. 153 Aqui, a liberdade de 

um termina quando começa a do próximo. A obediência ao direito e de agir 

conforme este se torna uma medida ética para evitar a transgressão da liberdade 

alheia, àquele que transgredi o direito cria um obstáculo à liberdade conforme as 

leis universais, caso em que o direito está vinculado a “uma competência para 

coagir quem o viola”. 

Ocorre que o manuseio dos instrumentos coercitivos está no direito 

positivo, de tal forma que o direito natural necessita realizar-se no direito positivo 

para se valer daqueles. Na verdade, o direito positivo como lei externa, deve ter 

sua fundamentação no direito natural, este mesmo que erige a autoridade do 

legislador. Nessa toada, a diferença entre direito e moral passa ao aspecto 

formal, de forma que aceitar a lei jurídica é estar na legalidade, motivo diferente 

do dever kantiano; já a legislação ética fica no aspecto moral, obediência por 

puro dever.154 

Desde Ockham o jus passa a ser sinônimo de lei, no sentido que o direito 

expressa uma vontade, e a legislação transforma em produto da emanação do 

poder individual. Deixa o direito de observar objetivamente a ordem das coisas 

para analisar o subjetivo, individualista, focado na razão do homem (seja 

empírica seja ideal), suas faculdades e poderes.155 

Este contexto é registrado no “o que é o iluminismo”, em que, por um lado, 

o iluminismo seria maioridade do homem, culpado, pois, de sua própria 

incapacidade de entendimento sem a orientação de outrem e, doutra parte, 
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Acesso em: 12 de out. 2018. 
155 MARQUES, Gabriel Lima. A liberdade como direito subjetivo no pensamento 
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apesar de serem permitidas observações posteriores, quando houver o interesse 

da comunidade, deve haver um mecanismo que torne alguns membros da 

comunidade de modo puramente passivo, para seguirem  orientação do governo 

“para fins públicos ou de, pelo menos, serem impedidos de destruir tais fins. 

Neste caso, não é decerto permitido raciocinar, mas tem de se obedecer”.156 

Necessário destacar que o conceito moderno de dignidade humana é 

cunhado a partir de Kant para quem a dignidade é aquela do humano ser um fim 

em si mesmo, pois as leis viriam da razão. Sem esperar qualquer vantagem, 

senão da ideia de dignidade. Esta não pode ser comparada com o preço que 

ostenta equivalente, a dignidade está acima do preço, não permite equivalente, 

isso é ter dignidade.157 Ocorre que para chegarmos a maioridade mencionada, 

mister uma sociedade ética, que deve ser uma sociedade em que as pessoas 

pensam apenas em fazer o correto, um dever, e que todos devem agir como se 

sua ação se tornasse uma máxima universal. Ocorre que não se pode conhecer 

as coisas além do que estas nos são apresentadas, então, por meio do direito é 

dogmatizado um fim pelo dever. 

Apesar de uma exposição extensa de Kant, este é imprescindível para 

compreendermos os paradigmas da ruptura com um modelo de sociedade 

anterior. A racionalidade universal e suas ideias vão fomentar um direito natural 

baseado na racionalidade, e ao lado de outros acontecimentos como o Romance 

Julia ou a nova Heloísa, em 1761 de Rousseau,158 vão estofar argumentos 

“autoevidentes” na declaração de direitos da Virgínia, que por sua vez, 

influenciaria a revolução francesa e as futuras constituições ocidentais.159 

Com a revolução francesa tem-se o segundo marco na cultura jurídica 

ocidental, a primeira foi com Irnerius ao redescobrir o corpus iuris civiles de 

Justiniano.160 A revolução levou ao Código de Napoleão que veio a espalhar o 
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160 BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. 
Tradução: Nello Morra. São Paulo: Ícone, 1995, p. 63-73; PORTALIS, Jean-



63 
 

 
 

Código Francês inicialmente por movimentos militares. Portalis que teve papel 

decisivo na elaboração do Código Francês, contestou Kant, denunciou os 

abusos do iluminismo, a destruição da tradição, ao ateísmo e materialismo que 

trará algum apoio ao movimento de restauração na Europa pós-napoleônica, 

com intenção de evitar uma tabula rasa de todo passado, mas de um ponto de 

início e chegada.161 

O positivismo emerge da tentativa de transformar o direito em ciência 

(como a física, matemática, naturais e sociais). Ocorre que a fundação das 

ciências paradigmas era a sua avaloratividade (manter o juízo de fato e excluir o 

juízo de valor). A ruptura do mundo moderno requestou um novo perfil de 

cientista, esta renúncia de colocar perante a realidade e ter uma atitude moralista 

ou metafísica, não há mais lógica (finalista) da natureza (como pré-ordenada a 

um fim por Deus ou Cosmos). O direito é estudado a partir do que é, não de 

como deveria ser, o direito como fato, não como valor. O direito deve ser definido 

à exclusão de valores como bem ou mal; justo ou injusto, real ou ideal. Observe-

se que a tentativa kantiana da norma positiva estar de acordo com a natural foi 

enterrada, pois não há juízo de valor.162 

O critério do direito é a validade, se está de acordo com uma produção 

“científica”, seu antônimo a invalidade, se existe ou não; já o valor que não mais 

faz parte do direito tem seu antônimo no desvalor, ou, injustiça. Esta concepção 

vai ao encontro do nominalista Hobbes, para quem, no estado de natureza não 

há como distinguir o justo e o injusto, este critério só surgiria com o comando do 

soberano de um Estado constituído, a ordem é justa.163 O jurista se resumiria a 

alguém que não analisaria o meta direito, aguardaria a norma e a descreveria 

com termos em latim,164 Eros Grau na interpretação marxista do direito e 
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economia, conclui que o direito não é mero reflexo da economia, o direito “não é 

uma representação da realidade social, existente fora dela, porém um nível do 

todo social [...] no qual se expressam as relações sociais”.165 

Um direito desvinculado com a ética, finalidade e conteúdo; que apenas 

preza pelo rigor formal vai permitir tornar o direito uma técnica social para influir 

na conduta humana,166 atributo que é diluído no direito, cria a ilusão de 

desaparecer a dominação transmutada em obrigação e obediência,167 O 

positivismo permitiu que grandes atrocidades fossem legitimadas pela norma 

formal. O teologismo político fomentou a decretação do estado de exceção no 

período nazista. Um direito formal e avalorativo consubstanciado na vontade do 

soberano, permitiu o holocausto e os campos espectrais que se reproduzem 

atualmente. 

A ideia de progresso da humanidade não era algo inato no pensamento, 

era desconhecido antes do século XVII, tornou-se comum no século XVIII, e 

praticamente um dogma universalmente aceito no século XIX. O século XVII 

tinha a ideia embrionária do progresso como acúmulo de conhecimentos através 

dos séculos; já o século XVIII percebia o progresso como uma educação da 

humanidade cujo fim iria coincidir com a maioridade kantiana do ser humano. O 

progresso não era ilimitado, e a sociedade sem classes marxista era 

frequentemente interpretada como uma secularização da escatologia cristã ou o 

messianismo judeu. O século XIX traria a ideia de que o movimento não teria 

nem início nem fim; nascemos passíveis de perfeição, mas jamais seremos 

perfeitos.168 Outro ponto que Kant não deixou no seu sistema filosófico foi uma 

unidade de pensamento, uma arché, que por exemplo, Descartes usaria Deus 

como essa unidade última. Assim, Schilling, e posteriormente Hegel trouxeram 

a ideia de dialética como motor da história. 
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Marx com sua dialética histórica material interpretará que todas as antigas 

sociedades abrigam as sementes de suas sucessoras, assim como da mesma 

maneira como todo organismo vivo abriga as sementes de sua descendência 

balizam a ideia natural da eterna continuidade do progresso na História; porém, 

a sequência contingente de acontecimentos desconexos, apesar de serem 

passíveis de documentação e justificação, não são capazes de garantir ou 

demonstrar uma continuidade de tempo linear e progresso contínuo na História. 

É reconfortante a ideia de que o futuro, do qual não temos outro sentido de 

movimento, guarda um mundo melhor. O progresso foi mito mais bem-sucedido 

da época, a crença irracional do século XIX no progresso ilimitado encontrou 

aceitação universal com o estofo de credibilidade do desenvolvimento das 

ciências naturais que desde a idade moderna, tornaram-se realmente “ciências 

universais” e criaram a perspectiva de explorar o universo. A história, então, 

como processo cronológico contínuo, cujo progresso é inevitável, intrínseco ao 

futuro que guarda um mundo melhor é inevitável e a violência e as guerras se 

justificam como choques dialéticos e rupturas de desenvolvimento científico e 

humano.169 

 Após a Segunda Guerra Mundial, foi necessário rever a imagem de 

pessoa e seu valor que fundava a ideia de personalismo.170 As potencialidades 

animalescas do homem na 2ª Guerra Mundial assolaram a Europa e formaram 

laços transnacionais pela preservação da humanidade e de seus valores.171 O 

direito nominalista inspirado em ideias como a de Kelsen,172 um neokantista, cuja 

legitimidade se daria pelo procedimento, sem a análise do conteúdo, teve um 

simbólico fim de emancipação da razão pelo dever.  

 

2.2 Do laboratório ao shopping; ou a perda do sentido da vida 
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171 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2011, 
p. 6. 
172 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 
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Hanna Arendt, na obra Eichmann em Jerusalém, discorre sobre um 

homem ordinário cuja função levou milhões aos trilhos do desumano, e o 

operador declara com ênfase que viveu toda sua vida de acordo com os 

princípios morais de Kant, especialmente quando à definição kantiana do dever 

cuja compreensão Arendt rebate mencionando que não se deve realizar uma 

obediência cega. Interrogado: “O que eu quis dizer com minha menção a Kant 

foi que o princípio de minha vontade deve ser sempre tal que possa se 

transformar no princípio de leis gerais”.173 Eichmann ao comentar sobre a 

Solução Final dada aos Judeus, num contexto de crime legalizado pelo Estado, 

conclui que suas ações devem ser de acordo com o legislador, no caso, o 

Terceiro Reich.174 Dessa forma, o interrogado deixou de pensar por si, apenas 

operava, e justamente essa ausência da capacidade de julgar, esse estado raso, 

é o que caracteriza a banalidade do mal, visto que o mal para a neokantista 

estaria não como força contrária ao bem, mas que a ausência de racionalidade 

resultaria na falta do bem. 

Em Responsabilidade e julgamento, a neokantista trata que uma das 

críticas ao sistema kantiano é que ele não diferencia lei da moral, apesar da 

autora defender de modo diverso, pois a lei não seria intermediária da moral, a 

moral seria a própria lei para onde e o que um homem fizesse. O mal radical 

para Kant seria uma fraqueza da natureza humana (weakness in human 

naturere), um rompimento do imperativo prático, derivado da escolha da pessoa 

por suas inclinações, logo, Mal Radical, em termos kantianos, seria a exceção 

que a pessoa faz para si diante do julgamento de um caso particular. Esta 

concepção, para a autora, aproxima-se das máximas de Jesus de Nazaré para 

quem deveria perdoar uma transgressão sete vezes por dia e que quanto às 

ofensas “it were better for hum that a millstone were baned about his neck and 

he cast into the sea”. 175 

A partir dessa concepção de Mal, em A vida do Espírito, Hanna Arendt 

menciona que sua pesquisa sobre “O Pensar” fora justificada imediatamente 
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Siqueira. São Paulo: Companhia de letras, 1999, p. 153 
174 ARENDT, Hanna. Eichmann em Jerusalém. Tradução: José Rubens 
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pelo julgamento de Eichmann e o termo “banalidade do mal” que foi empregado 

como banal, raso em detrimento de Mal Radical para descrever as atitudes e 

convicções morais do julgado. Essa expressão não pretendia sustentar nenhuma 

tese ou doutrina sobre o mal, mas que se opunha tradição de pensamento – 

literário, teológico ou filosófico” de mal como algo demoníaco, que opõe a figura 

D’Ele (LC10:18) como que deseja ser como Ele, pretensão de grandes e 

capazes. Ocorre que a definição de mal até então, não se encaixava na 

observação do julgamento em 1961. Eichmann não se parecia com um anjo 

decaído que comete o mal por soberba, por querer ser igual a Deus ou inumano. 

Ele nunca quis ser igual ao Hitler, mas apenas servi-lo da melhor forma possível, 

mas subir na organização como se fosse uma empresa. Não foi em nenhum 

momento observado que praticava o mal como um meio para atingir certos 

objetivos considerados mais elevados e justificariam, ao final, qualquer ação. 

Não se enquadrava naquelas descrições tradicionais de homens que cometem 

o mal por ter o coração petrificado pelo ódio ou, ainda, dilacerado pelo desejo de 

vingança.176 

Hanna Arendt ao discorrer sobre o totalitarismo, compreendeu que se 

torna um espaço em que tudo é possível, inclusive o descarte das pessoas. Ao 

descrever os elementos que se constituem nos regimes totalitários, aponta a 

superficialidade e a superfluidade como características das sociedades de 

massa. Essa sociedade criou o solo fértil onde germinou a ideologia totalitária. 

Aquelas características das sociedades de massa, levadas ao extremo nos 

campos de extermínio dos regimes totalitários; “O que convence as massas não 

são os fatos mesmo que sejam inventados, mas apenas a coerência com o 

sistema do qual esses fatos fazem parte”, as massas buscam um mundo 

coerente, compreensível ainda que ficcional, buscam constantemente o milagre 

da Septuaginta, de tradição judaica e cristã, em que “setenta sábios 

alexandrinos, isolados entre si, apresentaram a mesma idêntica tradução grega 

do Velho Testamento”.177 O que demonstra a ânsia pelo mitos, verdades e 
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certezas que os diferentes sistemas de verdade buscam oferecer, uma 

coerência, um sentido de existir e de estar neste mundo. 

Como um dos milhares que Eichmann mandou aos campos de 

concentração, Primo Levi relata sua experiência nos campos de concentração. 

O tratamento inicial que receberam desafiaram tanto a ideia de realidade que 

não houve palavras que pudessem expressar a ofensa, a aniquilação de um 

homem. Chegou-se ao fundo, não seria possível nada mais baixo, “Condição 

humana mais miserável não existe, não dá para imaginar”. Foram-lhe tirados 

tudo, das roupas, nomes ao gesto de ser ouvido e compreendido. O que sobrou 

foi um homem privado de seres queridos, casa, hábito, roupa, tudo, tudo que 

possuía, agora um ser vazio, reduzido a puro sofrimento, esquecido de dignidade 

e discernimento, e quem perde tudo, não raras vezes, perde-se a si mesmo. 

“174.517” número tatuado no braço esquerdo de um homem que uma vez teve 

um nome.178 Escravos, despojados de qualquer direito, passíveis de injúrias de 

toda natureza sem ordem ou tempo, destinados a uma morte quase certa, 

esperança não lhes resta outra nesse campo que é uma grande engrenagem 

para transformar a pessoa em humano, senão de não consentir em se tornar 

animal, lavar a mão em água suja, sem sabão e se secar com o casaco; engraxar 

o sapato por dignidade; marchar eretos, sem arrastar os pés, para não morrer. 

O reverso ocorreu com Zero Dezoito (Null Achtzen) alguém que aparentemente 

esqueceu seu nome, consentiu que é algo que só pertence a um homem, seus 

olhos que se mostram interiormente oco, nada mais que um invólucro.179 

Os crimes cometidos contra os judeus, em especial, que lhe negavam a 

própria condição de humanos foram caracterizados como o próprio crime contra 

a humanidade. Justamente esta barbaridade da qual não podemos limpar nosso 

passado nos aterroriza e nos persegue, ao crime um castigo que vai muito além 

do cárcere, mas que questiona a própria humanidade do infrator.180  
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O autoritarismo não anda mais de braçadeira ou suásticas desveladas, a 

humanidade absurda também absorveu novos disfarces e colarinhos para 

coleiras antigas. Esquemas burocráticos de paternalismo simulado e servidão 

são estéreis, mas dedicada vaidade de hierarquias que colocam androides em 

torno de obrigações e incumbências inúteis deflagram a distância da atividade 

crítica e inventiva dos homens.181 A paz é a continuação da guerra por outros 

meios “é o verdadeiro desenvolvimento das técnicas de guerra”.182 

Albert Camus propõe que só existe um problema filosófico sério: julgar se 

a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Há pessoas que morrem por não achar 

que vale a penas ser vivida, outras se matam pelas ideias ou ilusões que lhe 

proporcionam uma razão de viver que é concomitantemente, por um lado, razão 

de viver, por outro, uma excelente razão para morrer.183 

Sísifo, anelante e afadigado, firma os pés e mãos a fim de levar gigante 

pedra ao cume de um monte e de lá, vê-la rolar abaixo. Persiste e se repete o 

ato sem cessar.184 Em analogia aos trabalhos humanos, nós nunca o realizamos 

plenamente, apesar de se tornar, assim, uma ação absurda, nos confere razão 

de existência, assim como todas as atividades humanas. Levantar-se, 

locomoção, horas de escritório ou fábrica, refeição, transporte, mais horas de 

fábrica ou escritório, refeição, sono, segunda à sábado, e o domingo o dia que 

marca o início e o tempo da consciência, o momento que se desperta, espanta 

e desafia a continuação; no extremo do despertar: suicídio ou reestabelecimento. 

Os dias passam e o tempo nos carrega, vivemos para o futuro: amanhã, mais 

tarde, com o tempo e consequências afins que convergem para o morrer.185 

Assim, parece que o tempo leva a vida, sem a vida levar o tempo, consciência 

de domingo, que em Sísifo é o momento em que não leva a pedra ao cume, é o 

momento que desce para encontrar a gigante pedra novamente, momento de 

ócio, de contemplação. 

 
181 GAMA, Mauro. O mito e a realidade. p. iii. In: CAMUS, Albert. O mito de 
sísifo. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
182 ARENDT, Hanna. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, 
p. 8. 
183 CAMUS, Albert. O mito de sísifo. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 7-8. 
184 HOMERO. Odisseia. Tradução:  Manoel Odorico Mendes. São Paulo: Atena. 
v. 465-470. 
185 CAMUS, Albert. O mito de sísifo. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 13. 
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Essa consciência do absurdo é bem retratada pelo personagem Mersault 

que ciente da inutilidade de suas ações e do absurdo da vida lhe torna 

absolutamente indiferente com os outros e até consigo mesmo.186 O absurdo 

que não conseguiu ressignificar nem preencher de significado. Então, uma 

pequena provocação, o quanto ainda temos a capacidade de nos sensibilizar 

quando os noticiários ou pesquisas mostram os índices de homicídios, pessoas 

com fome, frio e vítimas de atrocidades? E por quanto tempo podemos sentir 

essa sensação humana, senão até o próximo numerário ou evento ainda mais 

chocante? 

Mas que mundo é este que vivemos agora? Os mitos iniciais foram 

redesenhados pela filosofia, a filosofia foi substituída pelo diálogo científico. A 

metafísica foi descartada pela epistemologia da modernidade como meio 

acessível pela racionalidade, a contemplação se tornou praticamente pecado 

com as reformas calvinistas, o trabalho e o lucro são as edificações para o reino 

dos Céus. A filosofia perdeu espaço como produtora de conhecimento e a 

metodologia válida é empírica e científica. Os mitos apolínios embelezavam as 

dores da vida dos gregos, as tragédias gregas, o grego via na natureza a beleza, 

e por isso, os deuses gregos eram figuras tão belas, a arte poderia ainda salvar 

o homem. Nem mesmo a ciência e a técnica passaram ilesas, a própria ciência 

não pode dar tantas certezas como foi proposto no projeto moderno. 

Diante do nominalismo que paulatinamente ganha terreno na idade média 

até culminar na cisão entre ser e devir, realidade e ideias, tendo como corifeus 

os racionalistas, os valores tornaram-se fluídos e absolutamente relativizados. 

Esse trabalho de desmonte do real nos valores se deveu, inicialmente, a Ockam, 

para quem a vontade se sobreporia à razão, e o querer teria o condão de revogar 

o plano lógico, marcando limite ao cognitivo dos dominicanos, máxime o 

Aquinate, cujas premissas basilares estavam na capacidade racional de 

detecção de pautas éticas objetivas. Com as descobertas de Galileu Galilei e 

Newton, há uma infusão de novas teorias físicas, desaguando no método 

cartesiano de pôr em dúvida toda a verdade concebida até então, ressalvada a 

certeza do exercício do pensamento. Antes, outrossim, Bacon tecera 

 
186 CAMUS, Albert. O estrangeiro. Tradução: António Quadros. Lisboa: Livros 
do Brasil, 2000. 
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considerações sobre a tradição, especialmente à filosofia, desarticulando 

completamente o conhecimento então sedimentado, postulando novel enveredar 

racional direcionado ao pragmático, científico e metodológico, criticando 

acerbamente a ciência primeira denominada de metafísica, por falta de 

comprovação lógica, sem embargo de que não traria qualquer benefício à 

humanidade, reiterando que o bem almejado pela ciência deveria ser de 

estender o aprazível ao maior número, congraçando o utilitarismo. 

No final do século XIX e início do XX, mudanças no conhecimento 

científico desafiaram as premissas postas em que o neopositivismo (empirismo 

lógico ou positivismo lógico) surgiu ao conceito de objetividade do saber 

científico. O neopositivismo vem do círculo de Viena de 1929, em Viena, e 

representado por Moritz Schilick.187 O neopositivismo buscou romper com 

algumas questões de Comte como a noção da ciência não ser responsável pela 

explicação dos fenômenos postos no mundo. Assim como o positivismo clássico 

se inspirou em Newton, o neopositivismo se inspirou em Einstein que operava 

com o postulado da verificação oriundo da inspiração em Mach que descartaria 

a metafísica,188 além de impor um alargamento epistemológico de complexidade 

às ciências. 

Thomas Kuhn, salienta que do progresso da ciência entre as revoluções, 

haveria um estágio pré-paradigmático e um paradigmático. Aquele seria 

marcado pelos debates acerca dos fundamentos do campo de pesquisa até 

algum consenso para a escolha do paradigma que norteará os estudos, assim 

dá-se início ao estágio paradigmático – ciência normal – que vai aprofundar o 

conhecimento com base nesse paradigma.189 É o lapso mais longo cujo foco é 

aperfeiçoamento das técnicas e instrumentos que pertencem ao paradigma, 

 
187 SCHLICK, Moritz. Sentido e verificação. 1988. Disponível em:  
http://www.uapi.edu.br/upload/filosofia/documentos/Schlick%20-
%20Sentido%20e%20Verificacao.pdf. Acesso em 04/12/2018. 
188 LAURENTI, Carolina; LOPES, Carlos Eduardo. Explicação e descrição no 
Behaviorismo radical: identidade ou dicotomia? Revista Psicologia: Teoria e 
Pesquisa, Brasília, v. 25, n. 1, p. 129-136, Mar. 2009. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
37722009000100015&lng=en&nrm=iso. Acesso em 04/12/2018. 
189 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução: 
Beatriz Boeira e Nelson Boeira. 9 Ed. São Paulo: Perspectivas, 2006, p. 77-93 



72 
 

 
 

cuida-se de uma fase, também, de consolidação do paradigma com postura 

conservadora dos cientistas às críticas.190 

Ocorre que há questões que não respondem satisfatoriamente ao 

paradigma empregado, as anomalias. Estas trazem questionamentos sobre o 

paradigma e causam crises. Assim, há aqueles que buscam na ciência normal 

respostas satisfatórias e aqueles que utilizam a ciência extraordinária que busca 

novos paradigmas, se o novo paradigma for aceito, ainda que parcialmente, 

temos uma revolução científica.191 

Inicialmente Thomas Kuhn atribuía à revolução mudanças metodológicas, 

semânticas e ontológicas, todas valoradas igualmente. Mas com as críticas de 

Imre Lakatos e Karl Popper, Thomas Kuhn repropôs sua revolução de modo que 

esta se caracterizava por uma mudança essencialmente semântica, os aspectos 

ontológico e metodológico passaram a ter uma valoração menor.192 

Imre Lakatos comenta sobre a instabilidade de pilares da ciência como 

ciência que pode ser provada causada por Einstein, e que deve ser trocada, mas 

não é simples trocar a verdade provada pelos ideais de verdade provável ou 

verdade por consenso.193 Popper tem uma abordagem diferente, abarca as 

mentiras virtuais como objetos de eliminação não como precaução de evita-los. 

Ousadia para conjectura e austeridade para refutação como a receita de Popper. 

A revolução científica é permanente. A ciência para Popper não pode provar, 

mas desprovar. Assim como a teoria da gravidade de Newton foi melhor que a 

de Descartes pelo trajeto semi-elíptico; esta de Newton foi refutada por Newton 

pelo periélio de Mercúrio; ou seja, a ciência trabalha com conjecturas ousadas 

posteriormente refutadas conclusivamente e seguidas de especulações 

 
190 SZCZEPANIK, Gilmar Evandro. A iniciação e o desenvolvimento da atividade 
científica segundo a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn. 
2005.104 f. Dissertação (Mestrado em filosofia) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, p. 35-36. 
191 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução: 
Beatriz Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: Perspectivas, 2006, p. 107-116. 
192 KUHN, Thomas S. ¿ Qué son las revoluciones cinetíficas? y outros 
ensayos. Tradução: José Romo Feito. Barcelona: Paidós, 1989. 
193 LAKATOS, Imre. Criticism and the methodology of scientific reserch 
programmes. Meeting of the aristotelian society, London, publicado pela 
Oxford Universit Press, v.69, outubro, 1968, p. 149-186. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/4544774?read-
now=1&seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em 03/12/2018. 
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inicialmente irrefutáveis.194 Esse progresso científico, na visão de Popper, deve 

ser possível de comparação, ou seja, “que as duas teorias não sejam 

‘incomensuráveis’, para usar um termo agora muito em voga, introduzido neste 

sentido por Thomas Kuhn”.195 

A modernidade tratou de substituir os pilares de valor e verdade da 

sociedade medieva: Igreja e Aristóteles por outros como razão e ciência. Mas 

estas últimas não ostentam nenhuma solidez, senão uma mudança contínua de 

paradigmas ou refutações diante daquilo que se assumiu como caminho da 

verdade. A fim de manter a dinâmica social sem pilares fixos e sólidos, senão 

num mundo pós-moderno ou líquido, lançamos mão de sistemas autopoiéticos 

capazes de manter a ordem social e os interesses deste modelo de sociedade 

altamente complexa. 

O direito passa a ser o grande alicerce dessa resiliência nos sistemas 

sociais, porquanto seu imperativo acompanhado da sanção, no modelo binário, 

não somente decide o que perturba o contexto da sociedade, como, ainda, 

imuniza o funcionamento dos subsistemas de seus supostos problemas com a 

ameaça de deflagração das sanções, em caris preventivo, ou, mesmo, sua 

incidência em caráter restaurador. O século XX em diante colocou em xeque a 

visão mecanicista, determinista que culminaram no positivismo diante de uma 

visão de complexidade e contingência que se entrelaçam e dão substratos para 

a teoria dos sistemas encabeçada por Niklas Luhmann. 

A complexidade veio pela ciência, pela mesma via que havia lhe 

expulsado, a ciência física se consagrava como capaz de revelar a ordem 

impecável do mundo, determinismo absoluto e perpétuo, regência de uma lei 

única e o átomo como forma original simples. Todavia, o segundo princípio da 

termodinâmica trouxe a extrema complexidade microfísica, a partícula não é o 

tijolo primeiro, senão fronteira de complexidade talvez inconcebível; o cosmo não 

é uma máquina perfeita, mas que simultaneamente desintegra-se e se organiza. 

 
194 LAKATOS, Imre. Criticism and the methodology of scientific reserch 
programmes. Meeting of the aristotelian society, London, publicado pela 
Oxford Universit Press, v.69, outubro, 1968, p. 150-152. Disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/4544774?read-
now=1&seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em 03/12/2018. 
195 POPPER, Karl R. O mito do contexto: em defesa da ciência e da 
racionalidade. Tradução: Paula Taipas. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 78. 
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Dessa forma, estas observações banharam os fenômenos antropossociais que 

devem responder de forma não menos complexa.196 A segunda lei da 

termodinâmica trabalha com a ideia de que a quantidade de entropia de qualquer 

sistema isolado termodinamicamente busca se incrementar com o tempo, até um 

valor máximo; quando uma parte do sistema fechado interage com outro, a 

energia tende a dividir-se por igual até o equilíbrio térmico. Depois de Boltzmann, 

não só a energia, mas toda a concepção de cosmo e universo, assim como de 

ordem e organização.197 A fim de cobrir toda uma complexidade da qual o 

paradigma da física do século XIX constitui apenas uma passagem, ponto entre 

complexidades, a complexidade microfísica e a macrocosmofísica, a teoria dos 

sistemas ganhou terreno, pela sua grande abrangência, quase universal. 

Iniciada com Von Bertalanffy nas ciências biológicas que se expandiu para todas 

as direções.198 

O sistema fechado, como uma pedra, mesa, não conversa energias com 

o exterior, sistema que se retroalimenta em si era inspirado nos antigos 

paradigmas da física, raciocínio cartesiano e do positivismo. O sistema aberto 

vem ao encontro da termodinâmica, do sistema e ecossistema, do sistema para 

um metassistema, abre-se as portas para os sistemas auto-organizadores.199 A 

sociedade e o sujeito passam a ser vistos como um sistema que comunica 

recorrendo-se a nova comunicação, auto reprodução baseada em comunicação. 

A sociedade comunica sobre si, sobre seu ambiente e em si mesma, de modo 

que reduza a complexidade para produzir novos sentidos e mais complexidade. 

A autopoiésis, assim, garante a continuidade do sistema pela sua operação 

fundamental e sua constante recorrência evolutiva.200 A partir da teoria de 

 
196 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução: Eliane 
Lisboa. Porto Alegre: Sulina, 2011, p. 14. 
197 MORIN, Edgar. O método: a natureza da natureza. Tradução: Gabriela de 
Bragança. Portugal: Europa-América, 1977, p. 69 
198 MORIN, Edgar. O método: a natureza da natureza. Tradução: Gabriela de 
Bragança. Portugal: Europa-América, 1977, p, 19 
199 MORIN, Edgar. O método: a natureza da natureza. Tradução: Gabriela de 
Bragança. Portugal: Europa-América, 1977, p, 20-22. 
200 QUEIROZ, Marisse Costa de. O direito como sistema social complexo: uma 
reflexão teórico-social do direito a partir da teoria dos sistemas de niklas 
luhmann. 2003. 140 f. Dissertação (Mestrando em direito) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina. Disponível em: 
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Parsons que percebe a ação como propriedade emergente da realidade social, 

ou seja, para realizar ação, são necessários componentes mínimos, trazendo à 

epistemologia sociológica o papel de identificar os componentes e as linhas 

fundamentais da analítica da ação, desse modo, une, grosso modo, o 

componente de ação de Weber e o sistêmico de Durkheim. Esta análise colhe 

de Weber o esquema fim/meios para saber a intenção e fim perseguido pelo 

autor da ação; enquanto esta ação é norteada por valores, constituição originária 

da sociedade é de caráter moral, não há sociedade sem consensos mínimos 

morais. Assim, ainda, a ação não está mais ao livre arbítrio dos indivíduos, mas 

observando determinações sociais anteriores, logo, a sociedade não é possível 

sem um sistema que a precede e a integra.201 

Para tangenciar o que Luhmann trata de comunicação, mister tratar do 

desenvolvimento da cibernética. A cibernética cuida da comunicação e controle 

entre seres humanos e máquinas, a comunicação transmite mensagem a 

alguém, esta ao se comunicar de volta, replica conexamente à mensagem 

anterior com informações originariamente acessíveis, mas não ao outro. 

Comandar as ações de outro, faz-se por mensagem, ainda que no imperativo 

não difere de uma mensagem de fato. Para comandar eficientemente, é 

necessário conhecer as mensagens daquele que recebe o comando, para 

indicar o entendimento e obediência da comunicação. A situação não difere 

essencialmente se a comunicação é com uma pessoa ou uma máquina.202 A 

mensagem é uma medida de organização assim como a entropia é uma medida 

de desorganização.203 A partir deste breve aporte, é possível entender o conceito 

de comunicação em Luhmann que compreende tanto o ato de emissão de 

comunicação, informação e ao de entender.204 
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203 WIENER, Nobert. Cibernética e sociedade: o uso humano de seres 
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Perceba-se que o centro da sociedade se torna a comunicação, não é 

mais o homem como defendido pela visão antropocêntrica do iluminismo 

simbolizada por Kant de que todo ser racional é um fim em si mesmo “não só 

como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em 

todas as suas acções, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se 

dirigem”.205 Mas está ao entorno da sociedade que é formada não por humanos, 

senão por comunicação.206 Luhmann recebeu influência da teoria biológica da 

autopoiese desenvolvida pelos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela; 

da teoria do cálculo de George Spencer Brown; do construtivismo de Heinz von 

Foerster; da teoria social de Durkheim, Weber e Parsons; de tal modo que deixou 

claro a delimitação de cada sistema.207 Apesar de não ter sido abordado 

especificamente as teorias aqui mencionadas, o escopo foi das concepções 

basilares das ciências modernas que vieram a influenciar a teoria. 

Em que pese o esboço acima o positivismo filosófico acima, o positivismo 

jurídico não se conforma plenamente com os pilares estabelecidos. Tem origens 

diferentes. O direito positivo tem uma relação de longa data com o direito natural, 

que marca a tradição do pensamento jurídico ocidental.208 Kant, que traz grandes 

pilastras ao pensamento moderno, trata que o direito natural deveria se realizar 

no direito positivo para se valer dos instrumentos coercitivos.209 Aliás, desde 

Ockham o jus passa a ser sinônimo de lei, no sentido que o direito expressa uma 

 
205 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução: 
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http://www.revistas.usp.br/plural/article/view/68086. Acesso em 18/12/2018. 
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Habermas. Revista Kinesis, Marília, SP, v.2, n.4, dezembro, 2010, p, 53-82. p. 
57. Disponível em:  
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vontade, e a legislação transforma em produto da emanação do poder individual. 

Deixa o direito de observar objetivamente a ordem das coisas para analisar o 

subjetivo, individualista, focado na natureza racional do homem, suas faculdades 

e poderes.210 Em verdade, a lei, assim, vem a se confundir com o direito.211 

Há dois pressupostos que não podem deixar de ser mencionados sobre 

o positivismo. Primeiro que não há conexão necessária entre como é e como 

deve ser, não é pertinente ao direito reproduzir ditames da moral, valores ético-

políticos ou de qualquer sistema metajurídico (divino, natural ou racional), mas o 

direito ser uma representação de convenções legais sem nortes ontológicos ou 

axiológicos. O segundo é de se fechar seu sistema para a moral ou outros 

sistemas heterônomos, há apenas a autonomia da consciência individual.212 

O positivismo emerge da tentativa de transformar o direito em ciência 

(como a física, matemática, naturais e sociais). Ocorre que a fundação das 

ciências paradigmas era a sua avaloratividade (manter o juízo de fato e excluir o 

juízo de valor). O forjar do mundo moderno requestou um novo perfil de cientista, 

esta renúncia de se colocar perante a realidade e ter uma atitude moralista ou 

metafísica, não há mais lógica (finalista) da natureza (como pré-ordenada a um 

fim por Deus ou pela Inteligência Primeira). O direito é estudado a partir do que 

é, não de como deveria ser, o direito como fato, não como valor.213 

Retorna-se à pergunta: O que é a realidade? Como podemos a conhecer? 

Ela é conhecível? Qual o sentido de tudo isso: a vida. Seríamos como Sísifo? 

Teríamos algum sentido nessa absurdidade? A “história” já buscou diversas 

formas de responder essas perguntas, mas outra pergunta é: ainda nos 

perguntamos isso? A razão da pergunta é de contextualizar o tempo coevo após 

as atrocidades mencionadas no início deste capítulo e do fracasso da ciência 
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de Guilherme de Ockham. Revista quaestio iuris, Rio de Janeiro, v.8, n.2, 2015, 
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como caminho à verdade/certeza colocado em seguida. Sem ter o objetivo de 

adentrar na discussão da classificação entre as modernidades ou pós-

modernidades, faz-se um brevíssimo incurso. Há diversos pensadores que 

afirmam ainda estarmos na modernidade como Habermas que defende a ideia 

de uma modernidade tardia, um projeto inacabado; Geroges Balandier que fala 

sobre supermodernidade dos exageros da modernidade; Anthony Giddens 

trabalha a modernidade tardia e modernidade radical; Terry Eagleton escreve 

sobre modernismo; Ulrich Becc intitula de modernidade reflexiva; Zygmunt 

Bauman inova com modernidade líquida; e Jean-Fraçois Lyotard definiu como 

pós-modernidade. Por motivos epistemológicos, opta-se pela ideia de pós-

modernidade como fracasso ou saturação do projeto moderno no presente 

trabalho. 

Na busca de responder tais perguntas, vem as técnicas. São próteses de 

órgãos ou de sistemas fisiológicos humanos que têm por função receber dados 

ou agir sobre o contexto, num contexto inicial. Estas obedecem ao princípio da 

eficiência, da performance; de forma que não se tem mais o verdadeiro, o justo, 

o belo e nem um outro, apenas o eficiente. No entanto, à medida que o saber 

científico substitui os saberes tradicionais e revelados, é necessário administrar 

a prova, estes aparelhos que aumentam a performance do humano com o 

desiderato de administrar a prova, necessitam de um suplemento de despesas. 

Dessa forma, não há administração da prova nem verdade sem dinheiro. Os 

jogos pelos enunciados (jogos de linguagem- Wittgenstein) vão ser para os 

jogadores ricos, onde os ricos têm mais chance de ter razão. Há uma equação 

entre riqueza, eficiência e verdade.214 

Ao final do século XVIII, quando da primeira revolução industrial, tem-se 

a descoberta de que a riqueza necessita da técnica e a técnica necessita da 

riqueza. A ânsia pelo lucro que impulsiona o desenvolvimento da técnica traz 

uma junção que precede sua junção com a ciência. E o financiamento da ciência 

não é para o desvelamento da verdade, mas do aumento de poder. A relação 

entre justiça e desempenho chegam ao ponto de ser consideradas justas à 

medida em que ela tem chances de ser executada, e estas com o desempenho 

 
214 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução: Ricardo 
Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009, p. 81. 
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daquele que prescreve. O poder legitima a ciência e o direito por sua eficiência, 

e esta por aqueles. A teoria sistêmica luhmaniana se alinha ao contexto em que 

a substituição da normatividade das leis pela eficiência mensurável de 

procedimentos toma parte. O horizonte deste procedimento parte da realidade 

como fonte de provas para a argumentação científica e os resultados para 

prescrições e promessas jurídicas, éticas e políticas, tomando ambas, torna-se 

senhor da realidade, é a capacidade da técnica; reforçando-a, reforça-se a 

realidade e as chances de ser justo e de ter razão. 215  

Na modernidade, o saber era legitimado por metarrelatos, a ciência era 

legitimada pela filosofia; e com a crise da ciência, instaurou-se a crise da razão 

e a incredibilidade dos metarrelatos. O saber, a verdade e a ciência deixam de 

ter fundamentos sólidos. Com efeito, e além, a ciência se torna religião.216 A 

ciência ao lado de outros pontos como a cultura, literatura e as artes a partir do 

final do século XIX, rejeitam o discurso metafísico ou aos "grandes relatos", 

empregados para justificar o conhecimento científico de outrora. A contribuição 

da ciência para o avanço da humanidade deixa de ser uma justificativa, no 

desiderato de mostrar o significado e o alcance dessa recusa às justificativas 

que apelam para as "potencialidades emancipadoras ou revolucionárias" do 

saber, considera que ocorreram alterações de perspectiva quanto à questão do 

processo de legitimação da ciência.217 E é o direito a grande técnica de quem 

ganhou o lance do jogo linguístico, é ele quem vai legitimar e proteger o sistema. 

O direito que outrora Ulpiano conceituou como a arte do bom e do justo 

com fundamento no homem concreto. O dogmatismo impresso nos discursos 

jurídicos impõe a figura do “homem médio”, pura existência carnal e voltado ao 

desempenho, como parâmetro de personalidade a ser aquilatada judicialmente, 

em detrimento do espírito de outrora do direito que deveria buscar o homem 

 
215 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução: Ricardo 
Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009, p. 82-84. 
216 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução: Ricardo 
Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009, p. 130. 
217 CATANI, Denice Barbara. Lyotard, Jean-Françoís. O pós-moderno. Rev. 
adm. empres., São Paulo, v. 27, n. 2, p. 64-65, 1987. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75901987000200011&lng=en&nrm=iso. Acessado em 24 maio 2018. 
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concreto.218 Nesse sentido, há o empobrecimento ontológico do ser; as fontes 

metafísicas e éticas se tornaram supérfluas ao ser humano presente, este que 

tem como única ética o lucro.219  

Quando pensamos no modo de produção capitalista, justiça é aquela 

deduzida analiticamente como racional, perfeita e fruto do progresso humano, 

uma norma neutra de um Estado que nos protege e “positiva” o direito; um direito 

que abomina a violência e preza a liberdade, máxime ao trabalho e à propriedade 

privada. Ocorre que não vemos mais a violência no sentido mais sangrento e 

brutal nos é simbolizado. A violência pré-moderna foi marcada pela ideia da 

morte por meio do sangue; a sociedade moderna usou a violência como 

disciplina por meio da deformação dos indivíduos; a sociedade atual emprega a 

violência da positividade (sentido sociológico) por meio de signos e significantes 

que ludibriam a semântica da liberdade e coerção.220  

Deveras, o sujeito do desempenho do contexto atual é aquele que não é 

mais estritamente sujeito (sentido etimológico subject to; sujét à), mas um auto 

empreendedor, empreende-se a si mesmo, auto explora-se, pois imagina estar 

livre para o desenvolvimento de um planejamento próprio, imediatamente o da 

liberdade positiva; mediatamente à violência contra si próprio.221 A eidética 

contratualista planificada do ser entre os dois eixos perpendiculares da estrutura 

cartesiana - o lucro que verte à liberdade; e a violência que verte à soberania -, 

lastros do homo lúpus que incorpora a aspiração arquitetada de felicidade na 

modernidade mediante perversão e egoísmo, dispõe de liberdade e propriedade. 

O próprio corpo se torna mercadoria e é ludibriada pela sensibilidade corporal 

que causa caos e violência numa doentia razão à fundação do contrato social 

que concede ao soberano o poder de gerir o homem do estado de exceção e 

 
218 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. Considerações genéricas sobre os direitos de 
personalidade. Revista Conselho da Justiça Federal, Brasília, v. 25, 2004, p. 
70-73. p. 71. Disponível em: 
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/606/786. Acessado em: 
22 de ago. 2018. 
219 ZENNI, Alessandro Severino Valler. A crise do direito liberal na pós-
modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2006, p. 65-66. 
220 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência. Tradução: Enio Paulo Gianchini. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p. 183-184. 
221 HAN, Byung-Chul. Topologia da violência. Tradução: Enio Paulo Gianchini. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2017, p.24-25. 
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vida nua da natureza, passa-se a homo sacer na cidade controlado pelo 

soberano,222 doravante, a ciência absorverá completamente os valores da 

humanidade e consorciada ao capitalismo orquestrará o comportamento 

humano, de forma a emergir o ser humano, o cidadão, num Estado Democrático 

de direito que é um homo sacer insacrificável, digno de proteção pelos direitos 

humanos e, a um só tempo, matável, derrelicto e atomizado na massificação 

social. 

O corpo define a vida. A razão instrumental, presente concorrentemente, 

a um só tempo, no sistema capitalista e na burocracia do Estado, estabelece 

qual a ação humana conforme o projeto de bem comum arquitetado pelo poder. 

A universalização dos direitos humanos, projeto político assumido pelas 

revoluções burguesas retira a humanização do homem em virtude da 

uniformização coletivizada que submete o homem a um projeto de neutralização 

ideológica empregada pela teoria dos direitos subjetivos que adormece os 

ânimos na distribuição equalizada de supostos direitos exsurgidos das normas, 

a fortiori constitucionalizadas.223 Essa massificação e violência por meio da 

exploração são feitos a partir dos núcleos duros e fundações do direito burguês 

que se inserem como conceitos básicos de teoria geral do direito, tais quais os 

direitos subjetivos, sujeito de direito e as formas jurídicas a-históricas, sem a 

devida dialética histórica material hábil a demonstrar a exploração do homem 

pelo homem por meio de uma segunda fetichização no liame do mercado, além 

da primeira sobre a mercadoria.224  

Toda essa violência sistemática e desmoralizante é legitimada pelo 

discurso do direito que promete garantir a segurança e o bem-estar aos corpos 

dóceis, este mesmo direito que é monopolizado pelo soberano, portanto, há o 

controle da morte e vida das pessoas por meio da política da vida; e aos que 

pensam que os direitos humanos, fundamentais ou de personalidade são 

 
222 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O Poder Soberano e a Vida Nua I. 
Tradução: Henrique Burigo. 2ª. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010, p. 104. 
223 ZENNI, Alessandro Severino Valler. O sentido da existência e papel do direito 
no projeto de vida. Congresso Nacional do CONPEDI, Curitiba-PR, 2016, p. 
155-172. p. 162. 
224 PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Teoria geral do direito e marxismo. 
Tradução: Sílvio Donizete Chagas. São Paulo: Editora Acadêmica, 1988, p. 15-
30. 
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puramente bons e belos, há que ser destacado o campo jurídico225 dos jargões 

e monopólio de um saber operado conjugado com a observação histórico-

política. Ferramenta de mil usos. O direito foi usado em proveito das classes 

operárias e da burguesia – dos malfeitores contra os juízes – das vítimas contra 

os malfeitores. E nunca foi visto na história que os direitos humanos fossem 

exercidos em proveito de todos. O problema com os direitos humanos é que 

ninguém poderia tirar partido deles senão em detrimento de alguns homens. O 

aparecimento dos direitos humanos atesta a decomposição do conceito do 

direito. Esses não juristas, que foram os inventores dos direitos humanos, 

sacrificaram-lhe a justiça, sacrificaram o direito. Progresso? Difícil acreditar.226  

Deveras, a fabricação de sujeitos hodiernos, destacados de qualquer 

aspecto ontológico, tem sua consciência e valores práticos projetados por meio 

analíticos de quantidade e qualidade de direitos. De tal forma, os explorados não 

enxergam ganhos na luta, senão pela via jurídica, a quantidade por advir de 

maior número de normas benéficas na sua relação social como a trabalhista; ou 

a extirpação normativa de atos como a tortura, consequentemente, haveria 

valorização da dignidade humana. A alienação quanto ao cenário jurídico é tão 

grande que os sujeitos de direito vão militar por carrear mais e melhores 

mercadorias, pois esta é a forma jurídica imposta ao seu tempo de trabalho, ao 

seu lazer, e à sua personalidade, é neste cenário que “para muitos, é 

inconcebível que haja um horizonte das lutas e das revoluções maior que a 

própria luta por direitos humanos”.227 Assim, luta-se por mais leis benéficas, por 

um discurso cada vez mais enraizado, e a vitória dessas disputadas é dada ao 

soberano para que este reafirme sua posição perante homo sacer vitorioso. Este 

que não conhece vitória além de mais correntes e bolas mais pesadas nas 

pernas, este que só conheceu a régua de Lebos do mercado. 

 
225 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003, p. 226. 
226 VILLEY, Michael. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 162). 
227 MASCARO, Alysson Leandro. Direitos humanos: uma crítica marxista. 
Revista Lua Nova, São Paulo, n.101, v.1, 2017, p. 109-137. p. 135-136. 
Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
64452017000200109&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 14 de jul. 2019. 
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Entrementes ao declínio do projeto filosófico ocidental, houve uma 

inversão de sentidos, não mais se realizando a filosofia, mas filosofa-se a 

realidade. Essa gaiola limitadora alavancou um anseio teológico na realidade, já 

que as portas da metafísica se fecharam, destacando os homens da realidade 

para uma projeção falaciosa de paraíso imanente.228 Neste palco, só um Deus 

imanente tem espaço. 

A sociedade de consumo é fenômeno ao qual não se sabe exatamente o 

seu marco, há divergências, mas que teria início por volta de 1920, e as relações 

humanas, suas relações existenciais, se baseiam na mesma relação que o 

consumidor tem com seu produto. De acordo com Bauman, as relações 

humanas passam por uma reconstrução na sociedade de consumidores e das 

suas relações humanas de forma que se assemelham ao das relações entre os 

consumidores e os objetos do consumo. Esse feito notável foi alcançado 

mediante a anexação e colonização, pelos mercados de consumo, do espaço 

que se estende entre os indivíduos.229 Isso significa, que a sociedade de 

consumo promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma 

estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 

alternativas.230  

No contexto da sociedade de consumidores, o sujeito não é apenas 

consumidor, o consumidor também é mercadoria, característica disfarçada e 

encoberta. Assim como numa prateleira, aquele produto inserido no meio de 

tantos outros, vai buscar se destacar e se tornar atraente para os demais 

consumidores, com o fim de sair dessa invisibilidade e imaterialidade que o 

rodeia, pois, essa invisibilidade equivale à morte.231 A sociedade feita de massa, 

quando “assada”, não permite a distinção dos seus ingredientes básicos (leite, 

 
228 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2000, p. 19-20. 
229 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadorias. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008, p. 19. 
230 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadorias. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2008, p. 71. 
231 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em 
mercadorias. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
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farinha, ovo, etc), não há individualidade nem identidade, só “massa”. Pulverizar 

as individualidades é um meio eficiente de dominar os homens, entortar as linhas 

do telus humano para o mercado e afastá-los da metafísica, similar ao campo de 

concentração nazista, mas voltado para o mercado.  

A personalidade do ser é a de um produto, seu valor é baseado nas coisas 

que tem, nos adornos que o revestem; de conteúdo vazio, precisa do dinheiro a 

fim de transpor as qualidades universais de Deus para sua casca vazia. Não há 

metafísica, não há o Deus cristão, há coisas, é-se coisa. O consumo é que vai 

moldar a personalidade e sua identificação social, o não consumo também é uma 

escolha de consumo; e sobre o valor na sociedade de consumidores, seu valor 

supremo, não é outro, senão o da felicidade, uma vida feliz. Este é tão intenso, 

que a infelicidade é malvista e gera exclusão do indivíduo que exterioriza tal 

pecado. O sujeito se perde nas ilusões de consumo, nas suas promessas de 

felicidade, na fomentação de desejos infinitos e a criação de necessidades 

insaciáveis ciclicamente, tornando-se cada vez mais infeliz.  

Esse empobrecimento teleontológico da personalidade vem ao encontro 

do cálculo, do capitalismo e da ciência moderna. O capitalismo não busca a 

riqueza material, mas o domínio da quantidade que subjuga as diferenças, as 

qualidades. O cálculo, por sua vez, é atributo da razão, não sua totalidade, esta 

concepção cria uma ideologia econômica que o ser racional, o homem 

nominalista, é um puro ser de cálculo, e que seu comportamento pode ser 

calculado e programado como um computador.232 E a personalidade é 

gravemente afetada neste contexto, pois o cálculo nominalista vai tratar como 

irreal e desconsiderar tudo que não puder ser traduzido em números. 

A sociedade moderna traz novas identidades e fragmenta o indivíduo, 

antes visto como uno. Desde o final do século XX, os nossos parâmetros como 

indivíduos sociais vem se fragmentando, inflige a percepção de identidade como 

sujeitos integrados.233   Stuart Hall apresenta 3 concepções de identidade: a do 

sujeito do iluminismo, sociológico e pós-moderno. O sujeito do iluminismo era 

 
232 SUPIOT, Alain. Homo juridicus: ensaio sobre a função antropológica do 
direito. Tradução: Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2007, p. 11-13. 
233 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução: 
Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 11 Rio de Janeiro: DP&A editora, 
200, p. 7-9. 
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concebido uno, centrado, dotado de razão, consciência e ação, a identidade 

existiria com o nascimento, um núcleo, denota-se uma individualidade 

exacerbada e masculina. O sociológico tinha esse mesmo núcleo com contornos 

novos, voltado para suas relações, uma identidade interativa, a identidade deixa 

de ser imutável e solipsista. O sujeito pós-moderno é uma consequência do 

anterior, cada vez mais provisório, variável e efêmero, temos várias identidades 

fragmentadas que até podem ser contraditórias ou não resolvidas; a identidade 

passa a ser definida historicamente.234 

Parece que saímos de uma caverna narrada por Platão para outra, um 

pouco diferente. Não há motivo para sair da caverna que está cheia de 

guloseimas e luxúria sem fim, as sombras da caverna antiga ganharam cores e 

efeito 3D. Grandes filmes de ideologia americana passam em telões da caverna 

com todos os tipos de efeitos especiais. Há uma vida sem preocupação, uma 

vida para o agora, não há que se esperar o paraíso se podemos comprá-lo; uma 

vida em que o Estado me garante direitos como sujeito de direito, alguém que 

enquanto participador do sistema econômico será feito viver. Não há que se 

pensar, há que se viver. Somos a sociedade do agora, o amanhã é tarde demais. 

Somos aqueles que vivem rapidamente, querem e pensam rapidamente; não há 

tempo para a reflexão, para o pensamento crítico, para o metafísico. Só podemos 

estar no verdadeiro paraíso. 

A saída que o presente trabalho presta ao cenário desenhado, passa por 

dois três dispositivos peremptórios para a rede de poder que instaura e articula 

a crise e o desespero do sentido de vida coevo: o tempo, a vida e a verdade que 

necessitam um dos outros para orquestrar e entrelaçar as redes de poder e 

captura do humano. 
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3. BIOPOLÍTICA; OU A ENTRAGA VOLUNTÁRIA DA VIDA AO SOBERANO 

 

O primeiro ponto que se deve tratar ao título do tópico é definir o objeto 

de pesquisa: a vida. Em primeiro, deve-se reconhecer que a definição de vida na 

civilização ocidental é polissêmica, isto é, não dispomos de um conceito e vida 

que unifique a multiplicidade de significados e atribuições que o termo vida 

assume na cultura ocidental. Dessa maneira, o termo vida caracteriza-se pela 

polissemia, tal constatação permite sujeitar-se às mais variadas perspectivas 

que consideramos centrais no contexto civilizatório ocidental moderno e 

contemporâneo. Desta consideração inicial, mister observá-lo no interior de um 

agenciamento complexo.235 

Pode-se ainda, fazer a pontuação de que o problema ao redor da vida, 

tangencia, sob uma visão técnica, utilitária e pragmática de mundo, num mundo 

secularizado, articulado em torno de uma concepção de produção e consumo 

instantâneo da vida, a perquirição do sentido da vida é aproximada de uma 

interpretação metafísica ou mesmo de uma fase da vida, passageira, como a 

adolescência ou confinada à intimidade mais restrita da esfera privada de um 

adulto.236 

Conforme pode ser percebido no capítulo 1 deste trabalho, em algum 

momento, deixou-se de perseguir as perguntas fundamentais, como a verdade 

e o sentido da vida, passou-se, na verdade, a procurar por meio delas uma 

legitimidade das relações de poder e organização social. A filosofia, em algum 

momento, foi dominada pela paixão à técnica e a legitimou, e como se quisesse 

ser aceita pelas ciências, fez-se de tudo para parecer com sua paixonite. A 

filosofia deixou a contemplação do conhecimento, do amor pelo conhecimento, 

para se preocupar com resultados concretos, econômicos e comerciais em 

detrimento de questões fundamentais.237  

Nesse sentido, reforça-se a justificativa do trabalho a partir de Agamben 

e Nietzsche, um apontamento deste último é que de todos os meios de elevação, 

 
235 PELBART, Peter Pál. Vida capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: Editora 
Iluminuras, 2003, p. 114. 
236 FERRY, Luc. O homem-Deus, ou, O sentido da vida. Tradução: Jorge 
Bastos. Rio de Janeiro: Difel, 2007, p. 18. 
237 FERRY, Luc. Aprender a viver: filosofia para os novos tempos. Tradução: 
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o sacrifício humano, os sacrifícios humanos, o que mais elevaram os homens 

em todas as épocas. É possível que um único pensamento fosse capaz de 

desvelar toda a glória dos empreendimentos anteriores: “o pensamento da 

humanidade sacrificando a si mesma”. Mas a humanidade se sacrificaria em 

favor de quê ou o que ou quem? Uma vez que este pensamento conste no 

horizonte do palpável, o conhecimento da verdade restará o caminho objetivo 

efusivo a que tal sacrifício fosse adequado, “pois para ele nenhum sacrifício é 

grande o bastante”.238 

Se temos dificuldade em perceber a transcendência e a teologia 

subterrânea que vincula antropologicamente o princípio da vingança e o princípio 

da justiça, a verdade dos deuses e do sistema judiciário, se não perseguimos as 

raízes da violência fundadora que se transfigura religiosamente no sagrado e 

evolui para as formas mais desenvolvidas e racionais dos modernos sistemas de 

proteção jurisdicionais, não é por estarmos longe hoje, à margem do religioso e 

das formas sacrificais, mas por permanecermos no interior delas.239  

Questionarmos estas questões fundamentais, da vida, do seu sentido e 

do nosso lugar no cosmos, questionar-nos das condições de possibilidades 

humanas de reconhecimento da posição ou da situação no caudal vital em que 

o ser humano está inserido. É uma pergunta que retornaria à verdade, à querela 

dos universais e à crítica da razão pura, ou seja, a vida perpassaria a totalidade 

do cosmos ou é apenas um instante nas categorias de espaço e tempo? Ainda, 

seriamos um equívoco da matéria tal como o mito de Epimeteu? No instante em 

que o homem toma consciência em geral de si e do mundo, surge a necessidade 

de investigar a contingência de que há mundo e que antes não há e de que o 

mundo mesmo é e não antes não é, coloca-se a si mesmo como objeto de 

dominação cujo centro ancora-se fora e além do mundo.240 Feita algumas 

considerações iniciais, pretende-se tratar da vida, nessa rede de interesses cujo 

 
238 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Aurora: reflexões sobre os preconceitos 
morais. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004, p. 42. 
239 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche: o humano como memória e como 
promessa. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 42. 
240 SCHELER, Max. A posição do homem no cosmos. Tradução: Marco 
Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 86-87. 
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rizoma material ou imaterial persegue-se na sua arqueogenealogia por meio das 

instituições e do direito. 

O Estado Democrático de Direito contemporâneo apresenta-se aos 

cidadãos como um grande aliado, um grande Pai que garantirá a convivência 

pacífica e harmoniosa entre os semelhantes, defesa contra as tiranias, na 

proteção da liberdade, igualdade e fraternidade daqueles que estão sob a tutela 

do soberano. Ocorre que entre a soberania e o direito há um liame de violência 

que deve ser explorado. Assim, deve ser rediscutido como objetivo específico a 

soberania a fim de alcançar o objetivo geral da vida neste subcapítulo, dentro de 

uma análise crítica e de violência. Assim, busca-se cartografar um cenário de 

captura da vida pela soberania com mecanismos de poder e que são colocados 

de encontro com concepções clássicas como a do contratualista Thomas 

Hobbes de forma a contestar as questões temporais e da narrativa natural 

proposta pelo contratualista. 

O resgate da figura arcaica do direito romano do homo sacer é central na 

leitura do tema, a figura do matável, mas insacrificável. Duplamente capturado e 

duplamente exilado, tanto pela esfera dos homens quanto da divina, fisgado e 

sem proteção, a vida nua é que fundamenta a soberania. Há uma dialética de 

direito e violência cíclica. O direito é fundado na violência, e o poder constituinte 

derivado maneja os dispositivos, como forma de violência, assegurando ao 

direito um movimento cíclico, que preme por uma ruptura, por uma profanação. 

Mesmo com a declaração de direitos que ostenta um discurso de aspecto 

emancipador, o discurso do direito ainda captura a vida nua e a coloca sob a 

égide de novos dispositivos deflagrados pelo soberano. O poder do soberano, 

que outrora “fazia morrer ou deixava viver” vai ser adaptado ao “fazer viver ou 

deixar morrer”, de forma a englobar não só os corpos individuais, mas toda uma 

massa humana em cálculos e estatísticas de poder, como o controle das taxas 

de natalidade, mortalidade, a vida e a morte, enfim o biopoder. 

Michel Foucault cunhou alguns conceitos que têm repercutido com vigor 

nos debates atuais e que serão explorados a fim de contextualizar o problema 

que se pretende levantar. Perquire-se uma crítica que se direciona à captura da 

vida pelo poder e seus cálculos de forma a demonstrar suas raízes. Dessa forma, 

um dos conceitos mais eminentes de Michel Foucault cura do biopoder, 

constituído de uma série de fenômenos, um conjunto de mecanismos que na 
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espécie humana constitui suas características biológicas fundamentais e que 

serão integradas às estratégias políticas, num engendramento geral de poder.241 

O conceito de biopolítica surgiu, pela primeira vez, no pensamento de Michel 

Foucault, numa palestra proferida no Rio de Janeiro, intitulada Nascimento da 

Medicina Social. Porém, apenas na publicação de A Vontade de Saber e, depois, 

com os cursos ministrados no Collège de France, intitulados Em Defesa da 

Sociedade, Segurança, Território e População e Nascimento da Biopolítica, que 

Michel Foucault dá a importância e a amplitude que esse conceito tão próprio 

merece.242  

O poder de “fazer morrer ou deixar viver”, clássico da soberania, começa 

a partir do século XVIII a sofrer transformações profundas nos seus mecanismos 

a ponto de o soberano começar a fazer viver e deixar morrer como uma máquina 

funcional se desenvolve concorrentemente com a biopolítica. O homem ocidental 

aprende pouco a pouco o que é ser uma espécie viva num mundo vivo, ter um 

corpo, condições de existência, probabilidade de vida, saúde individual e 

coletiva, forças que se podem modificar, e um espaço em que se pode reparti-

las de modo ótimo. Pela primeira vez na civilização ocidental, o biológico reflete-

se no político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível que só 

emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em 

parte, no campo de controle do saber e de intervenção do poder.243  O poder era, 

em civilizações anteriores o direito de apreender algo, do tempo, dos corpos, até 

que a própria vida com o privilégio de suprimi-la.244 

 
241 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 3. 
242 DANNER, Fernando. O sentido da biopolítica em Michel Foucault. Revista 
estudos filosóficos, São João del-Rei, v.4, n.1, 2010, p. 143-157. p. 152. 
Disponível em:  https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art9-rev4.pdf. Acesso em: 07 de abr. 
2019.  
243 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 
Tradução: Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 
Rio de janeiro: Graal, 1988, p. 134. 
244 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 
Tradução: Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 
Rio de janeiro: Graal, 1988, p. 128. 
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O poder, que se interlaça como uma rede nas diversas relações sociais, 

e que permite relações hierárquicas e institucionais pode ter seu pressuposto de 

validade a partir da cosmovisão antropocêntrica que se consolidou como eixo 

central do projeto moderno. Um método cientifico que pudesse trazer uma sólida 

fundamentação epistemológica em torno das condições de possibilidade 

humana era necessária e que alcança em Kant a grande figura da visão moderna 

objetivante do mundo, uma relação entre o sujeito pensante e uma exterioridade 

objetiva do mundo, fulcrada na acepção de que apenas podemos conhecer os 

fenômenos que se apresentam na categoria de tempo e espaço, assim, 

apreensível pelos sentidos; o noumenon não é possível de conhecimento, pois 

está fora da dimensão de movimento humano de tempo e espaço.245 Esta 

constatação é importante ao tema na medida em que permite a construção de 

um mundo mecanicista, um mundo que pode ser visto como a interação entre 

matéria e energia estabelecidas em leis de funcionamento pela física clássica, o 

modelo de ciência moderna por excelência; assim, também, o macroscópico que 

observa a regularidade dos movimentos dos corpos celestes, rumo ao 

microcósmico na interpretação de leis que orientam os corpos humanos; e, em 

última análise, a vida pode ser apreendida e determinada em sua regularidade 

biológica.  

Um ponto que deve ser esclarecido é que Michel Foucault desenvolve 

uma concepção das relações de poder, diferindo daquela do poder como lei ou 

como direito originário cedido para constituir uma soberania. Para isso, desloca 

sua análise das teorias jurídico-políticas tradicionais que atribuem ao Estado a 

centralidade do poder. O poder para Foucault, deve ser visto na forma de uma 

rede que se interliga e permeia todo o corpo social. Além disso, o poder não pode 

ser caracterizado de forma sumária nem ser fundamentado como repressivo, de 

tal forma que caracterizaria um poder de negar condutas, apenas como um poder 

de dimensão negativa, vai além, há um aspecto positivo que não deve deixar de 

ser considerado, é preciso perceber seu aspecto positivo (aquele lado que o faz 

 
245 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução: Manuela Pinto dos 
Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001. 
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tornar-se ideológico, aceito coletivamente), isto é, o de formação de 

individualidades e de rituais de verdade.246 

Oportuno realizar uma breve diferenciação entre os conceitos de biopoder 

e biopolítica. Michel Foucault, ao longo de suas reflexões, apresenta a biopolítica 

como conceito que expressa a racionalidade técnico-administrativa-gerencial 

proveniente de relações de saber e de poderes integrados à modernidade por 

meio da ação governamental, esta que circunda o cuidado e o controle sobre a 

vida e a morte da população, da espécie e da segurança do território. De outro 

giro, o biopoder vincula-se com a normatização, às imposições disciplinares, aos 

sistemas de vigilância e controle da vida.247  

A governamentalidade mencionada, é explana por Michel Foucault da 

seguinte forma: primeiro, o significado da palavra “governamentalidade” seria o 

conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises, reflexões, os 

cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, ainda 

que deveras complexa de poder que tem por objeto a população, como forma 

sintomática de saber modal da economia política e que constitui aspecto técnico 

essencial como dispositivos de segurança; em segundo lugar há a tendência, 

uma linha de condução ocidental que continuamente preme ao governo sobre 

os outros, evidenciando, por um lado,  o desenvolvimento de uma série de 

aparelhos específicos de governo, e de outro lado, o desenrolar de inúmeros 

saberes; governamentalidade, ainda constituiria o resultado do processo pelo 

qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou o 

Estado administrativo, viu-se pouco a pouco "governamentalízado".248  

 Para Michel Foucault, professor do Collège de France, durante a segunda 

metade do século XVIII, surge uma nova tecnologia do poder que não se 

 
246 DANNER, Fernando. O sentido da biopolítica em Michel Foucault. Revista 
estudos filosóficos, São João del-Rei, v.4, n.1, 2010, p. 143-157. p. 143-144. 
Disponível em:  https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/revistaestudosfilosoficos/art9-rev4.pdf. Acesso em: 07 de abr. 
2019. 
247 BAZZANELLA, Sandro Luiz. A centralidade da vida em Nietzsche e agamben 
frente à metafísica ocidental e a biopolítica contemporânea. Tese (Doutorado em 
Ciências Humanas). 472 f. p. 126. Universidade Federal de Santa Catarina. 
Florianópolis, 2010. 
248 FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no 
Collège de France (1977-1978). Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008, p. 144. 
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confunde com o disciplinar, mas que a afeta e a integra, uma não exclui a outra 

porque são de níveis diferentes; enquanto o poder disciplinar afeta o corpo 

individual na sua multiplicidade, a biopolítica vai focar na massa global e dos 

processos próprios da vida como o nascimento, a morte, a doença, a doença e 

etc.249 Se no passado a teoria clássica da soberania concedia ao soberano o 

poder de “fazer morrer ou deixar viver”, a racionalidade sugere o poder da 

regulamentação, um poder científico, que faz viver ou deixa morrer”.250 A saúde, 

doença tanto do grupo quanto da população, torna-se objeto do poder soberano, 

a partir do século XVIII, em virtude das diversas atuações que o Estado passa a 

ter; a distribuição gratuita de medicamentos na França, de Luís XIV a Luís XVI, 

de amplitude variável e a criação de órgãos de consulta e de informação251 

reforçam a ideia. 

Um dos pontos que Foucault e Agamben divergem sobre o tema é do 

surgimento do biopoder, porquanto para Foucault o biopoder emergiria na 

modernidade em razão do desenvolvimento de saberes e mudanças sociais, 

enquanto Agamben tratou que a biopolítica é um poder inerente à soberania e 

remete aos tempos remotos, cuja confirmação está na figura romana que expõe 

do Homo sacer. Michel Foucault pensava que o surgimento do biopoder tinha 

relação com a explosão demográfica e a industrialização, de modo que os 

instrumentos de poder eram, inicialmente, disciplinar com origem no século XIII, 

em nível local e de forma fracionada, mas que com os eventos mencionados, 

muitas coisas não eram capturadas pelos dispositivos do poder, tanto em detalhe 

quanto à repercussão na massa.252  

 Esse breve contexto de biopoder, biopolítica e governamentalidade 

expostos a partir dos conceitos de Michel Foucault tratam de temas caros à teoria 

 
249 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France 
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(1975-1976). Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 
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251 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Tradução: Roberto Machado. Rio 
de Janeiro: Graal, 1979, p. 194. 
252 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France 
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do Estado, como a soberania, legitimidade, poder e violência. Postas as 

premissas investigativas por Michel Foucault, urge seja oferecido o método 

arqueogenealógico de investigação da origem e fundamentos de um contexto de 

captura da vida pelo Estado e sua eventual relação com o sagrado ou religioso. 

 Os juristas romanos sabiam o que significava “profanar”, o sagrado ou o 

religioso (sagrado quando pertencia aos desuses celestes; religioso quando 

pertenciam aos deuses infernais) eram aquelas coisas que não concerniam ao 

mundo dos homens, mas ao dos Deuses. O sagrado ou o religioso se tornava 

intangível ao livre uso dos homens e do comércio “não podiam ser vendidas nem 

dadas como fiança, nem cedidas em usufruto ou gravadas de servidão”.253  

Para que algo fosse transportado da dimensão do direito dos homens ao 

sagrado ou religioso era necessário consagrar (sacrare), inversamente, a 

restituição ao plano humano contém a lógica da profanação. Complementa-se 

que o ato que desrespeitasse, violasse o sagrado ou o religioso, denominava-se 

“sacrilégio”. “Puro” seria o lugar que teria se descolado de sua destinação aos 

Deuses dos mortos, de forma que não era nem sagrado nem religioso, mas 

liberados de qualquer destes gêneros. O “puro” seria o restituído ao uso comum 

dos homens, que ocorre de forma não-natural, isto é, por meio de um ato humano 

de profanação.254  

Ao contrário do senso comum, Agamben faz uma releitura da palavra 

religião, que etimologicamente, não deriva de religare (o que liga e une o divino 

como humano), porém de relegere que remonta ao que há de atitude hesitante 

e de atenção na relação com os deuses, de maneira que religio não se vincula 

ao que liga os homens, mas o que trata de mantê-los distintos.255 A operação 

que regula e realiza a operação de separação é o dispositivo do sacrifício, 

“dispositivo” é um termo chave na leitura de Michel Foucault que Giorgio 

Agamben trata brevemente em três pontos. 

O primeiro ponto é que o dispositivo abrange um conjunto heterogêneo, 

capaz de integrar virtualmente qualquer coisa, linguístico e não linguístico no 

 
253 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução: Selvino José Assmann. São 
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254 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução: Selvino José Assmann. São 
Paulo: Boitempo, 2007, p. 65.  
255 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução: Selvino José Assmann. São 
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mesmo título como discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, 

proposições filosóficas etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se 

estabelece entre esses elementos. O segundo ponto é que o dispositivo sempre 

tem função estratégica e é conectado a uma relação de poder. O último ponto é 

que se trata de algo geral, uma rede porque abrange em si a episteme, que seria 

aquilo que uma sociedade permite distinguir e aceitar como científico ou não.256 

Dessa forma, a profanação seria o contradispositivo, ou seja, aquilo que restitui 

ao uso comum dos homens o que lhe foi retirado pelo sacrifício.257 É justamente 

entre o uso e a profanação que se situa o direito como uma parte chave do 

dispositivo que assegura a separação. Um direito sacrificial que afiança o político 

como sagrado, a política sacra e o sacrifício do direito, este que constrói o lícito 

e o ilícito do espaço público, ambiente artificial e cultural. 

René Girard faz uma leitura de grandes contos culturais e conclui que a 

operação do sacrifício exige um nível de desconhecimento. Os fiéis não 

conhecem nem devem conhecer o papel da violência. Há uma teologia do 

sacrifício que pressupõe e preme pelo desconhecimento.258 O mistério do 

sacrifício tem razão de ser, pois os homens põem-se à obediência, sem 

sentirem-se violentados, em uma máquina alienante, alimentada por um 

imperativo absoluto, como a ordem de um Deus. A função do sacrifício é 

justamente apaziguar as violências e evitar a explosão de conflitos,259 existe um 

círculo vicioso da vingança e nas eventuais sociedades em que ela inexiste a 

razão reside no plano das instituições: é o poder judiciário que afasta a ameaça 

da vingança. Não há propriamente uma supressão da vingança, mas uma 

represália exercida e confiada a uma autoridade soberana e especializada no 

seu domínio, as decisões desta instituição são sempre como a última palavra da 

 
256 AGAMBEN, Giorgio. O que é um dispositivo? Revista Outra Travessia, 
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vingança.260 Isto posto, conclui-se que o poder Judiciário, em última análise, tem 

uma correlação com sacrifício, portanto, a mesma função, mas o sistema 

judiciário é infinitamente mais eficaz. Só é possível existir se associado a um 

poder político realmente forte. Como qualquer outro progresso técnico, cura-se 

de uma arma de dois gumes, servindo tanto à opressão quanto à liberação. É 

sob este aspecto que ele se mostra aos primitivos que, neste ponto, têm sem 

dúvida um olhar bem mais objetivo que o nosso. Se atualmente sua função é 

visível, significa que é porque ela escapa ao retiro necessário a seu adequado 

exercício. Com efeito, aqui, qualquer compreensão é crítica: coincide com uma 

crise do sistema, com uma ameaça de desintegração. Por mais imponente que 

seja, o aparelho que dissimula a identidade real entre violência ilegal e violência 

legal sempre acaba por perder seu verniz, por se fender a finalmente 

desmoronar. A verdade subjacente aflora e a reciprocidade das represálias 

ressurge, além apenas de forma teórica, como uma verdade puramente 

intelectual que se mostraria aos eruditos, mas como uma realidade sinistra, um 

círculo vicioso do qual se pensava ter escapado, e que reafirma seu poder.261  

Há uma simetria entre o sacratio e a soberania que lança novo viés sobre 

aquela categoria do sacro, a investigação não se restringe à fenomenologia 

religiosa, mas sobre a própria soberania. A correlação do sagrado com a 

soberania já fora observada outras vezes e justificada diversamente, e que não 

seria o resíduo secularizado da dimensão religiosa de todo poder político nem o 

de garantir a fundamentação de uma sanção teológica. A hipótese que Agamben 

trabalha é de que a sacralidade é, sobretudo, a forma originária da implicação 

da vida nua na ordem jurídico-política, e o sintagma homo sacer elenca, nomeia 

algo como a relação “política” originária, isto é, a vida enquanto, na inclusão 

exclusiva, serve como referente à decisão soberana. Sacra é a vida apenas na 

medida em que está presa à decisão soberana, e ter tomado um fenômeno 

jurídico-político (a insacrificável matabilidade do homo sacer) por um fenômeno 

genuinamente religioso é a raiz dos equívocos que marcaram no nosso tempo 

tanto os estudos sobre sacro como aqueles sobre a soberania. Sacer esto não 
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é uma fórmula de maldição religiosa, que sanciona o caráter unheimlich, isto é, 

simultaneamente augusto e abjeto, de algo: ela é, ao contrário, a formulação 

política original da imposição do vínculo soberano.262  

A estrutura do sacratio representa tanto a impunidade da matança quanto 

a exclusão do sacrifício. Homo sacer é uma figura que suspende a aplicação da 

lei do homicídio, dos homens, mas não poderia ser sacrificado; isto é, a figura 

ficaria fora do nomos, da lei humana, e também impedido de ultrapassar à esfera 

divina. Há, para além disso, uma dupla exceção e uma dupla captura que se 

aproxima da estrutura de exceção soberana. Diante disso, temos que “A vida 

insacrificável e, todavia, matável, é a vida sacra”.263  

 A figura do homo sacer é, pois, a figura originária da vida capturada pelo 

soberano, e conservaria a memória de exclusão originário por meio da qual se 

edifica a dimensão política. É justamente o espaço entre o religioso e o profano 

que se erigiria o espaço político da soberania, uma zona de indiferença entre 

sacrifício e homicídio. Assim, temos que a esfera soberana é aquela em que se 

mata sem cometer suicídio e sem celebrar um sacrifício, a vida que foi capturada 

nesta esfera é a matável, mas insacrificável.264  

Um dos pilares eidéticos da sociedade moderna é o contrato social. Em 

que se pode destacar a figura de Thomas Hobbes. O contrato social proposto 

pelo teórico político trabalhava com o pressuposto de que viver em uma república 

“é a precaução com a sua própria conservação e com uma vida mais 

satisfeita”,265 a fim de sair de um estado de guerra de todos contra todos, 

consequência da natureza humana de amar a liberdade e o domínio sobre 

outros, e que demandaria um poder “visível capaz de os manter em respeito e 
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os forçar, por medo do castigo, ao cumprimento dos seus pactos e à observância 

das leis de natureza [...]”266– o Leviatã. 

O pacto seria instituído com uma multidão de homens que, por maioria, 

atribuiriam o direito ao soberano de representar a todos eles, mesmo os que 

votaram contra, a fim de garantir a paz entre si e com os demais homens. 

Nenhum homem poderia se valer de qualquer pacto anterior contraditório com o 

atual nem poderia firmar futuros sem o consentimento do soberano, nem mesmo 

com Deus poderia pactuar sem que fosse por intermédio e consentimento do 

soberano, aquele que representa a pessoa de Deus, pois “disso somente é 

capaz o lugar-tenente de Deus, o detentor da soberania abaixo de Deus”.267  

Giorgio Agamben apresenta, então, uma crítica radical da modernidade 

política, ao fazer um retorno reflexivo às origens míticas do direito, e suas 

pesquisas trazem conclusões que vão de encontro à hipótese da origem 

contratual da sociedade e do Estado – notadamente percebida e brevemente 

indicada acima, um dos pilares da moderna racionalidade política – denunciando 

a operação ideológica de “racionalização” que consiste em descrever a gênese 

do espaço político a partir do “mitologema” do contrato, por encobrimento de sua 

dimensão religiosa-sacrificial.268  

 A releitura proposta por Agamben ao contrato social que trata como “mito 

de fundação da cidade moderna” é que o estado de natureza é o estado de 

exceção, e que a cidade não é apresentada por um instante, mas um contínuo 

movido e operado pela decisão soberana. E se o contrato originalmente remete 

à vontade, a releitura refere-se à vida do cidadão que dá o elemento político 

originário, a vida aqui não é a vida do mundo grego em que bíos seria a vida 

qualificada e zoé vida natural, mas da vida nua do homo sacer que transita numa 

 
266 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de uma república 
eclesiástica e civil. Tradução: João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da 
Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 143.  
267 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de uma república 
eclesiástica e civil. Tradução: João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da 
Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 148-150. 
268 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Notas sobre direito, violência e sacrifício. 
Revista Doispontos, Curitiba, São Carlos, v.5, n.2, 2008, p. 39. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/14659/9838. Acesso em: 31 de 
mar. 2019. 
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zona de indiferença e de trânsito continuo entre o homem e a fera, entre a 

natureza e a cultura.269  

A violência encarnada no estado de Hobbes não seria uma época real, 

um passado cronológico à fundação da cidade, mas um princípio interno, não 

anterior, que considera a cidade um estado de exceção, o homo hominis lúpus, 

ou a ideia do homem lobo do homem, que não trata do homem como uma besta 

natural, mas antes, crava sua existência numa zona entre humano e ferino, 

lobisomem, “homem que se transforma em lobo e lobo que torna-se homem: vale 

dizer, banido, homo sacer”.270 Dessa forma, a violência do estado de natureza 

nunca é um estágio superado, uma ameaça removida nos primórdios da vida 

política: de forma diversa, a violência constitui na polis como seu princípio 

interno, de modo que se mantém presente como possibilidade permanente da 

decisão soberana sobre o estado de exceção.271  

Walter Benjamin na Crítica da violência – crítica do poder trata que uma 

crítica da violência pode ser definida como a representação entre direito e justiça. 

A violência que é inerente aos meios tem ponto de intersecção com o direito por 

este tratar dos meios e fins. A violência pode ser meio para fins justos ou injustos, 

ocorre que o sistema judiciário não coloca um critério da própria violência como 

princípio, um sistema supostamente acima de qualquer dúvida, apenas os 

critérios para seu uso. O direito, em especial o direito natural, naturaliza as 

relações sociais e a violência como meio para fins justos; enquanto o direito 

positivo busca a legitimidade do meio e uma violência construída 

historicamente.272 Benjamim continua uma corrente de dialética marxista e a 

coloca num ciclo como aporia, a violência que erige o direito e a violência que o 

conserva. A fim de romper com essa aporia, do poder constituinte originário 

 
269 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução: 
Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 115. 
270 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução: 
Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 112. 
271 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Notas sobre direito, violência e sacrifício. 
Revista Doispontos, Curitiba, São Carlos, v.5, n.2, 2008, p. 33-47. p. 40. 
Disponível em: https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/14659/9838. 
Acesso em: 31 de mar. 2019. 
272 BENJAMIN, Walter. Documentos de cultura, documentos de barbárie: 
escritos escolhidos. Tradução: Celeste H. M. Ribeiro de Sousa. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1986, p. 160-161. 
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fundado na violência e o poder constituinte derivado que manejam os 

dispositivos estatais, ou seja, a violência que funda o direito e a violência que o 

assegura, suscita a violência divina, aquela segundo a qual o direito não 

sequestra. 

Benjamin usa da figura de Deus como oposição ao mítico, o poder divino 

que se opõe ao mítico. O poder mítico é aquele que impõe limites e a igualdade, 

concedendo direitos para proteger o pouco dos fracos, e a mesma proteção do 

poder aos que mais tem; o poder mítico, ainda, é aquele que juridicamente 

remonta ao processo de culpa da vida pura e natural, que encarcera o homem 

inocente e infeliz, expia sua culpa e absolve o culpado, não da culpa, mas do 

direito. Este poder mítico exige sacrifícios, o poder divino os aceita e absolve.273 

Ou seja, o uso de uma violência não capturada pelo direito poderia dar vazão ao 

encerramento da aporia apontada. 

Pode-se assim concluir que a “vida nua” é a figura suporte e portadora do 

nexo entre direito e violência, situa-se duplamente capturada, tanto pelo direito 

como pelo divino, contraditoriamente, mas conjuntamente negada em cada qual 

de suas esferas por meio de um conjunto de rituais, práticas e de saberes. Assim 

como Benjamin buscou tocar à dialética por meio de um fator externo, tentou dar 

ao dispositivo, ao sacro um novo uso, que é o caminho que tratado a seguir, a 

vereda da profanação, o contradispositivo. 

Profanar é uma operação não-natural que devolve à esfera do uso comum 

dos homens o que lhes foi retirado pelo sacrifício, aquilo que lhes escapa 

tangência, o divino ou religioso. Assim como Benjamin propôs a profanação de 

uma dialética de direito e violência por meio de um fator externo lhe empregando 

um novo uso, há outras formas de profanar. 

A forma mais simples de profanar é contagiar, do contato no mesmo 

sacrifício que retira algo da esfera humana para a divina, por exemplo, se um 

ritual separa partes de uma criatura para os Deuses, basta que os homens 

 
273 BENJAMIN, Walter. Documentos de cultura, documentos de barbárie: 
escritos escolhidos. Tradução: Celeste H. M. Ribeiro de Sousa. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1986, p.172-173. 



100 
 

 
 

comam a parte que seria reservada aos Deuses. Os participantes do rito devem 

criar um contágio profano ao que era separado e petrificado.274  

Outra forma de profanar é atribuir um novo uso incongruente com o 

sagrado. Nietzsche quando comenta das três metamorfoses do espírito: o 

camelo, o leão e a criança, busca a profanação da moral metafísica ocidental. O 

espírito forte, sólido e cheio de respeito pede cada vez por coisas mais pesadas, 

e ao se ajoelhar para que seja colocada mais carga, uma besta de carga que vai 

em direção ao deserto como um camelo. Na extrema solidão do deserto tem a 

metamorfose de seu espírito para o do leão que busca liberdade, almeja ser o 

rei de seu deserto, o espírito do leão ruge pelo “eu quero” e seu inimigo o dragão 

que já não lhe chama de senhor nem de Deus, senão de “tu deves”; ocorre que 

o dragão representa todos os valores já criados e o leão vai se deparar com um 

vazio, o leão é incapaz de criar novos valores e aqui surge a última metamorfose, 

o leão se torna criança. A criança é inocência, esquecimento, recomeço, 

movimento primeiro, uma santa afirmação que é necessária para o jogo da 

criação.275  

Atualmente concentra-se no Estado democrático de direito a dignidade da 

pessoa humana, que apesar de ter um lado emancipador, robora as declarações 

de direito que a integram como dispositivo da vida nua à violência dos 

mecanismos de poder. Quando Francisco Campos afirmou que o Estado deixou 

de velar pela segurança noturna dos particulares, passou a “assumir funções de 

criação e de controle em todos os domínios da atividade humana”,276 tal 

afirmação só reforça o direito como um dispositivo foucaultiano. Aliás, Francisco 

Campos parecia tratar o direito como mutável, contingente e politicamente 

maleável, de modo que mostrava grande aptidão em justificar mudanças 

políticas e estruturais por meio de diversas teorias nacionais e estrangerias.277  

 
274 AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Tradução: Selvino José Assmann. São 
Paulo: Boitempo, 2007, p. 66. 
275 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falava Zaratustra. Tradução: Antonio 
Carlos Braga. São Paulo: Lafonte, 2017, p. 30-31. 
276  CAMPOS, Francisco. O estado nacional: sua estrutura. seu conteúdo 
ideológico. EBook: www.cpdoc.fgv.br, 2002, p. 166; Também em: CRARY, 
Jonathan. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. Tradução: Joaquim Toledo 
Jr. São Paulo: Ubu Editora, 2016. 
277 SEELAENDER, Airton Cerqueira Leite; CASTRO, Alexander Rodrigues de. 
Um jurisconsulto adaptável – Francisco Campos. In: Os juristas na formação 
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Nesse ponto, insta lembrar que o Ato institucional nº 5, de 1968, declarava em 

seu preâmbulo que a medida era exigência para que “assegurasse autêntica 

ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa 

humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de 

nosso povo (...)”.278 A fim de mencionar um caso estrangeiro, oportunamente sul-

americano, o ditador Jorge Rafael Videla que deu o golpe na Argentina e 

conduziu o país a uma das mais sanguinolentas ditaduras da história declarou 

respeito aos direitos humanos como além de uma obrigação perante a lei ou 

declarações internacionais, mas da profunda convicção cristã da dignidade como 

valor fundamental;279 de tal modo que a dignidade humana que fundamenta o 

direito atualmente, é em alto grau de abstração flatus voice. 

Esse mesmo Estado de direito democrático que atua como o pastor que 

garantirá ao rebanho a liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade que ao 

lado de normas cogentes postas traz uma liberdade pejorativa em que é 

permitido tudo que não lhe seja proibido, num contexto de utilitarismo e 

propriedade privada, permitir o alvorecer do homo economicus e deixa o 

mercado à mercê do mito da “mão invisível”280. Nesse compasso, a ditadura da 

razão estratégica assujeita o sujeito de direito, que, como um camelo genuflexo, 

suporta o peso do mercado em ato sacrificial. 

A igualdade que garantirá um tratamento isonômico entre as pessoas e 

que também engendrará o sujeito de direito, uma figura hábil ao mercado e que 

com liberdade e igualdade de condições terá que vender sua única mercadoria 

a fim de sobreviver, sua força de trabalho que pela igualdade será equivalente 

ao capital burguês num ciclo doentio de mercadoria-dinheiro-mercadoria281 e que 

 

do estado-nação brasileiro: de 1930 aos dias atuais. MOTA, Carlos Guilherme; 
SALINAS, Natasha Schmitt Caccia (orgs.). São Paulo: Saraiva, 2010. 
278 BRASIL. Ato institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm. Acesso em: 31 de mar. 
2019. 
279 SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2 Ed. São Paulo: Atlas, 
2013, p. 7-8. 
280 ZENNI, Alessandro Severino Valler; FÉLIX, Diogo Valério. Crítica à teoria 
clássica dos direitos da personalidade. Maringá: Humanitas Vivens, 2015, p. 
33. 
281 PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. Tradução: Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 11. 
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alcança uma segunda fetichização além da alienação sobre o processo 

produtivo, no liame do mercado.282  

A solidariedade formal que está pressuposta no mitologema do contrato, 

atualmente arquiteta reforma pelo discurso de salvacionista da economia, tendo 

como plano de fundo, justamente a ideia de deixar morrer, uma vez que o 

indivíduo já entregou tudo que podia ao mercado, sucumbe insacrificável como 

sujeito portador de direitos; os “desnudados” nem o mercado nem o soberano 

têm interesse, identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, 

estigmatizam. Aqueles que abandonaram a escola, as mães solteiras que vivem 

da previdência, viciados ou ex-viciados, mendigos, sem-teto, idosos exangues e 

sem a energia para a produção, e outros que são exprobados, estão fora do 

padrão adequado e admissível, pertencem uma “subclasse”, marcados pela 

ausência de identidade, sem biografia relevante, qualquer tentativa está fadada 

ao fracasso a priori. Assim, há a abolição ou negação da individualidade, do 

“rosto”. A identificação é um grande fator de estratificação.283 

A metamorfose de Kafka traz uma história muito interessante neste 

aspecto, o protagonista que se trata de um trabalhador muito diligente e que tem 

um trabalho relativamente estável, é uma pessoa com família e amor, identidade 

humana. Quando acorda enfermo e se torna um animal, pode-se pensar que o 

homem que por uma enfermidade ou qualquer outra circunstância não participe 

do sistema econômico, que tem suas reservas gastas, perde não só sua 

identidade humana, mas até mesmo o amor e seu tratamento humano de seus 

pares. Torna-se algo a ser escondido, que a família se constrange e deve velar 

seu segredo. Ao final, torna-se apenas uma carcaça que conta seus dias até 

secar e ser descartado.284 Pois, de outro lado, o sistema só faz viver aqueles que 

lhe interessam na engrenagem social-econômica, aqueles que já não lhe 

interessam mais, deixa morrer. Agora já é possível falar em psicopolítica, uma 

próxima camada do poder, que além do controle dos corpos e da vida, pretende 

 
282 PACHUKANIS, E. B. Teoria geral do direito e marxismo. Tradução: Silvio 
Donizete Chagas. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 15 e ss. 
283 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999, p. 44-46. 
284 KAFKA, Franz. A metamorfose. Tradução: Modesto Carone. São Paulo: 
companhia de letras, 1997. 
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o controle do pensamento, sua algoritimização a tal ponto que é possível 

antecipar o que será pensado e influenciar o que alguém deve pensar.285   

Aliás, a crítica do direito constata que as escolas tradicionais de 

hermenêutica jurídica prestaram um grande serviço ao poder vigente, qualquer 

que fossem as diferentes épocas e civilizações.286 O direito passa a servir como 

instrumento retórico e resgata concepções dos antigos para chancelar seu 

discurso e ocultar a realidade. 

 A comprovação do asseverado é demonstrado no retrospecto da 

civilização ocidental, pois nenhuma doutrina jurídica conseguiu neste percurso, 

até o momento, transformar, mudar a figura dos fracos e oprimidos para 

deixarem de sê-los; o mundo está dado, com guerras contínuas, milhões de 

vidas jogadas num tabuleiro de interesses de poucos, o subdesenvolvimento e 

a fome, a exploração dos hipossuficientes, pobres, indivíduos e povos, a 

coisificação da pessoa, a dominação do planeta por alguns Estados, “isso tudo 

em nome da liberdade, da dignidade e do respeito pela pessoa humana, e 

ultimamente em nome dos direitos humanos”.287 

Dessa forma, o direito integra a rede do dispositivo, como um grande 

discurso que mascara a realidade e legitima meios para fins, e que outrora 

legitimava fins para meios, apesar do poder constituinte originário e do poder 

constituído formarem um sistema semelhante, autopoiético; parece haver nesse 

meio, caminhos de profanação, de trazer de volta ao uso dos homens à vida nua, 

despadronizada, para autoconhecimento e reconstrução, quiçá mediante regras 

de vida, um pluralismo jurídico que não embota ab initio e nem faz parte da 

engrenagem sacrílica.  

 Michel Foucault inicialmente entendeu que o poder da disciplina sobre os 

corpos seria um poder que não só agiria sobre o desenvolvimento das condutas 

e dos corpos, mas um domínio tão profundo que poderia determinar virtualmente 

todas as suas condutas. Este poder, um conjunto de saberes que integraria uma 

rede inscrita nas relações sociais teria surgido na baixa idade média e teria sido 

 
285 HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de 
poder. Tradução: Maurício Liesen. Belo Horizonte: Âyiné, 2018. 
286 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
287 ZENNI, Alessandro Severino Valler. Pessoa e justiça: questão de direito. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2018, p. 159. 
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complementada, além de sincretizada, com um novo poder: o biopoder. Poder 

que surge da necessidade de se adaptar às situações que se colocaram antes 

da modernidade como as mudanças sociais que vieram com a industrialização 

e o desenvolvimento de diversos saberes científicos. Agamben se contrapõe, de 

início, a Michel Foucault, numa argumentação que é simbolizada pela figura do 

direito romano arcaico: o homo sacer, uma figura que representa uma dupla 

captura e dupla exclusão pela esfera dos homens e da divina, de modo que a 

soberania se funda justamente no poder que exerce sobre a vida inscrita na 

relação entre os homens e o soberano. Aquela noção clássica de que o soberano 

“faz morrer ou deixa viver”, passa a uma lógica de “fazer viver ou deixar morrer”. 

Num segundo momento, não se pode deixar de observar que mesmo a 

declaração de direitos também captura a vida nua. Basta observar os 

“desnudados”, assim reputados os refugiados, criminosos, idosos e a escória 

social, que o soberano deixa morrer, malgrado a dignidade da pessoa humana, 

como foi com o Ato Institucional número cinco e o golpe de ditadura argentino, e 

tem sido em becos, guetos, presídios. Faz viver o que lhe interessa e quando 

não mais interessa às relações de poder e ao mercado, deixa morrer. Essa é a 

máquina sacrificial articulada nos estamentos do poder da igreja e transferida 

por assinatura ao poder econômico. 

Com o aporte de algumas questões teológicas e do misticismo de Walter 

Benjamin, a questão do sacrifício e do poder ficam mais evidentes de tal forma 

que o ocultamento vai cedendo às análises, mas que a profanação não opera 

pela revelação nem pela secularização, mas pela desativação dos dispositivos. 

Se é justamente o medo da nadificação que os contradispositivo devem enfrentar 

ao profanarem, deve ser lembrado da narrativa das três metamorfoses do 

espírito que Nietzsche traz e a figura da criança como aquela que é capaz de 

criar, uma santa afirmação necessária. Profanar é uma operação que devolve à 

esfera do uso comum dos homens o que lhes foi retirado pelo sacrifício, aquilo 

que lhes escapa tangência, o divino ou religioso. Várias são as propostas de 

profanação, como a da justiça divina de Walter Benjamin a fim de profanar um 

ciclo de direito e violência. 

 Temas caros ao direito e à teoria geral do Estado, de modo que foram 

tocados, contagiados por questões e discursos sagrados que muitas vezes são 

tratados de forma dogmática e acrítica pelos operadores de direito, mas que 
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sempre devem estar sob a perspectiva do jurista como pensador da ordem real 

da qual o direito é ordem conceitual. Possível que nessa nudez do infante se 

restitua ao humano um uso de direito que corresponda à regra de vida, um jus 

que brota sem se postular devir apriorístico e condutor das liberdades. 

 Em outra frente, buscando o rizoma arqueogenealógico, a biopolítica 

marca uma inversão nas relações políticas fundadas a partir do poder soberano 

que advém de uma concepção judaico-cristã de um poder pastoral. Ainda 

reminiscente nas relações de poder moderna. É o poder pastoral que marcaria 

a ruptura da concepção de poder da antiguidade clássica. Se antes o foco do 

poder era com os interesses públicos da polis, do reconhecido das pluralidades, 

condições de afirmação da cidadania, das discussões sobre a dimensão ética e 

estética da existência do cidadão na polis e do bem viver no espaço público, com 

a ruptura do poder pastoral, ocorre uma hipertrofia na individualização das 

relações entre pastor e seguidores; bem como na relação entre o pastor e suas 

ovelhas, o pastor é aquele que cuida de suas ovelhas, provendo boas pastagens 

e segurança: o cuidado com a vida e a morte de cada ovelha, a contraprestação, 

digamos assim, está na submissão e obediência ao pastor, acatar suas decisões 

e exigências como condição das garantias da salvação. 

 Com efeito, para Michel Foucault, seria o cristianismo, ao estabelecer uma 

relação entre pastor e ovelhas como uma relação de independência diverge do 

pensamento grego. O grego obedecia pela lei, ou vontade da cidade. A fim de 

obedecer algum particular (médico, orador ou pedagogo) era por uma persuasão 

dentro de uma competência específica como curar-se, desenvolver alguma 

competência, fazer a melhor escolha e etc, o vínculo pastoral, por sua vez, é um 

vínculo pessoal, de submissão pessoal.288 É exatamente por meio deste ponto, 

do poder ressignificados a partir de um modelo judaico-cristão que 

conseguiremos aproximar a verdade e a vida; e que passa até pelo próprio 

questionamento acerca da razão como virtude e também como felicidade.289 

 
288 FOUCAULT, Michel. Omnes Et Singulatim: para uma crítica da razão 
política. Tradução: Selvino José Assmann. Desterro: Edições Nephelibata, 2006, 
p. 35-36. 
289 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Crespúsculo dos ídolos, ou, como se 
filosofa com o martelo. Tradução: Renato Zwick. Porto Alegre:L&PM, 2017, p. 
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 Nietzsche critica a invenção da razão por Sócrates e Platão, pois a razão 

seria capaz de criar sistemas totalizantes de sentido e finalidade de vida, do 

pressuposto da razão para si mesma, desvinculando-se do mundo sensível. A 

razão tem início da busca da verdade essencial que não faz parte do mundo 

sensível, um sentido que se apresenta aos gregos. É justamente esse vínculo 

indissociável de razão e verdade que permitirá à polis potencializar a estética, a 

beleza derivada da episteme em detrimento da daxa, a crença comum. E o 

engolir do veneno por Sócrates faz desdém da vida, repercute a valoração que 

grandes sábios davam à vida, nada,290 e demonstra uma dualidade clara, da vida 

e da verdade, da verdade como mais valiosa que a vida. Em verdade, Platão e 

Aristóteles, concordaram que a felicidade suprema, para os homens e os deuses, 

está no conhecer.291 

 O choque da concepção dos clássicos, vai ser com aquele único autêntico 

cristão. O portador da boa nova, morreu como viveu, ensinou. Mostrou o caminho 

aos homens, um comportamento ante os juízes, os esbirros, os acusadores, à 

calunia e ao escárnio, seu comportamento na cruz. Com todas as humilhações 

e castigos físicos, não odiou ninguém, não se tomou pela cólera, não atribuiu 

responsabilidade, nem resistiu ao mau, apenas amou.292 E a pequena 

comunidade que o seguia não teria compreendido o principal, o que havia de 

exemplar nessa forma de morrer, a superioridade sobre o ressentimento; de que 

não se deve fazer como os apóstolos e esperar uma pátria futura, de uma vida 

além túmulo que justificasse as promessas feitas pelo mestre, o reino de deus 

não seria o ato final, ele já ocorreu na presença, na realização de Cristo.293 Daqui 

se toma outra nota a ser explorado no tópico seguinte, o tempo. Quanto aos 

comentários de Nietzsche sobre o apóstolo Paulo que teria fundado um 

cristianismo como instituição e que teria uma moral para enfraquecidos, de uma 

 
290 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Crespúsculo dos ídolos, ou, como se 
filosofa com o martelo. Tradução: Renato Zwick. Porto Alegre:L&PM, 2017, p. 
26. 
291 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Aurora: reflexões sobre os preconceitos 
morais. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004, p. 274. 
292 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O anticristo. Tradução: Carlos Duarte. São 
Paulo: Martin Claret ltda, 2012, p. 64-65. 
293 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O anticristo. Tradução: Carlos Duarte. São 
Paulo: Martin Claret ltda, 2012, p. 70. 
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moral de rebanho, angustiados por uma pátria futura, de uma vida além túmulo 

para justificativa; tomemos as consequências como reais, mas discordamos da 

causa apontada por Nietzsche e seguiremos a de Agamben em momento 

oportuno. 

 Apesar de divergir quanto à causa no apóstolo Paulo, há uma denúncia 

de Nietzsche ao cristianismo que deve ser considerada. O cristianismo teria 

travado uma guerra contra todos os homens que ousassem elevar-se acima da 

moral de rebanho. Uma guerra de morte contra todo esse tipo mais elevado de 

homem, proscreveu-se todos os instintos fundamentais que urgem nesse tipo 

mais elevado de homem, seria desses instintos proscritos o mal, o homem mau. 

Nesse sentido, o cristianismo teria reprimido e reprovado os instintos e desejos 

do homem forte por meio do ideal de homem fraco, o resignado, os espíritos de 

conservação que não tomam as redes da própria vida.294 

 Desta forma, o desenvolvimento da civilização ocidental teve em sua 

gênese a racionalidade metafísica da racionalidade, a busca do conhecimento 

da verdade como determinação ontológica de sentido, de finalidade à existência 

conjugada à moral cristã e sua proposta de um mundo além-túmulo de felicidade, 

que manifesta uma autoridade necessária ao estabelecimento de valores 

fundamentais que permitem julgar o mundo, a existência, a vida em suas 

potencialidades. 

 O ressentimento de que tratamos aqui seria o depreciar a vida em nome 

da vida eterna, de valores superiores, da suprema bondade e da verdade 

absoluta que é Deus. Negar-se a si perante os mandamentos de amar Deus 

sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo; São estes imperativos 

supremos de vida, que anulam a potencialidade criativa da vida do homem; o 

homem como ser de desejo prefere querer o nada do que o nada querer; a 

vontade de nada afasta as condições naturais de vida, é a manifestação última 

da vontade de potência, vez que permite dar valor, sentido, ainda que valor de 

renúncia à vida.295 

 
294 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O anticristo. Tradução: Carlos Duarte. São 
Paulo: Martin Claret ltda, 2012, p. 26. 
295 KEHL, Maria Rita. Ressentimento. São Paulo: Cada do psicólogo, 2004, p. 
96. 
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 O sincretismo entre a filosofia grega e a moral cristã dá contornos 

platônicos confortáveis aos espíritos de gravidade, uma forma de acalmar suas 

ansiedades do rebanho, dando certeza e convicções no que tange ao sentido da 

vida. A criação dos valores maiores – Deus, o bem, a verdade – significam a 

negação da vida em nome de uma outra vida, uma vida melhor, no futuro; a 

negação de um mundo em prol de outro, o mundo verdadeiro. O mundo da 

sensibilidade, a vida da sensibilidade é deixada de lado em face de uma vida 

além do sensível, eterna e verdadeira.296 

 Na perspectiva da moral cristã, o mundo é obra de um Deus absoluto e 

voluntarioso, que não precisa da existência do humano a criação. A noção de 

Deus seria inventada como antítese da vida, porque Deus seria pensado como 

verdade, crença que se torna hipóstase da religião, da filosofia, de que nada 

pode ser mais necessário que o verdadeiro, crença no caráter do absoluto, 

inestimável da verdade, valor próprio como a verdade em si, caracterizado como 

vontade de verdade e sempre reverenciada por todos os filósofos.297 

 Quando o filósofo do martelo fala da criação da razão por Sócrates, trata-

se do problema da verdade, do método da razão, mas em última instancia, é 

uma crença. Crença na razão. Crença inabalável de que o pensamento, por meio 

da causalidade, pode chegar aos limites dos cosmos e do ser e “não só de 

conhecê-lo, mas inclusive corrigi-lo”.298 

 A ênfase dada na crença da razão se dá pela constatação de que o saber 

trágico se dá não pela verdade em sentido estrito, mas uma crença na verdade, 

uma ilusão metafísica que tem ligação íntima com a ciência.299 Aquela 

constatação aristotélica, inclusive usada no primeiro capítulo do trabalho, de que 

haveria um desejo natural do conhecimento é contraposto por uma concepção 

de conhecimento produzido, inventado. Da premissa, doravante, não haveria 

instinto de conhecimento e de verdade, mas apenas um instinto de crença na 

 
296 MACHADO, Roberto. Zaratustra, tragédia nietzschiana. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997, p. 66. 
297 MACHADO, Roberto. Zaratustra, tragédia nietzschiana. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997, p. 66. 
298 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia ou helenismo e 
pessimismo. Tradução: J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das letras, 2007, 
p. 91. 
299 MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz 
e terra, 2017, p. 48. 
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verdade; o conhecimento puro seria privado de instinto. Assim, não há posse da 

verdade, apenas convicção, suposição de possuir a verdade.300  

A verdade aparece como uma necessidade social e como uma metástase social, 

aplica-se a tudo, até no que não seria necessária. Todas as virtudes nascem da 

necessidade. A sociedade preme pela veracidade, sob pena de viver em eternos 

véus. A fundação dos Estados suscita a veracidade. Do estado de natureza ao 

estado de sociedade vai ser formulada a ideia de verdade para instaurar a paz 

ou fazer cessar o estado de guerra de todos contra todos, fixadas, então, leis da 

verdade por meio da linguagem. São leis que vão posicionar a verdade e a 

mentira; a verdade não seria mais uma adequação do intelecto à realidade, mas 

resultado de uma convenção imposta a fim de tornar possível a vida social. Uma 

ficção necessária. Assim, diante do quadro, o homem não ama a verdade, 

apenas deseja suas consequências favoráveis, mas não ama a mentira, teme os 

prejuízos que ela causa, o julgamento vem da consequência e dever de dizer a 

verdade é para antecipar as consequências negativas da mentira. Se a mentira 

tiver valor agradável, será permitida. 301 

Cumpre destacar o desenvolvimento do conceito de moral ascético de 

Nietzsche, que seria a necessidade humana de estabelecer ideais que orientem 

a existência humana; é, ainda, a necessidade humana de acreditar em algo 

como condição de sentido e finalidade à existência. É nessa medida que os 

ideais ascéticos se tornam dispositivos do poder, por meio das relações 

humanas é imposto um horizonte de finalidade para a humanidade. O homem 

tem horror ao vácuo, preme por seu preenchimento, precisa de um objetivo e 

preferira querer o nada do que nada querer.302 

  O ideal ascético vai exigir que o homem deseje uma vida ideal no além-

mundo, e para cumprir esta finalidade, o ser humano deve controlar seus 

instintos, sua vontade, seu corpo. É a partir dessa obediência aos dispositivos 

enunciados por meio de um conjunto de saberes que permeia o corpo social o 

faz viver uma vida contingente e finita por pressupostos de verdade reveladas, a 

 
300 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Sobre a verdade e mentira no sentido 
extramoral. Tradução: Fernando de Moraes Barros. São Paulo: Hedra, 2007. 
301 MACHADO, Roberto. Nietzsche e a verdade. Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz 
e terra, 2017, p. 54-56. 
302 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A genealogia da moral. Tradução: Antonio 
Carlos Braga. São Paulo: Lafonte, 2017, p. 89-90. 
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fim de garantir sua vida eterna no além-mundo, como prêmio, recompensa da 

negação desta vida contingente. É aqui que temos outro ponto de aproximação 

com Walter Benjamin, vez que neste ponto, Nietzsche estabelece a consciência 

da culpa, momento de interiorização da negatividade das suas ações diante dos 

preceitos determinados pela perspectiva moral cristã.  Por meio de simbologias, 

como a da cruz e de narrativas de Cristo, mas olvidando, que o cristianismo 

enquanto instituição tornou o leito de morte um leito de suplícios.303 

 A ciência e o movimento de secularização não fizeram com que a ciência 

se tornasse avalorativa como se pretendia. A condição científica seria por 

analogia, uma espécie de clero que despreza os laicos, isto é, é a herdeira do 

clero espiritual, e, sem esse respeito herdado, dificilmente nossa época cultivaria 

as ciências como faz. O que antes era atributo da Igreja, hoje pertence à ciência, 

mas o fato de se apropriar do atributo religioso, não faz com que a igreja deixe 

de influenciar a ciência. E “praticar justamente a história continua sendo uma 

teologia disfarçada de doutrina da influência de Deus e do racional”.304 

 Nessa perspectiva, o esmero cultural, religioso, filosófico e científico 

presente na civilização ocidental, perquiri uma teologia ou uma teleologia de 

cunho escatológico. Passado e futuro como categorias existenciais derivadas da 

visão escatológica cristã e que impregnam a metafísica da racionalidade 

ocidental cuja migração para a modernidade se dá por um sujeito transcendental. 

O ápice desta perspectiva temporal dual que esquece do presente, com olhos 

apenas para as mazelas do passado e com projetos do futuro tem seu lastro na 

visão positivista em torno das condições de possibilidade da ciência e da técnica 

no século XIX, em conduzir os seres humanos rumo ao progresso, ao bem-estar. 

As pretensões científicas da ciência, com fulcro numa concepção de tempo 

proveniente da moral cristã, concorrem para o apequenamento, o embotamento 

do homem, cuja capacidade imaginativa projeta futuros perfeitos, com a correção 

da natureza e dele mesmo, e num jogo de forças na qual se insere a dinâmica 

 
303 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Aurora: reflexões sobre os preconceitos 
morais. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004, p. 61-62. 
304 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Sabedoria para depois de amanhã: 
seleção de fragmentos póstumos por Heinz Friedrich. Tradução: Karina Janini. 
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da vontade de poder fundamentando os impulsos vitais numa totalidade. A crítica 

da história como ciência.  

Na utilidade e desvantagem da história para a vida, o filósofo da suspeita 

observa os tais “homens históricos” cujo olhar ao passado os levam para o futuro, 

enchem de ânimo e pulsam pela vida, aumenta-se a chama da esperança da 

justiça que vem, da felicidade que está atrás da montanha em cuja direção a 

marcha da história os levam. Esses homens históricos creem que a razão da 

existência humana e do mundo, conforme a caminhada, virá cada vez mais à 

luz; apenas se olha para trás com a finalidade de endereçar o presente e clamar 

cada vez mais pelo futuro. Os homens históricos ignoraram sua condição a-

histórica, mesmo com todo seu trajeto, ignoram o pensar e agir não se direciona 

ao conhecimento, mas à serviço da vida.305 

A história monumental não se enquadra na veracidade total, tende a 

aproximar, universalizar e igualar o igual ao desigual; ignora-se as diferenças 

dos motivos e das ocasiões para que em nome da causa justifique  

monumentalizar os efeitos, ou seja, apresentá-los como modelares e dignos de 

imitação, dessa forma, ela não necessita mais da causa mais possível, sua 

terminologia ou denominação poderia ser um coletânea de "efeitos em si", de 

acontecimentos que em todos os tempos farão efeito. A celebração e as 

festividades populares nos dias religiosos e dos guerreiros é propriamente um 

tal “efeito em si", é este efeito que não deixa dormir aqueles com ambição, a 

chama de cada empreendedor, “mas não a conexão verdadeiramente histórica 

de causas e efeitos que, completamente conhecida, só provaria que nunca sairá 

de novo um resultado exatamente igual no jogo de dados do futuro e do 

acaso”.306 

Como vimos em Agostinho, a ideia de história linear do pecado à parúsia 

seria o destino da humanidade, ainda que pela secularização, a ideia de uma 

história linear rumo ao progresso que chegará num ponto de caminhos de 

certezas, o controle da natureza e do homem com sua correção; a figura do 
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homem que substitui Deus para moldar ou recriar o mundo conforme sua 

vontade, independentemente da vontade D’Ele; o sistema de produção cada vez 

mais eficiente que coloca a felicidade atrás da montanha, ou da prateleira 

próxima utilizam-se da mesma técnica de noção histórica do tempo, e o homem 

com sua vontade de poder, de verdade se deixa envolver pelo ideais ascéticos 

numa trama de poder que em última análise dociliza-se de corpo, vida e mente 

aos ditames orquestrados pela biopolítica; numa análise de sociedade pela 

comunicação sistêmica em que o homem não faz mais parte do sistema, mas do 

mundo da vida, e que a sociedade é formada a partir da comunicação é o direito 

que permite que esse sistema seja assentado e que trata de fechar todos os 

ruídos sistêmicos em nome de uma harmonia sistêmica, seja um direito 

fundamental ou da personalidade. O Estado que promove seus políticos como 

produtos a uma sociedade de consumidores, prometem benefícios tais quais as 

propagandas de produtos; representantes do executivo que buscam se 

assemelhar ao novo messias, com promessas de mudanças e boas-novas para 

liderar a nação e suas ovelhas; o judiciário que em nome da dignidade humana 

toma decisões tais como entende melhor, hipertrofia-se como protagonista de 

um Estado pautado no Judiciário transformador, absorve todas as discussões 

sociais em nome do ativismo judicial e morosidade do Legislativo; e o direito é 

quem mantem toda essa estrutura, é ele quem assegura o discurso de justiça, 

elege heróis e em momentos de descrédito, tal como as instituições religiosas 

fizeram, promove milagres. 

Essa ideia de felicidade ocidental que carreamos ideologicamente vem do 

cristianismo, e que foram espalhadas e dogmatizadas pela Igreja Católica, quem 

tratou muito bem do tema é Søren Kierkegaard. O filósofo traça um paralelo entre 

fé, Deus e felicidade. Questiona a participação na felicidade prometida pelo 

cristianismo, e aponta que o meio objetivo e direto de se alcançar a fé tendem a 

afastar o interesse pessoal da paixão, esta condição da Fé.  A fé não precisa de 

prova, mas em tempos difíceis, quando a paixão começa a perder seu fogo, tem-

se necessário evidenciar uma prova da fé e superar a descrença.307 

 
307 KIERKEGAARD, Søren. A felicidade eternal prometida pelo cristianismo. 
Tradução: Álvaro Nunes. 2015. p. 30-32. Disponível em:  
https://criticanarede.com/skierkegaardconcludingunscientificpostscript.html. 
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Esse deslocamento da função estratégica dos conceitos em seu 

transpassar de uma esfera a outra marca a teoria das assinaturas de Michel 

Foucault e seu estudo arqueológico, de forma que a assinatura não estaria 

apenas naquilo que liga vários campos, é operação decisiva do conhecimento. 

A arqueologia é fundamentalmente o trabalho que se desdobra sobre a 

assinatura, desta operação que migra um conceito para outro destinatário;308 a 

secularização atua, pois, no sistema de conceitos da modernidade como 

assinatura, que a remete à teologia. De igual forma, de acordo com o direito 

canônico, o sacerdote secular deve usar signo da ordem a qual pertenceu, 

assim, o conceito secularizado expõe como assinatura sua anterior filiação à 

esfera teológica. A secularização é, por consequência, assinatura que, em signo 

ou em conceito imprime marca e excede para remetê-lo à interpretação particular 

ou a determinado âmbito, sem deixá-lo, para constituir novo conceito ou novo 

significado.309 

 

O homem Louco - Não ouviram falar daquele homem louco 
que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao 
mercado, e pôs-se a gritar incessantemente: “Procuro 
Deus! Procuro Deus!” – E como lá se encontrassem muitos 
daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso 
uma grande gargalhada. Então ele está perdido? 
Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? 
Disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de 
nós? Embarcou num navio? Emigrou? – gritavam e riam 
uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio 
deles e trespassou-os com seu olhar. “Para onde foi 
Deus?”, gritou ele, “já lhes direi! Nós os matamos – vocês 
e eu. Somos todos seus assassinos! Mas como fizemos 
isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem 
nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos 
nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela 
agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos 
os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os 
lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda 
‘em cima’ e ‘embaixo’? Não vagamos como que através de 
um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? 
Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? 
Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos 
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o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o 
cheiro da putrefação divina? – Também os deuses 
apodrecem! Deus está morto! Deus continua morto! E nós 
os matamos! Como nos consolar, a nós, assassinos entre 
os assassinos? O mais forte e sagrado que o mundo até 
então possuíra sangrou inteiro sob os nossos punhais – 
quem nos limpará esse sangue? Com que água 
poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos 
sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não 
é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós 
mesmos nos tornar deuses, para ao menos parecer dignos 
dele? Nunca houve ato maior – e quem vier depois de nós 
pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais 
elevada que toda a história até então!” Nesse momento 
silenciou o homem louco, e novamente olhou para seus 
ouvintes: também eles ficaram em silêncio, olhando 
espantados para ele. “Eu venho cedo demais”, disse então, 
“não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está 
a caminho, ainda anda: não chegou ainda aos ouvidos dos 
homens. O corisco e o trovão precisam de tempo, a luz das 
estrelas precisa de tempo, os aos, mesmo depois de feitos, 
precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato 
ainda lhes é mais distante que a mais longínqua 
constelação – e no entanto eles cometeram! – Conta-se 
também no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias 
igrejas, e em cada uma entoou o seu Réquiem aeternam 
deo. Levado para fora e interrogado, limitava-se a 
responder: “O que são ainda essas igrejas, se não os 
mausoléus e túmulos de Deus?”.310 

 
 Algumas ponderações devem ser do aforismo. Uma é que o anúncio do 

louco é feito no mercado, como tratado no primeiro capítulo, a Àgora era antes 

um mercado, e é simbólico do local onde nasceram a racionalidade ocidental e 

suas prerrogativas essencialistas. Quanto ao detalhe do anúncio ter sido feito 

por um louco, este desconhece os cânones da razão, é capaz de proferir uma 

fala que abala o sentido e a finalidade da vida, da existência, do mundo. Dessa 

forma, a morte de Deus desencadeia um rompimento do mundo a partir de 

verdades. Trata-se da liquidação dos valores com a instalação de uma 

traumática crise existencial, verificada de forma a alcançar um niilismo como 

cansaço em relação à vida, à existência. 

 
310 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. Tradução: Paulo César de 
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 Dentre os filósofos contemporâneos, Nietzsche foi o que nos legou um 

pensamento de relevância e atualidade que mal possa ser exagerada, os 

conceitos fundamentais e as implicações e desdobramento de seu pensamento 

e desdobramentos que tocam questões que são hoje vitais em particular à 

configuração do mundo contemporâneo que é proveniente de recursos da 

ciência e tecnologia. Um pensador que antecipou pela reflexão os problemas 

magnos de um mundo planetariamente configurado pela ciência e técnica. 

Captou o que seriam os movimentos de alguma maneira estavam em gestação 

naquele momento e responsáveis pelos rumos futuros da sociedade ocidental. 

A questão da morte de Deus tem relação com uma antecipação da secularização 

dos valores herdados da religião para valores morais e que passaram a dar 

sustentam valores epistêmicos, lógicos cognitivos como verdade, falsidade. O 

que acontece quando os valores são postos por exigências que são próprias da 

lógica, ciência e os colocam sob suspeita. Até que ponto a verdade pode 

efetivamente ser encontrada, significa: Até que que ponto uma crítica do 

conhecimento pode ser levada às últimas consequências? Até que pontos nos 

suportamos uma crítica como essa? 

O filosofo do martelo observou o risco da pretensão científica, risco de 

trazer um dogmatismo e tendência a se fechar a autocritica. Risco em 

transformar o potencial da ciência em instrumento de escravidão e sujeição, 

desde a transformação da ciência em nova metafísica até uma antecipação de 

escravidão que nós assumimos dos produtos que nós consumimos. A ciência, 

assim, não é o oposto do ideal ascético, não só não se opõe ao ascetismo 

religiosos, como o ideal de verdade a todo preço é nostalgia do absoluto, do 

velho ideal metafísico, é a sombra de deus que continua atuando sob a forma do 

incondicionado. 

 

Novas lutas – Depois que Buda morreu, sua sombra ainda 
foi mostrada numa caverna durante séculos – uma sombra 
imensa e terrível. Deus está morto; mas, tal como são os 
homens, durante séculos ainda haverá cavernas em que 
sua sombra será mostrada. – Quanto a nós – nós teremos 
que vencer também a sua sombra.311 

 
311 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. Tradução: Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 126. 
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A pretensão do saber científico desvinculado de tudo (histórico, social 

etc.), que gera o positivismo moderno como a última transformação do ideal 

ascético, ou seja, a última figura da nostalgia do absoluto. Trata-se de uma forma 

de niilismo, porque sem Deus, sem suprassensível, qualquer sub-rogado não se 

sustenta porque o sustento não se sustenta. Sombra de Deus, vivemos ainda 

sob essa sombra da gaia ciência? Sim, na medida em que perdemos essa 

dimensão de um absoluto transcendente no passado substituímos por algumas 

figuras ainda imanentes que atribuímos o predicado do absoluto como 

progresso, lei moral, mundo melhor, reino de justiça etc. Figuras que colocamos 

sob o ideal para o qual estamos nos dirigindo e que devem nortear nossos pontos 

políticos, direitos humanos, dignidade da pessoa humana deve ser assumido 

criticamente sob pena de ser um artificio que se coloca no lugar de uma sombra 

de Deus, de um absoluto. A Metafísica consegue sobreviver com dogmática de 

poder por meio de configurações históricas, determinadas do saber científico, 

encontrar uma verdade absoluta. Robótica, inteligência artificial passa por essa 

utopia de um absoluto, recriação, sonho da eternidade, construção de um 

homem imortal, vença todas as mazelas da finitude, tudo sombra de um Deus 

morto. 

 

3.1 Cronos e Kairóz; ou a cenoura do amanhã.  

 

O advento da Era Moderna marca rompe com a concepção antiga do 

homem, para dar espaço ao homem como ser dotado de razão, distinto dos 

demais animais em virtude da sua capacidade de pensamento, exclusiva da 

natureza humana. A razão torna-se autônoma e desvincula-se do que antes era 

atribuído ao Divino, como forma de explicar os problemas terrenos de maneira 

científica e racional. Há a transmutação do sujeito de Deus ao homem. 

Para Touraine, a era moderna suga os atributos da imagem de sujeito, 

outrora utilizada para desideratos religiosos e confundido com a natureza, de 

modo que se transfere o sujeito de Deus para o homem. O movimento de 

secularização é a humanização do sujeito e não sua destruição à medida em 

que a modernidade é a passagem da subjetividade à objetividade, com a 
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condução à construção de mundos novos, à ação que, ao racionalizar o mundo, 

liberta o sujeito e o recompõe312 

O ser racional cujo atributo da razão lhe é inerente, nascendo assim, o 

sujeito da filosofia moderna, que teve em Descartes e Kant a base de seu 

constructo filosófico. Na filosofia moderna, é a tradição racionalista que atribui 

ao sujeito o papel central como fundamento do conhecimento. O sujeito 

cartesiano é o sujeito do conhecimento, que pensa, duvida e existe: o “eu” 

consciente de si. A partir do cogito, a existência do homem foi condicionada à 

capacidade de pensar. Essa é a ideia contida nos axiomas: “penso, logo existo”. 

E: “se deixasse de pensar, deixaria totalmente de existir”. Disso resulta a 

concepção de sujeito de direito que de todo esse processo filosófico que 

caracteriza o surgimento do sujeito moderno.  

E o caminho da salvação vem pela ciência desse homem que usa a razão 

para descobrir, construir, formular e discutir a formação do mundo, são 

indispensáveis à elaboração de tal conceito. É que o ser pensante vai utilizar sua 

liberdade para a elaboração de uma constituição jurídica. Tal liberdade, em Kant, 

seria a liberdade de agir conforme as leis, pois os homens são livres quando 

causados a agir. A causa das ações nos seres racionais é o livre-arbítrio, o qual 

pressupõe um sujeito moral e pensante. 

Chegamos ao transumaníssimo que hoje está na ordem do dia, em 50 

anos superar a mortalidade e corrigir o humano, importante é que vivemos o 

tempo todo a procura de uma forma de elidir o fato básico da nossa existência 

que é a dor, todo dia uma nova solução, tem a indústria farmacológica, projetos 

mirabolantes, ou recurso da divindade, teologia da prosperidade, tudo sombra 

do Deus morto. Até a ideia de que vamos replicar o cérebro humano, o que 

significa isso? A superação da limitação humana ou uma limitação do 

pensamento humano a um dispositivo de processamento do pensamento 

humano. 

A crítica de Nietzsche é justamente da ascese que interpreta o sofrimento 

como culpa a ser expiada com uma ilusão positiva futura, mais do que doente, o 

homem é um animal doente. Ostenta uma patologia de renunciar a si próprio e 

 
312 TOURAINE, Alain. Crítica da Modernidade. Tradução: Elia Ferreira Edel. 
Petrópolis: Vozes, 1995, p.294. 
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ao mundo. Querer o nada no lugar de nada querer, o nada é a figura diáfana do 

ideal, valores eternos e absolutos, ao que se dão nomes como Deus, Bem, 

Verdade, Justiça, Lei, Moral, Dever, Progresso, Paz Perpétua, Fim da História, 

Sociedade sem classes e etc. Os ideais ascéticos e o niilismo formam a medula 

espinhal da humanidade que historicamente conhecemos. Ocorre que até hoje 

não houve nenhum outro motivo para a existência humana fora dos ideais 

ascéticos, a existência do homem sobre a terra seria uma aventura desprovida 

de sentido e finalidade. A questão não é o sofrer da existência, mas a falta de 

sentido no sofrer da existência. Os ideais ascéticos, assim, supriram uma grande 

lacuna na existência humana, ao colocar o sofrimento humano como sua via de 

salvação313.  

Salvação que tem conexão com a culpa, pois a base kantiana do dever 

advém da culpa. O modelo kantiano de autonomia divide vontade e desejo no 

sujeito, liberdade e natureza, transcendental e psicológico, em uma concepção 

clivada da natureza humana. Ainda como referência na filosofia moral 

contemporânea. Não há dever sem culpa. A experiência da culpa, isto é, a 

consciência da culpabilidade, é indissociável do sentimento de ser virtualmente 

observado por alguém a quem reconhecemos como autoridade legítima, quem 

nos fornece uma norma capaz de explicar o que devemos fazer para sermos 

reconhecidos como sujeitos. Já foi assim como o projeto panóptico de Bentham 

e hoje disseminado de forma exponencial nas redes de informação e na 

tecnologia no geral.  

“Saber-se culpado é, assim, uma forma de nos certificarmos de que a Lei 

é para nós, que temos um lugar assegurado diante da porta da Lei”314. A 

consciência da culpabilidade é um entendimento que, para Kant, em sua Crítica 

da Razão Prática315, não requer grandes dificuldades, podendo ser exercitado 

até pela mente mais comum, sem experiência do mundo, ou, no dizer de Vladimir 

 
313 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche: o humano como memória e como 
promessa. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 11-13. 
314 SAFATLE, Vladimir. O dever e seus impasses. São Paulo: Martins Fontes, 
2013, p. 44. 
315 KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. Tradução: Antonio Carlos Braga. 
São Paulo: Lafontes, 2018. 
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Safatle: “o entendimento ordinário, este do homem maduro, que ultrapassou a 

infância e não caiu em loucura, sempre sabe qual é o seu dever”316. 

 Walter Benjamin ao analisar o Angelus Novus, um quadro de Klee, vê a 

representação de um anjo que estaria numa postura de fuga para o que viesse 

a fixar seu olhar. Com olhos esbugalhados, a boca escancarada e asas aberta, 

o anjo provavelmente teria esse aspecto. Direcionou sua face para o passado. 

O encadeamento sucessivo de fatos ao qual postou seus olhos é uma catástrofe 

sem fim, ruínas sobre ruínas, e que lhe são colocadas aos seus pés. O anjo 

deseja cessar de tirar os mortos do sono e reconstituir, a partir das ruínas, de 

seus fragmentos, aquilo que foi destruído. De outra extremos, do paraíso, sopra 

um vendaval que estremece e acolhe suas asas, tão potente que obsta o fechar 

de asas do anjo. “Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que 

ele volta as costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresceu até o céu. 

Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval”.317 

Michel Foucault rompeu com o processo histórico que levou à construção 

jurídica dos universais “Estado”, “Soberano” e “Sujeito”. A crítica ao 

universalismo estatal foi o instrumento por meio do qual recortou objetos 

históricos específicos, dentre eles, o Estado, ou melhor, a prática estatal, a forma 

pela qual o Estado organiza, define, calcula e racionaliza suas práticas.  

Ao analisar o governo dos homens enquanto exercício do poder 

soberano, colocou a celeuma intrínseca dos conceitos universais de “soberano”, 

“soberania”, “povo”, “sujeito”, “Estado” e “sociedade civil”, todos os universais 

que a filosofia jurídica utiliza para explicar a prática estatal. O método 

foucaultiano não parte dos universais, e sim, do estudo da racionalidade das 

práticas governamentais, raciocinando os universais a partir dessa lógica. Esse 

teria sido seu projeto filosófico quando afirma que desejaria observar o modo 

como os problemas elencados de constituição poderiam ser solucionados numa 

lógica interna de uma trama histórica, de modo diverso de fazer aliunde ao sujeito 

constituinte. Torna-se mister retirar a figura do sujeito constituinte, dar cabo do 

próprio sujeito constituinte a fim de alcançar uma análise que possa dar conta da 

 
316 SAFATLE, Vladimir. O dever e seus impasses. São Paulo: Martins Fontes, 
2013, p. 63. 
317 BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Tradução: João Barreto. Belo 
Horizonte: Autênticca, 2016, p. 14. 
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constituição do sujeito na trama histórica. É isso Foucault denominaria 

genealogia, isto é, um modo de história que seja apto a integrar a constituição 

de um conjunto de saberes, dos discursos, dos domínios de objeto etc., “sem ter 

que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de 

acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história”.318 

O foco do trabalho, reforça-se mais uma vez é tanto o de refletirmos com 

profundidade os rizomas conceituais quanto historicizar de forma seriada o 

universal “sujeito de direito” e seus dispositivos elencados neste trabalho, 

pensando-o como produto de uma construção social marcada por relações 

sociais assimétricas, isto é, a partir do plano das práticas e estratégias, da trama 

de relações entre os campos do saber, poder e os modos de subjetivação aos 

quais o Direito não escapa.  

Aquele sujeito que, com a modernidade, passou a se relacionar de forma 

diferente com a natureza, deixando uma postura meramente contemplativa para 

extrair dela o que necessitasse; que se utilizava de seus atributos de Ser capaz 

e criador para a construção de mundos novos, onde fosse ele o meio e fim de 

tudo, sofre uma transformação total com o surgimento do Estado de Direito. 

O sujeito de Descartes, que tinha a existência condicionada à sua 

capacidade de pensar, que mais tarde transformou-se no de Kant que era Sujeito 

de Direito porque usava seu pensamento racional e sua liberdade e se tornava 

legislador da realidade objetiva, era agora um mero participante das relações 

jurídicas. 

O “sujeito de direito” que emerge como derivado das implicações entre 

direito e norma, resultantes na imagem de um direito normalizado-normalizador, 

produtor de práticas de normalização. Por norma e normalização em Michel 

Foucault, remetemos à forma que determinados saberes assumiram na 

Modernidade, tendo como traço distintivo o caráter normativo que definiu e 

separou os sujeitos por eles estudados nas categorias fixas do normal/anormal, 

cidadão/inimigo, bem pontuado na exposição de Agostinho no primeiro capítulo, 

A norma associa-se ao campo das ciências que têm por objeto a vida, que inclui 

o campo do saber do direito, exposto na parte anterior ao presente subcapítulo, 

 
318 FOUCAULT, Michel. História da Loucura. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2012, 
p. 43. 
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e que se legitimaram no século XIX como aptos a dizer “verdades” sobre certa 

“natureza humana”.  

E que sujeito de direito é esse que tanto ostenta a dignidade da pessoa 

humana quando perpassa por um sistema positivista que tem no Estado seu 

garantidor de direitos e liberdades, modifica-se a visão do homem como Sujeito 

de Direito nato devido à sua especificidade, transformando-a em uma que 

considera a personalidade jurídica como sendo uma atribuição que o 

ordenamento, leia-se ordem que emana de uma autoridade competente (poder) 

“empresta” ao homem uma espécie de conhecimento dirigido às normas 

jurídicas não são tomadas em consideração, de nenhum modo é prescindível 

mencionar isto, “os indivíduos como tais, mas apenas as ações e omissões dos 

mesmos, pela ordem jurídica determinadas, que formam o conteúdo das normas 

jurídicas”.319 

A limitação do sujeito aos contornos é pontuada por Pontes de Miranda, 

o qual afirma: “Ser sujeito de direito é estar na posição de titular de Direito. Se 

alguém não está em relação de Direito, não é sujeito de direito: é pessoa320. Com 

efeito, a passagem para a modernidade ocasionou uma nova concepção de 

homem, fazendo com que passasse de “dominado” (objeto) para o centro da 

dominação (sujeito). Por outro lado, todos os “irracionais” que não passavam 

pelo crivo da “norma” passaram a ser vistos como objetos ou “não-sujeitos”. A 

liberdade de pensar gerou responsabilidade perante os outros, assim como a 

exigência, por parte dos outros, do cumprimento de seus deveres. Enquanto a 

noção de dever foi delineada em um forte apelo moral, e que o Nietzsche 

trabalha fortemente neste ponto, a relação jurídica foi definida como um direito-

dever entre seres humanos e o sujeito de direito, único capaz de direitos e 

obrigações.  

Dessa forma, há, pise-se, uma aproximação da dogmática jurídica 

positivista e da doutrina de Kant, vez que ambos consideram apenas o homem, 

devido à sua condição de Ser racional, como único capaz de estabelecer uma 

relação direito-dever. Em verdade, nada além do Ser racional pode ser 

 
319 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. 
6 Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.189. 
320 PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcante. Tratado de Direito Privado (Tomo 
I). São Paulo: RT, 1983, p.153-154. 
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considerado como Sujeito de Direito, pois são apenas objetos, se levado em 

consideração o fato de que, numa relação jurídica são incapazes de estabelecer 

comportamento jurídico com os homens. Enquanto a incapacidade por parte de 

outras categorias em contrair direitos e obrigações faz com que se tornem não 

sujeitos, e sim objetos de direito321. E é justamente essa divisão tão marcada 

que categorias conceituais que exploramos acima que devem ser revistas com 

base na concepção de tempo e de resto. Doravante, vamos explorar o dispositivo 

do tempo, o dispositivo que amarra o sistema de verdade e o sentido da vida 

humana, um dispositivo indispensável para a afirmação e conexão destes.  

Platão iniciou um projeto cultural político cuja universalização se deu com 

o cristianismo. Para o filósofo do martelo, a tarefa da nossa existência é dar 

caráter à nossa vida, o artista quando cria não tem gesto aleatório, na sinfonia 

não tem nada de casual, nada de casual que não tenha seu selo de 

responsabilidade, o peso de seu caráter. Ser autêntico é isso. Viver um tempo 

em que é praticamente condição de impossibilidade porque somos tutelados 

pela opinião pública, gostos e significados. A experiência do tempo e da finitude. 

Morte. Inventamos modalidades para além da morte, sentidos de existência, 

finais escatológicos e etc. Sem isso, não suportaríamos viver. Além do homem 

é viver de forma radical a vida e a morte, saber que não há justificativa ética, 

religiosa, metafísica, mas apenas estética – de levar uma vida cujo único sentido 

é ter a forma bela de uma obra de arte. O oposto do fundamentalismo. 

Antes de prosseguir o trabalho, é importante esclarecer que Nietzsche 

uma das formas mais errôneas de se interpretar o filósofo é ser leviano quanto 

sua interpretação com o cristianismo. A veracidade, virtude ainda subsistente 

moral no mundo seria a honradez e a probidade intelectual que é cristã. No 

prefácio do livro Aurora há declaração de que a tradição da honestidade cristã 

de Lutero a Hegel, é seguida pelo filósofo, se critica o cristianismo é porque 

percebe que existe algo aí que não é autêntico. A pura aparência, artificio do 

 
321 BOMFIM, Thiago. Sujeito de Direito e Direito sem Sujeito. Revista Unifacs, 
Salvador, Jan, 2003. Disponível 
em:http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_janeiro2003/convidados
/convidado02.doc. Acesso em: 07 de ago. 2019. 
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cristianismo contemporâneo é a isso que se dirige a crítica, o que está fora do 

autêntico322. 

Os verdadeiros antônimos de um Deus cristão seriam, na verdade, os que 

se vinculam ao movimento iluminista ou de esclarecimento cuja premissa é de 

que a ciência vai desvendar e corrigir todos os enigmas do universo, e, ainda 

assim, continua enunciando o absoluto. Ocorre que não há absoluto sem Deus.  

Nietzsche no aforisma 125 da Gaia Ciência323, trata do homem moderno, Deus 

está morto porque somos seus assassinos, é uma realidade do movimento do 

esclarecimento. O homem moderno que colocou o mundo e a história sobre o 

signo da razão esclarecida que é a razão da auto-determinação, sem Deus, 

porque teria subordinação. A ciência moderna seria ateísta, mas o homem 

moderno é hipócrita, quer a emancipação e ficar sob o abrigo de Deus – é a 

sombra do buda. O homem tem necessidade de refúgio, consolo, busca do 

absoluto, um sentido de salvação, ainda que da ideia de justiça de Deus na terra. 

Uma vez posto esse movimento em busca da razão, não há como ser detido, 

deve ser levado às suas últimas consequências, é inevitável, assim como se 

atravessa uma doença, o niilismo tem a característica de mostrar elementos que 

parecem contrários ao niilismo, mas que no fundo são a preservação de sua 

essência. Quando não tem mais nenhum valor, todas peremptas, é aqui que se 

sacraliza o profano como o hedonismo da sociedade de consumo. Se a criança 

não passa pela gripe toda, não vai se curar. Sintoma inequívoco do niilismo que 

necessita de algo que represente o supremo, ainda que seja felicidade ou um 

padrão de consumo. A morte de Deus não é tanto uma filosofia para instaurar 

uma nova crença, mas um tempo em que as crenças são profanadas. 

 
322 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Aurora: reflexões sobre os preconceitos 
morais. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004. 
Outro ponto que deve ser esclarecido é que apesar da exposição de uma breve 
análise sobre o tempo, não é o escopo do presente trabalho, de tal forma que 
indicamos o seguinte para uma visão macro do tema: REIS, José. Estudo sobre 
o tempo. Revista Filosófica de Coimbra, Coimbra, n.9, 1996, p. 143-203. 
Disponível em: https://www.uc.pt/fluc/dfci/public_/publicacoes/sobre_o_tempo. 
Acesso em: 07 de ago. 2019. 
323 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. Tradução: Paulo César de 
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 137-138. 
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 Michel Foucault trata a partir da história de Édipo busca demonstrar como 

se aparece na história aquilo que na história de nossa cultura permaneceu até 

então oculto, que seriam as relações de poder. Com Platão teria iniciado um 

grande mito ocidental de que haveria uma antinomia entre saber e poder. Se há 

o saber de um lado, de outro deverá ter o poder, e onde houvesse a ciência pura 

não poderia ter o poder. Todavia, o poder é tramado com o saber324. A catástrofe 

que é momento que desvela o que estava oculto e que de fato determinado o 

sentido dos acontecimentos. Édipo descobre a verdade de sua origem, que era 

desde sempre dado, determinava o curso de vida e não sabia325.  

A catástrofe é um círculo em que início e fim coincidem, catástrofe porque o 

fundamentalismo que sempre esteve na origem do logos ocidental e já na sua 

origem o suicídio do fundamento. Só com o total esgotamento, a perda de 

sentido e valor por parte das grandes referências de valor, tomamos consciência 

daquilo que esteja desde sempre na origem. Ou seja, aquilo que estava desde 

sempre no princípio do fundamento não pode fundamentar o princípio do 

fundamento.  

Para Martin Heidegger: o último fundamento é sem fundamento. O 

platonismo tinha muito cuidado com a questão do ente, de forma que se torna 

efusivamente expressiva de que se sabe há tempos “que propriamente quereis 

designar quando empregas a expressão ‘ente’. Outrora, também nós julgávamos 

saber, agora, porém, caímos em aporia”.326  

A menção a Platão é de ordem ontológica, ou seja, a da doutrina do ser327, 

persegue um problema que tem origem na filosofia grega clássica e que persiste 

ao longo de toda a história da filosofia. Assim ao revisitar a problemática do ser 

desde a destruição da ontologia tradicional, pois pensar acerca do ser requer 

 
324 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto 
Cabral de Melo Machado e Eduardo Jarim Morais. Rio de Janeiro: NAU, 2002, 
p. 48-51. 
325 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto 
Cabral de Melo Machado e Eduardo Jarim Morais. Rio de Janeiro: NAU, 2002. 
p. 28 e ss.  
326 HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo (parte I). Tradução: Marcia Sá Cavalcanti 
Schuback. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 24. 
327 HEIDEGGER, Martin. Ontologia: hemernêutica da faticidade. Petrópolis: 
Vozes, 2013, p. 7. 



125 
 

 
 

que pensemos sobre o fundamento do ser, mas também sobre a ideia do 

fundamento enquanto tal. 

Nesse diapasão é a da diferença ontológica a qual é, por exemplo, em “A 

essência do fundamento”, entendida como “o Não entre o ente e o Ser”328. 

Significa que entre os planos ôntico (dos entes) e ontológico (do ser) existe um 

afundamento, um abismo (Ab-grund). Nesse sentido, o alcance de sua 

investigação filosófica foi de concluir que a história da ontologia nunca se 

deparou diretamente com uma reflexão acerca do ser, mas, ao contrário, esta 

cuidou de entificá-lo, com atribuição ao ser de características de entes (essência, 

substância, razão, identidade etc.). Pelo contrário, o projeto heideggeriano da 

ontologia fundamental, por um lado, visa destruir essa entificação histórica do 

ser e, por outro lado, dar lugar a um pensamento que não encontre uma 

identidade (que não existe) no ser, mas que reflita sobre ele sem incorrer 

novamente em sua entificação. Conclui-se que o ser é fundamentalmente sem 

essência, sem substância. O ser não é o homem, mas o homem está “inserido 

no ser”329. Dessa forma, ser e homem (ente) são distintos e separados. A 

essência possível do ser é a sua própria existência. O fundamento (Grund) do 

ser é não ter qualquer fundamento ou o abismo (Abgrund) é o fundamento do 

ser. 

O Ser se confunde com o fundamento, são vinculados um ao outro de 

forma simultânea e recíproca. Dessa forma, o ser tem uma dupla dimensão de 

pertencimento enquanto Ser, o fundamento recebe a sua essência. 

Inversamente, o ser enquanto ser rege a partir da essência do fundamento. 

Fundamento e ser se tornam o mesmo, mas não o igual, de tal forma que existe 

a diferença terminológica das nomenclaturas “ser” e “fundamento” indicam. Ser 

“é” na essência: fundamento. Doravante, o Ser não pode de modo nenhum ter 

um fundamento que o antecede, pois deve o fundamentar. “Em consequência 

disto o fundamento do ser permanece fora”. Fora do ser, no sentido de um tal 

permanecer-fora do fundamento do ser, “’é’ o ser o sem-fundo (Ab-Grund). Na 

 
328 HEIDEGGER, Martin. A Essência do Fundamento. Tradução: Renato 
Kirchner. Petrópolis: Vozes, 1995, p. 7. 
329 HEIDEGGER, Martin. Que é isto, a Filosofia? identidade e diferença. 
Tradução: Ernildo Stein. São Paulo: Nova Cultural, 2005, p. 44. 
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medida em que o ser enquanto tal é fundamentado em si próprio, permanece ele 

mesmo sem fundamento”.330 

Nesse cenário exposto, há uma divisão, do niilista passivo, o ressentido, 

vive sob condições peremptas, e tem apenas reações que se limitam ao 

fundamentalismo ou a uma destruição anárquica. E do niilista ativo que 

reconhece as condições, mas não se prende mais, procura superar, aceitar viver 

sob a representação que a condição da existência é um eterno retorno do 

mesmo, não há um princípio histórico, natureza ou arché ou escatologia, sentido 

apocalíptico, resgate, redenção daquilo que foi tanto movimento da natureza 

quanto da história. 

A civilização cristã pensa o tempo de forma linear, princípio e fim 

escatológico, conforme trabalhamos com Agostinho no capítulo primeiro. O 

eterno retorno pensa sem o final redentor, viver como se tudo retornasse 

eternamente é vive de acordo um uma regra para que tudo que fizermos, tem 

que ser realizado de tal maneira que seja digno de retornar eternamente – 

justificação estética da existência. Aquilo que retornará foi desejado, não somos 

mero joguete de forças superiores. Há uma forma de representação do tempo 

cíclica de acordo com a qual tudo que ocorreu, ocorrerá repetidamente 

infinitamente, ciclos de existência que ocorrem infinitamente, um eterno retorno 

do mesmo.  

Nos homens superiores há certas virtudes que se totalizadas poderiam 

superar a condição atual do homem, um além do homem. São fragmentos. A 

superação seria uma totalidade. Viver sem as próteses e as muletas para a 

existência. Para isso, precisamos tratar de um elemento que se entrelaça com a 

verdade e a vida, o sentido da vida, neste capítulo, que é o tempo. 

Mas há um problema inicial, onde acaba a mitologia e onde começa a 

história? Há muitas tradições verbais que são tratadas como história331, a história 

como aberta pelas inumeráveis formas de organizar, compor e recompor as 

células mitológicas ou as explicativas, que eram originariamente mitológicas, faz 

parte da história humana dos diferentes povos.332 

 
330 HEIDEGGER, Martin. O Princípio do Fundamento. Lisboa: Instituto Piaget, 
2000, p. 80-81. 
331 STRAUSS, Claude Lévi. Mito e significado. Lisboa: Edições 70, 1989, p. 37. 
332 STRAUSS, Claude Lévi. Mito e significado. Lisboa: Edições 70, 1989, p 39. 
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Hesíodo por meio de seus cantos, nos passa como foi a criação do mundo 

a partir dos mitos, dos Deuses gregos. Na teogonia333, o primeiro deus que se 

apresenta é caos, não que se apresenta porque são é eterno, e caos é precipício, 

é queda. Não é queda que termine, é queda sem fim. A primeira geração de 

Deuses não tem figura humana, são de constituição muito abstrata. Em seguida, 

apresenta-se Gaia que é terra, chão, antes só o Caos caia, agora se tem um 

encontro no seu eterno cair, é o fim da queda. Tem em Gaia seu fim de queda, 

de um lado, caos e unido do outro lado Gaia, assim surgem seus primeiros 

descendentes. Tártaro que veio da união de Caos com Gaia são os grotões de 

Gaia. Eros que é energia vital, da planta, animal, aquilo que mantem as coisas 

vivas. Urano surge como membrana que cobre Gaia. Posto que Urano fica como 

membrana eterna em cima de Gaia, esta ia engravidando de Urano, mas não 

tinha para onde parir, já que Urano não a descobria, e seus filhos ficavam dentro 

dela, nos seus grotões. 

Um de seus filhos orquestrou uma estratégia para capar Urano e 

conseguiu. Urano capado, sentiu muita dor, de forma que se levanta de cima de 

Gaia e com seu impulso o leva ao céu, ele seria o céu. Abre-se um delta entre 

Gaia e Urano e surge um espaço que é habitada por mortais, e surge o tempo 

que é condição, quadro material de possibilidades de uma vida finita. Somos o 

resultado da amputação de urano porque ele criou as possibilidades de vida no 

tempo e espaço. O artificie foi um dos filhos de gaia: Cronos. Cronos é o Deus 

do tempo, que possibilitou a vida finita. Essa é a origem mitológica do tempo. 

A mitologia abre espaço e nos ensina que na concepção e imaginário de 

que havia uma dualidade entre eterno antes de Cronos e temporal depois de 

Cronos. A plataforma, o paradigma de toda a filosofia ocidental sobre o tempo. 

O tempo é mais definível negativa do que positivamente, tempo é o que não é 

eterno, uma definição tautológica. 

Platão tratou sobre o tempo. Platão é um dualista, dois mundos. 

Seguindo, ainda, a influência mítica, em 37d-38b, o tempo é um ser eterno, e 

ousou dentro de suas capacidades tornar o mundo igualmente eterno. Ocorre 

que a natureza do tempo é eterna e não conseguia fazer o mesmo com a 

 
333 HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Tradução: Jaa Torrano. São 
Paulo: Iluminuras, 1995. 
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natureza gerada. Doravante, envidou-se a edificar uma imagem móvel da 

eternidade, e, quando ordenou o céu, construiu, a partir da eternidade que 

permanece uma unidade, uma imagem eterna que flui na medida dos números; 

é aquilo a que chamamos tempo. As medidas de tempo como os dias, noites, 

semanas, meses, anos, não existiam antes da geração do céu, em razão da 

preparação por ele daqueles que se gerava outros no mesmo lapso. “Todos eles 

são partes do tempo, e ‘o que era’ e ‘o que será’ são modalidades devenientes 

do tempo que aplicamos de forma incorrecta ao ser eterno” em virtude do 

desconhecimento. o vulgar “é”, que “foi” e que “será”, mas “é” é a única palavra 

que lhe é própria de acordo com a verdade, ao passo que “era” e “será” são 

adequadas para referir aquilo que advém no fluxo do tempo – pois ambos são 

movimentos. “No entanto, aquilo que é sempre imutável e imóvel não é passível 

de se tornar mais velho nem mais novo pelo passar do tempo nem tornar-se de 

todo”, assim não se trata do que é agora nem do que pode ser no futuro, nem o 

devir está correto ai atribuir sentido às coisas que os sentidos percebem porque 

são geradas a partir do tempo que reflete o eterno e se movem de acordo com 

os números. Assim, não há exatidão ao se indicar o “’é’ o que aconteceu, o que 

está a acontecer “é” o que está a acontecer, o que acontecerá “é” o que 

acontecerá, e o que não é “é” o que não é”.334 

Dessa forma, Platão argumenta que o tempo, partindo do dualismo entre 

mundo inteligível e mundo sensível, seria como uma aparência mutável e 

perecível de uma essência imutável e imperecível: a eternidade. Enquanto o 

tempo é a esfera tangível móbil, a eternidade é a esfera intangível imóbil. De 

ordem mensurável em movimento, o tempo está em permanente mudança. O 

seu domínio é caracterizado pelo devir contínuo dos fenômenos em ininterrupta 

mudança. Ou seja, o tempo é uma cópia imperfeita de um modelo perfeito: a 

eternidade. Isso significa que o tempo é uma mera sombra da eternidade. 

Considerando que somente a região imaterial das formas puras existe em si e 

por si, podemos dizer que o tempo platônico é uma ilusão. Ele é real apenas na 

medida em que participa do ser da eternidade. Não é só o mundo, nós somos 

dois, corpo e alma. O corpo é temporal, familiarizado com o fugaz, com o 

 
334 PLATÃO. Timeu-Crítias. Tradução: Rodolfo Lopes. Coimbra: Centro de 
estudos clássicos e humanísticos, 2011, p. 109-110. 
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temporal, o corpo dialoga e deseja o que é transitório. Um tempo morto que 

atrapalha. A alma é fragmento do mundo das ideias, eterna, é o que importa, 

familiarizada com o que é eterno dialoga com seus primos. Nós somos o único 

ente vivente que tem temporalidade e eternidade em nós. Para Platão nós não 

somos eternos nem temporais, mas uma improbabilidade, mistura aberrante de 

um corpo finito e uma alma eterna que é linda e perfeita, somos uma confusão, 

encontro indesejado. E duraremos o tempo que nós durarmos. 

A Metafísica335 de Aristóteles, em seu livro I, traz a reflexão consagrada 

que existe um ser supremo que é a inteligência que ordenou o mundo, é a 

inteligência. Aristóteles pensa que o deus é a inteligência do joelho, que alinhou 

o joelho que não se confunde com o universo, mas garante sua ordenação 

perfeita.  

É eterno, não muda. Herança clara do pensamento mitológico, foi Zeus 

quem ordenou o universo. E o resto? O joelho não é ser, é ente. Se o joelho se 

deteriora deixa de ser, e o que deixa de ser não pode ser, pois o que deixa de 

ser não é, e o que não é não pode ser. O joelho não é, o que é, é a inteligência 

que garantiu a dobradiça do joelho. O joelho está na temporalidade dos entes. 

Ente é o ser que não é, mas existe na temporalidade, existe, deteriora e morre –

a inteligência que o fez não deixa de ser. 

O ser permite o ente ser ente, mas o ente participa do ser, mas não é ser 

porque o ser não pode deixar de ser. Eternidade e temporalidade, não se 

consegue entender o eterno sem o temporal, um é referência para o outro. O ser 

é o fato de o ente existir. Não é possível pensar no eterno sem o temporal nem 

o temporal sem o eterno. Se não houver nada eterno não tem o temporal. A 

categoria de temporal só faz sentido como oposição ao eterno. Se não tem 

essência não há aparência. Só existem ancoradas no seu contrário, não tem 

norte sem sul. Sem eternidade não tem tempo. Se não tem nada eterno, não tem 

nada temporal, as coisas só são. 

Aristóteles inicia a temática na Física, livro IV, e questiona se o tempo é 

“ser” ou “não-ser”. Se é, é de forma diferente da que pensamos, se não-é, ou 

melhor, é de forma obscura (217b)336. O tema é retomado pelo estagirita a partir 

 
335 ARISTÓTELES. Metafísica. Tradução: G. G. Yebra. Madrid: Gredos, 1998. 
336 ARISTÓTELES. Física. Tradução: Guillermo R. de Echandía. Barcelona: 
Gredos, 1995. p. 148. 
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de contribuições passadas como Górgias e Parmênides, na concepção destes, 

o objeto em análise – passa pela análise de ser e ente que tratamos sem maiores 

profundidades neste capítulo – o ente não “é”, já que só o que existe é o presente 

(o passado e o futuro não são “alcançáveis”) e este mesmo se tornará um 

daqueles em momento quase instantâneo337. 

Partindo da concepção platônica que expusemos acima em citação direta, 

na qual considera os tempos passado e futuro, como presentes que já passaram 

e que ainda virão, respectivamente. Para Aristóteles, nem o agora pode ser a 

medida do tempo, vez que, para que algo seja a medida de seu todo (como no 

caso, o agora quanto ao tempo), é necessário estar inserido nele. Se, dessa 

maneira, o agora é o limite entre o passado e o futuro – que na realidade não 

existem –, então ele não pode ser usado como parâmetro para medir o tempo. 

Além disso, para o “agora” ser medido ele precisaria de ter uma duração. Se 

assim o fosse, ele não seria realmente um “agora” (218a)338. 

Algumas questões são levantadas por Aristóteles como: entre o agora ocorrido 

há pouco e o agora presente não pode haver um espaço. O que foi é diferente 

do que é, que é diferente do que será, mas entre eles não pode haver uma 

descontinuidade. Não pode haver vazio e átomos neste ínterim. Dessa forma, o 

agora seria, em uma visão mais ampla, uma sucessão contínua de fatos, sem 

nada que os intermediasse. A simultaneidade do agora, se o fosse 

ontologicamente, seria sempre o mesmo, todos os acontecimentos seriam atuais 

e fatos ocorridos há milhares de anos seriam ainda presentes e existiriam em 

nosso meio. Há uma impossibilidade lógica. E quanto à natureza do tempo, 

diferentemente dos seus antecessores, que tinham o tempo como movimento 

cíclico e ligado aos astros do universo (logo, eterno), Aristóteles pensa que 

mesmo dentro do movimento circular – que por si só é perfeito e infinito –, 

podemos tirar uma parte e, nela, há tempo, uma vez que resolveria o primeiro 

problema, pois uma parte de um movimento circular não é mais o movimento 

circular, parte do tempo continua tempo, um intervalo de tempo339. 

 
337 PUENTE, Fernando Rey. Os sentidos do tempo em Aristóteles. São Paulo: 
Loyola, 2001. 
338 ARISTÓTELES. Física. Tradução: Guillermo R. de Echandía. Barcelona: 
Gredos, 1995. p. 149. 
339 PUENTE, Fernando Rey. Os sentidos do tempo em Aristóteles. São Paulo: 
Loyola, 2001, p. 127. 
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A reflexão sobre a temporalidade é aporética. Aporia é reflexão sem 

saída. Se compararmos o tempo com o espaço, tem um plano e pontos que 

coexistem no tempo. No tempo, não. Há instantes que são unidade fundamental 

do tempo que não podem coexistir. O instante é por definição solitário. Todo 

instante é excludente de qualquer outro, não há dois instantes que coexistam, 

um instante exclui qualquer outro. Ou ele fica aí o presente não vira passado, o 

presente que não vira passado é a eternidade, logo, eterno, o instante precisa 

sair daquela dimensão temporal. O que tira o instante daí é apenas outro 

instante, mas para isso é necessário tangenciar esse outro instante, porque 

ninguém destrói nada sem uma co-presença temporal. Não é possível destruir 

algo no passado, os dois precisam estar no presente e isso não é possível 

porque só um instante pode ter. 

As considerações sobre o tempo em Agostinho, em especial no livro XI – 

Das Confissões, não deve ser despercebido no presente trabalho, com 

relevância destacada por autores modernos.340 A exposição de Agostinho tem 

 
340 Podemos destacar três posições que evidenciam a relevância de Agostinho 
e suas considerações sobre o tempo mesmo após diversas descobertas 
científicas e filosóficas como: “Ligado ao problema da criação, Agostinho 
investigou a noção de tempo, revelando grande penetração analítica. O tempo é 
por ele entendido como constituído por momentos diferentes de passado, 
presente e futuro, o que significa descontinuidade e transformação. 
Consequentemente, a criação do tempo coincide com a criação do mundo, ele é 
a estrutura fundamental do próprio mundo. Ao contrário, Deus, o ser por 
excelência, que é, foi e será, será completamente fora do tempo, é imutável e 
eterno. Em outros termos, o mundo, sendo uma mescla de ser e não-ser, carrega 
dentro de si um processo de transformação que o faz caminhar do ser para o 
não-ser, ou vice-versa. Esse processo constitui a sucessão temporal de 
passado, presente e futuro, o que não acontece, evidentemente, com Deus, 
único e verdadeiro ser e, portanto, eterno” (PESSANHA, José Américo Motta. 
Vida e Obra. In: AGOSTINHO. Confissões. Tradução: J. Oliveira Santos, A. 
Ambrósio de Pina. São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. XIX); “Saint Augustine was 
a very voluminous writer, mainly on theological subjects. Some of his 
controversial writings was topical, and lost interest through its very sucess; but 
some of it, especially what is concerned with the Pelagians, remained pratically 
influential down to modern times. I do not propose do treat his work exhaustively, 
but only to discuss whats seems to me importante, either intrinsically. O shall 
consider: First: his purê Philosophy, particular his theory of time” (Santo 
Agostinho foi um escritor volumoso, principalmente em assuntos teológicos. 
Alguns de seus escritos eram tópicos, e perderam interesse por meio de seu 
próprio sucesso; mas alguns deles, especialmente os concernentes aos 
Pelagianos, remanescem pertinentes até os tempos modernos. Eu não me 
proponho a tratar exaustivamente de suas obras, mas somente discutir o que me 
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dois pontos momentos centrais: aquele do tempo para a consciência, de forma 

subjetiva, do tempo como realidade da consciência para a consciência, o tempo 

existiria apenas na consciência, um observador externo à consciência não 

afirmaria uma divisão tríplice do tempo; e do tempo fora, além e antes da 

consciência do próprio homem, o tempo existe independentemente do homem, 

um tempo objetivo. Sem olvidar as considerações de tempo linear e de história 

feitas no primeiro capítulo. 

As coisas existem no tempo, sem o tempo elas não seria, o tempo é 

necessário para a existência das coisas. Por isso a tríplice divisão do tempo, que 

se vincula à mutação que ocorre nas coisas que estão no tempo e no próprio 

tempo. Observando-se que o tempo tem um regramento ontológico diferente das 

coisas, os mesmos não partilham um mesmo campo existencial, o tempo não 

está nas coisas nem as coisas estão no tempo341. 

Quando se questiona ontologicamente sobre o tempo, responde que “Se 

ninguém me perguntar, eu sei; porém, se quiser explicar a quem me perguntar, 

já não sei”342 (14, 17). Ato de grande intuição, pois sabe, mas não converge em 

 

parece importante, intrínseca ou historicamente. Considerarei: primeiro: sua pura 
filosofia, particularmente sua teoria do tempo - trad. livre) (HUSSERL, Edmund. 
Lições para uma fenomenologia da consciência interna do tempo. 
Tradução: Pedro M. S. Alves. Lisboa: Imprensa nacional cada da moeda, 1994, 
p. 352); “A análise da consciência do tempo é uma antiquíssima cruz da 
psicologia descritiva e da teoria do conhecimento. O primeiro que sentiu a fundo 
as poderosas dificuldades que aqui residem e que com elas lutou até quase ao 
desespero foi Santo Agostinho. Os capítulos 14-28 do Livro XI das Confissões 
devem ainda hoje ser profundamente estudados por quem se ocupe com o 
problema do tempo. Porquanto, nestas coisas, a época moderna, orgulhosa do 
seu saber, nada mais grandioso e mais considerável trouxe do que este grande 
e, na verdade, incansável, pensador. Ainda hoje se pode dizer com Santo 
Agostinho: si nemo a me quaerat, scio, si querente explicare velim, nescio (se 
ninguém me perguntar [sobre o tempo], eu sei; porém, se quiser explicar a 
aquém me pergunta, já não sei)” (HUSSERL, Edmund. Lições para uma 
fenomenologia da consciência interna do tempo. Tradução: Pedro M. S. 
Alves. Lisboa: Imprensa nacional cada da moeda, 1994, p. 37).  
341 RUFINO, José Renivaldo. Passado, presente e futuro: o tempo da 
consciência e a consciência do tempo no pensamento de Santo Agostinho. 
Dissertação (Mestrado em filosofia). 179 f. Universidade Federal de 
Pernambuco-RE, 2003. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/6313/1/arquivo6763_1.pdf. 
Acesso em: 21 de abr. 2019. p. 23. 
342 AGOSTINHO, Santo. Confissões; De magistro = do mestre. Tradução: J 
Oliveira Santos e A. Ambrósio de Pina. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
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discurso. Uma das perguntas mais comuns que poderiam ser feitas é o que faria 

Deus antes de criar o céu e a terra? Pois, se Deus é eterno, como surgiria uma 

nova vontade? Agostinho responde que a vontade de Deus não é uma criatura, 

está antes de toda criatura, pois nada seria criado se antes não existisse a 

vontade de Deus. Esta vontade criadora é da própria substância de Deus (10, 

12). Essa questão é de origem maniqueísta, encontra-se a controvérsia no 

primeiro livro do antigo testamento – Gênesis, que diz “no princípio criou Deus o 

céu e a terra” (GN), e os maniqueus questionam o que fazia Deus antes disso 

ou o que lhe causou para fazer o que antes não fizera nos tempos eternos343. 

A concepção de presente, passado e futuro tem contornos diferentes para 

Agostinho. Estas três categorias do tempo da consciência não são diversas nem 

antagônicas entre si, mas interdependentes e inseparáveis; não são momentos 

estanques, o próprio futuro seria a esperança presente das coisas futuras (20, 

26). Dessa forma, há uma simultaneidade no tempo, mesmo que se leve em 

conta a impossibilidade de as três categorias estarem presentes num mesmo 

instante temporal. Afinal, passado e futuro, qual o regimento ontológico de algo 

que já não existe e o futuro que ainda não veio? O presente, se fosse sempre 

presente, e não passasse a pretérito, seria eternidade. Mas, se o presente 

necessita passar ao pretérito, como afirmar sua existência? Pois sua razão de 

ser é a mesma pela qual deixará de existir (14, 17). Agostinho ao tentar buscar 

entender o que é o presente, começa por mensurar a noção de breve e longo, 

de cem anos aos anos, dos meses aos dias, das horas à menor particular 

temporal possível, um espaço de tempo que não fosse suscetível de mais 

divisões, essa partícula seria o presente. Ocorre que a passagem entre passado 

e futuro é tão rápido, que não teria nenhuma duração. Assim, para Agostinho, o 

tempo presente não tem nenhum espaço (14, 18-19, 23-25). Agostinho, ainda, 

criticará a classificação pretérito, presente e futuro, não no seu uso, mas sem a 

reflexão daquilo que se deve conceber. O passado é algo que não existe mais, 

mas que é visto do passado; o futuro ainda não existe, mas que pode ser 

 
343 RUFINO, José Renivaldo. Passado, presente e futuro: o tempo da 
consciência e a consciência do tempo no pensamento de Santo Agostinho. 
Dissertação (Mestrado em filosofia). 179 f. Universidade Federal de 
Pernambuco-RE, 2003. Disponível em: 
https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/6313/1/arquivo6763_1.pdf. 
Acesso em: 21 de abr. 2019. p. 35-36. 
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vislumbrado a partir do presente. Assim, haveria o presente das coisas 

passadas, presentes das presentes e presente das futuras. (20, 26). 

Sinteticamente, Agostinho conclui que não sabe nada sobre o tempo 

porque estamos imersos na temporalidade, e ninguém pode falar de algo que 

está, a reflexão sobre algo exige uma exterioridade e um recuo. Só o eterno pode 

saber o que é o temporal porque somos o próprio temporal, e nunca podemos 

saber o que somos quando queremos saber. Presente, passado e futuro, 

passado não tem existência material, nada é no passado, não é, igual ao futuro. 

Sobrou o presente que também não é, porque se fosse permaneceria e seria 

eternidade, presente para ser tempo precisa deixar de ser e transformar em 

passado. Se o presente é tem que continuar presente, se continuar presente é o 

instante que não sai do instante, logo, é eternidade. Para que o presente possa 

ser tempo ele precisa não ser ou deixar de ser. Está na sua índole temporal virar 

passado. Somos temporais, o tempo tem que ser, é o quadro material da minha 

existência finita, o tempo tem que ser, mas não é presente nem passado nem 

futuro. O presente pode virar passado, mas isso permite aceitar como um deixar 

de ser. A partir disso novas categorias de tempo, o passado presentificado que 

deixa de ser, o presente presentificado que deixa de ser, o futuro presentificado 

que deixa de ser. O problema todo é que esses 3 tempos só existem para nós, 

no mundo não tem nada disso. No mundo só tem a instantaneidade do real. Essa 

temporalidade que descrevo não é a do mundo, mas da alma. 

Para Kant344 o tempo é uma questão subjetiva, mas sua inovação é que 

o tempo seria uma condição, competência inata do homem para conhecer o 

mundo. Ao ponto que o tempo como o concebemos seria algo que existe apenas 

na mente humana. A modernidade entende que o mundo não é ordenado, para 

conhecer não há nada a conhecer pela contemplação e passa a ser construção 

do homem o conhecimento, vai fabricar conhecimento, fará associações de 

fenômenos, sínteses (ligação entre dois fenômenos). Tecnologia que dispomos 

para conhecer o mundo para situar as ocorrências entre antes e depois. O 

conhecimento do mundo fica limitado às condições materiais do homem de 

conhecer o mundo. 

 
344 KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Tradução: Manuela Pinto dos 
Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001. 
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Fora exposto acima a proposta Nietzscheana de tempo e de eterno 

retorno como proposta de vida autêntica. Uma proposta de niilismo ativo que 

perempto das condições catastróficas dos ideais ascéticos decide assinar cada 

pincelada de sua vida como uma obra de arte que estaria disposto a repetir 

eternamente. 

Em o herói de mil faces, Joseph Campbell, trata da jornada do herói, que 

seria um molde que aceitaria toda e qualquer narrativa, assim como o mito. Os 

mitos da mitologia não seriam simplesmente fabricados, são produções 

específicas da nossa psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder criador 

da fonte345. A função primária da mitologia e dos ritos sempre foi trazer símbolos 

que o levariam a avançar346. 

A fim de ilustrar o roteiro, o herói mitológico, saindo de seu ponto inicial 

como sua cabana ou castelo cotidianos, é despertado e se põe a voluntariamente 

adentrar numa aventura. “Ali encontra uma presença sombria que guarda a 

passagem”. O herói surge como alguém que tem possibilidade de vencer essa 

presença sombria, da mesma forma que poderia se conciliar e acordar com ela 

para ingressar com vida no reino sombrio “(batalha com o irmão, batalha com o 

dragão; oferenda, encantamento)”; da mesma forma, ainda, é possível que seja 

vencido pela força sombria e desça morto, a exemplo da crucifixão.  O herói se 

aventura numa jornada de um mundo desconhecido, mas conexas e 

estranhamente intima, há provações que o colocam perante ameaças fatais e 

outras forças que lhe auxiliam e o revigoram. A jornada alcança um clímax com 

uma provação final e ao lograr êxito, obtém sua recompensa. Seu triunfo pode 

ser representado pela união sexual com a deusa-mãe (casamento sagrado), 

assim como  pelo reconhecimento por parte do pai-criador (sintonia com o pai), 

também pela sua própria divinização (apoteose), ou, mais uma vez — se as 

forças tiverem mantido hostis a ele- , pelo roubo, por parte do herói, da benção 

que ele foi buscar (rapto da noiva, roubo do fogo); intrinsicamente, trata-se de 

uma expansão da consciência e, por conseguinte, do ser (iluminação, 

transfiguração, libertação). O trabalho final é o do retorno. O retorno marca um 

 
345 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução: Adail Ubirajara Sobral. 
São Paulo: Cultrix, 2013, p. 15-16 
346 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução: Adail Ubirajara Sobral. 
São Paulo: Cultrix, 2013, p. 21-22 
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ciclo que se tiver a benção ao seu lado, terá a proteção (emissário); caso 

contrário, será perseguido e fugirá. No limiar do retorno, as forças 

transcendentais devem ficar para trás; o herói reemerge do reino de terror 

(retorno, ressureição). A benção que ele traz consigo restaurar o mundo 

(elixir).347 

Por meio do monomito podemos traçar uma linha entre realidade e ficção 

poderíamos encaixar tanto Jesus, os mitos gregos, Simba de “Rei Leão” até os 

heróis de Hollywood. O que traz tantas reflexões acerca dos mitos, da religião 

cristã e até o eterno retorno nietzschiano. Contudo, pretendo apresentar uma 

outra concepção de tempo de interesse ao presente trabalho. 

Cumpre observar que o tempo sempre se apresentou como dispositivo, 

concepções de tempo em torno dos quais os seres humanos pensaram e 

concretizaram sua existência em relação à ordenação da vida humana. O tempo 

é o grande laço que une os sistemas de verdade e o controle sobre a vida 

humana e seu sentido.  

A concepção de história é acompanhada de uma determinada expressão 

de tempo, faz parte da concepção de história. Essa concepção de tempo, 

condiciona e preme por trazer à luz sua concepção de história, além de que toda 

cultura é, primeiramente, uma certa experiência do tempo. Uma nova cultura 

apenas é possibilitada pela transformação dessa experiência, essa seria uma 

diligência original que se prestaria a uma autêntica revolução que não é 

simplesmente, e jamais deve ser, “’mudar o mundo’, mas também e antes de 

mais nada “mudar o tempo”. O pensamento político moderno, que concentrou 

sua atenção na história, não elaborou uma concepção de tempo”.348 

 Walter Benjamin, em sua VIII tese sobre o conceito de história, trata que 

vivemos em um constante estado de exceção, em que a tradição dos oprimidos 

que tem fator de ser por ser visto como uma norma histórica, em nome do 

progresso349. Aqui são colocadas duas concepções de história, a confortável 

doutrina da história progressista que vai levar inevitavelmente para mais 

 
347 CAMPBELL, Joseph. O herói de mil faces. Tradução: Adail Ubirajara Sobral. 
São Paulo: Cultrix, 2013, p. 241-242. 
348 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem 
da história. Tradução:  Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG; 2005, p. 111.  
349 BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Tradução: João Barreto. Belo 
Horizonte: Autênticca, 2016, p. 13. 
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democracia, liberdade e paz; e a concepção da tradição dos oprimidos, em que 

a regra da história é a opressão, a barbárie, a violência dos vencedores350. Por 

esta última, aquilo que se enuncia como progresso, significa ao mesmo tempo, 

como outra face da moeda, a opressão e a barbárie, da violência opressora da 

vida nua a ser utilizada e consumida nas tarefas sísifas de produção e consumo 

projetadas sob um ideal de tempo utópico histórico de um mundo melhor. Se o 

presente é sempre um estado de exceção, não deixou de ser o passado e nunca 

um futuro. A proposta de Giorgio Agamben é fazer um retorno vital depois da 

vinda de Cristo a partir da fórmula paulina do tempo que resta. 

 As teses de Walter Benjamin expõem muito bem que a história é 

fragmentada, composta de situações únicas, de feitos ou eventos que 

interrompem o movimento natural da vida cotidiana, mas que se abrem ao 

extraordinário. O processo histórico não descreve, dessa forma, uma trajetória 

linear e enveredada ao telus do progresso e de ordem lógica ou natural.351  

 O princípio da lei é a divisão. E a partição da lei hebraica fundamental é a 

divisão entre judeus e não judeus, o próprio termo “povo” na bíblia tem vários 

pontos que demonstram isso, que é afetado por uma falha teológica-política 

originária352. Paulo propõe uma outra divisão que não coincide com as anteriores 

nem lhes é exterior, é o Corte de Apeles. De inspiração da história de Apeles e 

Protégenes, este traçou uma linha tão sútil que seria quase não possível por um 

pincel humano, e o primeiro divide a linha ao meio com uma linha ainda mais 

sútil. A divisão tradicional de judeu/ não judeu não permite nenhum resto, e o 

Corte de Apeles será a divisão da própria divisão. De forma que a divisão do 

Apeles deixa um resto: o não não-judeu, este que está na lei do messias353. 

 
350 LÖWY, Michel. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses 
”Sobre o conceito de história”. Tradução: Wanda Nogueira Caldeira Brant. São 
Paulo: Boitempo, 2005, p. 83 
351 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Agamben por uma ética da vergonha e do 
resto. São Paulo: n-1, p. 94. 
352 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 64. 
353 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 66-67. 
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 O resto é um termo retomado por Paulo da tradição profética, um termo 

profético técnico. O resto é ressignificados por Paulo não mais como futuro, 

senão uma experiência do presente que traça o agora messiânico, o tempo de 

agora passa a ter um resto. O resto é, ao mesmo tempo, algo que excede o todo 

quanto à parte e desta em relação ao todo, o resto, assim, relaciona-se apenas 

com o messiânico e só existe nele. Não pertence à escatologia nem à 

salvação354. 

 Cronos seria o tempo que vai da criação ao evento messiânico, seria o 

tempo profano. O evento messiânico não é outro, senão sua ressureição. 

Doravante, o tempo se contraí e começa a acabar, o tempo contraído seria o 

tempo de agora e durará até a parúsia que coincide com o dia da cólera e com 

o fim do tempo (apocalipse) e o tempo implode em outra dimensão, na 

eternidade.355 Kairós não é outro senão Cronos contraído e abreviado, Cronos é 

o que há em Kairós e este aquilo que há pouco em Cronos.356 

O tempo messiânico seria, pois, o tempo que o tempo leva para acabar, 

o tempo que empregamos para fazer acabar a fim de concluir nossa 

representação de tempo. Trata-se de tempo operativo que emerge no tempo 

cronológico e promove a mudança de dentro, tempo para terminar o tempo: 

tempo que nos resta. O tempo operativo é o que nós somos, tempo real, tempo 

que temos em detrimento do cronológico que ceifa nossas potencias para 

sermos meros espectadores que olham sem tempo o tempo que escapa.357 

Parúsia significa presença, não se trata da segunda vinda de Jesus, não 

há uma complementação do primeiro evento messiânico. O messiânico não 

 
354 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 69-73. 
355 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 81. 
356 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 86. 
357 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 85. 
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acrescenta ao cronológico nem lhe acrescenta, mas o leva a partir de seu interior 

ao seu fim.358 

A visão de Paulo sobre o cristianismo é reduzida, por razões 

peremptórias, a um único enunciado: Jesus ressuscitou. Trata-se, pois, com 

exatidão do ponto fabuloso, de forma que todo o resto circunstancial do 

nascimento, predicação e morte conseguem ser sustentadas. É precisamente a 

fábula que não deveria vincular ao real, pois no resíduo indivisível e de acesso 

indireto, infiltra-se em todo o imaginário patente. A partir dessa consideração, é 

somente como fábula que Paulo reconduz a narrativa cristã, “com a força de 

quem sabe que, se essa questão for considerada real, ficamos sem todo o 

imaginário que a cerca”.359 

O tempo messiânico não restará identificado literalmente com um tempo 

cronológico entre a parúsia e o fim do tempo, mas uma transformação atual da 

experiência do tempo, capaz de interromper aqui e agora o tempo profano.360 A 

divisão da própria divisão entre os tempos, abre espaço para um resto, uma zona 

de indiferença que não se identifica com um passado que é deslocado para o 

presente nem com um presente que é estendido, concomitantemente, para o 

passado. O tempo messiânico não é nem presente, passado ou futuro, mas a 

sua inversão. Dois tempos entram em constelação, o passado reencontra a 

atualidade e se torna inacabado e o presente atribui certa completude ao seu 

inacabado361.  

É a recapitulação que resgata a memória de forma que se apresenta como 

uma propedêutica e uma antecipação da salvação. Nesse sentido, é apenas e 

precisamente figurada como lembrança do passado. Depura-se, liberando-se da 

remota estranheza do vivido, torna-se pela primeira vez o meu passado, do 

 
358 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 88. 
359 BADIOU, Alain. São Paulo: a fundação do universalismo. Tradução: Wanda 
Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 10. 
360 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 90. 
361 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 92. 
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mesmo modo, na “economia da plenitude dos tempos” que os humanos se 

tornam senhores de sua própria história e aquilo que em outro tempo tinha 

acontecido com os Judeus é reconhecido como figura e realidade da 

comunidade messiânica. Da mesma forma, na memória do passado, o passado 

volta ao reino do possível, o acabado volta ao inacabado e o que era inacabado 

vem a ser acabado. A recapitulação messiânica traz aos homens o lapso, a 

contração temporal para a despedida para sempre na eternidade que não 

conhece passado nem repetição, “por isso a representação comum que vê o 

tempo messiânico como orientado unicamente para o futuro é falsa”.362 

O tempo messiânico não é histórico nem eternidade. Antes, o 

afastamento e a distância que os divide, este é o tempo Kairótico, não mais 

apenas o cronológico, não se trata de pôr um fim à história. Não se trata do 

tempo da profecia que se volta ao futuro nem do apocalipse que se volta ao final 

do tempo, mas o tempo do fim, não é o instante em que o tempo acaba, mas o 

tempo que se contrai e começa a acabar. De forma que o tempo cronológico é 

um fluxo temporal que em marcha ininterrupta marcha na toada que impede ao 

homem o reconhecimento de sua própria condição, de fazer experiências com 

sua própria existência, de qualificar sua própria existência. O tempo messiânico 

permite ao homem, dentro do fluxo cronológico paralisá-lo em sua sequência, 

abre-se ao homem a experiência do instante temporal em que está inserido, é 

neste resto que se dá o início do fim do tempo, é no lapso do tempo que saímos 

da aporia apontada por Agostinho, pois se não é dado ao homem escapar do 

tempo para analisa-lo, cabe ao homem dobrar o tempo e no resto que se 

encontrará kairóz. 

Giorgio Agamben, em seu discurso na catedral de Notre-Dame, em Paris, 

em março de 2009, determinou que o termo “Paroikein” - viver em exílio, definiu 

tanto o habitar do cristão no mundo, quanto a sua experiência do tempo 

messiânico. E o tempo do Messias, não é de modo algum, um período 

cronológico, faz parte do tempo cronológico, cronos tem kairóz assim como 

 
362 AGAMBEN, Giorgio. O tempo que resta: um comentário à carta aos 
romanos. Tradução: David Pessoa e Cláudio Oliveira. Belo Horizonte: Autêntica, 
2016, p. 95. 
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kairóz tem cronos, mas não se confundem, mas sobretudo promove uma 

transformação qualitativa do tempo vivido.363 

Dessa forma, o exilado vive no estrangeiro aguardando até o retorno a 

pátria. O exílio traz essa noção de provisoriedade, tempo cuja experiência é 

sempre como se fosse a última, já que o retorno pode ocorrer a qualquer tempo. 

Curial ponto de Paulo é tomado na consideração dos indivíduos em sua 

singularidade potencial, desamarrando-lhes das verdades históricas produzidas 

no contexto temporal e cultural em jogo naquele contexto, cujas representações 

se apresentam de forma escatológica e teleológica. O universalismo proposto 

vai de encontro ao particularismo político, econômico, jurídico e religioso do seu 

tempo. O que está em voga é situas as condições para singularidades universais, 

pois a boa-nova cristã é para todos. Jamais, para Paulo, deve haver uma 

identificação do direito, por qualquer categoria, ao cristã, serão admitidos todos, 

sem qualquer privilégio, trata-se de valer uma singularidade universal contra as 

abstrações estabelecidas364.  

A vida messiânica de Paulo enfrenta a tese do povo escolhido ou eleito 

por um Deus monoteísta. O universalismo messiânico termina com as leis e os 

particularismos de domínio de Deus sobre um determinado povo ou mesmo 

nação. O Deus único se apresenta como o universal por meio da singularidade 

do acontecimento da vinda de Cristo. Há a pretensão de desfazer o vínculo 

judaico de que o Deus único em sua universalidade se liga a um povo particular 

por qualquer enunciado de eleição, escolhido ou afim. Refuta-se, pois, toda a 

ordem jurídica, contratual e temporal que justificasse esta divisão constitutiva 

entre povos e nações. 

Há uma estrutura ontológica dessa convicção, porém essa estrutura 

ontológica não é de interesse de Paulo, trata-se da unidade que pertence ao 

acontecimento e que possa ser a unidade de uma particularidade. O único 

reflexo possível dessa unidade é o universal. O dispositivo geral de uma verdade 

 
363 AGAMBEN, Giorgio. Cristianismo como religião: a vocação messiânica. 
Tradução: Moisés Sbardelotto. Revista Instituto Humanas Unisinos, 2010. 
Disponível em:  http://www.ihu.unisinos.br/174-noticias/noticias-2010/567993-
cristianismo-como-religiao-a-vocacao-messianica-artigo-de-giorgio-agamben. 
Acesso em: 06 de ago. 2019. 
364 BADIOU, Alain. São Paulo: a fundação do universalismo. Tradução: Wanda 
Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 21. 
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deve conter o universal como a fábula de Paulo, o que transcende, o divino, o 

monoteísmo, assim como toda a humanidade (judeus e não judeus) 

(“circuncidados e não circuncidados”), e o singular que é acontecimento-Cristo. 

O particular não pode, assim, ser inserido aí, “ele pertence à esfera da opinião, 

do costume da lei”.365 

O sentido último da vocação messiânica é a revogação de toda vocação, 

que segue o fluxo do tempo kairótico, muda de dentro para fora toda a 

experiência e toda condição factual para abri-la para um novo uso.366 Assim, a 

vida messiânica é fazer uso da comunidade, sem a pretensão de tornar-se 

proprietário nem de se tornar pertence à comunidade, é estar disposto à 

desapropriação, desacorrentar-se das categorias de pertença e subjetivação 

impostas pela vida comunitária. 

A relevância de Paulo neste contexto não deve ser marginalizada, o 

messiânico é para Paulo o lugar de uma exigência, avoca a dimensão da 

redenção daquilo que foi. A redenção não deve ser vista como cumprida. O 

acontecimento do messias significa que todas as coisas, assim como o sujeito 

que a cuida ficam vinculadas ao “como não”, chamadas e revogadas neste gesto 

único. Ausente de sujeito que poderia decidir “fazer como se”. A vocação 

messiânica desloca e anula sobretudo o sujeito, seria nesse sentido o 

ensinamento de Gal. 2,20 “não sou mais eu que vivo [...] o messias vive em mim”. 

“E ele vive nele precisamente como aquele ‘não mais eu’, como o corpo morto 

pelo pecado que carregamos ainda em nós e que, através do espírito, é vivificado 

no Messias (Rm 8,II)”.367 

 Logra-se que a concepção messiânica anunciada pelo apóstolo divide a 

própria divisão da lei, um verdadeiro corte de Apeles, que separa povos e nações 

e, paralelamente, implica numa divisão do tempo a partir da qual profere a 

dimensão messiânica do mundo e da vida.  

 
365 BADIOU, Alain. São Paulo: a fundação do universalismo. Tradução: Wanda 
Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 90. 
366 AGAMBEN, Giorgio. Cristianismo como religião: a vocação messiânica. 
Tradução: Moisés Sbardelotto. Revista Instituto Humanas Unisinos, 2010. 
Disponível em:  http://www.ihu.unisinos.br/174-noticias/noticias-2010/567993-
cristianismo-como-religiao-a-vocacao-messianica-artigo-de-giorgio-agamben. 
Acesso em: 06 de ago. 2019. 
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O tempo messiânico é um tempo dentro do tempo profano, o tempo que 

anuncia a vinda do Messias e de sua boa-nova. O tempo messiânico é, portanto, 

o tempo que resta na medida em que nele se realiza a salvação em sua 

totalidade e no presente. Em outros termos, significa compreender que o tempo 

messiânico, enquanto tempo que resta, é a condição da realização da boa-nova 

evangélica no presente em sua totalidade.  

A salvação não virá de promessas lançadas ao futuro ou da redenção 

apocalíptica no dia do juízo final. O tempo messiânico implica para Paulo no 

protagonismo cristão no tempo que resta, na imanência absoluta do tempo que 

o curso da vida segue em sua facticidade cotidiana, na singular manifestação de 

uma vida. 

O tempo que resta é o tempo que não admite uma salvação num tempo 

futuro, num tempo vindouro. Também não é um intervalo temporal entre o 

presente que se projeta na direção do fim dos tempos que virá em algum 

momento do futuro, mas, é o átimo de tempo que paralisa o movimento do tempo 

cronológico em sua crédula e incansável espera pelo porvir, o tempo da 

execução instrumental da lei na garantia dos particularismos identitários. O 

tempo que resta como condição de tomar a vida na sua presentidade e 

facticidade cotidianas, em cada instante de sua efetivação e realização. 

A partir dos argumentos até aqui apresentados podemos considerar que 

a proposta de Giorgio Agamben ao propor outra representação do tempo, 

prende-se à necessidade de paralisar a máquina antropológica, governamental, 

jurídica, política e econômica que está na base da estrutura civilizatória ocidental 

e que, desde seus primórdios, apreende e limita a potencialidade das formas de 

vida humana, produzindo incessantemente vida nua, consumindo a energia e a 

carne da humanidade na incessante marcha do progresso, nas promessas de 

realização de um mundo de facilidades técnicas a garantirem a felicidade dos 

consumidores. Uma verdadeira suspensão do mito de Sísifo que teatraliza nossa 

vida coeva. 

O tempo que resta apresenta-se assim como a representação de tempo 

imanente a realizar-se no instante, no agora existencial, um tempo em que a 

cada momento se exige da vida a plena potencialidade criativa e que, desta 

forma, se contrapõe ao tempo cronológico que divide, separa, determina o ritmo 

existencial de acordo com princípios e objetivos previamente estabelecidos e 
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que escapam da condição decisória das singularidades individuais. Enfim, o 

tempo que resta se apresenta como afronta à massificação produzida pela 

representação do tempo cronológico e seus imperativos teleológicos sobre a 

massa de seres humanos que devem ser consumidos como condição da 

evolução da humanidade para um futuro de paz e prosperidade. 

O tempo que resta, em Giorgio Agamben, é o tempo de dizer não, de 

recusar toda e qualquer atribuição a uma vocação, a um desígnio 

preestabelecido, a processos de subjetivação que conferem sentido e finalidade 

existenciais aos excessos dos imperativos jurídicos e institucionais que 

regulamentam, normatizam, vigiam e disciplinam a vida em sua totalidade de 

manifestações.  

Assim, o tempo que resta é a representação do tempo que nos cabe 

diante do evento abissal da morte de Deus. Com a morte d’Ele, as 

representações de tempo, amparadas em fundamentos ontoteleológicos e 

escatológicos que já haviam sofrido um duro abalo, sofrem um golpe definitivo 

com a morte do sujeito histórico e suas pretensões de salvação do mundo, 

através de outros mundos possíveis e suas ordenações cronológicas, 

progressistas, científicas, técnicas, jurídicas e econômicas que se representam 

na concepção de tempo e da história em que nos inserimos. 

Nosso tempo é um tempo em crise de representação, um tempo que se 

revela frustrado e descrente de suas promessas e que se dá conta do alto custo 

humano de suas apostas. É um tempo marcado pelo niilismo.  

O niilismo que se manifesta de forma cada vez mais contundente sobre 

tais representações. Talvez, seja possível dar um passo na direção do anúncio 

que Nietzsche fazia em pleno século XIX quando dizia que o niilismo era um 

incômodo hóspede que, naquele contexto, batia à nossa porta.  

Em nossos dias ele não bate mais à porta. Ele já está dentro de nossas 

casas, no cerne de nossa representação de tempo cronológico que se comprime 

cada vez mais exigindo da vida humana um consumo rotineiro, acelerado e 

autofágico de si mesmo como condição de se sentir ainda a vida que corre nas 

veias, no ensolarado dia que se abre cotidianamente aos seres humanos. 

Ao propor a representação do tempo como o tempo que resta, Agamben 

procura operar um pequeno deslocamento dentro da própria representação de 

tempo cronológico em que vivemos. Não se trata de uma nova representação do 
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tempo, mas simplesmente de deslocar, de paralisar o tempo que corre rumo ao 

vazio niilizante de suas promessas, deixando atrás de si um rastro de destruição, 

de morte e de toda espécie de violência que se institucionaliza na máquina 

judiciária que multiplica as leis que protegem a vida, num mundo que aniquila 

das mais diversas formas milhões de seres humanos diariamente, na máquina 

biopolítica que reduz a finalidade da política à potencialização da vida biológica 

de produtores e consumidores, na máquina econômica que se concebe como 

um fim em si mesmo. 

O tempo que resta apresenta-se em Agamben como a condição de uma 

experiência aqui e agora com o próprio mundo, com a vida em sua multiplicidade 

de possibilidades potenciais. É, em última instância, a condição de resistência 

da potência vital diante dos imperativos da racionalidade tecnocientifica e 

instrumental que orientam o ritmo do tempo cronológico e em que vivemos e 

alimenta as crenças de uma humanidade ávida de promessas de um mundo 

repleto de oportunidades de acesso às pequenas felicidades compensatórias da 

morte programada pela dinâmica da produção e do consumo constitutivos do 

processo civilizatório no qual nos inserimos. 
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CAP 4. DA VAIDADE; OU VIDA HUMANA SOB O SOL: NIILISMO E 

METAFÍSICA. 

 

Deus é o nome, a terminologia, o enunciado reitor que marca o topo de 

uma hierarquia interna às regularidades enunciativas. Todo o campo de 

enunciativos é real e vigilante, não importa o quanto um enunciado seja discreto 

ou banal, não há enunciados que não sejam reais e vigilantes. O enunciado reitor 

que propomos neste presente trabalho cuja metodologia é a arqueogenealogia 

que remete à epistemologia dos conceitos que podem ser construídos a partir de 

um ponto estratégico que ramifica opções ulteriores.368 

Deus é o termo que nomeia o campo das ideias e dos ideais. A dimensão 

do suprassensível como mundo verdadeiro e autêntico desde Platão, ou melhor, 

desde a interpretação grega tardia e cristã da filosofia platônica. A partir da 

divisão de mundo sensível e mundo das ideias, um mundo aquém que contrapõe 

ao mundo aparente irreal. O mundo da aparência é o vale de lágrimas, 

diferenciando-se do monte da felicidade eterna no além. “Se, tal como acontece 

ainda em Kant, chamarmos mundo sensível ao mundo físico em sentido lato, o 

mundo suprassensível é o mundo metafísico”.369  

 Na interpretação de Martin Heidegger, a morte de Deus trabalhada no 

capítulo anterior seria a morte do mundo supersensível em geral. Deus é o nome 

para o âmbito das ideias e dos ideais. Se Deus morreu como fundamento 

suprassensível e enquanto meta de tudo que é efetivamente real, de forma que 

não resta mais ao homem ontológico qualquer ponto para se agarrar ou orientar. 

A metafísica é um espaço histórico no qual as ideias, Deus, a lei ética, a 

autoridade da razão, o progresso, a felicidade da maioria, a cultura, a civilização 

perca sua força edificadora e se tornem nulos. O niilismo bate à porta.370  

É justamente na desvanecida autoridade de Deus e da Igreja que se 

impõe a consciência moral por meio do emergir da autoridade da razão. A 

transcendência metafísica é substituída pelo progresso histórico, a meta da 

 
368 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta 
Neves. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 166. 
369 HEIDEGGER, M. Caminhos de floresta. Tradução: Irene Borges Duarte. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1977, p. 251. 
370 HEIDEGGER, M. Caminhos de floresta. Tradução: Irene Borges Duarte. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1977, p. 250-251. 
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glória divina e eterna é transposta na felicidade terrena da maioria, o que antes 

era próprio do Deus bíblico passa ao campo do negócio. A concepção de mundo 

supra-sensível passa pela interpretação cristã-eclesiástica e teológica do mundo 

a partir do mundo helênico-judaico cuja fundação da metafísica ocidental está 

em Platão.371 

 É, então, com Platão e seu platonismo que se edificam as concepções de 

Bem, Belo e Verdadeiro. Esta concepção cria um vínculo indissociável entre 

conhecimento, verdade e moralidade, bem como a significação de uma vida ética 

para a existência ao ser humano e ao mundo. A teoria do conhecimento em 

Platão foi de viés ético e político.372  

 Aqui parece ser salutar mencionar que o primeiro capítulo373 se pautou 

numa arqueogenealogia cujo objetivo foi o desenvolvimento da concepção de 

universais que surgiram antes de Platão e Aristóteles, mas que com eles houve 

um desenvolvimento e projeção gigantescos pela civilização ocidental; e foi 

justamente pela articulação dos sistema de verdade que se percebe que a 

verdade sempre está associada ao Bom, ao Justo e ao Belo de tal matriz que 

não apenas é dita a verdade, mas demonstrada, é sempre visível, não apenas 

se fala, mas deixa ver. Verdade que sempre acompanhou o modo de produção 

de conhecimento e a forma de legitimação ética e política de determinada 

civilização. A integração da verdade com o capítulo segundo se faz de modo que 

apenas com a instituição da verdade é possível significar a existência do homem 

e do mundo, e a partir dessa significação que se faz por meio de enunciados que 

se dizem e deixam ver que o poder penetra no corpo social ao nível microfísico 

e permitem o exercício do controle dos corpos, do biopoder e da psicopolítica a 

partir do surgimento do poder soberano da vida nua que ocorre de por meio das 

instituições e formas política e jurídica, da vida que entrega sua razão de existir 

 
371 HEIDEGGER, M. Caminhos de floresta. Tradução: Irene Borges Duarte. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1977, p. 255. 
372 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Nietzsche: o humano como memória e como 
promessa. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 209. 
373 Interessante consignar que Heidegger entende só ser possível superar a 
metafísica vendo sua história, para a partir daí esboçar um novo projeto de 
reflexão (BALEEIRO, Cleber Araújo Souto. O retorno da religião na época da 
superação da metafísica: Religião e secularização no pensamento de G. 
Vattimo. 123f. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Universidade Metodista 
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 30). 
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ao próximo plano, que se faz diante da concepção de tempo, do futuro que faz 

todas as amarguras e desesperos humanos terem sentido, ainda que num futuro 

imanente de consumo em que a felicidade e a razão de existir farão sentido numa 

próxima conquista de mercado, ainda que seja num campo profissional cujo valor 

integra e só existe naquele ambiente, tal qual se espera o reconhecimento de 

uma vida de acordo com os ensinamentos deixados por Ele diante do além-

mundo. É neste ponto que os primeiros dois capítulos se encontram.  

Todavia, no capítulo segundo foi-se direcionado que os metavalores não 

se sustentam por si, de uma eidética utópica são assinados agamberianamente 

para novas formas a fim de ressignificar antigos enunciados foucaultianos, de tal 

forma que se chega num niilismo. A morte de Deus. O niilismo tem dois gumes, 

o fio que corta a si e a que avança para a outra direção, a decadência dos 

fundamentos e a possibilidade de transcender todos os valores. Este é o 

contexto, a justificação do presente capítulo: como superar o niilismo pós-

moderno e a conexão com o direito. 

Não se trata aqui de um ateísmo que investiga a existência ou não do 

Deus bíblico, a questão é que mesmo se a existência d’Ele fosse provada, não 

faria diferença porque não deixaria de fazer com que o homem procurasse a si 

mesmo.374 O percurso existencialista quer enfocar o ceticismo quanto ao 

progresso. A escolha sempre será uma escolha. A escolha moral e seus 

problemas não mudaram.375 

A formação de uma sociedade é, em algum momento, determinada por 

um princípio fundamental de organização, que mede o abstrato das 

possibilidades de alteração das situações sociais. A mudança dos sistemas 

sociais ocorre por meio da produção e socialização dos meios de expressão que 

admitem a verdade e as medidas de justificação, ou seja, das pretensões 

discursivas de validade.376 Eventualmente, as ciências estabelecem um 

monopólio sobre a interpretação do modo de produção, com a transformação de 

 
374 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução: João 
Batista Kreuch. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 44. 
375 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Tradução: João 
Batista Kreuch. Petrópolis: Vozes, 2017, p. 39. 
376 HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 
Tradução: Vamireh Chacon. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 19-20. 
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um modo de fé numa atitude científica que só permite fé nas ciências 

objetivantes.377 

No plano mais próximo do direito positivo, a dignidade da pessoa humana 

emerge como o fundamento dos ordenamentos jurídicos modernos após a 

Segunda Guerra Mundial, como resposta evidente aos crimes e atrocidades 

cometidos e foram consagrados nos documentos de fundação das Nações 

Unidas que declaram de forma expressa a vinculação dos direitos humanos com 

a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana surge como a 

porta da moral para o sistema positivo.378  

 A dignidade humana seria a secularização que aqueles diplomas 

clássicos de direitos do homem trouxeram como direito inato, natural, sagrados 

e inalienáveis que emergiram de doutrinas religiosas ou metafísicas.379 

Secularização porque a permeação mútua do cristianismo e da metafísica grega 

produziu mais do que a dogmática teológica e a helenização, mas a apropriação 

de conteúdo genuinamente cristão pela filosofia que rompeu e ressignificou 

diversos termos como autonomia, justificação, história, memória, recomeço, 

inovação, emancipação, retorno, individualidade, comunidade entre outros; a 

própria condição de similaridade com Deus foi o que possibilitou a dignidade 

igual e incondicional de todos os seres humanos, apesar de processo de 

secularização, o conteúdo é eminentemente bíblico.380 Quando o pecado se 

transformou em culpa, e o comportamento contrário aos mandamentos divinos 

em violação às leis humanas, algo se perdeu. Em verdade, o perdão que o 

sofrimento humano não consegue reverter, esse desejo de perdoar as ofensas 

se perde na secularização.381 Nesse sentido, os todos os conceitos 

 
377 HABERMAS, Jürgen. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 
Tradução: Vamireh Chacon. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, p. 151. 
378 HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. 
Tradução: Denilson Luis Werle, et al. São Paulo: Unesp, 2012, p. 9-11. 
379 HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. 
Tradução: Denilson Luis Werle, et al. São Paulo: Unesp, 2012, p. 18. 
380 HABERMAS, Jürgen; e RATZINGER, Joseph. Dialética da secularização: 
sobre razão e religião. Tradução: Alfred J. Kelleder. Aparecida: Ideias & letras, 
2007, p. 49-50. 
381 HABERMAS, Jürgen. Fé e saber. Tradução: Fernando Costa Mattos. São 
Paulo: Unesp, 2013, p. 18. 
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fundamentais da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos 

secularizados.382 

Todavia, a dignidade que serviria como uma abstração capaz de estreitar 

os laços das nações se torna simulacro e veículo de interesse das grandes 

potências e permite violações de direitos das gentes humanitários em nome de 

valores universais, então se confirma a suspeita de que são armas de uso 

imperialista e reféns do volátil euro.383 A dignidade da pessoa humana nada mais 

é do que a sombra do Deus morto, um fundamento que legitima o sistema, mas 

não tem por si um núcleo duro verdadeiro capaz de frear os interesses 

metajurídicos. Complementa Villey que os direitos humanos se tornam 

ferramenta de diversos usos, foram instrumentalizados em favor das classes 

operárias ou da burguesia; dos infratores perante os juízes, das vítimas perante 

seus malfeitores. Trata-se sempre de escolher prestigiar o bem de um ou de uns 

em detrimento de outros, não há na história dos direitos humanos diretos que 

fossem exercidos em proveito de todos. A celeuma cinge ao ponto que os direitos 

humanos sempre foram usufruídos por alguns homens em detrimento de outros 

homens. O sucesso da retórica contemporânea dos direitos humanos se dá pelo 

fato de sua capacidade em esconder o reverso: não se discursa que milita contra 

determinado povo ou nação, mas que ajudou na instauração de um regime de 

viés humanitário. Os direitos humanos expressam a decomposição da ideia de 

direito, seu emergir foi acompanhado da filosofia individualista, da ideia da justiça 

e de seu instrumento: a jurisprudência. Havia no embrião do direito a ideia 

finalística de mensurar as relações por justas, era uma arte autônoma que 

cumpria função insubstituível. A hermenêutica europeia deixou essa matriz à 

margem, os juristas modernos, são os não juristas que inventaram os direitos 

humanos, sacrificaram a justiça e o direito. Coloca-se em xeque que os direitos 

humanos tenham simbolizado algum progresso efetivo, mas apenas perda.384  

 O direito sempre foi objeto de grande legitimidade aos interesses 

metajurídicos como a recepção do Direito Romano na Europa que tomou as 

 
382 SCHMITT, Carl. Teología política. Tradução: Francisco Javier Conde e Jorge 
Navarro Pérez. Madrid: Trotta, 2009. 
383 HABERMAS, Jürgen. Sobre a constituição da Europa: um ensaio. 
Tradução: Denilson Luis Werle, et al. São Paulo: Unesp, 2012, p. 33 e p. 125. 
384 VILLEY, Michael. O direito e os direitos humanos. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 162. 
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formas necessárias para se moldar de acordo com as necessidades econômicas 

emergentes dos séculos XIII e XVI que requisitavam um direito estável para as 

relações comerciais. A segurança jurídica e institucional eram necessários para 

a previsão e ao cálculo mercantil, um direito único era cada vez mais necessário 

para o estabelecimento de um comércio indo-europeu; e um direito individualista 

que estabelecesse um denominador jurídico comum adequado às atividades do 

empresário, isento das limitações comunitaristas que os ordenamentos jurídicos 

medievais traziam do direito germânico.385 

 Conforme tratado no capítulo primeiro sobre Agostinho e as Duas 

cidades, os nomes nos discursos são muito mais que sons e letras, são estatutos 

sociais pelos quais se luta. “Intelectual”, “burguês”, “proletário”, “homem”, 

“demente”, são classificações ratificadas pelo direito, como foi na sociedade do 

Antigo Regime, com direitos e deveres específicos, classificar alguém é marcar 

sua posição jurídica e política. É uma luta por símbolos e marcas de distinção 

que era decidida, em última análise, pela própria entidade conceptual que 

designava o estado pretendido.386 

Com efeito, os historiadores do direito frequentemente fazem a leitura do 

passado com as lentes atuais na busca dos prenúncios, das raízes dos conceitos 

e instituições atuais. Outras vezes buscam aproximar conceitos com mesmo 

nome, porém chegarão a perceber que as rupturas mudam completamente a 

ideia e a imagem do instituto.387 

 Na Alemanha, para ilustrar, o processo de “recepção” do direito romano 

teve circunstâncias peculiares, mas os fins foram os mesmos. O início da idade 

média foi marcado pela unidade trazida pelo império dos Hohenstauffen, e 

somente após sua queda, o pluralismo jurídico emergiu com vivacidade. A queda 

do Império alemão foi orquestrada pelos grandes senhores de terras, na maioria 

príncipes, que começaram a criar normas próprias e desestabilizou a unificação 

 
385 HESPANHA, António Manuel. A cultura jurídica europeia: síntese de um 
milénio. Coimbra: Gráfica de Coimbra, LDA, 2012, p. 134. 
386 HESPANHA, António Manuel. Categorias, história dos conceitos, história das 
ideias, história dos dogmas jurídicos. Revista Cadernos do programa de pós-
graduação direito UFRGS, Porto Alegre, v. XIII, n. 1, 2018, p. 5-25. p. 10. 
Disponível em: https://seer.ufrgs.br/ppgdir/article/view/86983. Acesso em: 05 de 
set. 2019. 
387 HESPANHA, António Manuel. A cultura jurídica europeia: síntese de um 
milénio. Coimbra: Gráfica de Coimbra, LDA, 2012, p. 125-126. 
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do poder. Diante de tal situação, foram negociados diversos postos e cargos 

oficiais para os senhores feudais a fim de reestabelecer a ordem.388 A história 

alemã mostra que o direito já era percebido como símbolo de poder e o quanto 

suas estruturas demonstravam isso. Da apertada síntese que se faz a partir do 

fenômeno da “recepção” do direito romano na Europa, o direito se racionaliza 

como reflexo da racionalização da sociedade no Estado da época moderna, mas 

por meio da técnica do direito.389  

O processo de racionalização da sociedade e do direito hipertrofia para 

todos os aspectos, de modo que a modernidade seria uma mudança da “maneira 

de pensar e sentir, uma maneira também de agir e de se conduzir que, tudo ao 

mesmo tempo, marca uma pertinência e se apresenta como uma tarefa”.390 É 

disso que o filósofo da suspeita tratou com a morte de Deus, a mudança de uma 

paradigma, de uma viga mestre, de um modo de pensar. 

 Voltando ao cenário niilista que chegamos, após buscar concatenar o 

direito com toda a estrutura tratada, é interessante tratar daquele que intitulam 

ter sido o mais sábio dos homens: Salomão391 que teve um percurso pelo niilismo 

do qual o hedonismo ao qual vertemos nossas vidas seria a solução. 

 
388 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. Tradução: 
António Manuel Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2ª 
edição. 1967, p. 97-100. 
389 WIEACKER, Franz. História do direito privado moderno. Tradução: 
António Manuel Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2ª 
edição. 1967, p. 277. 
390 FOUCAULT, Michel. Ditos e escritos II: arqueologia das ciências e história 
dos sistemas de pensamento. Rio de Janeiro: Forense Universitária 2000, p. 341. 
391 Tradicionalmente o livro de Eclesiastes tem sua autoria atribuída a Salomão, 
principalmente pela sua linhagem (Ec 1.1), do seu reinado em Jerusalém (Ec 
1.2), da insuperável sabedoria (Ec 1.16), assim como de sua riqueza ímpar (Ec 
2.4-9). A fim de complementar a perspectiva da autoria, a obra parece se 
aproximar do período pós exílico, em razão da linguagem, próxima do hebraico 
rabínico, bem como o conteúdo, que aponta para uma cosmovisão teológica que 
reflete a influência de um pensamento bem posterior à data em que viveu o 
personagem a quem o conteúdo homenageia, a saber, Salomão, filho de Davi, 
cuja vida e/ou contribuições literárias certamente fornecem a matéria prima para 
a obra, às vezes parece ter sido escrita por mais de um autor. Na realidade, o 
seu autor estabelece uma linha de discussão consigo mesmo criticando os 
próprios pensamentos e ações (FILGUEIRAS, Amauri Vassão. O tempo de 
Salomão: O Eclesiastes e a sociedade contemporânea: uma visão a respeito dos 
tempos no cronos, kairós e aion. Revista Pandora, n.69, dez, 2015. Disponível 
em: 
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 Em Eclesiastes392 é possível observar diversas passagens que podem 

mais se assemelhar aos de Nietzsche ou algum pensador da corrente 

existencialista do que um livro cristão.  

Salomão, no capítulo 1, Tudo é vaidade, de Eclesiastes ao observar as 

coisas como “Vaidade de vaidades, diz o Pregador, vaidade de vaidades, tudo é 

vaidade” (Ec 1.2); e “Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e 

eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento” (Ec 1.14), há a revelação da 

falta de sentido na vida humana quando observada dos olhos dos humanos. O 

termo vaidade tem uma conotação de que tudo o que há debaixo do sol, logo, 

tudo que a experiência sensível pode proporcionar é vazio de significado, é, no 

final, apenas vaidade. 

No segundo capítulo – A vaidade das possessões -, “Tudo quanto 

desejarem os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria 

alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a 

recompensa de todas elas” (Ec 2.10); e “Considerei todas as obras que fizeram 

as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito; e eis 

que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo 

do sol’ (Ec 2.11). É verificável que o sábio tinha apreço pelo trabalho, mas falhou 

em produzir algo que fosse eterno, sentiu a falha de não passar da barreira do 

transitório, não alcançar o eterno. 

No mesmo capítulo, ainda, identifica-se que Salomão decidiu percorrer a 

jornada hedonista na busca pela felicidade, muito similar ao que estamos 

fazendo conosco, mas que também era vaidade. Foram feitas grandes obras, de  

construções às vinhas, jardins aos pomares com arvores frutíferas de todas as 

espécies, comprou diversos servos e servas, bois e ovelhas, mais do que 

qualquer um que viesse antes dele, acumulou grandes riquezas, prata, ouro, 

tesouros inigualáveis, mulheres e mulheres - cerca de setenta esposas e 

trezentas concubinas (Rs 11.3) -, cantores e cantoras; tudo, no final, vaidades. 

 

http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/kronos_kairos_69/amauri.pdf. 
Acesso em: 11 de ago. 2019). 
392 Todas as referências bíblicas e as interpretações, caso não especificado em 
contrário são de: Bíblia de estudo de Genebra. Tradutor: João Ferreira de 
Almeida. São Paulo: Cultura Cristã, 2009. 
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“Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol; 

sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento” (2.17). 

 Além disso, Salomão teve reflexões sobre o destino de seus esforços, 

sobre a vaidade do trabalho: “Também aborreci todo o meu trabalho, com que 

me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem 

viesse depois de mim” (Ec 2.18); sem saber como seriam geridos depois de sua 

morte “E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio 

sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol; também isto 

é verdade”. (Ec 2.19), ou ainda para algum herdeiro ingrato “Então, me empenhei 

por que o coração se desesperasse de todo trabalho com que me afadigara 

debaixo do sol”. (Ec 2. 20). 

 No terceiro capítulo, O Rei reflete sobre o tempo e a justiça. Que o juízo 

debaixo do sol, reina a maldade e no lugar da justiça, mais maldade (Ec 3.16), 

Todas as vidas teriam o mesmo peso, o humano não é superior aos animais, 

“Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais; o mesmo lhes 

sucede: como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de 

vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais...” (Ec 3.19), vez que 

da mesma forma, tudo é vaidade, “Todos vão para o mesmo lugar; todos 

procedem do pó e ao pó tornarão” (Ec 3.20). Não haveria sentido em nada, todos 

nós morremos. 

  No quarto capítulo – As tribulações da vida - há uma aproximação de 

Salomão com o pensamento existencialista ateu que empreende que o grande 

motivo de sofrer é ter nascido e o segundo grande motivo de sofrer é saber que 

morrerá, “Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que 

ainda vivem” (Ec 4.2); e “Porém mais que uns e outros tenho por feliz aquele que 

ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol” (Ec 4.3).  

 A conclusão da vida e da justiça para Salomão deve ser deixada para a 

Sabedoria divina “De tudo que tem ouvido, a suma é: Teme a Deus e guarda os 

seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem” (Ec 14.13), a fim de 

aguardar pelo julgamento, “Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até 

as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más” (Ec 14.14). 

 Viver sob o sol é ter uma vida cujo significado é difícil de encontrar ou de 

justificar, cheio de obras perversas em que mais se vê o reino da maldade, e que 

ao final, pode-se ver que tudo que plantou não deixou de ser vaidade. Salomão 
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coloca a esperança na metafísica eterna, de que a vida em um mundo caído não 

vale a pena ser vivida sem um relacionamento com Deus, que traz significado à 

vida, prazer ao descanso, realização ao trabalho e significado aos nossos 

legados. Esta foi a resposta daquele que foi o mais sábio dos reis. 

O livro de Eclesiastes, muito se assemelha a um diário, o registro da 

viagem se você desejar, de um dos mais prósperos, sábios e devotos homens 

que já viveram, em que ele descreve para nós sua busca sem fim pela chave da 

vida. É a tentativa de Salomão de explorar e entender toda opção concebível 

debaixo do Sol, esperando encontrar aquela chave única, ou talvez uma 

multiplicada de chaves, que destrancaria e explicaria todos os enigmas da 

existência humana, que dará sentido àquilo que parece tão sem sentido, que 

dará propósito e significado ao que parece ter falta disto. O problema é que a 

vida perdeu a chave de si mesma. Somente Deus a tem. 

 Em que pese a exposição de uma primeira vertente frente ao niilismo, há 

uma segunda saída do niilismo, que é o de não buscar mais um fundamento ou 

uma nova fundamentação ao fundamento primeiro, mas a superação da 

metafísica. 

 A partir dessas constatações, torna-se pertinente expor as ideias de 

Gianni Vattimo. O ponto de intersecção da metodologia teórica se pauta na 

fundamentação de Vattimo que ocorre a partir da noção de que não foram todos 

os valores que desapareceram, apenas os valores supremos que são 

representados pela morte de Deus; enquanto para Heidegger, mesmo com o 

desenvolvimento das técnicas, o ser não desaparece, transforma-se em valor de 

troca. Dessa forma, a consumação do ser em valor de troca, o devir fábula do 

mundo verdadeiro, é da mesma forma um niilismo pois se trata de um 

debilitamento da força coercitiva ontológica. Na dimensão valorativa da troca 

generalizado tudo é tido como posto, natural e temporal.393 

 Trata-se, pois, da nossa investigação metafísica, pois foi a morte de Deus, 

o desconhecimento científico da metafísica como ciência, o noumenum, que 

causou a crise do humanismo. A metafísica teria sido marcada por dois 

momentos, o antes do cristianismo e o depois do cristianismo, assim, a 

 
393 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
13 
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metafísica antiga e a moderna. Na metafísica clássica, o ser era um dado do 

mundo exterior e que poderia acessar o fundamento último, seu fundamento. Na 

metafísica moderna, o acesso ao fundamento seria pela interioridade.394 Para 

pontuarmos a crise do humanismo, nada mais objetivo que apontar que: “Não há 

humanismo a ser como desenvolvimento de uma metafísica em que o homem 

determina um papel para si, que não é necessariamente central ou exclusivo”.395 

É por isso que a morte de Deus é indelével a crise do humanismo. 

 Ocorre que o antropocentrismo da modernidade esculpe um humano 

autoconsciente que funda a si mesmo, prescindindo de qualquer existência 

externa que não ele mesmo. Aqui, deve-se pontuar a importância de Descartes 

que fundamenta o ser no cogito, na própria concepção de pensar que não se 

nega, mesmo na dúvida, pensa estar em dúvida acerca do gênio maligno.396 

 Podemos observar que há uma proposta de novo humanismo em 

Nietzsche que busca a transvaloração de todos os valores, busca um humano 

além do homem, capaz de superar a moral do rebanho e viver no presente como 

realmente senhor de força ativa. Ocorre que o humanismo é vinculado à 

metafísica e Nietzsche propõe que não deve haver um fundamento metafísico 

posterior. Heidegger, por sua vez, propõe que a metafísica é a história do 

esquecimento do ser em favor do ente, que tratamos em capítulo anterior, de 

forma que há uma certa confusão entre ser e ente, ao ponto de causar o 

desenvolvimento da crença de que o fundamento é um ser objetivável. O 

fundamento é o ser de um ente, a técnica não se presta a outra finalidade que 

não o desenvolvimento da metafísica que surgiu da concepção que não 

diferenciava o ser do ente. 

 A crise que se dissemina perante todos os setores da vida espiritual como 

nas ciências, nas artes, na moralidade, na política e mesmo na religião. Com a 

morte de Deus, todas as esperanças são colocadas nas tecnociências.397 O 

 
394 DILTHEY, Wilhelm. A essência da filosofia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
395 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
19. 
396 DESCARTES, René. O discurso do método. Tradução: Paulo Neves. Santa 
Maria: Gráfica e Editora Pallotti. 2005. 
397 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo 
pensar. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 9. 
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desenvolvimento recente das tecnociências premem por um método de 

meditação sobre o homem como ser pensante; este método busca o resgate de 

um pensar que se vincula ao sentir, imaginar, lembrar, cuidar e esperar; trata-se 

do exercício permanente de reflexão que trata: 

 

1A sobriedade, como resgate prudencial da lucidez, 
alcançada a partir de um exercício permanente de 
autorreflexão e autocrítica, zelosa das circunstâncias e 
condições nas quais se desenrola a vida dos seres 
intramundanos – com os quais o homem, como ser no 
mundo, mantém-se permanentemente em relação. 
2 A liberdade em relação às ilusões de onipotência em que 
estamos enredados, a qual só pode ser alcançada com a 
retomada da modéstia em relação à nossa capacidade de 
prever as consequências de ações possibilitadas por nosso 
saber-poder – o que implica refletir sobre nossa posição 
subjetiva nesse processo: se seremos agentes ou “agidos” 
na dinâmica da configuração técnica do mundo. 
3 A capacidade de renunciar à tentação do uso compulsivo 
do poder tecnológico e a abertura para dimensões de 
responsabilidade que ultrapassam o âmbito das relações 
inter-humanas – o que só pode ser entrevisto a partir de 
uma retomada do pensar como correspondência à verdade 
do Ser.398 

 

 Podemos mencionar a epistemologia de Augusto Comte como negação 

da legitimidade metafísica como forma de conhecimento, o que possibilitou a 

transformação da metodologia das ciências naturais em paradigmas de 

racionalidade e em paradigmas de racionalidade e à dissolução da lógica em 

psicologia, da filosofia em sociologia e antropologia. Doravante, o 

desenvolvimento das ciências empíricas inclinava a conclusão de que todo 

resultado advinha de condições econômicas, psicológicas e sociais; assim 

influenciava-se todas as ciências. Logo, os pensamentos como norteadores do 

espírito, são resultado efêmero de condições externas.399 

 Nesta pesquisa já foi colocado o papel de Kant na ruptura epistemológica 

ocidental, a extensão e os limites o que pode ser legitimamente conhecido, colou 

 
398 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo 
pensar. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 13. 
399 MERLEAU-PONTY, M. Ciências do homem e fenomenologia. São Paulo: 
Saraiva, 1973, p. 16. 
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a metafísica fora do campo das ciências e fundamentou a moral em bases 

racionais e formais. O formalismo procedimental de Kant tinha pretensão de 

fundamentar a moral em princípios universais e necessários, oriundos da 

racionalidade humana, não havia uma pretensão legítima de Kant em dissolver 

a reflexão sobre os valores, os deveres e as virtudes da mente humana nas 

ciências do historicismo, psicologismo, sociologismo e antropologismo. Todavia, 

o programa kantiano foi retomado de forma reducionista a partir do final do 

século XIX, em razão do desenvolvimento das ciências experimentais e do 

relativismo ético das ciências humanas, especialmente da história, sociologia e 

antropologia.400 

 Kant concebera o filósofo como gestor dos interesses supremos da razão, 

a crise de fundamentos que rompeu com as ciências e a filosofia na passagem 

do século XIX e XX sequestram a função delegada de Kant, pois não seria 

interessante a participação de toda humanidade em uma verdade universal, e a 

gestão dessa verdade universal não seria competência de nenhum outro, senão 

o do filósofo. O programa do pensador de Königsberg, foi retomado em dois 

eixos. Há um primeiro eixo que mitiga o subjetivismo transcendental que reforça 

os esquemas lógicos formatadores do pensamento e da edificação científica da 

ética e da reflexão sobre os valores, pode-se denotar o uso das ciências 

matemáticas e físicas para a formação do pensamento, com apoio da biologia e 

das ciências humanas. Porém, as ciências humanas não comportam a 

matematização de seus objetos, não há a aspiração, ao menos não deveriam 

ter, o regime de certeza e objetividade que há nas ciências formais como a 

matemática e a física, a imposição do modelo científico às ciências humanas 

requestou a instituição de critérios e metodologia de pesquisas próprios para 

legitimidade da produção de conhecimento, derrogando a metafísica que se 

vinculava ao modelo tradicional de ciência cuja base tornou-se perempta.401 

 

A caracterização do pensar como theoria e a determinação 
do conhecer como postura “teórica” já ocorrem no seio da 
interpretação “técnica” do pensar. É uma tentativa 

 
400 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo 
pensar. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 25-26. 
401 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo 
pensar. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 25-28. 
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reacional, visando salvar também o pensar, dando-lhe 
ainda uma autonomia em face do agir e do operar. Desde 
então a “filosofia” está constantemente na contingência de 
justificar sua existência em face das “ciências”. Ela crê que 
isso se realizaria de maneira mais segura, elevando-se ela 
mesma à condição de uma ciência. Esse empenho, porém, 
é o abandono da essência do pensar. A filosofia é 
perseguida pelo temor de perder em prestígio e 
importância, se não for ciência. O não ciência é 
considerado uma deficiência, que é identificada com a falta 
de cientificidade. Na interpretação técnica do pensar, 
abandona-se o Ser como elemento do pensar. A “lógica” é 
a sanção desta interpretação que começa com a sofística 
e Platão.402 

 

A crise do conhecimento humano, tanto das ciências do homem como da 

filosofia tendem ao irracionalismo. O racionalismo surgira como produto histórico 

de determinadas circunstâncias externas, de forma que pensadores como 

Husserl já vinham apontando que deveríamos retornar à origem dos 

fundamentos e da racionalidade, vez que esses segmentos haviam entrado 

numa crise permanente da qual não haveria escape.403 Pois, as ciências não 

escapam de uma quadro de história da verdade que foi ilustrada no primeiro 

capítulo do presente trabalho e do qual mal se pode exagerar, vez que as 

ciências como paradigma de verdade, antes os mitos, o discurso, a filosofia, a 

religião, não são descartas, mas assinadas para novas formas, ressignificadas 

em novas roupagens, agregadas, torcidas, de tal modo que assim como no 

passado: “Os conceitos de cada ciência particular remetem a um domínio de 

objetos investigados de acordo com princípios e métodos que dão lugar a um 

regime próprio de verdade”404 

A técnica cujo projeto global é global é o de concatenar tendencialmente 

todos os entes em vínculos causais previsíveis e domináveis, representa o 

desdobramento da metafísica e se torna o próprio óbice de militar as erronias do 

triunfo da técnica à tradição metafísica; trata-se de pontos diferentes de um único 

 
402 HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. In: Heidegger. Coleção os 
pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 348. 
403 MERLEAU-PONTY, M. Ciências do homem e fenomenologia. São Paulo: 
Saraiva, 1973, p. 16. 
404 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo 
pensar. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 36. 
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processo. Metafisicamente, o humanismo não consegue escapar das referências 

da técnica. E a técnica como ameaça para a metafísica e para o humanismo é 

uma antinomia aparente, pois na essência da técnica, desvendam-se as 

características próprias da metafísica e do humanismo, que estes sempre 

haviam mantido ocultas. Às últimas consequências da análise, a crise do 

humanismo não é o ultrapassamento da metafísica, mas sua torção 

(verwindung), apelo em que o homem é chamado a restabelecer-se do 

humanismo, a remeter-se a ele e a remetê-lo a si como algo que lhe é 

destinado.405 

Heiddeger traz dois conceitos importantíssimos para este trabalho que é 

o de Überwingung (superação) e Verwindung (torção ou distorção) que tem como 

objeto a metafísica. A ideia de superação da metafísica vem ao encontro da 

concepção de retornar às suas categorias e pressupostos fundamentais; e a 

superação da metafísica só é possível dentro da história da metafísica por meio 

de um diálogo agonístico e do afrontar e defrontar-se com os grandes 

pensadores que herdaram e transmitiram a dicção a respeito da verdade do 

Ser.406 

 A crise do humanismo é encarada como um destino, na mesma medida 

que a metafísica proporciona a crise da filosofia. Ambos pecaram em considerar 

o metafisicamente o ser como simples presença. Verwindung407 a que está 

sujeito o humanismo, Gianni Vattimo entende que a expressão se refere a curar 

de uma doença, remeter algo ou a alguém, como transmitir uma mensagem.408 

Dessa forma, o humanismo não é um casco vazio sem a metafísica, mas uma 

possibilidade, uma porta de ultrapassamento. A crise do humanismo constitui a 

crise tanto da metafísica quanto da técnica, de forma que devemos pensar na 

 
405 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
28-29. 
406 GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo 
pensar. São Paulo: Três estrelas, 2012, p. 42. 
407 De acordo com o Deutsch-Englisch- Wörterbuch: twisting; distortion; twist; e 
torsion. Disponível em:  https://www.dict.cc/?s=Verwindung. Acesso em: 26 de 
ago. 2019. 
408 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
28. 
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superação sem o fundamento platônico ou da técnica além de sua essência.409 

Vattimo esclarece que Verwindung aproxima-se dos verbos convalescer, 

restabeler-se, curar-se.410 

Nietzsche já propunha que o homem do século XIX vivia uma doença 

histórica, desenvolvida pelo excesso de consciência que histórica que causava 

a ausência de uma uniformidade de estilo nas artes, modas e etc, a saída 

indicada pelo filósofo da suspeita não poderia ser com formas históricas 

eternizadas, como a religião, mas por meio da radicalização das tendências que 

constituem a própria modernidade. Esta seria justamente a época da superação, 

da novidade que é sempre substituída pela próxima novidade, movimento que 

não permite a criatividade profunda, ao mesmo tempo que a idealiza como única 

forma de vida. Se a modernidade é marcada pela superação, é difícil superá-la. 

A própria verdade se mostra como um valor que se dissolve, fundada numa 

crença que se impôs ao homem para estabelecer o que o que é verdade e o que 

não é, assim, da premissa de que o sujeito é capaz de conhecer todas as coisas 

em si mesmas, e dizer o que é verdade e o que não é.411  

Dessa forma, uma nova forma de pensar deve ser orientada não na busca 

de um novo fundamento, mas um novo caminho, Varttimo fala em filosofia do 

amanhã. No lapso entre a insignificância da origem e a riqueza, com as riquezas 

da realidade mais próxima do que o filósofo da suspeita tratava como filosofia do 

amanhã, esse pensamento da proximidade também poderia ser definido como 

um pensamento do erro; ou, melhor ainda, da “errância”, para ressaltar que não 

se trata de pensar o não verdadeiro. Vattimo entende que o mundo verdadeiro 

se tornou fábula, e o mundo aparente dissolveu, a filosofia do amanhã, em última 

análise não é outra, senão da própria errância da metafísica, apenas vista de um 

ponto de vista diferente, do homem de bom temperamento, que seriam aqueles 

sem tom irritadiço ou homens envelhecidos nos grilhões. 

 
409 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
36. 
410 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p, 
25. 
411 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
171-173. 
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 A fim de não perdermos o escopo do trabalho, mister fazer uma pequena 

retomada. A história da metafísica se confunde com a própria história da filosofia 

e do Ocidente. Já na sistematização da metafísica de Aristóteles, é buscado 

colocar a metafísica como ciência verdadeira cujos objetos são as causas 

primeiras e as essências. Seria a ciência que investiga o ser na sua totalidade, 

na verdade e única. lá é possível identificar a temática de Deus, presente 

também nas obras da física, que influenciaram a teologia e a filosofia de 

inspiração cristã desde o início da Igreja até os dias atuais, com destaque para 

sua releitura em Tomás de Aquino que busca a prova de Deus. O pensamento 

de Aristóteles era ligado aos movimentos celestes, e aquilo que se move é 

porque foi movido por outro, até um motor primeiro, este motor imóvel primeiro 

seria Deus, a causa não causada, assim, eterno e único. O Cristianismo tocou o 

pensamento grego e teve em Agostinho a dicotomia do corpo e da alma, mundo 

sensível e supra-sensível, da leitura de Platão.412 

 Vattimo entende que a metafísica é o pensamento do fundamento, tanto 

do próprio pensamento como da existência. A superação da metafísica proposta 

não é algo negativo, mas como destino do humano. Seguindo a linha de 

Heidegger, entende que a metafísica faz a confusão do ser com ente, o que 

desencadeia a metafísica do ser como simples presença, óbvio, algo claro e 

acessível diante de nós, isso é a “diferença ontológica”. A fim de reverter isso, é 

necessário pensar no “nada” que é o campo do ser, sem isso, apenas se terá a 

verdade do ente. 

 A superação da noção moderna de sujeito já vinha desde Ser e tempo ao 

tratar do homem como algo que não é definido, mas como Dasein: ser-aí, projeto 

lançado no mundo, que nada tem da força do sujeito moderno. O humano como 

projeto por se construir, um “poder ser”. É também sempre uma possibilidade 

porque é ser para morte, sua existência é sempre permeada pelo risco da 

inexistência. Mas é nesse projeto que é o humano e a possibilidade que pode se 

tornar autêntico.413 

 
412 BALEEIRO, Cleber Araújo Souto. O retorno da religião na época da 
superação da metafísica: Religião e secularização no pensamento de G. 
Vattimo. 123f. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Universidade Metodista 
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 19-20. 
413 HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Tradutor: Marcia Sá Calvacante 
Schuback. Petrópolis: Vozes, 2005.  
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 O Dasein com o nada é a angústia que deriva de seu contato, o Dasein 

ao tocar o nada volta ao ente, transcende-o. Ente que pensa o ser é 

transcendente em comparação com os demais entes, e a abertura para o ser do 

ente. A abertura proporcionada pelo ente que pode pensar o ser e o transcende, 

reverbera novamente ao ente, constantemente e nos faz esquecer o ser. Pode-

se afirmar, pois, que o homem é essencialmente metafísico como destino, não 

pelas escolhas que o faz ou pelas suas condições psicológicas, faz parte de sua 

constituição. A transcendência do Dasein em relação aos outros entes está em 

seu “conhecimento” antecipado da verdade do ser.414 

 Pois bem. Se o ser se confunde com o ente que é de fácil acesso e 

objetivo, o mundo da técnica (Ge-Stell) cumpre o propósito metafísico de 

transformação do mundo e do homem em sua integralidade, a tecnificação do 

mundo que não mais cria, mas aquele que o criou se torna objeto. O mundo não 

pertence mais aos humanos, pertencem aos objetos. A Ge-Stell na linha 

heideggeriana seria a própria consumação da metafísica, porque o ser sempre 

foi o fundamento que assegura a razão e que a razão se assegura. Aqui, o ser 

que se pensa é o ente, manipulado até as últimas consequências de seu 

potencial produtivo, num mundo onde nada é oculto.415  

 A crença em Deus foi um evento decisivo para a racionalização e 

disciplina social que permitiram novos moldes sociais ao humano que saia da 

selva primitiva e dos conflitos entre os membros internos, acompanhado de uma 

visão “científica” do mundo que permitiu o avanço das técnicas instrumentais a 

fim de assegurar sua segurança, sobrevivência e perpetuação da raça. Este é 

um dos fatores que influenciam o homem moderno a não ter uma necessidade 

de crer em Deus e que tal crença passa a ser inútil, obsoleta por parte, 

efetivamente, daqueles a quem, em nome dele, foi sempre ordenado não mentir. 

Esta é a razão pela qual, segundo Nietzsche, foram os fiéis que mataram 

 
414 BALEEIRO, Cleber Araújo Souto. O retorno da religião na época da 
superação da metafísica: Religião e secularização no pensamento de G. 
Vattimo. 123f. Dissertação (Mestrado em Teologia) – Universidade Metodista 
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 22. 
415 VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura 
pós-moderna. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 
28. 
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Deus.416 O que se pretende expor é que a técnica substitui Deus num movimento 

de secularização, com a observação de “no fundo, somente o Deus moral foi 

superado”,417 a morte de Deus, como exposto anteriormente, não se refere à 

religiosidade, mas a morte do fundamento e da autoridade da Igreja nos campos 

sociais como instrumento de poder.418 Vattimo se vale do eterno retorno e do 

além do homem, trabalhado no capítulo anterior para superar a razão moderna, 

o historicismo e o sujeito forte da metafísica. Verwindung distorce, modifica um 

laço de continuidade com a metafísica que é aquilo que é superado. É a ideia de 

que o ser tem uma essência própria que pode ser objetivamente alcançada por 

meio da razão. Posto doutro modo, é aquela forma de pensar que concebe o ser 

e a realidade em termos de fundamentos. 

 É no contexto dessa dicotomia sujeito-objeto que a modernidade chega 

ao seu ápice e igualmente à sua consumação, de forma que ocorre o Ge-stall e 

o niilismo aparece como destino, como meio (mittel) de superação da metafísica. 

Há a superação da metafísica, mas sem seu descarte, seu laço é mantido com 

uma torção, continua ativo e vivo. Regressa sob outra forma e mantem seu 

domínio como distinção entre ser e ente. A metafísica nos remete e nós nos 

remetemos a ela, a metafísica é algo que nos é destinado.419 

 Neste ponto da pesquisa, na tentativa de investigar a superação da 

metafísica alguns pontos foram constatados. Não há valor sem metafísica e os 

métodos racionais modernos não conseguem conhecer a metafísica ou o nome 

que cada pensador o faz para designar. 

A pesquisa, assim, encontra-se perante uma questão epistemológica, o 

primeiro capítulo da pesquisa demonstra que de fato nunca abandonamos a 

metafísica, buscamos a torcer de diversas formas, damos outras referências e 

 
416 VATTIMO, Gianni. Depois da cristandade: Por um cristianismo não religioso. 
Record: Rio de Janeiro, 2004, p. 21. 
417 VATTIMO, Gianni. Depois da cristandade: Por um cristianismo não religioso. 
Record: Rio de Janeiro, 2004, p. 19. 
418 Conforme Aforisma 343 em: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. 
Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
419 SILVA, Marcos Paulo Nogueira da. A aceitação irônica do sagrado: Gianni 
Vattimo e a secularização. Belo horizonte: 2011. 100f. Dissertação (Mestrado 
em ciências da religião) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, p. 
23-25. 
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significados, mas mesmo com a morte de Deus, a ruptura com os grandes pilares 

axiológicos da civilização ocidental, ainda vivemos sob a sombra de buda.  

O direito fundamenta sua própria razão de ser, na dimensão do 

enunciativo, na dignidade da pessoa humana que nada mais é do que a sombra 

de Buda, um valor absoluto que chega ao metafísico porque a dignidade humana 

não tem sua existência ou normatividade questionadas, mas preenchidas de 

acordo com o jurista eclesiástico. O centro do ordenamento jurídico é calcado no 

imperativo kantiano que morreu junto com os verdadeiros mulçumanos em 

Auschwitz.  

Pegue uma pessoa e retire todo os seus bens materiais, todas as suas 

referências como o nome, família, aspecto físico, roupas, intimidade; retire tudo 

aquilo que poderia lhe dar dignidade, do exterior ao interior, isso é uma pessoa?  

Difícil dizer, o mulçumano na sua expressão forte, nunca voltou de 

Auschwitz, as mãos que lhe retiraram tudo foram guiadas pelo dever, Adolf 

Eichmann agiu particularmente de tal forma que sua ação pudesse ter 

universalidade, guiado pela razão moderna e instrumental, uma pessoa comum, 

banal, eivado do mal banal da ausência de reflexão.  

Reflexão cada vez mais rara numa sociedade de consumo em que o 

hedonismo se torna a razão da vida, a personalidade e sua referência na 

sociedade são identificadas a partir do seu padrão de consumo, tem-se para ser, 

e numa sociedade pós-moderna/líquida cujo projeto moderno de conquista da 

natureza chega ao ponto de se explorar outros planetas pela escassez 

programada de recursos naturais neste planeta, em que cada progresso 

tecnológico pende muito mais ao interesse econômico e sistêmico social do que 

ao humano; e juridicamente lançam-se discursos cada vez mais cheios de 

dignidade, democracia apolínias em contraste com a ontologia dionísia que se 

busca esconder, de milhares de pessoas que devotam suas vidas ao capital em 

busca de sua felicidade por meio da compra de produtos cujo desejo foi criado e 

é recriado por um método de marketing que gasta milhões para estudar o 

funcionamento do cérebro e diminuir cada vez mais o tempo e a capacidade de 

refletir sobre suas necessidades perante um produto. 

Estamos vivendo sob uma nova forma da moral do pastor, as ovelhas já 

não precisam seguir um pastor, todas se tornam seus próprios pastores, mas da 

mesma religião, do capitalismo como religião e do consumo hedonista como 
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salvação. A salvação da alma para todos os sofrimentos e questionamentos 

terrestres são direcionados para o hedonismo que anestesia a dor do viver, ainda 

que de bens simbólicos, imateriais tais como os do campo que trata Bordieu.420 

Por meio da indústria cultural que consegue influenciar todas as pessoas 

na sociedade, ainda que inconscientemente, um poder que se aplica de cima 

para baixo. Manipula-se os indivíduos, instrumentaliza-os, sequestra suas 

individualidades, personalidades e os lança como meras engrenagens no 

mercado e servos do próprio mercado.421 

A ciência trouxe a ilusão da libertação e emancipação do humano que 

acabaram por causar a coisificação do homem, o distanciamento de seus 

valores, o individualismo e do pensamento crítico.422 

Podemos mencionar o campo do consumo na perspectiva da mulher que 

tem a imposição de padrões de consumir e parecer para ser, desde dietas, 

cosméticos, roupas até o nível de magreza que passam a representar o sucesso 

e a felicidade.423 

O Direito com seu Código de Defesa do Consumidor, não é apto a tutelar 

efetivamente e preventivamente o consumidor sem o conhecimento integral da 

realidade social, há um complexo sistema de relações socioeconômico em que 

a pessoa humana se insere, visto que inevitavelmente somos todos 

consumidores.424 

A proteção que o Código de Defesa do Consumidor como lugar da justiça 

vai de encontro com a causa que lhe causou: a sociedade de massa. A 

 
420 BORDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 2012, p. 163. 
421 ADORNO, Theodor; HORKHEUMER, Max. Dialética do esclarecimento. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1947. 
422 VERBICARO, Dennis; VERBICARO, Loiane. A indústria cultural e o caráter 
fictício da individualidade na definição de consumidor-comunidade global. 
Revista jurídica Cesumar, Maringá, v.17, n.1, 2017. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/5143. 
Acesso em: 01 de nov. 2019. 
423 WOLF, Naomi. O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas 
contra as mulheres. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 
424 BENJAMIN, Antônio Hermen de Vasconcellos e, arts. 12 a 27. In: Juarez de 
Oliveira (coord.), Comentários ao código de defesa do consumidor. São 
Paulo: Saraiva, 1991, p. 24. 



167 
 

 
 

subjetividade do consumidor é desprezada em face da despersonalização, 

automação e da racionalidade técnica que marcam a sociedade pós-moderna.425 

O humano na sociedade de consumo, ontologicamente individual, foi 

concebido como o oposto do cidadão; o antídoto da expressão coletiva do bem 

comum, senão fomenta o individualismo e a repulsa pelo desejo de mudança 

social. A indústria cultural, por meio da publicidade, exerce uma dupla função 

tanto econômica como política que promove o desejo e sonhos de cada 

individualidade, não da coletividade. As promessas da melhora da condição 

individual que o destacará da condição comum, esta não deve mudar, mas o 

individual perante o coletivo, são as soluções individuais para problemas 

coletivos.426 Representa-se aqui a típica publicidade de veículos automotores 

que são capazes de abrir o caminho nos piores trânsitos urbanos, mas não se 

toca em nenhum momento em resolver o problema do trânsito, senão o do 

proprietário do veículo se destacar do problema social comum, uma 

individualidade especial. 

Oscar Ivan Prux trata da notícia de que Edmundo, ex-jogador de futebol 

e, depois, comentarista esportivo, foi condenado a quatro anos e seis meses de 

prisão em 1999 e não cumpriu a sanção. O Supremo Tribunal Federal, em 

decisão proferida pelo ex-Ministro Joaquim Barbosa considerou a pena prescrita 

e extinta a punibilidade. O acidente ocorreu numa madrugada depois que o ex-

jogador se divertiu numa casa noturna, e o acidente causou a morte de três 

pessoas e ferimento em outras três pessoas. Edmundo apenas não morreu pelo 

seu poder aquisitivo, vez que em carro de luxo, os respectivos airbags o 

salvaram, enquanto as vítimas estavam em carro mais popular e sem tamanha 

tecnologia, com destino diverso. Foi o dinheiro do ex-jogador que decidiu quem 

viveria e quem seria deixado para morrer, o comentarista contratou excelentes 

juristas e conseguiu o manto da impunidade, ficou apenas um dia detido ao longo 

do processo à custa de três vidas e ferimento em três pessoas. A prescrição 

 
425 MARTINS, Fernando Rodrigues. Os lugares do direito do consumidor na 
pauta humanitária: Em busca do modelo nomo-global de promoção aos 
vulneráveis. In: Novas tendências do direito do consumidor. Claudia Lima 
Marques, Beate Gsell (orgs). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 
p.112. 
426 GORZ, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: 
Annablume, 2005, p. 49. 
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operou após 15 anos sem o julgamento definitivo. A comemoração de Edmundo 

foi publicada em seu twitter e, oportunamente, o, então, Presidente do clube 

Vasco da Gama faria uma homenagem para Edmundo. Sobre o caso, como fica 

o (D)direito e a (J)justiça? Há um discurso padrão de que se age de acordo com 

a lei e que todos tem ciência de que respostas prontas, coordenadas e ensaiadas 

não trarão de volta dos que foram nem confortar a dor dos que ficaram. Os 

argumentos serão justamente da lisura da lei, da Constituição Federal, dos 

direitos sagrados, do devido processo legal, a presunção de inocência e o direito 

de responder em liberdade até que venha a decisão definitiva. Dessa forma, o 

Poder estatal que, em última instância, deveria dizer o proibido e o permitido 

trata com relativismo valores fundamentais; a decisão judicial não se discute, 

mas se faz cumprir, e vemos como as leis podem se tornar inócuas, meras folhas 

de papel.427 Há uma clara divisão dos que são pobres e dos que são ricos, um 

fator praticamente identitário para o direito, que usa um novo sistema de castas 

judiciais. O Poder, o Direito e a Comunicação promovem uma relação de força 

que se institucionaliza a partir do racionalismo universalizante de comandos e 

esquemas binários, há um engendramento de produção de poder pelo exercício 

puro de ideias, velando aqueles que não ostentam a legitimidade do poder.428 

A identidade como direito da personalidade deveria ser aquela que liga o 

indivíduo e a sociedade em geral, que o deveria individualizar perante os demais, 

como o direito de personalidade que mais lhe individualiza como particular.429 

Parece que este atributo da personalidade foi sequestrado pela sociedade de 

consumo e moldado agora a partir de uma padrão de consumo. 

 
427 Reflexão a partir de: PRUX, Oscar Ivan. Quem é o animal? A segurança no 
trânsito: aspectos jurídicos. Centro de pesquisas estratégicas paulino soares de 
Sousa, juiz de fora. Disponível em: 
http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/Animal.pdf. Acesso em: 02 de nov. 
2019. 
428 ZENNI, Alessandro Severino Valler. Direito e poder na filosofia pós-moderna. 
Revista jurídica cesumar, Maringá, v.5, n.1, p. 13-30, 2005. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/359/423. 
Acesso em: 03 de nov. 2019. 
429 OLIVEIRA, Maria Izabel Pinto de; BARRETO, Wanderlei de Paula. Revista 
jurídica cesumar, Maringá, v.10, n.1, p. 199-215, 2010. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/1439/1005
. Acesso em: 03 de nov. 2019. 
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O trabalhador que não apenas se torna alienado da produção com a 

venda de energia de trabalho, mas ainda, por adquiri-lo sem consciência de ser 

o artificie da obra engendrada. O trabalho que tem a potência de promover o 

bem comum, neutraliza as capacidades de consolidação humana e fomenta a 

figura do homo economicus que o mantém num niilismo cíclico do eterno retorno 

do mesmo.430 A dualidade social coeva não deveria existir perante a teoria 

quântica e microcosmo que traz uma relação de cooperação, de integração do 

indivíduo com o todo de seu meio ambiente, que transcende as questões de 

competição de luta de classes, deveria permitir que a relação inteligente nos 

encaminhasse ao constante dinamismo e busca de reequilíbrio.431 

A partir de uma visão jurídica sistêmica, o luhmanniano como visto no 

primeiro capítulo de desenvolvimento, o subsistema jurídico-político tem a 

necessidade de apresentar-se acolhedor e aberto ao diálogo das demandas dos 

demais subsistemas, vez, inclusive que ostenta função de organização social, 

de forma que o subsistema jurídico faz a percepção de todos os demais 

subsistemas. Nesse sentido, representa o subsistema jurídico alguma ideia de 

superioridade e a própria definição de soberania pelo emprego da política e da 

justiça como mantedores da ordem social. Trata-se de fenômeno próprio da 

estrutura materialista, “os interesses advindos desse regime são estruturalmente 

liberalistas, por conseguinte o modo de atuação do direito e da política são 

garantidores da significação capitalista”.432 

 
430 ZENNI, Alessandro Severino Valler; PARRON, Stênio Ferreira. Por uma 
filosofia da pessoa no direito do trabalho. Revista jurídica cesumar, Maringá, 
v.12, n.1, p. 9-32, 2012. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/2321/1639
. Acesso em: 03 de nov. 2019. 
431 ZENNI, Alessandro Severino Valler; FÉLIX, Diogo Valério. Educação para 
construção de dignidade: tarefa eminente do direito. Revista jurídica cesumar, 
Maringá, v.11, n.1, p. 169-192, 2011. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/1736/1256
. Acesso em: 03 de nov. 2019.  
432 ALMEIDA, Fernando Rodrigues de; GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. A crise 
representativa como conceito limite: normatividade simbólica e o problema do 
decisionismo em carl schmitt. Revista jurídica cesumar, Maringá, v.15, n.2, p. 
353-377. p.366. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/4212/2674
. Acesso em: 03 de nov. 2019. 
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A lógica do razoável que seria usada em tempos primevos como 

ferramenta do legislador para criação da norma abstrata e da aplicação pelo 

julgador com opção de criação, pela observação do direito, para busca do 

resultado razoável, torna-se perempta perante os princípios de lógica formal que 

regem o direito positivo.433 Essa lógica de matriz kantiana, não deve evitar seu 

próprio discurso intersubjetivista que aproxima sociedade civil e Estado, que 

deveria buscar um direito de efetividade na criação e no cumprimento de 

normas.434 

Nesse sentido, importante destacar que a soberania da lei no ocidente se 

vincula à ideia da construção da verdade. Ao se apropriar dos termos metafísicos 

como a justiça, o mundo caminha ao caos, há supressão das liberdades 

individuais e a violação de direitos humanos de forma intensa e se declara guerra 

aos inimigos internos, costuma-se manifestar o poder soberano em face de 

grupos marginais na fronteira da legalidade e da institucionalidade. Sabe-se que 

é necessário regras e controle para se viver em sociedade, mas o aspecto 

sombrio da biopolítica reside na desvalorização da vida e de sua existência, vez 

que obsta o desenvolvimento livre dos cidadãos.435 

Gasta-se tempo para ganhar dinheiro, com a esperança de comprar a 

felicidade e a personalidade no tempo que vem, no futuro, o tempo que nunca 

chega e que carrega tantos sonhos e expectativas. O futuro é a cenoura da 

humanidade e as promessas são a vara que a indicam. As promessas sempre 

indicam a cenoura e o passado é visto com sérias preocupações pelo anjo. O 

presente torna-se o tempo do agora com Kairóz, do poder de não fazer no tempo 

 
433 SILVA, Elizabet Leal da; ZENNI, Alessandro Severino Valler. Aspectos gerais 
da lógica do razoável como arte da interpretação jurídica. Revista jurídica 
cesumar, Maringá, v.8, n.1, p. 117-129. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/724/559. 
Acesso em: 03 de nov. 2019. 
434 ZENNI, Alessandro Severino Valler. O agir comunicativo em Habermas e a 
nova retórica de Perelman. Revista jurídica cesumar, Maringá, v.7, n.2, p. 461-
470, 2007. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/578/495. 
Acesso em: 03 de nov. 2019. 
435 FREIRE, Gutemberg. Biopolítica e direitos humanos: reflexões sobre a 
aproximações e distanciamentos a partir das teses de Foucault e Agamben. 
Dissertação (mestrado em direito). 92 f. Centro universitário de Maringá, 
Maringá, 2018. 
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da super velocidade que elimina toda a entropia e elimina a dialética em nome 

do progresso.  

Aqueles que se afastam da linha do normal, o normal da sociedade de 

consumo, aqueles que não podem mais produzir, são deixados para morrer, e 

aqueles que podem produzir e consumir tem sua vitalidade fortalecida por meio 

de políticas públicas e das declaração dos direitos que pertencem à pessoa. 

Aquele não normal, o não-pessoa, é deixado para morrer. É o inseto que se 

descreve na metamorfose de Kafka, aquele que se afasta do ciclo de produção 

e consumo, é algo que não humano. 

 Os direitos da personalidade vêm, nesse sentido, com escopo de garantir 

o pleno desenvolvimento do ser humano, enfrentando uma hipertrofia 

desordenada a pretexto de que tutela situações existenciais enquanto outros 

criticam uma super dimensão dos direitos da personalidade por perderam sua 

essência de tutela que é a pessoa humana,436 e que justificam, assim, o presente 

trabalho. Pode-se pensar de alguma forma que os direitos da personalidade são 

o conhecimento que se extrai entre o que se entende por pessoa humana e de 

outro lado o desenvolvimento que deve ser tutelado, trata-se, desta forma, da 

análise de valor e da importância da escala para o ser humano. O valor é uma 

noção primeira que se apresenta perante um fato cuja apreciação não se deve 

limitar ao julgamento de um caso, “mas uma verdadeira vase de legislação”,437 

assim: 

 

Valor é a relação entre o objeto e o sujeito, relação que 
exprime ou a estimação do objeto pelo sujeito ou a 
possibilidade de o estimar, posto que não seja persuadido 
da existência dele, ou ainda, a ajustabilidade da 
representação à escala do sentimento (desprazer e 
prazer). Heinrich Matsat, censura tal definição, dizendo: é 
falsa, porque estreita e unilateralmente subjetiva, pois valor 
somente depende de estimação ou do sentimento do 
sujeito, para o qual ele é. E, ilustrou a crítica como exemplo: 
dorme o marido, assaz cansado, ao vir do trabalho, e cuida 

 
436 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Desafios atuais dos direitos da 
personalidade. In: Direitos da personalidade: a contribuição de Silmara J. A. 
Chinellato. Atalá Correia; Fábio Jun Capucho (coords.). Barueri: Manole, 2019, 
p.5. 
437 REALE, Miguel. Fundamentos do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1998, p. 285. 
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a mulher de lhe pôr o travesseiro e de prover a outras 
comodidades. Desperta, mais tarde, restaurado. Nada 
sabe do que se passou quanto às diligências executadas; 
mas, para ele, não se há de supor que não seriam valor tais 
atos. Temos, pois, de procurar definição objetiva, em que 
não haja a preocupação do sujeito.438 

 

 Com efeito, a definição de pessoa, em nosso sistema jurídico, 

concatenado de normas, uma tomada filosófica é necessária cuja percepção do 

indivíduo e da sociedade deve ser conjugado com a legislação positiva, esta que 

carece de elementos filosóficos, antropológicos ou biológicos suficientes para a 

percepção interdisciplinar da personalidade.439 Exemplo é da questão da 

pesquisa de células-tronco embrionárias que foi objeto de análise pelo Supremo 

Tribunal Federal.440  

 Pois não se pode olvidar de uma característica peculiar dos direitos da 

personalidade e que motivam o presente trabalho de forma que mal se pode 

exagerar, vez que se os direitos fundamentais ainda que sob o abrigo do regime 

jurídico dos princípios tem uma extensão grande, não se pode comparar com a 

tutela geral que os direitos da personalidade sustenta, como o direito de cada 

ser humano ter o respeito e o desenvolvimento de sua personalidade humana e 

suas potencialidades.441  

Há um direito geral da personalidade que é dotado de um quadro jurídico 

preciso, provido de operacionalidade prática, com inventariação e projeção de 

seu objeto, a determinação de seus sujeitos passivos e ativos nas relações 

sociais-jurídicas, seguido de determinado contorno e encaixe dos poderes e 
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deveres jurídicos desses sujeitos, “com garantias eficazes, com delimitação 

criteriosa e articulação eficaz do direito geral da personalidade, com os direitos 

especiais da personalidade e com os direitos próximos ou afins”.442 

 Deveras, há um dimensionamento crescente dos direitos da 

personalidade, de acordo com a evolução do corpo socia, da tecnologia e do 

conhecimento das demais ciências que provocam um fracionamentos do direitos 

da personalidade que se desenvolvem ao infinito e que não passa incólume aos 

críticos que se assemelham aos críticos dos direitos de personalidade no século 

XIX. Os direitos de personalidade podem ser típicos com suas divisões e se 

expandem infinitamente o que ocasiona a preocupação com a segurança 

jurídica, e lacunas na tutela da personalidade pelas lacunas da previsão legal. 

Nada obstante, a enumeração dos direitos da personalidade está fadada ao 

incompleto e a insatisfação social cuja única solução satisfatória se agasalha na 

categoria geral de direitos da personalidade, pois os direitos da personalidade, 

ainda que típicos, crescem sem limites, jamais encontram a exaustão. No direito 

europeu, pode-se constatar quase que em toda sua extensão, a adoção da 

categoria geral de direito de personalidade, expressa por cláusula geral e 

destinada a tutelar a personalidade humana.443 

Os direitos da personalidade seriam, portanto, aqueles direitos primeiros, 

isto é, aqueles que fundamentais que tutelam a pessoa humana de ataques 

perante sua individualidade, perante seus atributos de personalidade.444 Os 

direitos de personalidade encaixam como direitos subjetivos que tem por objeto 

 
442 CAPELO DE SOUZA, V.A Rabindranath. O Direito Geral da Personalidade. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 624. 
Apesar de haver entendimento contrário ao do autor exposto, visto que uma 
tutela geral do direito de personalidade faria “com ele o homem apareceria como 
objeto de si mesmo, demonstrando um a impossibilidade lógica, uma vez que a 
pessoa não pode ser sujeito e objeto dela mesma. O direito geral da 
personalidade é considerado um direito desmesurada extensão, possibilitando 
que terceiros sejam surpreendidos pelas consequências que dele possa resultar 
em um caso concreto, não favorecendo a tipificação de modalidades de 
intervenção, que poderia causar uma insegurança jurídica, com a passagem 
direta do direito geral a aplicação prática” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Teoria 
geral do direito civil. Coimbra: Almedina, 1999, p. 79). 
443 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 127. 
444 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 11. 
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os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e 

intelectual.445 

 

A Constituição Federal, edifica o direito geral de 
personalidade a partir de determinados princípios 
fundamentais nela inseridos, provenientes de um princípio 
matriz, que consiste no princípio da dignidade da pessoa 
humana, que funciona como cláusula geral de tutela de 
personalidade. A pilastra central, a viga mestra, sobre a 
qual se sustenta o direito geral da personalidade, está 
consagrado no inciso IIII, do art. 1º da Constituição, 
consistindo no princípio da dignidade da pessoa humana. 
As outras colunas de sustentação do sistema da 
personalidade, consistem no direito fundamental de toda a 
pessoa possuir um patrimônio mínimo, previsto no Título II, 
art. 5º, inciso XXIII, e no Título VII, Capítulo II e III; e os 
demais princípios consagrados no Título VIII, garantindo, 
no Capítulo II, a toda pessoa, o exercício do direito à saúde; 
no Capítulo VI, o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a fim de poder exercer seu direito à vida com 
o máximo de qualidade de vida; e, no Capítulo VII, o direito 
de possuir uma família e de planejá-la, de acordo com os 
princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável. Todos estes princípios, 
asseguram a tutela da personalidade humana segundo a 
atuação de uma cláusula geral.446 

 

A dignidade da pessoa humana deveria ser aquela que nos orientaria o 

Estado a tornar a vida do cidadão possível e de lhe promover condições para 

que tenha uma vida digna, e que em última instância na seara judicial, prevaleça 

a justiça.447 Mesmo em procedimento arbitral, que deve ser guiado pelos 

mesmos princípios da prestação jurisdicional estatal.448 A realidade é que 

 
445 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
p. 244. 
446 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1993, p. 138-139. 
447 SILVA, Elizabet Leal da; ZENNI, Alessandro Severino Valler. Algumas 
considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Revista 
jurídica cesumar, Maringá, v.9, n.1, p. 201-222, 2009. Disponível em: 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/879/749. 
Acesso em: 03 de nov. 2019. 
448 CAVALCANTE, Benigno; ZENNI, Alessandro Severino Valler. O princípio da 
publicidade nos procedimentos arbitrais. Revista jurídica cesumar, Maringá, 
v.10, n.1, p.267-274, 2010. Disponível em: 
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habitamos um mundo de inversão de valores e de discursos. Em nome do 

econômico e do lucrativo, escraviza-se toda a humanidade, a massificação que 

é disseminada no consumo automático e mecânico que são legitimadas por um 

discurso de liberdade. De forma que a vida humana sem a tutela efetiva do direito 

é a busca da efêmera felicidade entre o berço e o túmulo.449 

Neste início de segundo capítulo foi pesquisado sobre a superação da 

metafísica e tanto na vertente messiânica de Salomão quanto na vertente de 

Vattimo que busca associar os eixos teóricos do filósofo do martelo e de 

Heidegger, não é possível a superação da metafísica com seu descarte, mas 

com sua dobra, todo um cenário que está vinculado aos direitos da 

personalidade que tem em última instância, tem a pessoa humana como objeto 

de proteção que tangencia uma realidade complexa da qual o direito não pode 

negligenciar, sob pena da tutela apenas na esfera formal. 

 

4.1 Ensaio sobre o (re)fundamento da pessoa; ou o a gramática do livre 

desenvolvimento da pessoa humana. 

 

 Tanto uma obra de arte ou de poesia que não ostente uma exigência 

crítica está destinada ao esquecimento, da mesma forma que uma obra crítica 

ou filosófica que não mantenha uma relação essencial com a criação está 

destinada a girar no vazio.450 

 Se Agostinho entendeu que não se pode dizer o que é o tempo porque 

estamos presos nele, apenas intuitivamente se sabe o que é o tempo, mas 

quando perguntado, não se sabe dizer. No desiderato de sermos 

contemporâneos de nosso tempo, deve-se perceber no escuro do presenta a luz 

que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, exige-se coragem para ver a 

escuridão que nos cerca e ir além, perceber uma luz nessa escuridão e que se 

 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/982/1011. 
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afasta infinitamente de nós, assim, sermos pontuais num encontro que só pode 

falhar. O tempo presente é o mais longo e que não pode nos alcançar.451 

Estamos justamente na fratura do tempo, estamos entre um já não e um ainda 

não. 

 A pesquisa do arcaico, daquilo que o presente clama ter subjugado e 

superado, é o caminho do contemporâneo, assim como foi feito no primeiro 

capítulo de desenvolvimento do presente trabalho. Arcaico se aproxima de arché 

que é a origem, e esta não se limita ao passado cronológico, integra um devir 

histórico e não cessa de operar sobre ele, assim como o embrião continua a 

atuar nos tecidos do organismo maduro e a criança na fase adulta do humano.452  

É assim que o presente tem sua via de acesso pela arqueologia, não se 

trata do afastamento a um passado remoto, mas naquilo que no presente não se 

pode mais viver, permanentemente não é vivido, é repetidamente sorvido na 

direção da origem e que sempre se mantém longe de alcance. O que impede o 

acesso ao presente é justamente aquilo que não conseguimos viver, e o presente 

se tornar a parte do não vivido de todo o vivido. Não conseguimos viver no 

presente, a vida do contemporâneo é o do não vivido, e devemos tornar a um 

presente em que nunca estivemos.453 Trata-se de Kairós que rompe a vértebra 

do tempo e que pode se aproximar do contemporâneo, apesar de não se 

confundir com o tempo cronológico, o transmuta para o tempo de agora de dentro 

para fora. 

O homem de hoje é reduzido à vida nua com base na identidade que o 

Estado entrega aos seus cidadãos. Assim como o deportado de Auschwitz que 

não detinha mais nome nem nacionalidade, apenas um número tatuado em seu 

braço, o cidadão coevo da mesma forma, é definido pelos seus dados 

biométricos. Nessa massa anónima que se insere o humano, cada vez mais se 

perde a intimidade com seus pares, torna-se incapaz de olhar os demais em 

seus olhos e mais se aproxima do dispositivo à medida que se afasta do seu 

outro eu. Qual o ponto de sermos reconhecidos se o reconhecimento se dá por 

um dado numérico?454 

 
451 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 24. 
452 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 26. 
453 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 27. 
454 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 68-69. 
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Axel Honneth455 cura que o desenvolvimento da sociedade passa por uma 

luta de reconhecimento intersubjetivo, que são o amor, o direito e a 

solidariedade. O ponto de partida da luta pelo reconhecimento é pelo desrespeito 

a uma dessas categorias. A autorrealização do indivíduo seria alcançada quando 

tivesse na experiencia do amor o desenvolvimento da autoconfiança; o auto 

respeito na experiência do direito; e a autoestima na experiência da 

solidariedade. Destaca-se que Honneth comenta da criança que tem a 

experiência do amor quando reconhece o outro, um amor que funda sua 

autoconfiança e que lhe permite conservar a identidade e busca sua 

autorrealização. O amor é a forma mais elementar de reconhecimento, é o 

arcaico do reconhecimento. 

Honneth ainda destacaria que a luta pelo reconhecimento se passa pelos 

grupos sociais que estariam fora de um quadrante normativo de reconhecimento 

e que peleiam para entrarem neste. No mesmo sentido De Cupis quando afirma 

que o ordenamento jurídico é arbitrário na atribuição de personalidade e todo o 

direito está destinado a preencher a personalidade de conteúdo, assim, todo 

direito poderia ser designado como direito da personalidade.456 A personalidade 

é, pois o fundamento e pressuposto do direito e suas obrigações, não se 

confunde com eles.457 

A compreensão ontológica da pessoa humana perpassa pela incursão de 

seu arcaico que não se confunde com o sentido nominalista e vazio que 

hodiernamente se empresta.  

Persona tem seu arcaico na máscara usada em peças de teatro, e por 

meio da máscara que se adquiria um papel e uma identidade social. Em Roma, 

cada um era identificado por um nome que o vinculava a uma gens, a uma 

estirpe, que era a máscara de cera do antepassado que cada família patrícia 

guardava em sua casa. Doravante, a personalidade, a persona, define o lugar 

do indivíduo nos dramas e nos ritos da vida social, a persona passou a 

representar a capacidade jurídica e a dignidade política do homem livre. O, 

 
455 HONNETH, AXEL. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos 
conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003. 
456 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quorum, 
2008, p. 23. 
457 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quorum, 
2008, p. 21. 
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então, escravo não tinha antepassados nem máscara, não era pessoa nem tinha 

capacidade jurídica, “a luta pelo reconhecimento, é, portanto, luta por uma 

máscara, mas esta máscara coincide com a personalidade que a sociedade 

reconhece a cada indivíduo”.458 

Se a persona, que remonta personalidade, derivava da máscara 

concedida para as peças teatrais, o conceito de pessoa é derivação da filosofia 

cristã cuja revolução perpassou pela característica fundante daquele mundo 

grego-romano. O cristianismo se deparou com duas questões fundamentais que 

culminaram na definição de pessoa. A presença do Deus encarnado, Cristo, 

atestando a existência da matéria no sentido aristotélico; e a relação da 

encarnação e ressurreição que demarcavam uma natureza híbrida da cristica.  

Cristo é transcendente e sobrenatural, e paralelamente é histórico e 

temporal, afinal, como poderia Ser Absoluto e inefável? a Deidade concebida na 

carne, viveu as agruras dos humanos, o sofrimento e a cruz, manchariam a 

Onipotência. 

A Deidade no mesmo espaço-tempo dos humanos, paralelamente motor 

primeiro imóvel e eterno, corpo e espírito, aparência e essência, a fratura dessas 

categorias é a natureza humana. 

A aparente contradição entre a materialidade e o Verbo, harmonizam-se 

na fusão hipostasiada da pessoa de Cristo, humano e divino, percepção que não 

se encaixava na leitura grega, uma pessoa híbrida: matéria e espírito. 

O judaísmo lutou muito tempo contra o politeísmo cuja cultura é do 

monoteísmo. A Trindade que evoca o Filho, o Pai criador e o Espírito Consolador 

e amoroso, não havia uma unidade da natureza, mas três formas de 

manifestação da Deidade.  

No Cristo há a infusão da Deidade, o Espírito Consolador traz a 

experiencia do amor e o Pai traz o imaterial substancial. Há uma distinção entre 

as entidades, de tal forma que pessoa é implexo relacional com os outros e 

diferentes deles. Pessoas são aquelas que ostentam relação vitalícia recíproca 

e Deus é substância uma na trindade.459  

 

 
458 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 61-62. 
459 ZENNI, Alessandro Severino Valler. Pessoa e justiça: Questão de direito. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2018, p. 22-23. 



179 
 

 
 

Portanto, a definição de pessoa é sempre relação, e no 
plano humano um desenvolvimento permanente no âmbito 
relacional que se supõe até com o Infinito, inexaurível e 
inesgotável, de dinamismo e devir. Essa relação entre o ser 
que se é e devir que qualifica e aperfeiçoa faz da pessoa 
um ser digno.460 

 

A ideia de dignidade teve origem na concepção cristã de pessoa cujos 

pressupostos eram da imoralidade da alma e da ressureição do corpo. A 

racionalidade que foi atributo a integralizar a pessoa como ferramenta de livre 

desenvolvimento da personalidade, pessoa é aquilo que é revestido de 

dignidade.461 Foi essa a concepção cristã que bebia da filosofia grega, 

introduzida pelos estoicos e recuperadas as fontes ao final da alta idade média 

e início da baixa idade média, com grandes exponentes e intelectuais que 

ajudaram a moldar a cultura ocidental. A racionalidade que pode calcular e fazer 

experimentos não era tudo o que o homem tinha, era muito mais, ceifado de uma 

plêiade de atributos cristãos de outrora, rende-se ao seu empobrecimento 

teleontológico de uma sociedade sistemática vertida ao algoritmo. 

A nossa cultura não se limita a uma significação jurídica, mas para a 

formação da pessoa moral. Do teatro, passou pela filosofia estoica que infundiu 

a ética na máscara que colocou de um lado o ator que não pode recusar o papel 

da máscara e de outro lado não consegue se identificar sem os resíduos da 

máscara que vestiu. Já se temia o dia em que os atores acreditariam que sua 

máscara seria ele mesmo.462 

Mas quem faz a máscara? Seria o poeta ou o artista? Pois se o fosse, 

algum destes, haveria nesta máscara uma exigência crítica ou estaria destinada 

a máscara ao esquecimento? E se a máscara for produzida da mesma forma 

que a obra de arte hodiernamente, sem mais sua aura como acusara Benjamim, 

mas num modelo de produção em massa cujo número marcasse cada máscara 

como foi o braço daqueles que passaram pela experiência de Auschwitz? 

 
460 ZENNI, Alessandro Severino Valler. Pessoa e justiça: Questão de direito. 
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A partir do século XX, a pessoa deixava de ser em razão do social e seu 

reconhecimento passava por seus dados biológicos e que não deveriam ter 

qualquer tangência com o social, o reconhecimento não se dava mais pelos seus 

semelhantes, amigos ou inimigos nem a capacidade ética, senão do arabesco 

que o polegar coberta de tinta imprime numa folha de papel de um serviço de 

polícia. Um código biológico sacralizado que não se pode acessar e que não 

consegue se identificar, a vida nua como puramente biológico, como um código 

que surge do biológico.463 Trata-se, pois, da sacralização da persona e, 

consequentemente, de seu reconhecimento substancial, que se levado às 

últimas consequências obsta o livre desenvolvimento da personalidade em seu 

sentido ontológico, aquele que foi moldado na artística grega e preenchido pelas 

lições de relação amorosa por Cristo. 

As consequências da identificação biométrica e biológica do sujeito tocam 

irremediavelmente o reconhecimento da persona, pois é ato que de 

reconhecimento dos outros membros do grupo social, pessoa é relação, e que 

possibilita o reconhecimento da máscara sem deixar se reduzir a ela. A 

identidade biológica retira do domínio dos homens a vontade e domínio sobre 

sua construção, ainda que de ética pessoal, não há como imprimir o amor sob 

uma impressão digital ou um código genético. A identidade biológica é a 

identidade sem pessoa, o espaço de ética perde seu sentido e comprime num 

impulso de niilismo.464 

Não sem razão a preocupação das máquinas substituírem o humano, 

seguindo o logos coevo, melhor opção não existe, senão o de substituir um 

algoritmo por outro mais eficiente. Com efeito, o humano sem a ética que se 

desenvolve da experiência de respeito do direito é ramificação do 

reconhecimento que vem da experiencia do amor; quanto à autoestima, a 

experiência da solidariedade fica fatalmente prejudicada a partir do momento 

que a realidade nominalista é medida apenas por números e a autoestima é 

medida a partir de números corpóreos, ainda que estéticos, e de seu patrimônio, 

o “vencer na vida” hodierno é ter sucesso numérico. 

 
463 AGAMBEN, Giorgio. Nudez. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 65-66. 
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A relação entre direito e verdade neste contexto deve ser profanada do 

mesmo modo. O discurso da verdade sempre foi necessário para o poder, para 

o controle dos corpos, a biopolítica a psicopolítica e que passam pelos discursos 

do tempo e da criação. Michel Foucault retrata que o discurso a ser exercido sob 

os outros passa por um suporte e uma distribuição institucional, a literatura 

ocidental, neste desiderato, procurou durante séculos no natural e na ciência o 

discurso verdadeiro. O século XVI buscou o discurso das práticas comerciais 

passou por justificativas racionais em teorias da riqueza e de produção; e o 

direito penal não se saturava mais numa teoria do direito a partir do século XIX, 

mas em saberes sociológicos, psicológicos, médicos, pois a palavra da lei não 

era mais suficiente para suprir um discurso de verdade.465 O que coaduna, pois, 

com um modelo social sistemático em que o direito é o arauto dos discursos dos 

micros sistemas a fim de trazer a harmonia, é aquele que representa, em última 

instância como o que carrega o discurso de verdade. 

A entrega dos cidadãos ao Estado de que este deva assegurar a 

dignidade da pessoa humana é a moral das ovelhas, é o que o Estado sempre 

fez: promessas. Ocorre que são sempre promessas com cumprimentos 

distorcidos, a fim de resguardar interesses secundários em seus discursos. É 

justamente este paradigma que deve ser torcido de forma Heideggeriana, ao se 

clamar que o Estado cumpra e faça valer a dignidade da pessoa humana, é em 

última instância, forçar a legitimidade do Estado perante nós mesmos, é a 

constante entrega da nossa essência humana ao Estado. O Estado nada mais é 

do que uma representação, uma máscara de Leviatã que vestem políticos cuja 

idoneidade e interesses deve-se constantemente duvidar sem que essa dúvida 

possa ser exagerada. Em verdade, em última instância somos nós que 

delegamos ao Estado, por meio de nossas preces ao que indicamos como o 

Absoluto da modernidade, capaz de conceber e garantir a dignidade da pessoa 

humana com o livre desenvolvimento da personalidade. É o Estado a fábrica de 

produção de máscaras que imprime uma codificação numérica nestas máscaras 

e garante o que mais desejamos, o reconhecimento.  

 
465 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de 
France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 2014, p. 
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O reconhecimento que vem do amor, que foi ensinado por Cristo, nós 

rezamos ao Estado, uma entidade representativa que calcula e violenta, incapaz 

de amar, que nos reconheça como avidamente desejamos, um reconhecimento 

de amor. Contra as doutrinas que querem melhorar o mundo, todas as doutrinas 

que querem melhorar o mundo não vão melhorar, a realidade é esta. O Estado 

não vai melhorar a humanidade. 

 

A última coisa que eu prometeria seria «melhorar» a 
humanidade. Não serão por mim erigidos novos ídolos; os 
antigos podem elucidar-nos sobre o que assenta em pés 
de barro! Derrubar ídolos (a minha palavra para «ideais») 
– eis o que já constitui o meu ofício. Subtraiu-se à realidade 
o seu valor, o seu sentido, a sua veracidade, na medida em 
que se inventou um mundo ideal... O «mundo verdadeiro» 
e o «mundo aparente » – em vernáculo: o mundo fictício e 
a realidade... A mentira do ideal foi, até agora, o anátema 
sobre a realidade, a própria humanidade foi por ela 
falsificada e viciada até aos seus mais profundos instintos 
– até à adoração dos valores contrários àqueles com que 
lhe estaria garantida a prosperidade, o futuro, o sublime 
direito ao futuro.466 

 

Não se pode esperar um reconhecimento verdadeiro e de ruptura do 

Estado porque o Estado seculariza aquele que nos ensinou a amar 

verdadeiramente, e o Estado não pode amar. Honneth demarcou que 

aprendemos a experiencia do amor ao reconhecer o outro, este outro é um ser 

humano capaz de amar, pessoa é relação, em última instância, é relação de 

amor. A dignidade da pessoa humana, no seu sentido metafísico e mais 

substancial jamais poderá ser concedido em sua totalidade por aquele que é 

incapaz de amar. Adoramos os ídolos, o cordeiro no deserto, nos inclinamos 

como as ovelhas, mas escolhemos o pastor errado, os pastos verdes destinados 

a pessoa humana são vertidos para o “engorda” por meio do “fazer viver” de 

interesse econômico ao “deixar morrer” dos trilhos do frigorífico que encaminha 

a sentença final. 

Neste ponto do ensaio, o que se pode depreender para um futuro trabalho 

é de que a dobra para superação da metafísica passa necessariamente por um 

 
466 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo. Tradução: Artur Morão. Covilhã: 
Universidade de Beira Interior, 2008, p. 7-8. 



183 
 

 
 

não-descarte, mas um resto kairótico metafísico que deve ser buscado em seu 

arcaico que é Cristo, esta é a verdade ocultada,467 a fim de construir um novo 

eixo metodológico e epistemológico que deve ser por meio da contemplação, ou 

ainda da meditação heideggeriana. Trata-se de um existencialismo humanístico 

integral de matriz metafísico que vem da ruptura da vértebra. Quebra-se o 

nominalismo sistêmico da sociedade pós-moderna e nesse tempo não-

cronológico se resgata a essência arcaica da pessoa que é Cristo para uma 

torção, uma ressignificação à guisa de uma criança que tem a pureza de tocar o 

sacralizado, transforma-se a realidade assim como o coração: de dentro para o 

externo, traz-se o Amor de Cristo de volta ao reino dos homens para um novo 

uso, ou um velho uso resgatado, o de amar ao próximo como experiência 

transcendental de caminho para o total e destinado desenvolvimento da 

personalidade humana cujo reconhecimento vem da relação, da Trindade 

existencialista-metafísica cujo Deus deixa de ser o Estado da Sombra de Deus, 

o Deus será o Cristo que está dentro de cada um. A máscara não será outra, 

senão a de uma máscara espelhada que vê e deixa ser visto pelo seu 

semelhante, pois o reconhecimento será maior à medida que se reconhece o 

próximo não mais como número, mas como pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
467 A palavra verdade vem do grego alétheia, que é composta a partir do a como 
prefixo de negação e lethéin que significa véu, velar, ocultar (GIACOIA JUNIOR, 
Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo pensar. São Paulo: Três 
estrelas, 2012, p. 43). 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa feita buscou trazer as relações entre a criação e o direito que 

passou por uma raiz histórica seriada cujas rupturas nunca foram abandonadas 

ou descartadas, mas torcidas, assinadas, como a fase infantil na fase adulta sem 

querer indicar uma hierarquia ou comparação entre melhor ou pior, porque não 

é natural, mas esquematizado e construído que o atual é melhor que o passado 

e que o futuro será melhor com soluções para os problemas atuais, mas pouco 

se fala que haverá novos problemas como sempre o foi. Essa lógica cronológica 

é a lógica cristão distorcida do juízo final que foi exposta na pesquisa sobre o 

tempo e sobre Agostinho. As construções de sistemas de verdade sempre 

passam por uma legitimação do discurso e do modo de conhecer, da 

epistemologia, e que pela natureza humana que prefere desejar o nada do que 

nada desejar, é colocado um futuro a ser desejado, um futuro idealizado, 

platônico. E o humano vertido a esse futuro prometido dispende seu tempo 

presente do qual nunca escapa pelo futuro prometido que nunca alcança, um 

futuro estruturalmente feito de forma teológica. A secularização não descartou a 

Deidade do inventário de conhecimento estatal, mas o exerce e o faz representar 

por novas formas, racionais e científicas, e promete o metafísico ao humano e 

que reciprocamente reza, então, para este Onipotente capaz de garantir todos 

os seus desejos e que levado às últimas consequências, promete a dignidade 

da pessoa humana pela representação da sombra de Deus num universo 

jurídico. Pois, assim, pesquisou-se no último capítulo que é impossível que o 

Estado cumpra esta promessa. 

Aqui parece ser salutar mencionar que o primeiro capítulo se pautou numa 

arqueogenealogia cujo objetivo foi o desenvolvimento da concepção de 

universais que surgiram antes de Platão e Aristóteles, mas que com eles houve 

um desenvolvimento e projeção gigantescos pela civilização ocidental; e foi 

justamente pela articulação dos sistema de verdade que se percebe que a 

verdade sempre está associada ao Bom, ao Justo e ao Belo de tal matriz que 

não apenas é dita a verdade, mas demonstrada, é sempre visível, não apenas 

se fala, mas deixa ver. Verdade que sempre acompanhou o modo de produção 

de conhecimento e a forma de legitimação ética e política de determinada 

civilização. A integração da verdade com o capítulo segundo se faz de modo que 



185 
 

 
 

apenas com a instituição da verdade é possível significar a existência do homem 

e do mundo, e a partir dessa significação que se faz por meio de enunciados que 

se dizem e deixam ver que o poder penetra no corpo social ao nível microfísico 

e permitem o exercício do controle dos corpos, do biopoder e da psicopolítica a 

partir do surgimento do poder soberano da vida nua que ocorre de por meio das 

instituições e formas política e jurídica, da vida que entrega sua razão de existir 

ao próximo plano, que se faz diante da concepção de tempo, do futuro que faz 

todas as amarguras e desesperos humanos terem sentido, ainda que num futuro 

imanente de consumo em que a felicidade e a razão de existir farão sentido numa 

próxima conquista de mercado, ainda que seja num campo profissional cujo valor 

integra e só existe naquele ambiente, tal qual se espera o reconhecimento de 

uma vida de acordo com os ensinamentos deixados por Ele diante do além-

mundo. É neste ponto que os primeiros dois capítulos se encontram.  

Todavia, no capítulo segundo foi-se direcionado que os metavalores não 

se sustentam por si, de uma eidética utópica são assinados agamberianamente 

para novas formas a fim de ressignificar antigos enunciados foucaultianos, de tal 

forma que se chega num niilismo. A morte de Deus. O niilismo tem dois gumes, 

o fio que corta a si e a que avança para a outra direção, a decadência dos 

fundamentos e a possibilidade de transcender todos os valores. Este é o 

contexto, a justificação do presente capítulo: como superar o niilismo pós-

moderno e a conexão com o direito. 

Não se trata aqui de um ateísmo que investiga a existência ou não do 

Deus bíblico, a questão é que mesmo se a existência d’Ele fosse provada, não 

faria diferença porque não deixaria de fazer com que o homem procurasse a si 

mesmo. O percurso existencialista quer enfocar o ceticismo quanto ao 

progresso. A escolha sempre será uma escolha. A escolha moral e seus 

problemas não mudaram.  

A formação de uma sociedade é, em algum momento, determinada por 

um princípio fundamental de organização, que mede o abstrato das 

possibilidades de alteração das situações sociais. A mudança dos sistemas 

sociais ocorre por meio da produção e socialização dos meios de expressão que 

admitem a verdade e as medidas de justificação, ou seja, das pretensões 

discursivas de validade.  Eventualmente, as ciências estabelecem um monopólio 
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sobre a interpretação do modo de produção, com a transformação de um modo 

de fé numa atitude científica que só permite fé nas ciências objetivantes.  

No plano mais próximo do direito positivo, a dignidade da pessoa humana 

emerge como o fundamento dos ordenamentos jurídicos modernos após a 

Segunda Guerra Mundial, como resposta evidente aos crimes e atrocidades 

cometidos e foram consagrados nos documentos de fundação das Nações 

Unidas que declaram de forma expressa a vinculação dos direitos humanos com 

a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana surge como a 

porta da moral para o sistema positivo.   

A dignidade humana seria a secularização que aqueles diplomas 

clássicos de direitos do homem trouxeram como direito inato, natural, sagrados 

e inalienáveis que emergiram de doutrinas religiosas ou metafísicas.  

Secularização porque a permeação mútua do cristianismo e da metafísica grega 

produziu mais do que a dogmática teológica e a helenização, mas a apropriação 

de conteúdo genuinamente cristão pela filosofia que rompeu e ressignificou 

diversos termos como autonomia, justificação, história, memória, recomeço, 

inovação, emancipação, retorno, individualidade, comunidade entre outros; a 

própria condição de similaridade com Deus foi o que possibilitou a dignidade 

igual e incondicional de todos os seres humanos, apesar de processo de 

secularização, o conteúdo é eminentemente bíblico.  Quando o pecado se 

transformou em culpa, e o comportamento contrário aos mandamentos divinos 

em violação às leis humanas, algo se perdeu. Em verdade, o perdão que o 

sofrimento humano não consegue reverter, esse desejo de perdoar as ofensas 

se perde na secularização.  Nesse sentido, os todos os conceitos fundamentais 

da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados.  

Todavia, a dignidade que serviria como uma abstração capaz de estreitar 

os laços das nações se torna simulacro e veículo de interesse das grandes 

potências e permite violações de direitos das gentes humanitários em nome de 

valores universais, então se confirma a suspeita de que são armas de uso 

imperialista e reféns do volátil euro.  A dignidade da pessoa humana nada mais 

é do que a sombra do Deus morto, um fundamento que legitima o sistema, mas 

não tem por si um núcleo duro verdadeiro capaz de frear os interesses 

metajurídicos. Complementa Villey que os direitos humanos se tornam 

ferramenta de diversos usos, foram instrumentalizados em favor das classes 
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operárias ou da burguesia; dos infratores perante os juízes, das vítimas perante 

seus malfeitores. Trata-se sempre de escolher prestigiar o bem de um ou de uns 

em detrimento de outros, não há na história dos direitos humanos diretos que 

fossem exercidos em proveito de todos. A celeuma cinge ao ponto que os direitos 

humanos sempre foram usufruídos por alguns homens em detrimento de outros 

homens. O sucesso da retórica contemporânea dos direitos humanos se dá pelo 

fato de sua capacidade em esconder o reverso: não se discursa que milita contra 

determinado povo ou nação, mas que ajudou na instauração de um regime de 

viés humanitário. Os direitos humanos expressam a decomposição da ideia de 

direito, seu emergir foi acompanhado da filosofia individualista, da ideia da justiça 

e de seu instrumento: a jurisprudência. Havia no embrião do direito a ideia 

finalística de mensurar as relações por justas, era uma arte autônoma que 

cumpria função insubstituível. A hermenêutica europeia deixou essa matriz à 

margem, os juristas modernos, são os não juristas que inventaram os direitos 

humanos, sacrificaram a justiça e o direito. Coloca-se em xeque que os direitos 

humanos tenham simbolizado algum progresso efetivo, mas apenas perda.   

O direito sempre foi objeto de grande legitimidade aos interesses 

metajurídicos como a recepção do Direito Romano na Europa que tomou as 

formas necessárias para se moldar de acordo com as necessidades econômicas 

emergentes dos séculos XIII e XVI que requisitavam um direito estável para as 

relações comerciais. A segurança jurídica e institucional eram necessários para 

a previsão e ao cálculo mercantil, um direito único era cada vez mais necessário 

para o estabelecimento de um comércio indo-europeu; e um direito individualista 

que estabelecesse um denominador jurídico comum adequado às atividades do 

empresário, isento das limitações comunitaristas que os ordenamentos jurídicos 

medievais traziam do direito germânico.  

Conforme tratado no capítulo primeiro sobre Agostinho e as Duas 

cidades, os nomes nos discursos são muito mais que sons e letras, são estatutos 

sociais pelos quais se luta. “Intelectual”, “burguês”, “proletário”, “homem”, 

“demente”, são classificações ratificadas pelo direito, como foi na sociedade do 

Antigo Regime, com direitos e deveres específicos, classificar alguém é marcar 

sua posição jurídica e política. É uma luta por símbolos e marcas de distinção 

que era decidida, em última análise, pela própria entidade conceptual que 

designava o estado pretendido.  



188 
 

 
 

Com efeito, os historiadores do direito frequentemente fazem a leitura do 

passado com as lentes atuais na busca dos prenúncios, das raízes dos conceitos 

e instituições atuais. Outras vezes buscam aproximar conceitos com mesmo 

nome, porém chegarão a perceber que as rupturas mudam completamente a 

ideia e a imagem do instituto.   

O processo de racionalização da sociedade e do direito hipertrofia para 

todos os aspectos, de modo que a modernidade seria uma mudança da “maneira 

de pensar e sentir, uma maneira também de agir e de se conduzir que, tudo ao 

mesmo tempo, marca uma pertinência e se apresenta como uma tarefa”.  É disso 

que o filósofo da suspeita tratou com a morte de Deus, a mudança de um 

paradigma, de uma viga mestre, de um modo de pensar. 

Voltando ao cenário niilista que chegamos, após buscar concatenar o 

direito com toda a estrutura tratada, foi interessante tratar daquele que intitulam 

ter sido o mais sábio dos homens: Salomão que teve um percurso pelo niilismo 

do qual o hedonismo ao qual vertemos nossas vidas seria a solução. 

As problematizações que se debruçou a pesquisa foram: Quais foram os 

sistemas de verdade ao longo da civilização ocidental? A verdade tem vinculação 

com a biopolítica? A concepção de tempo vincula, como interstício, a verdade e 

a biopolítica? Em um cenário de niilismo, que proposta pode ser feita? 

As hipóteses iniciais foram de que os sistemas de verdade sempre têm 

ligação íntima com os modos de produção de conhecimento e constitui o 

fundamento primeiro de todos os conhecimentos, e a partir da verdade é possível 

impor a finalidade e a razão da existência humana por meio da formação de 

discursos que se vinculam necessariamente a uma concepção de tempo. Por 

fim, apontou-se na possibilidade de ser feita uma proposta a partir do niilismo 

dentro da dimensão do niilismo ativo. 

Os objetivos específicos do presente trabalho foram esclarecer os 

sistemas de verdade no tempo e em diferentes civilizações, da construção do 

direito em torno dos sistemas de verdade e as críticas de Agamben e Nietzsche 

às concepções de tempo e vida. 

O objetivo geral foi de lançar um olhar crítico às construções discursivas 

que legitimam o tempo coevo e os sistemas de biopolítica e sentida de vida, a 

fim de ter elementos para realizar uma proposta jurídico-filosófica.  
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Para o desiderato delineado, estruturam-se três capítulos que compõem 

a presente dissertação. No primeiro capítulo, buscou-se pesquisar os sistemas 

de verdade por meio de uma história seriada arqueogenealógica, sem um roteiro 

histórico pré-definido, usou-se do método cartográfico a fim de determinar como 

o humano construiu sua verdade em diferentes tempos, sem prejuízo ao auxílio 

do método exlético. No segundo capítulo, estão implicadas questões de ordem 

biopolítica com considerações acerca da vida e seu sentido, bem como do tempo 

pelo eixo teórico central de Nietzsche e Agamben. O terceiro capítulo procurou 

colocar em jogo a questão do homem a partir do que foi encontrado na pesquisa 

e qual a proposta que se pode fazer ao e pelo homem e o direito. 

No primeiro capítulo do presente trabalho, buscou-se aprofundar tema 

dilemático entre os universais e o nominalismo, suas circunstâncias e contextos. 

Esse embate dos universais trouxe o nominalismo como vitorioso na 

reestruturação da idade moderna, na construção de novos pilares, e o direito foi 

influenciado diretamente, teve que se moldar de acordo com a ciência e a 

racionalidade que encabeçavam o movimento. Trata-se de um debate que 

começara muito antes de Platão e Aristóteles, e que como um pêndulo, reverbera 

ainda em discussões atuais, além de ter percorrido historicamente com muita 

vivacidade.  

A matemática foi um modelo nessa discussão, um triângulo com qualquer 

medida dos seus lados, não muda o fato de que a soma de seus ângulos é de 

180 graus, e sobre ela tem um conhecimento e de relação necessária, podemos 

conhecer a natureza dessa forma? As coisas mudam, o triângulo não, e o 

triangulo é um ideal, assim como seria um círculo. Platão resolveu a questão 

pela Teoria das Ideias com desprestígio da sensibilidade, entendendo que para 

o conhecimento imutável necessitaria de objetos imutáveis, assim o 

conhecimento não seria sobre a natureza volátil e efêmera, mas sobre formas e 

ideias imutáveis. Aristóteles responde de forma diversa, trata do tema puxando-

o para a realidade física, com a premissa de que as coisas mudam, mas ainda 

criando um conhecimento teórico a respeito das coisas que mudam, resolve por 

meio da introdução de forma como algo presente na coisa sensível na matéria e 

a mudança com as contingências seriam em parte sua transformação no que 

deve ser no fim de processo de movimento. 
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Assim, Aristóteles concorda com Platão sobre o conhecimento em formas 

universais, mas não são de uma realidade própria e autônoma, são ideias 

universais que derivam da razão humana a partir da extração de objetos reais. 

Platão diria que todos somos homens porque viemos da forma do homem cuja 

localização está em outra realidade e nunca se deteriora, nós sim; já Aristóteles 

diria que cada um de nós é uma realidade superior ao ser-homem, mas podemos 

pensar no ser-homem indutivamente porque cada um de nós têm as 

características do universal do homem de um discurso eterno e imutável, mas 

que é pensado, não existe per si numa realidade independente. Há uma inversão 

de hierarquia da forma e dos objetos sensíveis, mas o conhecimento é da forma. 

Várias concepções de Aristóteles, devem, assim, ser analisadas pela relação 

mestre-discípulo. Muitas vezes enfrentaram os mesmos problemas, mas com 

soluções diversas. 

A cultura grega deixa uma marca indelével para o pensamento ocidental 

que se soma ao judaísmo e à religião cristã. O helenismo que difundiu a cultura 

grega por meio do conquistador Alexandre. A cidade de Alexandria, em I a.C., 

reunia cultura egípcia pela sua localização topográfica, mas foi fundada por 

gregos e depois dominada pelos romanos. A cidade também tinha a cultura 

judaica pelas diversas dispersões dos judeus pelo Egito.  

Por volta de 27 d.C., Jesus, um judeu, na região da Galileia, depois na 

região da Judéia e Samaria, por cerca de 2 a 3 anos pregou por parábolas e 

anunciava o reino de Deus. Afrontou as elites locais e foi morto por volta de 30 

d.C. Seus apóstolos ficaram encarregados de espalhar a mensagem da boa 

nova, seus escritos formaram o velho testamento; aproximadamente 65 d.C., os 

novos evangelhos e epístolas formaram o novo testamento. 

A alta idade média vai voltar à discussão sobre o estatuto ontológico dos 

universais, mas esta discussão vai ganhar contornos bem diferentes do iniciado 

na antiguidade. Um dos problemas começa com a ambiguidade de 

interpretações que puderam ser extraídas das obras de Aristóteles e que tinham 

um contexto cristão e de legitimidade de poder que rondavam aquele tempo. 

Na baixa idade média, a opinião que foi mais consentida até o século XII, 

com grande influência de Boécio, foi de que o universal deveria ter 

fundamentação na realidade, a própria realidade era tida como um universal. 

Contudo, não há seres universais na realidade, senão uma multiplicidade 
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incontestável, carreando o problema da individuação, ou seja, como o universal 

se individualiza para a existência dos seres individuais? A celeuma continua até 

novas rupturas no século XII, em que as figuras de Guilherme de Champeaux, 

Pedro Abelardo e Roselino de Compiège trouxeram novos contornos ao tema, 

oportunidade que nos leva a explorar sucintamente os pensamentos respectivos 

pela proposta do trabalho e de suas limitações próprias. 

O direito que sempre teve ligação muito estreita com a ética, com valores 

transcendentes foi preenchido por dogmas funcionais, e passível de manuseio 

como instrumento social de controle de comportamento. Em Tomas Hobbes há 

um engendramento particularmente nominalista de controle funcional da 

sociedade, ao mesmo instante em que se promove uma teologia política que 

segue marchou até o holocausto. O pensamento hobbesiano ganha relevância 

porque engendra a matriz da Deidade, enquanto transcendente, que não toca o 

mundo humano, inobstante ser garante de um projeto de paz que é o próprio fim 

do Leviatã. Torna a segurança e a ordem uma espécie de transcendental que há 

de ser atingido no plano terreno afiançado no divino, sem, contudo, admitir 

sacralização no mundo humano, tampouco uma ligação metafísica entre o divino 

e a humanidade, competindo ao organismo político-jurídico essa tarefa de 

envergadura, sedimentando-se, assim, o projeto de teologia política maquinal e 

funcionalista que percorre toda a modernidade até o contemporâneo. Somente 

com o advento escatológico e a parúsia seria possível a redenção humana, 

enquanto esse evento histórico não ocorrer, a máquina estatal (contrato social) 

estará, pela via do direito, realizando o controle eficaz do homo lúpus. O 

nominalismo foi levado às últimas consequências na tese hobbesiana, girando o 

contrato social na pura forma que faz controle dos corpos livres, procurando 

conter a realidade da violência resultante da condição humana pecaminosa, até 

o segundo retorno de Cristo. 

Essa corrente de pensamento não é estranha, pois a idade média, 

segundo as tradições da era cristã, ao colocar a filosofia como serva da teologia, 

o pensar, em última instância a contemplação como passividade, repouso das 

atividades espirituais, um estado abençoado da alma em que o espírito não mais 

busca a verdade, mas com o desiderato de antecipar um futuro, recebendo-o 

temporariamente por intuição, o modo contemplativo “à visão de Deus”.  A 

modernidade capturou o pensamento e o sujeitou à ciência, e o desenvolveu 
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muito no aspecto da atividade do pensamento, pois só seria possível conhecer 

o que se produz, a matemática como pensamento não-empírico por excelência, 

tornou-se ciência das ciências. Aquela visão contemplativa pelo olho invisível da 

alma de Platão se torna, por uma espécie de secularização, axiomático com 

Descartes, na sua noite de “revelação” a busca da verdade se torna a busca da 

certeza das leis da natureza entrecruzadas com as leis da matemática; e que 

Hobbes chamaria de “cálculo de consequências” seria a via de produção do 

conhecimento seguro sobre a existência de Deus, da natureza da alma e de 

outros assuntos metafísicos. 

Kant defenderá uma fenomenologia em que os universais são categorias 

fundamentais da razão (noumena), ou conceitos secundários que derivam 

destes. Trouxe consistência ao problema da tradição empirista que tinha na 

sensação a fonte de conhecimento, mas incongruências eram produzidas 

quando se deparava com a relação entre sentidos e cognição racional. Dessa 

forma, a hipóstase de legitimidade do conhecimento das ciências modernas, 

tanto o empirismo britânico como o racionalismo continental, foram endossados 

por uma fundamentação na experiência, mas não neutra, pois há formas a priori 

da sensibilidade e do entendimento, próprios da cognição humana.   Destarte, 

todo fenômeno seria filtrado pela sensibilidade (espaço e tempo), gerando a 

percepção (juízo analítico); esta seria submetida à razão (conceitos e princípios 

no entendimento) (juízo a posteriori), deste juízo escalonado resultaria no 

conhecimento das coisas para nós. 

 Tanto a querela dos universais quanto a imposição do direito como ciência 

vieram reverberar na personalidade. A personalidade que era antes vista de 

forma dual, tanto espírito quanto matéria, são empobrecidas 

ontoteleogicamente, perde causa inicial e final; empobrece suas referências para 

construção da identidade e acaba por vagar na materialidade no esmero de 

construir sua identidade. 

Não passa incólume à doutrina de Kant um projeto nominalista de 

redenção do homem, a partir do entusiasmo espiritualista que o acompanhou, 

pautado na humanidade ética como única possibilidade em que o conceito se 

colmataria, reivindicando, para tanto, o imperativo categórico, e, portanto, 

dogmatiza a ação. Enquanto a ética não for um atributo universal que permita a 

passagem da infância ao esclarecimento do ser humano, caberá ao direito essa 
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via pavimentada que decreta o hiato entre ser e devir, eis o período de contrato 

social, um engendro político-jurídico que permitirá o progresso da humanidade. 

Ainda, o tal nomenum que seria um universal de bem buscado por meio 

do dever é claramente conexo com a figura de Jesus na obra A religião nos 

limites da simples razão. A partir do pressuposto de que o mau começa com o 

pecado bíblico e a razão é o caminho da vitória do bem sobre o mau, o filho de 

Deus é a representação de um homem divinamente intencionado, um arquétipo, 

a fim de semear o bem universal é o ideal da humanidade agradável a Deus. 

Apesar da exposição do bem ser representado material no filho de Deus, 

logo, possível de conhecimento como fenômeno, o noumenum se torna 

impossível de conhecimento para Kant, o tema da metafísica é explorado de 

forma aprofundada na obra da crítica da razão pura a fim de explorar os limites 

do conhecimento humano e se é possível conhecer a metafísica de forma 

científica, o que resulta na conclusão kantiana de que não seria possível o 

conhecimento da metafísica por padrões científicos. Esta conclusão vai ser 

entendida por muitos como o fim da metafísica, outros entenderão apenas que 

a metafísica foi colocada sob novas bases. 

Ocorre que o manuseio dos instrumentos coercitivos está no direito 

positivo, de tal forma que o direito natural necessita realizar-se no direito positivo 

para se valer daqueles. Na verdade, o direito positivo como lei externa, deve ter 

sua fundamentação no direito natural, este mesmo que erige a autoridade do 

legislador. Nessa toada, a diferença entre direito e moral passa ao aspecto 

formal, de forma que aceitar a lei jurídica é estar na legalidade, motivo diferente 

do dever kantiano; já a legislação ética fica no aspecto moral, obediência por 

puro dever.  

Desde Ockham o jus passa a ser sinônimo de lei, no sentido que o direito 

expressa uma vontade, e a legislação transforma em produto da emanação do 

poder individual. Deixa o direito de observar objetivamente a ordem das coisas 

para analisar o subjetivo, individualista, focado na razão do homem (seja 

empírica seja ideal), suas faculdades e poderes.  

Este contexto é registrado no o que é o iluminismo, em que, por um lado, 

o iluminismo seria maioridade do homem, culpado, pois, de sua própria 

incapacidade de entendimento sem a orientação de outrem e, doutra parte, 

apesar de serem permitidas observações posteriores, quando houver o interesse 
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da comunidade, deve haver um mecanismo que torne alguns membros da 

comunidade de modo puramente passivo, para seguirem  orientação do governo 

para fins públicos ou de, pelo menos, serem impedidos de destruir tais fins. Neste 

caso, não é decerto permitido raciocinar, mas tem de se obedecer.  

Necessário destacar que o conceito moderno de dignidade humana é 

cunhado a partir de Kant para quem a dignidade é aquela do humano ser um fim 

em si mesmo, pois as leis viriam da razão. Sem esperar qualquer vantagem, 

senão da ideia de dignidade. Esta não pode ser comparada com o preço que 

ostenta equivalente, a dignidade está acima do preço, não permite equivalente, 

isso é ter dignidade. Ocorre que para chegarmos à maioridade mencionada, 

mister uma sociedade ética, que deve ser uma sociedade em que as pessoas 

pensam apenas em fazer o correto, um dever, e que todos devem agir como se 

sua ação se tornasse uma máxima universal. Ocorre que não se pode conhecer 

as coisas além do que estas nos são apresentadas, então, por meio do direito é 

dogmatizado um fim pelo dever. 

O positivismo emerge da tentativa de transformar o direito em ciência 

(como a física, matemática, naturais e sociais). Ocorre que a fundação das 

ciências paradigmas era a sua avaloratividade (manter o juízo de fato e excluir o 

juízo de valor). A ruptura do mundo moderno requestou um novo perfil de 

cientista, este passa a renunciar e se colocar perante a realidade e ter uma 

atitude moralista ou metafísica, não há mais lógica (finalista) da natureza (como 

pré-ordenada a um fim por Deus ou Cosmos). O direito é estudado a partir do 

que é, não de como deveria ser, o direito como fato, não como valor. O direito 

deve ser definido à exclusão de valores como bem ou mal; justo ou injusto, real 

ou ideal. Observe-se que a tentativa kantiana da norma positiva estar de acordo 

com a natural foi enterrada, pois não há juízo de valor. 

A ideia de progresso da humanidade não era algo inato no pensamento, 

era desconhecido antes do século XVII, tornou-se comum no século XVIII, e 

praticamente um dogma universalmente aceito no século XIX. O século XVII 

tinha a ideia embrionária do progresso como acúmulo de conhecimentos através 

dos séculos; já o século XVIII percebia o progresso como uma educação da 

humanidade cujo fim iria coincidir com a maioridade kantiana do ser humano. O 

progresso não era ilimitado, e a sociedade sem classes marxista era 

frequentemente interpretada como uma secularização da escatologia cristã ou o 
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messianismo judeu. O século XIX traria a ideia de que o movimento não teria 

nem início nem fim; nascemos passíveis de perfeição, mas jamais seremos 

perfeitos. Outro ponto que Kant não deixou no seu sistema filosófico foi uma 

unidade de pensamento, uma arché, que por exemplo, Descartes usaria Deus 

como essa unidade última. Assim, Schilling, e posteriormente Hegel trouxeram 

a ideia de dialética como motor da história 

A pesquisa se mostra muito atual às discussões sobre a personalidade, 

direito e até à ciência, sem embargo de exortar uma hermenêutica de 

envergadura para combater a desventura nominalista no plano do formalismo 

jurídico, impedindo o controle e a direção das vidas humanas em prol de 

objetivos utilitaristas que tornam o humano meio para atingimento de fins, bem 

a contrapelo do sentido de dignidade da pessoa. 

Há um cenário de rebuscada ciência do direito, alicerçada tanto no 

empirismo racionalista de matiz comtiano e que desaguou no sistema social 

autopoiético, quanto no positivismo jurídico kelseniano que tramou a autonomia 

do direito em lógico sistema estruturante e concatenado de normas. 

 Reconhecer que o direito se legitima pelo estatuto ético e que reportar-se 

à pessoa implica em ações éticas (livres e justas), implica em valorar o direito, 

retirá-lo da matriz formal e nominalista, emprenhando-o de telus. Se dignidade 

da pessoa é seu fundamento constitucional, deve ser seu critério hermenêutico 

em busca à proteção das identidades pessoais. 

Por meio da pesquisa realizada e com a exposição de alguns conceitos 

centrais ao tema como biopolítica, biopoder, governamentalidade, homo sacer e 

teologia política, pôde ser constatado que o direito tem uma vinculação com o 

soberano que passa pela violência, e esta última com o sacrifício e os 

dispositivos. 

Michel Foucault inicialmente entendeu que o poder da disciplina sobre os 

corpos seria um poder que não só agiria sobre o desenvolvimento das condutas 

e dos corpos, mas um domínio tão profundo que poderia determinar virtualmente 

todas as suas condutas. Este poder, um conjunto de saberes que integraria uma 

rede inscrita nas relações sociais teria surgido na baixa idade média e teria sido 

complementada, além de sincretizada, com um novo poder: o biopoder. Poder 

que surge da necessidade de se adaptar às situações que se colocaram antes 
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da modernidade como as mudanças sociais que vieram com a industrialização 

e o desenvolvimento de diversos saberes científicos.   

Agamben se contrapõe, de início, a Michel Foucault, numa argumentação 

que é simbolizada pela figura do direito romano arcaico: o homo sacer, uma 

figura que representa uma dupla captura e dupla exclusão pela esfera dos 

homens e da divina, de modo que a soberania se funda justamente no poder que 

exerce sobre a vida inscrita na relação entre os homens e o soberano. Aquela 

noção clássica de que o soberano “faz morrer ou deixa viver”, passa a uma lógica 

de “fazer viver ou deixar morrer”. Ainda aponta o mito do contrato social. 

Com o aporte de algumas questões teológicas e do misticismo de Walter 

Benjamin, a questão do sacrifício e do poder ficam mais evidentes de tal forma 

que o ocultamento vai cedendo às análises, mas que a profanação não opera 

pela revelação nem pela secularização, mas pela desativação dos dispositivos. 

Se é justamente o medo da nadificação que os contradispositivo devem 

enfrentar ao profanarem, deve ser lembrado da narrativa das três metamorfoses 

do espírito que Nietzsche traz e a figura da criança como aquela que é capaz de 

criar, uma santa afirmação necessária. Profanar é uma operação que devolve à 

esfera do uso comum dos homens o que lhes foi retirado pelo sacrifício, aquilo 

que lhes escapa tangência, o divino ou religioso. Várias são as propostas de 

profanação, como a da justiça divina de Walter Benjamin a fim de profanar um 

ciclo de direito e violência. 

Possível que nessa nudez do infante se restitua ao humano um uso de 

direito que corresponda à regra de vida, um jus que brota sem se postular devir 

apriorístico e condutor das liberdades. 

Quanto ao tempo, percebeu-se que o tempo se tornar indissociável da 

formação de um sistema da verdade que permite em última instância a imposição 

de uma biopolítica, o controle dos corpos e da psicopolítica que não se 

substituem, mas se complementam em paralelo às dimensões de direitos 

fundamentais.  

A pesquisa sobre o tempo se tangencia a uma concepção de teologia 

jurídica na medida em que a promessa do futuro que nunca chega e que é no 

futuro que se depositam as esperanças do progresso e da melhora são clamadas 

a uma figura representativa de Onipotência, do Absoluto, daquele a quem se 

depositam todas as reivindicações que é o Estado. 
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 A relação entre direito e verdade neste contexto deve ser profanada do 

mesmo modo. O discurso da verdade sempre foi necessário para o poder, para 

o controle dos corpos, a biopolítica a psicopolítica e que passam pelos discursos 

do tempo e da criação. Michel Foucault retrata que o discurso a ser exercido sob 

os outros passa por um suporte e uma distribuição institucional, a literatura 

ocidental, neste desiderato, procurou durante séculos no natural e na ciência o 

discurso verdadeiro. O século XVI buscou o discurso das práticas comerciais 

passou por justificativas racionais em teorias da riqueza e de produção; e o 

direito penal não se saturava mais numa teoria do direito a partir do século XIX, 

mas em saberes sociológicos, psicológicos, médicos, pois a palavra da lei não 

era mais suficiente para suprir um discurso de verdade. O que coaduna, pois, 

com um modelo social sistemático em que o direito é o arauto dos discursos dos 

micros sistemas a fim de trazer a harmonia, é aquele que representa, em última 

instância como o que carrega o discurso de verdade. 

A entrega dos cidadãos ao Estado de que este deva assegurar a 

dignidade da pessoa humana é a moral das ovelhas, é o que o Estado sempre 

fez: promessas. Ocorre que são sempre promessas com cumprimentos 

distorcidos, a fim de resguardar interesses secundários em seus discursos. É 

justamente este paradigma que deve ser torcido de forma Heideggeriana, ao se 

clamar que o Estado cumpra e faça valer a dignidade da pessoa humana, é em 

última instância, forçar a legitimidade do Estado perante nós mesmos, é a 

constante entrega da nossa essência humana ao Estado. O Estado nada mais é 

do que uma representação, uma máscara de Leviatã que vestem políticos cuja 

idoneidade e interesses deve-se constantemente duvidar sem que essa dúvida 

possa ser exagerada. Em verdade, em última instância somos nós que 

delegamos ao Estado, por meio de nossas preces ao que indicamos como o 

Absoluto da modernidade, capaz de conceber e garantir a dignidade da pessoa 

humana com o livre desenvolvimento da personalidade. É o Estado a fábrica de 

produção de máscaras que imprime uma codificação numérica nestas máscaras 

e garante o que mais desejamos, o reconhecimento.  

O reconhecimento que vem do amor, que foi ensinado por Cristo, nós 

rezamos ao Estado, uma entidade representativa que calcula e violenta, incapaz 

de amar, que nos reconheça como avidamente desejamos, um reconhecimento 

de amor. Contra as doutrinas que querem melhorar o mundo, todas as doutrinas 
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que querem melhorar o mundo não vão melhorar, a realidade é esta. O Estado 

não vai melhorar a humanidade. 

Não se pode esperar um reconhecimento verdadeiro e de ruptura do 

Estado porque o Estado seculariza aquele que nos ensinou a amar 

verdadeiramente, e o Estado não pode amar. Honneth demarcou que 

aprendemos a experiencia do amor ao reconhecer o outro, este outro é um ser 

humano capaz de amar, pessoa é relação, em última instância, é relação de 

amor. A dignidade da pessoa humana, no seu sentido metafísico e mais 

substancial jamais poderá ser concedido em sua totalidade por aquele que é 

incapaz de amar. Adoramos os ídolos, o cordeiro no deserto, nos inclinamos 

como as ovelhas, mas escolhemos o pastor errado, os pastos verdes destinados 

a pessoa humana são vertidos para o “engorda” por meio do “fazer viver” de 

interesse econômico ao “deixar morrer” dos trilhos do frigorífico que encaminha 

a sentença final. 

Não se trata se abandonar ou torcer o direito em última instância. A 

questão que se colocar é como torcer, superar um paradigma de direito cujos 

valores derivam ou são orados ao Estado.  

Por fim, o que se concluiu e que deve ser objeto de maior 

desenvolvimento para um futuro trabalho é de que a dobra para superação da 

metafísica passa necessariamente por um não-descarte, mas um resto kairótico 

metafísico que deve ser buscado em seu arcaico que é Cristo, esta é a verdade 

ocultada,  a fim de construir um novo eixo metodológico e epistemológico que 

deve ser por meio da contemplação, ou ainda da meditação heideggeriana. 

Trata-se de um existencialismo humanístico integral de matriz metafísico que 

vem da ruptura da vértebra. Quebra-se o nominalismo sistêmico da sociedade 

pós-moderna e nesse tempo não-cronológico se resgata a essência arcaica da 

pessoa que é Cristo para uma torção, uma ressignificação à guisa de uma 

criança que tem a pureza de tocar o sacralizado, transforma-se a realidade assim 

como o coração: de dentro para o externo, traz-se o Amor de Cristo de volta ao 

reino dos homens para um novo uso, ou um velho uso resgatado, o de amar ao 

próximo como experiência transcendental de caminho para o total e destinado 

desenvolvimento da personalidade humana cujo reconhecimento vem da 

relação, da Trindade existencialista-metafísica cujo Deus deixa de ser o Estado 

da Sombra de Deus, o Deus será o Cristo que está dentro de cada um. A 
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máscara não será outra, senão a de uma máscara espelhada que vê e deixa ser 

visto pelo seu semelhante, pois o reconhecimento será maior à medida que se 

reconhece o próximo não mais como número, mas como pessoa. 
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