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(FORÇA DE LEI: O fundamento místico da autoridade, Jacques Derrida)

RESUMO
A expressão “fundamento místico da autoridade”, que integra o título do livro de
Jacques Derrida “Força de Lei: o fundamento místico da autoridade” atribuída ao
filósofo Montaigne, é referenciada, também, por Pascal, em seus escritos. Fruto de
duas conferências ministradas por Jacques Derrida, nos Estados Unidos, o texto é
composto por duas partes: “Do direito à justiça” e “Prenome de Benjamin”, ao final o
filósofo apresenta suas conclusões através de um post-scriptum. Derrida começa
discutindo a possibilidade de se alcançar a Justiça pela desconstrução, para o autor,
Direito e Justiça seriam realidades completamente distintas. Algumas expressões
chamam atenção do Filósofo, a primeira delas é “to enforce the Law” ou ainda
“enforceability of Law or of contract”, a qual tem como significado no idioma francês
“aplicar a lei”. Entretanto, no idioma inglês a expressão perde um pouco de sua
força, reafirmando que o direito é sempre uma força autorizada, capaz de se
justificar. Posteriormente, Derrida reflete sobre alguns aspectos do texto do filósofo
Walter Benjamim, denominado “Critica da Gewalt”. Um deles é o fato de que o termo
“Gewalt” tem o significado de violência, tanto no inglês quanto no francês, enquanto
no alemão a tradução aponta para poder legítimo. O filósofo então indaga: como
separar a força de lei do poder legítimo da força e a violência que instaura essa
mesma autoridade? Por esses questionamentos Derrida prepara o leitor para a
questão que realmente lhe interessa, qual seja, a fundamentação mística da
autoridade. Derrida conclui que a lei, aspecto formal que institui e ampara a
autoridade é acatada pelo homem pelo simples fato de ser lei, para ele não há outro
esclarecimento, sua justificativa está em si mesma, ou ainda, no crédito que as
pessoas dão à representação da lei. Essa ausência de uma explicação física,
material evidencia um caráter transcendental que o filósofo qualifica como místico.

Palavras- chaves: Força. Lei. Autoridade. Fundamento. Místico.

ABSTRACT
The term "mystical foundation of authority", which includes the title of the work of
Jacques Derrida "Force of Law: the mystical foundation of authority" attributed to the
philosopher Montaigne, is referenced also by Pascal in his writings. The result of two
conferences given by Jacques Derrida in the United States, the text consists of two
parts: "The right to justice" and "First name Benjamin" the end the philosopher
presents its findings through a postscript. Derrida begins discussing the possibility of
achieving justice for deconstruction, for the author, Law and Justice would be
completely different realities. Some expressions call attention Philosopher, the first is
"to enforce the Law" or "enforceability of Law or of contract", which has the meaning
in the French language "apply the law". However, in the English language the term
loses some of its force, reaffirming that the duty is an authorized strength, able to be
justified. Later, Derrida reflects on some aspects of Walter Benjamin philosopher
document, entitled "Critique of Gewalt". One is the fact that the term "Gewalt" has the
meaning of violence, both in English and in French, while the German translation
points to legitimate power. The philosopher then asks how to separate the force of
law the legitimate power of force and violence introducing such authority? For these
questions Derrida prepares the reader for the question that really interests you, that
is, the mystical foundation of authority. Derrida concludes that the law, formal aspect
that establishes and supports the authority is accepted by the man for the simple fact
that it is law, for him there is no other explanation, is its justification in itself, or in the
credit people give representation the law. This lack of a physical explanation,
material evidence of a transcendental character the philosopher qualify as mystical.

Keys-words: Force. Act. Authority. Bedding. Mystical.
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INTRODUÇÃO

Um estudo que se possa dizer mais aprofundado, acerca do fundamento
místico da autoridade, é uma tarefa que envolve uma análise interdisciplinar dos
elementos componentes de várias outras ciências que não só a Filosofia e o Direito,
tais como a História, a Política, a Antropologia e a Sociologia, as quais também
integram a matriz temática proposta pela pesquisa. Dessa forma, o objetivo de
nossa pesquisa foi analisar a obra considerando-se as possibilidades teóricas
existentes em outros campos de estudo. Isso posto, nossa

fundamentação

caminhou par e passo com essa ideia.
Da mesma forma, a reflexão sobre o fenômeno da “auctoritas” tangencia,
portanto, alguns conceitos essenciais, mas também peculiares a essas áreas
mencionadas como, por exemplo, as noções de poder, força, violência, mito, tirania
e a própria noção de soberano. Só a partir desse procedimento, poderemos pensar
na construção de um entendimento mais completo sobre o assunto. Por

esse

motivo, nosso trabalho buscou, através do desenvolvimento de uma pesquisa
bibliográfica densa, condensar os principais aspectos que envolveram o tema,
estando sempre atentos ao pernicioso risco da superficialidade, mas conscientes de
que, sem a desnecessária pretensão de esgotar o assunto, teríamos a serenidade
para redigirmos um texto que ofertasse um tratamento objetivamente filosófico e
jurídico em face do tema que escolhemos revistar.
Em nosso ordenamento jurídico, mormente, na realidade do Civil Law, a Lei
ocupa uma posição de protagonismo dentre as várias fontes conhecidas do Direito.
Não por acaso, a Lei fundamenta toda e qualquer noção de autoridade, motivo pelo
qual compreender o fundamento da autoridade perpassa, necessariamente, por
compreender o papel da Lei, e como se operam suas relações com a sociedade.
No primeiro Capítulo, intitulado “O poder e sua evolução ao longo da
história”, procuramos introduzir o leitor no surpreendente universo das principais
teorias sobre o poder. Apoiados em clássicos da Filosofia como Platão e Aristóteles,
bem como através do estudo e da reflexão em torno de obras tradicionais para a
ciência política como O príncipe (Nicolau Maquiavel) e O poder: História natural de
seu crescimento (Bertrand de Jouvenel) iniciamos nossa tentativa de rememorar as
noções basilares e mais elementares sobre o tema. Num segundo momento, com
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espeque na obra de pensadores modernos e contemporâneos de várias áreas
(Filosofia, Sociologia e Direito) como Michel Foucault, Hannah Arendt, Max Weber e
Herbert Hart, realizamos os necessários complementos de nossa argumentação.
Uma visão mais contextualizada, capaz de aproximar e relacionar os diversos ramos
da ciência empregados, aplicáveis à linha de pesquisa que buscamos desenvolver,
sob uma ótica mais filosófico-jurídica, ficou por conta do pensamento do autor
Vicente Barreto, através das obras Dicionário de Filosofia do Direito e As máscaras
do poder. Foi por meio dessa sistemática que percebemos que o termo poder, em
sua dimensão mais verbal, gramatical ou linguística, talvez não comporte uma
significação tão profunda como em sua forma nominal, ou seja, sua forma de
substantivo. Tal assertiva demonstrou-se verdade quando analisamos que a
temática se manteve viva, até os dias de hoje, como objeto de interesse de várias
ciências tais como a Filosofia, a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia, a
Psicanálise e o próprio Direito. Ao perscrutar a profundidade desse conceito
mergulha-se em um universo ao mesmo tempo ignoto e vulgar, que envolve
questões presentes na dinâmica do mundo hodierno, na medida em que ele
fundamenta modelos teóricos igualmente importantes, como a noção de autoridade
e a ideia de lei. A partir daí, o campo torna-se fértil para indagações, reflexões,
constatações e inferências diversas, sem olvidar um traço marcante no âmbito da
convivência em sociedade, a qual determina comportamentos, reações e atitudes,
estamos nos referindo, por óbvio, ao universo das diversas relações de poder.
Principiamos nosso resgate histórico realizando um passeio pelos domínios da
Antropologia, buscamos a fundamentação na etnologia para o que se convencionou
chamar de origens mágicas do poder. Pelo estudo comparativo de algumas
civilizações primitivas, chegamos ao ponto onde a antropologia inicia suas
investigações sobre o assunto, o surgimento do poder no âmbito das tribos. Adiante,
procedemos a um pequeno estudo sobre como a Sociologia entende e classifica os
vários tipos de poder. Analisamos o poder na Antiguidade, em suas três dimensões:
paterno, senhorial e político. Depois, sob uma perspectiva mais atual, discorremos
sobre outra classificação também empregada, baseada no critério do meio, da
riqueza, do saber e da força, essa divisão categoriza o poder em: econômico,
ideológico e político. Abstraindo um pouco a complexidade que o estudo do poder
exige, transportando-nos para uma realidade mais próxima, na tentativa de
simplificar nossa análise constata-se que nosso dia a dia está impregnado da ideia
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de poder. É dizer que o poder encontra-se presente em nossa vida, apresentando-se
como um traço marcante em nossa realidade, e de maneira mais perceptível que
imaginamos, porquanto todos os atores sociais, nas mais diversas circunstâncias, se
utilizam direta ou indiretamente dele: o pai exerce poder sobre o filho, o patrão
exerce poder sobre o empregado, a autoridade exerce poder sobre aquele que a ela
se subordina em determinada situação etc. De igual modo, nos vários agrupamentos
sociais, tais como igreja, clubes, associações e partidos políticos o que se nota é o
exercício diário dessa característica, dentre outros exemplos. Destarte, nas
chamadas relações de poder, as conexões estão alicerçadas em instrumentos
garantidores, sob os quais não lançamos nosso olhar diário, de forma
individualizada, não são objetos de nossas reflexões, porquanto sua existência, de
per si, não tem o menor sentido. Porém, diante desses instrumentos o poder se
manifesta e eles atuam como mecanismos para o exercício efetivo do poder, tais
como: o capital, o conhecimento, os bens patrimoniais, a força, o status social e até
mesmo a capacidade de argumentar e persuadir. Todos esses instrumentos, em
vários momentos da vida, alicerçam e sustentam o exercício das relações de poder.
Nossa intenção no primeiro capítulo, fizemos uma reflexão teórica sobre os
argumentos que consideramos fundamentais na discussão da temática do poder,
movidos pela crença de que as relações de poder tangenciam nossas investigações
acerca do fundamento místico da autoridade. Antes de encerrar o capítulo, porém,
fizemos uma pequena digressão, porquanto julgamos conveniente tratar em um
tópico específico dos aspectos simbólicos que perpassam a realidade do poder e da
autoridade, o aspecto simbólico. Despiciendo dizer que em toda relação de poder e
autoridade o componente simbólico é visto de maneira muito acentuada.

Seus

efeitos talvez não possam ser aferidos objetivamente, mas, indubitavelmente, são
observados em nosso cotidiano. Ao final desse capítulo trabalhamos algumas
reflexões acerca da ideia de violência e da noção de força. Utilizando como
ferramenta algumas teorias produzidas pela Sociologia e pela Filosofia Política,
sempre apontando algumas definições que relacionam e distinguem ambas as
ideias.
No segundo Capítulo intitulado “Mito, misticismo, magia e sacralidade nos
domínios do Direito” desenvolvemos uma escrita que objetivou chamar a atenção
para aspectos pouco convencionais no estudo do tema proposto. Iniciamos
reforçando as principais questões relativas à transição do pensamento mítico no
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mundo grego para a Filosofia, simbolizando a passagem do sobrenatural para a
ciência. A partir daí, foi possível trazer uma definição científica de mito, tão cara a
nossa reflexão. Para tanto, recorremos, inicialmente, a textos importantes nessa
seara como as pesquisas do mitólogo romeno, naturalizado norte-americano Mircea
Eliade, através do livro Aspectos do mito. Nesse sentido, outras contribuições
oportunas nos foram dadas por: Joseph Campbell em O poder do mito e Jean Pierre
Vernant em Mito e Religião na Grécia Antiga. Ousamos estabelecer uma conexão,
que julgamos importante para a discussão, entre a Antropologia e o caráter mágico
do Direito através do célebre O ramo de ouro, do antropólogo James Frazer. Ao final
do capítulo, buscando atualizar a discussão, trouxemos à baila alguns apontamentos
sobre a presença da mitologia na lei moderna com base no pensamento de Peter
Fitzpatrick.

Em Jacques Derrida, através do

livro

Margens da

Filosofia,

apresentamos ao leitor o conceito de “mitologia branca” como forma de demonstrar
que em outras obras do filósofo Derrida (que não a obra em estudo), também se
encontram questões importantes que guardam estreita relação com

o

tema

proposto.
No terceiro Capítulo, intitulado “O pensamento de Jacques Derrida”, com base
em uma análise de estudiosos atuais, posicionamos o pensamento de Jacques
Derrida juntamente com os pensadores Michel Foucault e Gilles Deleuze, em um
grupo de autores cuja característica comum é a transgressão. Foucault opera uma
transgressão que se dá no âmbito da crítica a instituições tais como prisões,
hospitais e suas intrincadas redes de poder. Deleuze defende a necessidade de se
modificar o próprio fazer filosófico, abrindo-se aos influxos do desejo. Finalmente,
Derrida trabalha as categorias da linguagem e da literatura e suas relações com o
Direito. Para uma melhor compreensão do pensamento de Jacques Derrida,
tratamos do contexto histórico que envolveu sua trajetória pela Filosofia, bem como
situamos a corrente de pensamento em que sua obra está inserida. O entendimento
de que Derrida é um integrante da tradição filosófica do chamado pós-estruturalismo
é uma estratégia fundamental para a compreensão de sua obra. Não obstante a
tendência de se tratar os termos como sinônimos o pós-estruturalismo e o pósmodernismo, apesar de algumas semelhanças em suas matrizes teóricas, são dois
movimentos completamente distintos. A primeira distinção que se faz é com relação
ao objeto, cada um estuda um objeto diferente. Uma abordagem conceitual nos
possibilita entender que o pós-modernismo constitui-se numa crítica ao modernismo,
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ao passo que o pós-estruturalismo tem como objeto teórico o estruturalismo francês.
Assim, o pós-estruturalismo deve ser entendido sob a perspectiva de que ele é uma
resposta ao caráter cientificista do estruturalismo, e a sua intenção é tornar-se o
paradigma ideal para as ciências sociais. Algumas notórias influências são Friedrich
Nietzsche e Martin Heidegger. Outra característica marcante é o aspecto
multidisciplinar e diversificado do pós-estruturalismo, cujos braços se estenderam a
vários outros ramos como a Sociologia, através de Zygmunt Bauman e Barry Smart,
na Política através de Colin Gordon, William Connolly e Barry Hindess, na
Antropologia através de James Clifford e Paul Rabinow, na História através de
Hayden White, Mark Pôster e Dominick La Capra, na Geografia através de Edward
Soja e de David Harvey, nos estudos pós-coloniais através de Edward Said, Gayatri
Spivak e Homi Bhabha e nos Estudos culturais por força do livro de Stuart Hall e
Simon During. Por fim, realizamos alguns apontamentos sobre aquilo que parece ser
a marca na obra de Derrida, a chamada desconstrução. Para Jacques Derrida, a
desconstrução não é um método, mas conforme ele mesmo expressa algo que
acontece internamente. Para o autor a desconstrução apresenta-se como uma
possibilidade de se alcançar os significados implícitos de um texto, através da
interpretação. Desmontar um texto, retirar seus encaixes, decompô-lo possibilitando
obter dele todo o seu significado é boa definição. Desse modo, após introduzir nos
dois primeiros capítulos questões como poder, força, violência e mito esse terceiro
capítulo presta-se a uma análise mais detalhada dos fundamentos teóricos nos
quais se baseiam o pensamento do autor.
Por último, o quarto Capítulo, que recebe o título de “A

fundamentação

mística e a força de lei na ambiência da autoridade”, tem a finalidade de discutir, de
maneira mais específica, as razões que levaram o autor a analisar o fundamento
místico da autoridade, bem como suas argumentações. Consideramos importante
uma primeira discussão sobre a face mais temida do fenômeno da autoridade, qual
seja, a “tirania”, resgatando alguns aspectos históricos desse acontecimento político
na Grécia antiga. Em seguida, trabalhamos a noção de “soberano” na obra de John
Austin, o qual estrutura sua teoria sob a perspectiva de Jean Bodin e Thomas
Hobbes. Adiante, revisitamos a célebre teoria dos “Dois corpos do rei”, que foi
sistematizada pelo historiador Ernst Kantorowicz, e que surge entre os juristas da
Idade Média no cenário europeu da monarquia inglesa. Kantorowicz defende que os
reis medievais não possuem apenas um corpo, porquanto, tendo o monarca um
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corpo físico e carnal como todos os homens possuiria também um corpo jurídico,
imaterial e místico. A inteligência dessa teoria, já naqueles tempos, foi conceber uma
dimensão humana, inerente a qualquer pessoa, e uma dimensão pública ou política
inerente à função ocupada pelo indivíduo. Feitos esses apontamentos preliminares,
nossas atenções voltaram-se para o objeto principal de nosso estudo, que é a
natureza, a motivação, ou na melhor expressão derridiana, o fundamento místico da
autoridade. Expressão cunhada por Montaigne e que também aparece na obra de
Blaise Pascal. Derrida utiliza-se dela para retratar as relações entre direito e justiça,
tendo como base o aspecto filosófico do uso da força, abordando também questões
pontuais que gravitam em torno da temática, como o poder, a autoridade e a
violência. O texto em comento, do filósofo franco-argelino Jacques Derrida, é de
uma conferência ministrada por ele na Benjamin N. Cardozo School of Law,
prestigiada universidade americana de Direito, em Nova York, cujo título era “Force
de loi Le fondement mystique de l’autorité” (Força de Lei o fundamento místico da
autoridade). Posteriormente, essa conferência tornou-se a obra com o mesmo nome:
“Força de lei: o fundamento místico da autoridade”. Composto de duas partes, a
primeira leva o título “Do direito à justiça”, e a segunda, denominada “Prenome de
Benjamin”, é também fruto de uma conferência ministrada pelo autor na
Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Estados Unidos. Esse último texto, que
fomentou discussões intensas nos ciclos dos juristas e filósofos, sustentava-se no
texto do também filósofo Walter Benjamim, intitulado “Crítica da violência: crítica do
poder”. Logo após as duas partes, o autor apresenta suas conclusões em um postscriptum. Nesses dois textos Derrida analisa o componente força e sua relação
umbilical com a Justiça. Em face da dificuldade em cindir e delimitar a esfera de
atuação de cada um dos dois conceitos Derrida vislumbra uma razão mística entre
eles, cuja explicação só é possível compreender através de uma análise profunda de
seu texto.
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CAPÍTULO I – O PODER E SUA EVOLUÇÃO AO LONGO DA HISTÓRIA

A vontade de poder torna-se então a necessidade de um
confronto tanto externo, como interno.
(A Vontade de Poder. Vol. II, Friedrich Nietzsche)

1.1 Nuances semânticas do Poder na história do homem

O termo poder provém do latim vulgar “potere”, vinculado às formas “potes”,
“potest” dentre outras significações, que nos remetem a uma ideia de posse1. Da
mesma fonte também podemos haurir outras variantes de significado tais como:
dispor de força ou autoridade; ter grande influência ou poder sobre; atividade de
soberania, império.
Maquiavel, para alguns o grande mentor da ciência política moderna, analisou
o poder sobre vários aspectos. Em sua obra “O Príncipe”, o autor estabelece que o
único objetivo do príncipe seria o poder, sendo que, de igual modo, o bom príncipe
seria aquele capaz de conquistar o poder e conservar-se nele por vários anos, em
sentido contrário, o mau príncipe não chegaria nem a possuir o poder ou o manteria
transitoriamente. Nessa esteira, vinculando também a noção de poder à ideia de
política, no período do Renascimento temos a influência de pensadores como
Thomas More, Francis Bacon e Tommaso Campanella, os quais descreveram o que
seria a ideia de sociedade perfeita, alheia a celeumas decorrentes das famosas
disputas de poder, na concepção desses autores, uma sociedade justa, onde
houvesse repartição de riquezas, e na qual o interesse individual fosse submetido ao
interesse geral. Portanto, uma sociedade perfeita e ideal seria sim uma utopia. Para
Thomas More, por exemplo, nessa concepção, a cidade seria o lugar da
organização social, baseando-se na igualdade de todos os cidadãos e na realização
plena, inexistindo, assim, qualquer tipo de injustiças, desigualdades e sofrimentos.2
De igual modo, Blaise Pascal, baseando-se numa racionalidade lógica afirmaria que
os poderes seriam
1 FERREIRA,

grandezas utilizadas arbitrariamente pelo homem, as quais não

1999, p. 1660.
Carlos José B. S. Estratégias de poder e autoridade em contextos sócio-políticos
diferenciados. Disponível em: <https://dspace.usc.es/bitstream/10347/2412/1/9788497509947_
content.pdf>. Acesso em: 15/05/2015.
2 BARACHO,
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estariam ligadas a nenhum tipo de direito, divino ou natural. Já David Hume, em seu
Tratado da Natureza Humana defenderia que a origem do poder está na conquista
pela força. Para ele, o poder teria apenas uma legitimidade, a mantença da paz
social. Desse modo, os direitos dos indivíduos devem subordinar-se ao direito do
Estado. Sob uma outra perspectiva, Balandier defendia que o poder, bem como seus
símbolos, teria o condão de trazer para a sociedade os meios certos de afirmar sua
coesão e de exprimir sua personalidade, bem como os meios para se preservar
daquilo que lhe é desconhecido.3
O filósofo Bertrand de Jouvenel ressalta que o poder do Estado está
associado ao poder das forças armadas e à própria capacidade que ele tem de
administrar financiamentos necessários à sua mantença.4 Essa ideia é, portanto,
bastante próxima do que defendeu Max Weber, quando asseverou que o poder do
Estado constitui o “monopólio da violência legítima”.5 Corroborando com isso, o autor
Ruano-Borbalan afirma que o exercício do poder está associado a determinadas
características, dentre elas a autoridade, pois não há poder sem ela.6 Giddens
defende que o poder é a capacidade transformadora peculiar à ação humana, que
nos remete à responsabilidade e à autonomia diante de condicionalismos
estruturais.7 Em outra perspectiva, Hannah Arendt8 não reconhece a possibilidade
de vincular as noções de poder e de força. Essa negativa de Arendt viria ao encontro
de estudos modernos, cujas conclusões sugerem as primeiras noções modernas de
liderança. Novamente, Weber conceitua poder da seguinte forma: “poder significa
toda probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra
resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”,9 ou seja, é a
probabilidade de que uma ordem com um determinado conteúdo específico seja
seguida por um determinado indivíduo ou grupo de pessoas. Weber também
menciona o conceito de potência que segundo ele seria: “toda oportunidade de
3BARACHO,

Carlos José B. S. Estratégias de poder e autoridade em contextos sócio-políticos
diferenciados. Disponível em: <https://dspace.usc.es/bitstream/10347/2412/1/9788497509947_
content.pdf>. Acesso em: 15/05/2015.
4 JOUVENEL, 2010, p. 94.
5 WEBER, 1967, p. 55-89.
6BARACHO, Carlos José B. S. Estratégias de poder e autoridade em contextos sócio-políticos
diferenciados. Disponível em: <https://dspace.usc.es/bitstream/10347/2412/1/9788497509947_
content.pdf>. Acesso em: 15/05/2015.
7 Idem.
8 ARENDT, 2001.
9 WEBER, 1999, p. 16.
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impor a sua própria vontade, no interior de uma relação social, até mesmo contra
resistências, pouco importando em que repouse tal

oportunidade”.10

Nessa

definição, apesar de aparentemente idênticos os conceitos de poder e potência, há
um elemento diferenciador, que se apresenta como sendo a especificidade. A
definição de poder estaria ligada, então, a uma circunstância onde um ator subjuga
outro, impondo sobre ele sua própria vontade, de modo que o primeiro não agiria
dessa ou daquela maneira senão por influência do primeiro. Ainda segundo Weber
tal fato se traduz na probabilidade de imposição da vontade própria mesmo contra a
resistência, independente de qual seja essa probabilidade. Tal ideia diferiria

da

noção de dominação, porquanto, essa última seria a probabilidade de encontrar
obediência a uma ordem de determinado conteúdo em determinadas pessoas.11
Ainda, em Weber, o conceito de poder se traduz como algo amorfo, pois encontra-se
na dependência de uma dada situação, ao passo que a dominação seria uma ideia
mais precisa direcionada à possibilidade de submissão a uma ordem específica.
Acompanhando essa mesma ideia, Morais afirma que o poder seria a capacidade ou
a possibilidade de gerar e de produzir efeitos, de comandar a natureza, indivíduo ou
grupo de indivíduos.12 O poder seria, portanto, a capacidade de influenciar o
ambiente ou as pessoas em torno dele. Adiante, o mesmo autor prossegue citando
Karl Deustch, ao dizer que conforme demonstra a história, quando o homem
aumenta seu poder sobre a natureza, torna-se capaz de usá-lo como meio de
aumentar o seu próprio poder sobre os outros homens.13 Foucault, em sua célebre
coletânea de variados ensaios, artigos, entrevistas e debates, que foram reunidos e
sistematizados sob o título de Metafísica do Poder, no qual o filósofo discorre sobre
diversos assuntos relacionados à medicina, à psiquiatria, à geografia, à economia,
aos hospitais, à sexualidade, à prisão, à justiça e ao Estado, demonstra como é
complexa a abordagem do poder em sua dimensão de fenômeno. Para o filósofo, as
interações que o perpassam, são, no mínimo, totais e abrangentes, e sua existência
apresenta-se como uma realidade indiscutível e inalienável:
Onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, propriamente falando,
seu titular; e, no entanto, ele sempre se exerce em determinada
10 Ibidem,

p. 102.
2009, p. 640.

11 MORAIS,
12 Idem.

13 FOUCAULT,

1979, p. 75.
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direção, com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo
quem o detém; mas se sabe quem não o possui.14

É dizer que o poder está em toda parte e em lugar nenhum. Para o autor
francês, é difícil estabelecer uma origem para algo que de per si é tão geral e
abrangente. Para Foucault “(...) a ideia de que existe, em um determinado lugar, ou
emanando de um determinado ponto (...)não dá conta de um número considerável
de fenômenos (...)”.15 E continua Foucault descrevendo a magnitude do fenômeno
poder ao defender que não está o poder compreendido, apenas, e simplesmente,
nos domínios da legislação, da Constituição, ou mesmo, dos aparelhos do Estado.
Para o filósofo: “o poder é mais complicado, muito mais denso e difuso que um
conjunto de leis ou um aparelho de Estado”.16
Infere-se, a partir daí, que há uma justificativa para o grande interesse que os
diversos ramos do conhecimento (Antropologia, Psicologia, Filosofia, Sociologia,
Psicanálise dentre outros) tem pela temática do poder. Mais que isso, é
perfeitamente compreensível a motivação que leva as várias ciências a se
debruçarem sobre o assunto, visto que o campo é fértil para indagações,
questionamentos e discussões, do mesmo modo que existem vários ângulos para
visualização do conceito. Ainda ressaltando o caráter transversal do tema, Morais,
relacionando Direito e Política, assevera, inclusive, que: “o principal conceito que os
estudos jurídicos e os estudos políticos têm em comum talvez seja o conceito de
poder.17
Desse modo, talvez o aspecto mais forte que envolve a temática do poder é o
de que ele gera estruturas tão fortes que elas estão altamente presentes no
cotidiano das pessoas, sendo que suas aplicações e imbricações são facilmente
percebidas na rotina mais comum do homem médio. A esse respeito Foucault nos
chama a atenção para o fato de que o poder não existe por si mesmo. Para o autor
ele pode ser mais bem compreendido como um complexo de relações de poder,
relações essas que se fazem presentes no dia a dia natural das pessoas numa
sociedade: (...) em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer
sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e
14 Ibidem,

p. 248.
p. 221.
16 MORAIS, 2009, p. 640.
17 FOUCAULT, 1979, p. 248.
15 Ibidem,
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constituem o corpo social (...).18 Dito isso, temos aqui uma noção inicial,
multidisciplinar sobre a temática do poder.

1.2 Gênese antropológica do Poder e suas origens mágicas

Grande parte do conhecimento sistematizado, hoje, pelas ciências, acerca da
temática do poder, deve-se ao trabalho da Antropologia, mormente, ao esforço
empreendido pelos estudiosos do campo da Etnologia. Esses estudos são,
particularmente, úteis pelo fato de importantes autores considerarem que a origem
do poder institucional e da parcela presente nas demais relações pessoais teria
evoluído da selvageria.
Nesse sentido Jouvenel19 esclarece que o jesuíta Joseph-François Lafitau20 foi
um dos primeiros estudiosos a investigar alguns aspectos específicos da cultura
selvagem, na tentativa de esclarecer a evolução social humana, buscando com isso
indícios de um estado pelo qual todos homens teriam passado. Para tanto, Lafitau
18 JOUVENEL,

2010, p. 94.
Joseph-François Lafitau (1681-1746), ainda que pouco conhecido, é considerado como o pai da
Antropologia Cultural, da Etnologia, da Comparatística Cultural e de disciplinas afins. Ele pode ser
considerado também como o precursor dos Estudos Culturais em contextos globais e dos estudos
que relacionam a pesquisa empírica com estudos de fontes históricas e da arqueologia cultural. (...) A
relevância do livro de Lafitau não reside tanto nos resultados concretos de suas comparações de
dados observados nas culturas indígenas com aqueles obtidos dos estudos de fontes do
Descobrimento e da Antiguidade, que necessitam reconsiderações e revisões, mas sim na sua
posição na história das ideias e de procedimentos metodológicos. A sua consideração
contextualmente adequada surge como pressuposto para que não se repitam irrefletidamente
esforços por ele empreendidos e que possíveis retomadas de seus caminhos sejam tomadas
conscientemente. O estudo desses contextos surge como de relevância sob muitos aspectos,
sobretudo para a própria Europa, contribuindo para o estudo diferenciado das relações entre o
Iluminismo e a história religiosa e para a conscientização do papel desempenhado pelo indígena
americano em desenvolvimentos histórico-culturais europeus. O indígena surge, na obra de Lafitau,
como veículo para a conscientização europeia de seus fundamentos culturais em remotas épocas e
dos elos entre o Cristianismo e a Antiguidade não cristã. Disponível em: < http://www.revista.brasileuropa.eu/128/Experiencia-e-historia.html>. Acesso em: 21/07/2014.
20 Os iroqueses foram um grupo nativo da América do Norte que viveu na região dos Grandes Lagos,
ao sul de Ontário, no Canadá, e onde hoje é o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Eram cinco
nações — caiugas, mohawks, oneidas, onondagas e sênecas — que constituíam a Confederação
Iroquesa. Falavam línguas semelhantes e viviam perto uns dos outros. Algumas pessoas dizem que,
pelo fato de ter durado centenas de anos, a Confederação Iroquesa foi um dos exemplos que inspirou
os fundadores dos Estados Unidos em sua organização política. (...) De acordo com a tradição, a
Confederação Iroquesa foi fundada por um líder indígena chamado Hiawatha, que ajudou a promover
a paz entre as tribos após um longo período de guerras destrutivas. Acredita-se que isso aconteceu
em algum momento do século XV ou XVI. O primeiro contato dos iroqueses com pessoas não
indígenas aconteceu no século XVI. Os primeiros europeus que os iroqueses conheceram eram
missionários e comerciantes. Os conflitos começaram em 1609, quando o explorador francês Samuel
de Champlain liderou uma força que os atacou. Os franceses eram aliados dos índios algonquianos,
inimigos
dos
iroqueses.
Disponível
em: <http://escola.britannica.com.br/article/4878/11
/iroqu%C3%AAs>. Acesso em: 23/05/2014.
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se dispôs a pesquisar alguns agrupamentos humanos, sendo que sua pesquisa foi
profícua, especificamente no momento em que analisou o modo de vida dos
chamados Iroqueses,21 comparando seus usos e costumes com aqueles descritos
pelos autores gregos, acerca das civilizações antigas. Também Barreto,22 nessa
linha de pensamento, confirma o que James Frazer, um dos fundadores da
Antropologia moderna, declarou em 1905, ao afirmar que todas as instituições que
formam a estrutura da sociedade civilizada surgiram através da selvageria. Para o
autor, por selvageria devemos entender o complexo das situações sociais nas quais
reside na força o critério último para regular as relações sociais. Na verdade, a
constatação que é levada a termo pelo autor é a de que a gradual evolução da
sociedade, compreendida como sendo o “estágio original do processo civilizatório”
teria como base a aplicação da força para resolução de conflitos. Nesse sentido,
autores como Charles Darwin e Herbert Spencer possibilitaram um melhor
aproveitamento da lógica aplicada aos sistemas biológicos e ao estudo e
compreensão das relações sociais, estabelecendo uma relação de origem entre o
crescimento biológico dos organismos e a evolução da sociedade dos homens.23
Desse

modo,

a

história do nascimento

do

poder acha-se, então,

umbilicalmente vinculada ao nascimento da sociedade. Segundo alguns estudiosos,
como Barreto,24 tal origem remonta ainda ao sistema patriarcal ou patriarcalismo, é
a25 típica concepção clássica, na qual a autoridade política origina-se da autoridade
paterna, corrobora com ele a ideia de que “(...) Em nossa vida humana, a autoridade
paterna é a primeira que conhecemos (...)”. Barreto apud Sumner Maine,26 em 1861
em sua obra Anciet Law: its Connections with the early History of Society and its
Relation to Modern Ideas defende que a sociedade arcaica teria evoluído a partir de
dois níveis de autoridade. Para o autor haveria um primeiro nível de autoridade,
onde estariam os chefes de família, capazes de impor sua vontade sobre os demais
21 BARRETTO,
22 BARRETO,

2012, p. 51.
2012, p.51.

23 Idem.
24 Ibidem,

p. 96.
p. 52.
26 Também o mesmo autor informa que: “O pai de família, na antiga Roma, era o proprietário de um
grupo de indivíduos a ele submetido, que lhe devia obediência, tendo poder de vida e de morte sobre
os seus filhos, podendo puni-los como quisesse, ficar com a mulher do seu filho, excluir da família
qualquer membro que lhe tivesse desobedecido. Pessoas, bens móveis e imóveis lhe pertenciam,
tendo essa característica do pater famílias subsistido nos sistemas jurídicos até muito recentemente”.
(BARRETO, Vicente de Paulo. As máscaras do poder. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2012, p. 53.)
25 Ibidem,
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integrantes da família e um segundo nível, no qual teríamos um conselho de chefes
de família, cujas decisões eram conjuntas, vinculando uns aos outros. De igual
modo, ainda conforme Barreto,27 o próprio patriarcalismo, ou seja, a justificação da
organização social como decorrência da estruturação familiar, centrada no pai de
família, teria também duas origens, que seriam: uma primeira origem onde a família
seria a forma de sociedade humana pioneira, e à qual estariam filiados autores como
Aristóteles e Jean-Jacques; e uma segunda vertente encabeçada por Robert Filmer
em sua obra Patriacha ou Direito Natural dos Reis, a qual explica que na medida em
que as famílias foram agrupando-se para constituir vilas, cidades, nações e Estados,
os pais de família passaram a assumir mais responsabilidades, posicionando-se
como reis ou pais de toda a comunidade.28 Barreto ainda aponta uma terceira e
provável origem do patriarcalismo, considerada por Giambattista Vico, o qual noticia
que, estando em condições de igualdade, os chefes de família teriam se agrupado
numa espécie de associação voluntária, constituindo, assim, um poder comum.29
Entretanto, Jouvenel surpreende ao defender e mostrar como uma grande
reviravolta vai ocorrer em meados de 1860, trata-se do que ele denominou de “era
iroquesa” ou “negação do patriarcado”.30 O autor demonstra que após estudos
empreendidos por um etnólogo americano, que conviveu, por vários anos, com os
povos iroqueses, algumas constatações feitas pelo etnólogo Lafitau foram
reafirmadas. Entre essas constatações, estão os fatos de que, entre os iroqueses, a
hereditariedade seria materna e não paterna, o nome pai se aplicaria também ao tio
paterno e o nome mãe também à tia materna. Tais peculiaridades também teriam
sido observadas em outros povos da América do Norte.31 Jouvenel também constata
que, paralelamente, Bachofen publica uma obra baseada em antigos escritos gregos
e monumentos arcaicos, na qual, pela análise de um texto de Heródoto, reafirma a
ideia anterior:32
Entre os lícios existe uma lei singular: eles adotam o nome da mãe e
não do pai. Se perguntarmos a um lício a que família pertence, ele
indicará a genealogia da mãe e dos antepassados da mãe; se uma
27 BARRETO,

Vicente de Paulo. As máscaras do poder. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2012, p. 53.
p. 54.
29 JOUVENEL, 2010, p. 94.
30 Idem.
31 Ibidem, p. 98.
32 Ibidem, p. 100.
28 Ibidem,
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mulher livre se unir com um escravo, os filhos são considerados
como de sangue nobre; ao contrário, se um cidadão, mesmo de
posição ilustre, tomar por mulher uma concubina ou uma
estrangeira, os filhos são excluídos das honrarias.33

Adiante, Jouvenel esclarece que estudos posteriores irão demonstrar que o
padrão observado pelos lícios não seria uma exceção à regra, mas antes
encontraria eco em outras culturas antigas, sugerindo que a filiação, em tempos de
antanho, poderia ter sido uterina. Do mesmo modo, Jouvenel nos mostra que a
surpreendente descoberta do fenômeno do casamento por grupos (tio paterno é
também o pai, pois a mãe poderia ter se relacionado tanto com ele quanto com o pai
uma vez que era prática ser esposa da série de irmãos ou de homens), observada
em algumas etnias, mudaria o rumo dos estudos de matriz antropológica.34 A partir
desse ponto, tem-se um prenúncio para a aceitação da existência de novos
caminhos na busca pelas origens do poder.
Outra intrigante análise é, ainda, sustentada por Jouvenel com relação ao que
ele chama de “era australiana”.35 O autor explica que através de estudos do etnólogo
escocês John Ferguson McLennam, foi observado, em 1870, que alguns grupos

33 Idem.
34 Ibidem,

p. 102.
JOUVENEL, Bertrand de. O Poder: História natural de seu crescimento. Trad. Neves, Paulo. Rio de
Janeiro: Editora Peixoto Neto, 2010, p. 100. “O totem é para as sociedades tribais o objeto ou animal
sagrado. Um totem pode ser um animal temido, imitado ou perigoso, uma planta comestível, qualquer
alimento básico, ou até mesmo uma montanha. (...) Outra expressão da atitude em relação ao totem
é a performance nas cerimônias, onde o totem é representado simbolicamente ou ritualisticamente:
máscaras, emblemas, pinturas, fantasias, tatuagens e mutilações são usadas para esta identificação.
O totem também é usado por muitos povos para explicar acontecimentos históricos e mitológicos. As
origens dos seres humanos, seus costumes, os nascimentos e mortes são explicados em termos
totêmicos. (...) Existiram muitas outras teorias e hipóteses relacionadas ao totemismo. Uma das
teorias mais antigas sobre o tema foi proposta pelo etnólogo escocês John Ferguson McLennan, que
buscou entender o totemismo numa perspectiva bastante ampla. Em “The worship of animals and
plants”, de 1869, McLennam não tentou explicar a origem específica do fenômeno do totemismo, mas
sim indicar que toda a raça humana passou pelo estágio totêmico num momento remoto de sua
evolução. (...) Em diversas partes do mundo existe outra instituição sociorreligiosa que muitas vezes é
confundida com o totemismo. Trata-se do xamanismo, que cultua espíritos guardiões que são
adquiridos individualmente, e aparecem ao indivíduo em visões oníricas. Como geralmente o espírito
guardião costuma ter a forma de um animal, o xamanismo é as vezes chamado de totemismo
individual, um termo considerado errôneo por alguns antropólogos (...). O xamanismo baseia-se na
crença de que os espíritos bons ou maus são dirigidos pelos xamãs, sacerdotes espirituais que
possuem a capacidade de deixar o corpo físico, trazendo ensinamentos e curas para si e para os
outros. As práticas xamânicas visam adquirir força, “mana” ou “axé”, para ser alcançado o
desenvolvimento de uma consciência religiosa aliada a uma mentalidade animista e mágica, através
dos
espíritos
da
natureza
ou
dos
ancestrais.
(...).”
Disponível em:
<www.uff.br/cienciadaarte/dissertacoes/2013/alexandre-juruena.pdf>. Acesso em: 25/07/2014.
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primitivos mantinham a prática de prestar culto a alguma planta ou animal, tal qual
uma espécie de totem.36
A partir de então, ampliou-se a compreensão do modo de vida daqueles
povos, para os quais o acaso não existiria – secas, mortes, catástrofes naturais,
nada seria aleatório. Segundo Jouvenel37: “todo infortúnio pode ser prevenido por
uma conduta e por cerimônias apropriadas”, e esse múnus caberia aos velhos,
sobretudo, àqueles detentores de conhecimentos mágicos, capazes de promover a
adaptação “às forças invisíveis”. Era o império da magia, do misticismo e do
sagrado.
Jouvenel também pesquisou a questão da intercessão no governo de alguns
povos primitivos. Acertadamente, o autor observou que aquele que fosse escolhido
como rei dedicar-se-ia ao difícil ofício de rogar às entidades superiores benefícios
necessários à sobrevivência da tribo: “um homem capaz de comandar não os
homens, mas as forças invisíveis a fim de torná-las favoráveis.”38
Nessa atmosfera de “espiritualidade” e misticismo, o que se vê é uma
sociedade baseada não na vontade de um governante ou senhor, ou mesmo de
vários chefes. Jouvenel ensina que, nesse contexto, o mais importante é ter a
habilidade necessária para interpretar as forças sobrenaturais, que, acredita-se,
dominam a civilização.39 Há também registros de verdadeiras “assembleias”
realizadas por esses povos. Antes, porém, de refletirem o desejo de produzir
soluções ou oportunizar a deliberação pública esses espaços limitam-se à simples
função de “missas negras”, cujo objetivo central era “levar o deus a fazer conhecer
sua vontade”. Segundo o autor, mesmo os próprios Romanos, a despeito de sua
baixa religiosidade, realizavam sacrifícios e consultavam os auspícios40 antes de
36 JOUVENEL,

2010, p. 103.

37 Idem.
38 Ibidem,

p. 105.

39 Idem.
40

JOUVENEL, Bertrand de. O Poder: História natural de seu crescimento. Trad. Neves, Paulo. Rio de
Janeiro: Editora Peixoto Neto, 2010, p. 106. “Nos primeiros tempos de Roma, o direito era um misto
de direito divino (jus divinum) e direito humano (jus humanum). Os jus era o direito criado pelo homem
e o fas, o direito ditado pelos deuses. O jus devia sempre estar em consonância com o fas e, assim,
qualquer decisão, ato ou negócio, quer no âmbito público, quer no privado, devia sempre ser
antecedido de uma consulta aos auspícios, ou seja, à vontade dos deuses. Os sacerdotes
(aurúspices) eram os encarregados de descobrir a vontade divina, estudando atentamente as
entranhas dos animais, o voo ou o pio das aves. Foram eles os primeiros interpretadores do direito,
os primeiros jurisprudentes, os que conheciam as coisas divinas e humanas e, também, a ciência do
justo e do injusto.” (ROLIM, Luis Antonio. Instituições de Direito Romano. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2003, p. 130.)
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qualquer discussão. Nesse contexto, destaca-se o papel dos velhos na formação da
identidade da sociedade da época, governada por forças mágicas:

Os gerontes são os conservadores dos ritos, os quais intervêm em
todos os atos da vida. Não são os trabalhos e meios culturais que
asseguram uma boa colheita, mas sim os ritos. Não é o ato sexual
que fecunda as mulheres, mas o espírito de um morto que entra
nelas e reaparece sob uma forma infantil.41

Todo esse protagonismo experimentado por alguns poucos escolhidos, dentre
os mais antigos da tribo constitui-se no que Jouvenel denominou de “gerontocracia
mágica”.42 Esse conjunto de conhecimentos mágicos, capazes de apaziguar a ira
das divindades, prevenir catástrofes naturais, atraindo prosperidade para a tribo era
dominado pelos mais velhos do grupo. É o próprio Jouvenel quem assevera “(...)
Essa ciência pertence naturalmente aos velhos”.43 Do mesmo modo indaga o autor:
“Como não temer tudo e esperar tudo dos que manejam tais poderes?44 E, se esses
poderes são comunicáveis, como não desejar acima de tudo adquiri-los.”45 Toda
essa áurea de misticismo que envolvia a figura do ancião escolhido para governar os
destinos do grupo, nas tribos primitivas, era o reflexo da categoria de poder mais
forte presente no dia a dia daquela civilização, até então, conhecida. O autor ensina
também que essa categoria de poder baseava-se no temor, afinal, como não temer
o desconhecido e aqueles que eram capazes de lidar com ele?
Desse modo, percebe-se o quanto as origens do poder podem ser
investigadas a partir da Antropologia. A evolução das sociedades primitivas guarda
uma relação intrínseca com o nascimento do poder em si. Vê-se, portanto, a
grandiosa importância do legado deixado pela Antropologia para os estudos acerca

41 JOUVENEL,
42 JOUVENEL,

2010, p. 106.
2010, p. 107.

43 Idem.
44 Idem.
45

Segundo Nodari (2014, p. 24) o período em que viveu Thomas Hobbes revela-se como um
momento histórico importante, porquanto acha-se marcado por grandes acontecimentos. Ressalta-se,
por exemplo, a ascensão do pensamento do franciscano Guilherme de Ockham (1285-1347),
conhecido como o “doutor invencível” (Doctor Invincibilis), ou também como o “iniciador venerável”
(Venerabilis Inceptor). Com ele, o conhecimento racional teria uma base lógica de acordo com os
dados proporcionados pelos sentidos. Já no nominalismo as coisas só podem ser simples, isoladas e
separadas. Os termos gerais teriam fundamento na realidade empírica, mas nada significariam em si
mesmos, exceto um conhecimento imperfeito e incompleto das entidades reais, as quais poder-seiam ser chamadas de individuais. (NODARI, Paulo César. Ética, Direito e Política: a paz em Hobbes,
Locke, Rosseau e Kant. São Paulo: Paulus, 2014, p. 23-24.)
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da temática do poder. Indubitavelmente, sem esse passeio etnográfico pela história
do homem, a análise fenomenológica do poder seria uma tarefa bem mais árdua e
que, certamente, produziria conclusões bem superficiais sobre o assunto.

1.3 Abordagens teóricas sobre o poder

Existem três importantes abordagens teóricas sobre a temática do poder, os
principais estudiosos categorizam essa divisão em abordagem: substancialista,
subjetivista e relacional.
Representando a abordagem substancialista, temos o pensamento do teórico
Thomas Hobbes, o qual se apresenta como um dos principais nomes. Para Nodari,
Hobbes é aquele teórico que viveu o período da transição, da passagem da
concepção medieval à nova concepção, desenhada pelo nominalismo e pelo
pensamento renascentista.46 No dizer de Morais essa vertente substancialista o
conduz para a crença de que o poder é uma coisa, um dote natural ou adquirido, o
qual pode ser usado como qualquer outro dote ou coisa.47
Já o pensador John Locke48 é um dos nomes da abordagem subjetivista. Consoante
Morais, o fenômeno poder em Locke e nos demais subjetivistas não está limitado,
apenas, como a posse de instrumentos necessários para o alcance de certos
objetivos, mas está compreendido como a possibilidade de se utilizar desses meios
da maneira que melhor lhe aprouver para obtenção de determinados efeitos.49 A
46 MORAIS,

2009, p. 640.
Uma exposição mais objetiva do cerne de sua teoria política está contida na parte inicial de um
esboço de um ensaio sobre a tolerância, escrito por Locke no início de 1667, não publicado: “Que
toda a investidura de toda a responsabilidade, poder e autoridade do magistrado tenha como único
propósito o de proporcionar o bem-estar, a preservação e a paz dos homens na sociedade que ele
está defendendo, e assim apenas isso é e deve ser o padrão e a medida segundo os quais ele deve
estabelecer e ajustar suas leis, o modelo e a estrutura de seu governo. Pois se os homens pudessem
viver juntos de modo pacífico e calmo, sem estarem subjugados a certas leis e desenvolvendo-se no
interior de uma sociedade política, não haveria nenhuma necessidade de magistrados ou de política,
que só foram criados para defender os homens deste mundo da fraude e da violência uns dos outros;
por conseguinte, o objetivo do governo instalado deveria ser a única medida de seu procedimento”.
(LOCKE. John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos. Ensaio sobre a origem, os
limites e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução: Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. 3.ª ed.
Petrópolis: Vozes, 2001, p. 4.)
48 NODARI, 2014, p. 73.
49 Segundo Nodari (2014, p. 73-74) “o pensamento lockiano é uma das fontes notáveis e
imprescindíveis à compreensão da arquitetônica política do mundo moderno, especialmente no que
se refere à compreensão da teoria contratualista moderna (...). Sua teoria política é fundamentada no
consentimento e somente nele encontra legitimidade. Locke parte do estado de natureza, onde os
homens já são dotados de razão e desfrutam dos direitos à vida, à saúde, à liberdade e aos bens,
47
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despeito do livro de John Locke, Nodari afirma que seu pensamento político é
considerado uma das fontes mais notáveis e imprescindíveis à compreensão da
arquitetônica política do mundo moderno, particularmente no que concerne aos
domínios da teoria contratualista moderna.50
Por fim temos, na abordagem relacional, conforme Morais, a ideia de que a
posse de objetos é uma característica assecuratória, bem como a existência de um
indivíduo ou grupo que determine as ações e o comportamento de outrem, sendo
que nem sempre tal fato se dará contra a vontade desses últimos. Nesse sentido,
não interessaria o exercício de poder do indivíduo sobre ele mesmo, mas sim a
influência que exerce sobre os outros indivíduos. O principal nome da abordagem
relacional é, sem dúvida, Robert A. Dahl,51 cujos escritos sobre Democracia
ganharam notoriedade até a sua morte em 2014.

para fundamentar, pela mediação do contrato social, a passagem para o estado civil. Em Locke, o
contrato social é um pacto de consentimento, isto é, os indivíduos concordam, livremente, em formar
a sociedade civil, a fim de preservar e consolidar, ainda mais, os direitos que já possuíam,
originalmente, no estado de natureza. Assim, de acordo com Locke, qualquer forma de governo só é
legítima se estiver fundamentada no consentimento dos indivíduos. Caso contrário, ela é ilegítima”.
(NODARI, Paulo César. Ética, Direito e Política: a paz em Hobbes, Locke, Rosseau e Kant. São
Paulo: Paulus, 2014, p. 73-74).
50 MORAIS, 2009, p. 640.
51 No dia 04 de fevereiro morreu Robert Dahl, decano da ciência política americana. Nascido em
Inwood, Iowa, em 1915 e criado em Skagway, Alaska, concluiu sua graduação na Universidade de
Washington e seu doutoramento em Ciência Política na Universidade de Yale em 1940. Militante do
sindicato International Longshore and Warehouse Union, identificava-se como jovem seguidor do
socialismo democrático de Norman Thomas, do Partido Socialista Americano. Em 1946, após o
serviço militar obrigatório durante a Segunda Guerra Mundial, retornou a Yale como professor de
teoria política. Ao longo das seis décadas de vida acadêmica na sua alma mater, Dahl se transformou
no mais reconhecido teórico da democracia, agraciado com os prêmios Talcott Parsons, Woodrow
Wilson Foundation, James Madison e Johan Skytte, além de ter recebido bolsas da Guggenheim
Fellowship e do Center for the Advanced Behavioral Sciences da Universidade de Stanford, como
senior fellow. Em 1967, foi eleito presidente da Associação Americana de Ciência Política. Mais do
que as condecorações, Robert Dahl entrou para a história como protagonista de épicas polêmicas
intelectuais com Floyd Hunter, C. Wright Mills e Peter Bachrach, debatendo o poder político, a
natureza das elites dirigentes e as formas de participação democrática e produzindo 23 clássicos da
teoria democrática. De onde veio a perseverança de Robert Dahl? Primeiro, o enfoque principal de
toda a sua obra permaneceu nos temas clássicos da teoria democrática: poder político, inclusão,
liberalização, contestação etc. Enquanto seus pares mergulhavam em disputas metodológicas,
cálculos abstratos e jargão profissional, Dahl subordinava as técnicas de pesquisa à compreensão a
respeito de quem influenciava e dirigia a política na democracia. Segundo, apesar de ter sido um
jovem militante socialista e pluralista na maturidade, Dahl resistiu à tentação ideológica, prosseguindo
na investigação empírica, na clareza conceitual e na constante autocrítica, rara nessa área. (...) A
primazia da política na obra de Robert Dahl percorreu cinco fases marcadas por memoráveis livros,
pontos de referência da análise política moderna: 1) a fase utópica, da tese de doutoramento; 2) o
conservadorismo a favor da estabilidade; 3) a virada crítica durante os protestos civis; 4) a
maturidade metodológica da poliarquia; e 5) a crítica radical à ordem constitucional. HAJ, Jawdat AbuEl. Robert Dahl (1915-2014): poder político, liberalização e contestação nas democracias.
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1.4 Tipos de poder

Ao investigarmos a ambiência na qual o poder é exercido, nos deparamos
com algumas informações que nos remetem, propriamente, aos tipos de poder. De
acordo com o ensinamento de Morais, desde a Antiguidade o poder é definido em
três dimensões básicas: o poder do pai sobre os filhos (paterno), do senhor sobre os
escravos (senhorial ou despótico) e do governante sobre os governados (político ou
civil).52
O próprio Morais preleciona que outro critério existente seria o tripartite
(critério meio, baseado na riqueza, no saber e na força), o qual classifica o poder
em: econômico, ideológico e político. O poder econômico se utilizaria da propriedade
ou posse de certos recursos para motivar indivíduos a agir de certa forma. O poder
ideológico seria aquele que se valendo de determinadas formas de conhecimento
(saber, teorias, doutrinas, crenças) determinaria o comportamento alheio. Por último,
ter-se-ia o poder político como sendo aquele cuja própria natureza o faria capaz de
recorrer, como última ratio, à força ou coerção física.53
A despeito de tais classificações, ainda se diz que o poder é assimétrico, na
medida em que controla de maneira diferenciada os recursos empregados para sua
manutenção (propriedade, posse de bens, conhecimento e coerção física). Para
Morais, o controle de recursos como informação, ciência e tecnologia possibilita o
exercício da coerção, podendo gerar sanções. Entretanto, é pelo controle ideológico
que se tem a maior eficiência na manutenção da dominação, sendo a coerção física
o recurso mais custoso. Para o autor, há de se ressaltar que os detentores do poder
econômico são, via de regra, aqueles que controlam também o poder ideológico e o
político.54
1.5 Símbolo, poder e autoridade: outras conexões

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-33522014000100001&script=sci_arttext>.
Acesso em: 25/05/2014.
52 MORAIS, 2009, p. 640.
53 Idem.
54 Idem.
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A Literatura apresenta-se como uma importante interface em relação a outros
ramos do conhecimento, tais como o Direito, a Sociologia, a Antropologia e a própria
Filosofia. Acerca da importância do símbolo, o poeta e escritor português Fernando
Pessoa, através de seu heterônimo “Álvaro de Campos”, faz uma reflexão, no texto
denominado “Psiquetipia”, divagando sobre a importância dessas estruturas, senão
vejamos:

Símbolos. Tudo símbolos. Se calhar, tudo é símbolos... Serás tu um
símbolo também? Olho, desterrado de ti, as tuas mãos brancas.
Postas, com boas maneiras inglesas, sobre a toalha da mesa.
Pessoas independentes de ti... Olho-as: também serão símbolos?
Então todo mundo é símbolo e magia? Se calhar é... e por que não há
de ser?55

Já o Teólogo e Ecologista Leonardo Boff, em um valoroso estudo leciona que
os termos “sim-bólico” e “dia-bólico” têm sua origem filológica no grego clássico.
Segundo o autor, “sim-bólico” derivaria de symbállein ou symbállesthai, que em sua
literalidade nos remete aos termos: “lançar” (bállein) e “junto” (syn). Desse modo, o
sentido seria agregador, ou seja, lançar as coisas de modo que permaneçam juntas,
unindo realidades a partir de diferentes pontos. O autor narra que do ponto de vista
da tradição, que por trás do vocábulo symbolos existia uma curiosa explicação: dois
amigos, por algum motivo, tendo que se separar e, portanto, suportar os dissabores
da ausência, tomavam um pedaço de telha e, diligentemente, partiam em duas
partes, de modo que quando unidos formavam um encaixe perfeito. Cada qual partia
levando consigo seu pedaço, na hipótese de um dia voltarem a se encontrar, cada
um mostraria suas respectivas partes que deveriam unir-se perfeitamente. Caso o
encaixe funcionasse, simbolizaria que o sentimento de amizade não de deteriorou
nem se perdeu. Isso era o símbolo, ou seja, a agregação, o sinal de que mesmo
distantes a amizade esteve preservada.56
Em contraponto, ainda consoante Leonardo Boff, “dia-bólico” seria o oposto
de “sim-bólico”, pois provém de “dia-bállein”, que em sua origem significa lançar coisas para longe, de forma separada e sem direção, ou mesmo lançar de qualquer

55

CAMPOS, Álvaro de. Psiquetipia. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/download
/texto/jp000011.pdf >. Acesso em: 22/03/2014.
56 BOFF, 2009, p..3.
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jeito. Nas palavras do autor, “seria tudo aquilo que desconcerta, desune, separa e
opõe”.57
Já Carl Gustav Jung58, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que, segundo se
sabe, desenvolveu a psicologia analítica, cujo trabalho nos remete aos domínios da
psiquiatria, da religião e da literatura, na obra denominada Jung em “O homem e
seus símbolos”, afirma que o homem nunca é capaz de perceber plenamente uma
coisa ou entendê-la por completo. Segundo o autor, exatamente por existirem
inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente
criamos símbolos como uma maneira de representar e exprimir conceitos que não
podemos definir ou entender completamente.
Uma rápida leitura pela Bíblia cristã, por exemplo, mostra-nos como os
hebreus atribuíam grande importância às questões simbólicas da linguagem. Do
mesmo modo, seus descendentes, os judeus, construíram uma cultura que até hoje
é uma forte referência para o mundo, porquanto é marcada pela dinâmica simbólica.
A própria mitologia Greco-romana é fonte inesgotável de símbolos e alegorias, a
riqueza de suas narrativas decorre da construção de uma ambiência imagináriosimbólica altamente variada. Outros povos antigos, como os egípcios, prodigamente
construíram uma cultura tão diversificada no âmbito da simbologia que desperta, ao
longo dos anos, a atenção de numerosos estudiosos, sendo objeto de estudo de
vários ramos da ciência.
Para o presente estudo, contudo, interessa-nos mais de perto nem tanto o
fundamento simbólico do conceito de autoridade, porquanto, ao adentrarmos nessa
seara, estaremos combatendo no terreno do imaginário, do subjetivo e do abstrato,
talvez. Entretanto, ressalte-se que não queremos e não podemos negar seu valor. É
cediço, por exemplo, que quando falamos de autoridade evocamos toda a carga
simbólica que o termo congrega. Entretanto, passaremos a analisar o significado
material que o vocábulo traduz, vejamos:

Autoridade: (do latim auctoritate) 1. Direito ou poder de se fazer
obedecer; de dar ordens, de tomar decisões, de agir etc. 2. Aquele que
tem tal direito ou poder. 3. Os órgãos do poder público. 4. Aquele que
tem por encargo fazer respeitar as leis; representante do poder público
5. Poder atribuído a alguém, domínio: autoridade paterna. 6.
57 Idem.
58 JUNG,

1964, p. 21.
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Influência, prestígio, crédito. 7. Indivíduo de competência indiscutível
em determinado assunto: “F. é uma autoridade em física nuclear”. 8.
Permissão, autorização.59

Assim sendo, autoridade de modo amplo seria alguém que do alto de uma
determinada posição se faz obedecer ou respeitar. Desse modo, esse alguém
certamente estaria investido de poder e exerceria uma relação de domínio sobre
outrem.
Transportando para o universo do Direito, e mais propriamente para o
contexto da ideia de autoridade, constamos que na Grécia antiga o filósofo Platão,
tentando compreender a autoridade como um processo legítimo, pôs-se a observar
alguns tipos de relações (pastor/ovelhas, médico/doente), numa dimensão onde
através do conhecimento se estabelecesse um vínculo de confiança entres as
partes.60 Segundo Platão, em situações onde uma parte detém o conhecimento e a
outra não, o fato de um dominar o conhecimento sobre determinado assunto
posicionaria a outra parte em situação hierárquica imediatamente inferior. Para
Platão, o governante seria a autoridade na relação com o particular porque teria o
domínio sobre as questões humanas.61
Mais tarde, Aristóteles posicionaria o conceito de autoridade, primeiramente,
como algo intrínseco às relações familiares.62 Para o filósofo estagirita, a autoridade
se apresentaria como algo natural, uma característica inata, assim como a própria
condição daquele que obedece, ou seja, ambos nasceriam com esse atributo. Em
sua obra denominada “A Política”, Aristóteles desenha bem essa ideia:

Há, por ação da natureza e para a manutenção das espécies, um ser
que manda e outro que obedece. Pois aquele que tem inteligência
capaz de prever tem, de modo natural, autoridade e poder de chefe;
aquele que não tem senão a força física para executar deve,
obrigatoriamente, obedecer e servir.63

Consoante o pensamento de Aristóteles, os escravos, esposas e filhos,
respectivamente, seriam o primeiro alvo da ação da autoridade do homem, ou seja,
seria no próprio ambiente familiar que o homem exerceria esse atributo sob aqueles
59 FERREIRA,
60 PLATÃO,

1999, p. 236.
1996.

61 Idem.
62 Idem.
63 ARISTÓTELES,1977.
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que dependiam de seu sustento.64 Posteriormente, Aristóteles consignaria que
outros aspectos garantidores dessa autoridade seriam também a inteligência e a
própria idade, como forma de aquisição da experiência de vida, pois o homem mais
velho seria mais perfeito para ter autoridade sobre o ser incompleto e mais jovem,
assim como o homem seria mais destinado a mandar que a mulher. Do mesmo
modo:

Existe a autoridade do senhor: parte desta autoridade referente às
coisas necessárias à existência não requer que o que manda saiba
consegui-las por si, mas saiba, sobretudo, fazer uso delas. O restante
é servil. (...) Não é necessário, portanto, que o homem de bem,
homem de Estado ou o bom cidadão aprenda tais espécies de labor
(atividades domésticas) que apenas são convenientes àqueles
destinados a obedecer. (ARISTÓTELES, 2004, p. 84)65

Pela concepção de Aristóteles, esse tipo de autoridade exercida pelo homem era
benéfico para toda a sociedade, pois seria capaz de manter, de modo satisfatório, a
harmonia no convívio em sociedade.66 Essa harmonia decorria, exatamente, da
organização primeiro nos espaços privados (família), e nos espaços públicos
(sociedade), posteriormente. Percebe-se, então, que o filósofo Aristóteles vincula
sua ideia de autoridade à própria ideia de obediência, pois segundo ele “(...) alguns
seres quando nascem estão destinados a obedecer; outros a mandar (...)”, pois
assim como “(...) A alma governa o corpo, como o servo o amo. O entendimento
dirige o instinto, como um juiz, os cidadãos e um soberano, os seus súditos”.67
Aristóteles também estendeu seu pensamento para o convívio em sociedade,
e ele o fez reconhecendo que, no caso dos homens livres, deveria haver alternância
de poder, sendo assim, entre eles a regra se transmutava; para ele, mandar e
obedecer seriam atributos iguais, pois todos deveriam ocupar um lugar superior para
tomar decisões nos assuntos da polis¸ o que, por certo, não haveria de prejudicá-los
em sua posição de superioridade perante aos não cidadãos, afinal aos homens
livres era necessário a “prática da autoridade por sua vez”.68

64 Ibidem,

p. 31.

65 ARISTÓTELES,
66 Ibidem,

p. 72.
67 Ibidem, p. 17.
68 Ibidem, p. 89.

2004, p. 84.
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Modernamente, Hart sustenta que: “(...) Comandar é caracteristicamente
exercer autoridade sobre homens, não o poder de lhes infligir um mal (...) um
comando é primariamente um apelo não ao medo, mas ao respeito pela
autoridade”69
Max Weber, por sua vez, concebe a teoria do poder como estando
compreendida sob três dimensões, quais sejam, poder legal, poder tradicional e
poder carismático. Weber entende que o poder legal é dotado de um aporte
estatutário pois há regras para sua garantia, e através dele poder-se-ia criar
qualquer direito ou mesmo alterar o já existente, seu tipo mais puro seria o
burocrático. O poder tradicional, por seu turno, seria aquele compreendido pelo
universo das tradições, ou mesmo, em virtude da fé na santidade dos ordenamentos
e dos poderes senhoriais desde sempre presentes, obedece-se em função da
dignidade própria, santificada pela tradição, por piedade, seu tipo mais puro seria a
dominação patriarcal. Já o poder carismático seria o que decorre de uma
característica do indivíduo, manifestada em qualidades superiores aos outros
membros do grupo (capacidades mágicas, revelações ou heroísmo, poder do
espírito e do discurso) que fazem com que os outros o elejam como sua liderança,
seus tipos mais puros são a autoridade do profeta, do herói guerreiro, do grande
demagogo.70
Meio século depois, outra teoria importante desponta no amplo cenário dos
estudos sobre o fenômeno do poder. Talvez, uma das maiores contribuições para os
estudos atinentes à esfera do poder e da autoridade, esteja presente na obra do
filósofo francês Michel Foucault. Na esfera de pensamento de Foucault o poder não
é compreendido apenas como uma força para reprimir, mais que isso, o poder seria
uma consequência de relações de força.71 Outro aspecto é que, da mesma forma
que o poder é algo negativo, ele também é positivo, tanto é que está presente o
atributo da sujeição. Foucault acredita que há aí uma espécie de mecanismo de
produção de saberes, discursos e objetos que por se estabelecerem como uma
determinada verdade são, portanto, aceitos. Foucault afirma que: “O que faz com
que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só
como uma força que diz não, mas que de fato permeia, produz coisa, induz ao
69 HART,

2001. p. 234.
2010, p. 69-72.
71 FOUCAULT, 2000, p.7.
70 WEBER,
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prazer, forma saberes, produz discursos”.72 Ainda consoante o pensamento de
Foucault existe uma relação que é intrínseca entre poder e opressão, na qual
devemos nos posicionar não como aqueles que detêm a verdade absoluta, mas
como indivíduos capazes de entender o aspecto contingencial da verdade. Dessa
forma, é necessário compreendermos que qualquer um de nós é capaz de produzir
ou reproduzir tanto situações de injustiça e desigualdade, quanto ampliar os saberes
e as diversas formas de pensar. Consoante Foucault, em algumas sociedades, o
soberano era aquele capaz de exercer seu poder através de um mecanismo
constante de reatualização periódica desse poder, impondo sua força através de
suplícios aplicados aos sujeitos. Sob essa ótica, o governo e a autoridade se
refletiam em símbolos de força visíveis a todos. Modernamente, a autoridade se
apresenta também como uma aliada da ciência, cuja função é a busca de
explicações sobre os fenômenos e acontecimentos, sendo, talvez, a maior
representante da verdade, constituindo, dessa forma, uma representante do poder,
poder compreendido na dimensão do saber, da nova forma de entender o mundo
sob os auspícios das regras de racionalidade científica. Foucault ensina que se
antes a disciplina era exercida sobre o corpo dos criminosos, por exemplo, na
modernidade há uma mudança, impondo-se um controle que é direcionado para
outros campos, através de outros instrumentos como: escolas, medicina, psiquiatria,
psicologia dentre outros. É dizer que o controle passa a atingir também alguns
aspectos subjetivos da personalidade como o caráter, e consequentemente os
desvios de conduta sociais.73
Todo esse conjunto de transformações se refletiria numa mudança na lógica
histórico medieval, para quem a autoridade sempre esteve, tradicionalmente,
vinculada ao poder dos reis e da Igreja Católica. É dizer que, sob essa teoria, há um
completo deslocamento do simbolismo da autoridade, que migra desse pensamento
da Idade Média para uma nova concepção onde o foco do poder é a ciência. É o
domínio da técnica e o reinado dos especialistas, representantes legítimos do poder
nessa acepção focaultiana. Por essa matriz de pensamento, Foucault

relaciona

poder e política, na essência da palavra, numa percepção onde o conhecimento ou o
conjunto de verdades são capazes de determinar uma relação de poder
72 Ibidem,
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historicamente sustentada. No momento em que à ciência conferimos esse status de
detentora da verdade, conferimos a ela a autoridade de explicar também os
fenômenos humanos. Em suma, são esses os argumentos que evocamos para um
resgate histórico sobre a temática do poder.

1.6 Violência e Força nos domínios do Poder

Em todo o complexo das relações humanas é praticamente impossível se
pensar em ausência de dominação, imposição ou vínculo de sujeição entre
indivíduos. É dizer que em qualquer âmbito das relações interpessoais sempre
haverá o exercício deliberado de poder. A história da gênese do poder, desse modo,
acha-se umbilicalmente ligada a questões como violência e uso da força.
Principiando essa reflexão, temos que o vocábulo violência tem origem no
termo latino violentia e sugere uma ideia de violação, profanação, imposição da
vontade de um em relação ao outro que não tendo alternativa se sujeita ao primeiro.

‘Violência’ vem do latim ‘violentia’, que significa violência, caráter
violento ou bravio, força. O verbo ‘violare’ significa tratar com,
Violência, profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a
‘vis’ que quer dizer força, vigor, potência, violência, emprego de
força física, mas também quantidade, abundância, essência ou
caráter essencial de uma coisa. Mais profundamente, a palavra vis
significa a força em ação, o recurso de um corpo para exercer sua
força e, portanto a potência, o valor, a força vital.74

A violência insere-se, então, dentro de um conceito de desrespeito à
individualidade, e talvez à própria ideia de alteridade. Outro conceito tomado em sua
literalidade nos remete a essa mesma ideia, senão vejamos:
Violência vem do latim violentia que remete a vis (força, vigor,
emprego de força física ou os recursos do corpo para exercer sua
força vital). Essa força torna-se violência quando ultrapassa um limite
ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo
carga negativa ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite e da
perturbação (e do sofrimento que provoca) que vai caracterizá-lo como
violento, percepção essa que varia cultural e historicamente.75
74 MICHAUD,
75 ZALUAR,
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Relacionando violência e força, Barreto nos ensina que, dentre as diversas
teorias que procuraram justificar a origem histórica do poder a teoria contratualista
mostra-se como um referencial. Segundo o autor, os pensadores contratualistas, em
meados do século XVI, conceberam o modelo teórico do estado de natureza, no
qual o ser humano vivia antes da formação do Estado e da sociedade.76 Esse
modelo, carente de qualquer comprovação histórica, nasce antes mesmo do advento
da sociedade, do Estado e do próprio poder. Admitindo-se que os homens eram
todos livres e iguais, era possível ocorrer à guerra de todos contra todos pela busca
dos diversos recursos garantidores da sobrevivência. É nesse momento histórico
que a força individual se apresenta como garantia de vida, servindo como
instrumento para imposição da vontade de uns sobre os outros.77
A partir desse ponto Barreto considera ser possível estabelecer uma distinção
entre força e poder. A força seria individual ao passo que o poder seria social. Para
o autor, a transição entre o estado natural da força para o estado social do poder
dar-se-ia pelo surgimento de uma abstração denominada “poder”, marcando, com
isso, a passagem do estado de natureza para um estado de segurança. A
institucionalização desse ente abstrato denominado poder seria o próprio Estado.78
Barreto demonstra, ainda, que alguns teóricos consideram o exercício da política
como um reflexo da luta pelo poder. Sintonizado com esse pensamento Morais
reforça que: “é na política que o poder mostra de forma crucial o seu papel.” 79
Já sob uma perspectiva de Estado Liberal, consoante ensina Barreto, o
sociólogo Sorel advoga a favor da violência como um reforço para a revolução
antiburguesa e anticapitalista.80 No mesmo sentido, o autor rememora o próprio
Lênin ao afirmar que: “os grandes problemas históricos só poderiam ser resolvidos
pela força” sendo que “a organização da força no Estado moderno seria a
organização militar”81 Barreto ainda afirma que tais ideias serviram como norte para
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a Sociologia do século XX.82 Considerado, até certo ponto, o pai da Sociologia
Moderna, o alemão Max Weber, através de sua obra, nos possibilitou uma melhor
compreensão do fenômeno, na medida em que definiu um modelo conceitual
bastante completo. Para o intelectual alemão, citando Trotski em Brest-Litovk, “todo
Estado se fundamenta na força”, sendo que na absurda hipótese de não haver
instituições sociais que conhecessem o uso da violência, a própria existência do
Estado estaria em cheque, momento em que o autor insiste que as relações entre
Estado e violência são, realmente, íntimas. Weber afirma que o Estado é a
comunidade humana que pretende, com êxito, “o monopólio do uso legítimo da força
física dentro de um determinado território”.83
Sob outra perspectiva, diferente da concepção que relaciona violência e
Estado, ainda no século XX, a filósofa Hannah Arendt, em meados de 1960, escreve
o texto “Da violência”. Sob o signo da guerra fria e da corrida armamentista, contexto
sociopolítico da época, a autora disseca o fenômeno da violência com os olhos da
filosofia política. Para Arendt, no mesmo passo que Max Weber e outros teóricos “a
violência não é senão a mais flagrante manifestação do poder”.84 Por seu turno, o
poder, segundo Arendt, seria “a habilidade humana não apenas de agir, mas de agir
em consonância, em comunidade”, ressaltando a influência do aspecto coletivo das
relações do poder, em detrimento de seu caráter individual.85 Arendt prossegue
identificando uma visão, até então, distinta do fenômeno poder. Ao observar os
romanos e sua forma de governo (civitas), bem como os atenienses que denominam
sua constituição de isonomia, Arendt sustenta que o poder para aqueles povos tinha
como fonte o próprio povo. Para Arendt, que defendia essa outra tendência, as leis
do Estado e suas instituições só eram possíveis pelo apoio que se recebia do povo.
Já um governo tirano, ao contrário, não se sustentava pelo poder, mas sim pelo uso

moral e a corrupção da burguesia francesa, passou a dedicar-se a uma vida de estudos (1892) e
procurou novos valores morais no proletariado. Descobriu a obra de Karl Marx (1893) e começou a
escrever as análises críticas que constituem seu mais original e valioso trabalho. Disponível em:
<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/GeorgsES.html>. Acesso em: 28/08/2014.
82 BARRETTO, 2012, p. 37.
83 WEBER, 1982.
84 ARENDT, 1999, p. 35.
85 Ibidem, p. 44.

38

da violência, porquanto, tais governos não teriam o apoio da população, mas sim a
sua obediência.86
Para Arendt a violência diferencia-se pelo “caráter instrumental”, na medida
em que é um meio e não um fim utilizado quando não se pode lançar mão do poder.
Sendo assim, o poder precede a violência, uma vez que este é o fundamento do
Estado e dos governos. O poder justificaria a violência e, segundo Arendt, “o que
precisa ser justificado por alguma outra coisa não pode ser a essência de nada”87
Desse modo, Hannah Arendt chama a atenção para um dado importante: a violência
pressupõe a ausência de poder, a primeira pode até surgir a partir do poder, mas o
contrário não se daria.
Destarte, relacionados com a Filosofia do direito, e especificamente com a
temática em comento, aqui estão delineados alguns argumentos daquilo que a
Filosofia, e principalmente a Filosofia Política bem como a Sociologia, produziram,
nos últimos anos, acerca do significado dos termos: poder, autoridade, violência e
direito.

CAPÍTULO II – MITO, MISTICISMO, MAGIA E SACRALIDADE NOS DOMÍNIOS
DO DIREITO

Eles nunca aconteceram, mas sempre existiram.
(As núpcias de Cadmo e Harmonia, Roberto Calasso)

2.1 Um conceito de mito para a ciência

Um dos aspectos centrais do pensamento mítico é o apelo ao sobrenatural,
ao mistério, ao sagrado, à magia.88 Talvez até, por isso, a ideia de mito quase
sempre se encontra dissociada do conceito de modernidade, e até mesmo de
ciência. Em outras palavras, é parte do imaginário das pessoas que a ideia de mito é
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típica “deles” – dos selvagens e ancestrais que “nós” deixamos para trás89, o que se
justifica, até certo ponto, pela relevância que o conceito de mito representou para as
sociedades primitivas. Consoante esse prisma, o mito nos remonta à ambiência das
narrativas antigas, ocasião em que nos perpassa uma ideia de fábula, lenda, ou algo
similar, exemplos mais comuns são as inúmeras mitologias: indígena, grega,
romana, indiana, céltica, nórdica, persa, asteca dentre outras. Essa ideia, concebida
pelo pensamento moderno, de que mito e modernidade são realidades distantes,
equivale a posicionar o mito como algo fechado e estático ao passo que a
modernidade seria sinônimo de abertura e progresso.90 Diferentemente dessa
posição, há uma linha de pensamento que concebe e admite outra realidade, a qual
mencionaremos adiante, nesta pesquisa.
O vocábulo “mito” deriva do grego “mythos”, que para Homero significa
“palavra, discurso”, e também “projeto, maquinação”. Platão irá, mais tarde, definir
mito como palavra que não admite demonstração e que se opõe ao “logos”, em sua
acepção de argumentação racional.91 Difícil tarefa, porém, é a de definir o fenômeno
mítico, resumindo toda a ideia que o vocábulo traduz. Por ser uma realidade cultural
extremamente complexa, pode ser abordada e interpretada em perspectivas
múltiplas e complementares.92 Uma definição mais objetiva e mais acessível a várias
categorias de leitores seria a de que o mito conta uma história sagrada, relatando
um acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos
começos.93 Desse modo, narra como, por obra dos feitos de seres sobrenaturais,
uma realidade passou a existir, quer seja a realidade total ou o Cosmos.94 Assim, os
mitos demonstram as dramáticas eclosões do sagrado ou do sobrenatural no
mundo. Essa dimensão do mito faz com que seja considerado uma história sagrada
e, portanto, verdadeira.95
Destarte, que importância teria o estudo dos mitos para nós nos dias de hoje?
Que valores estaríamos cultivando ao nos prendermos em tais leituras

e

meditações? Poderia indagar o leitor mais atento. Afinal de contas, os conceitos de
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sobrenaturais se apresentam como realidades tão distantes e incompatíveis com os
problemas do homem médio de hoje que seria necessária uma motivação muito
forte para justificar o esforço empreendido em estudá-los. Uma resposta plausível é
a de que a dinâmica do mundo atual, marcada pela competitividade, pela tecnologia
e pela velocidade das comunicações produziu uma sociedade de consumo que,
envolvida por essas e por outras questões está, gradativamente, perdendo a
familiaridade com outras literaturas. Ao falarmos de “outras literaturas”, estamos
fazendo referência à herança cultural que recebemos de grandes tradições como
Platão, Confúcio, Buda e Goethe, os quais falam de valores eternos, que tem a ver
com o centro de nossas vidas.96 Dessa forma, uma boa compreensão que se tem
acerca do assunto é aquela em que os mitos são pistas para as potencialidades
espirituais da vida humana.97 Assim, a importância do estudo do mito relaciona-se
não apenas com os já conhecidos aspectos ligados a outras ciências (estudo das
religiões, a psicologia, a psicanálise, a filosofia e o próprio Direito), mas também
questões voltadas para o aspecto subjetivo e até mesmo espiritual da vida das
pessoas.
Do ponto de vista da função e da estrutura dos mitos, se adotarmos como
base o contexto das sociedades primitivas, teríamos como características do mito: I
– Se apresenta como uma história de atos vivenciados por seres sobrenaturais; II –
Tal história é avaliada como sendo verdadeira (se refere a realidades) e sagrada (é
obra de seres sobrenaturais); III – O mito se refere a uma “criação”, narrando como
algo começou a existir, como um comportamento ou instituição foram fundados; IV –
Conhecendo o mito, conhecemos a origem das coisas e V – O mito nos deixa
imbuídos de sua força sagrada e exaltante dos acontecimentos evocados.98
Assim sendo, dada a amplitude e importância do assunto acerca da natureza
e da função do mito para as sociedades primitivas destacamos a seguinte
passagem:

Encarado naquilo que tem de vivo, o mito não é uma explicação
destinada a satisfazer uma curiosidade científica, mas uma narrativa
96 CAMPBELL,
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que faz reviver uma realidade original e que responde a uma profunda
necessidade religiosa, às aspirações morais, a constrangimentos e a
imperativos de ordem social e, até, a exigências práticas. Nas
civilizações primitivas, o mito exerce uma função indispensável: ele
exprime, realça e codifica crenças; salvaguarda os princípios morais e
os impõe; garante a eficácia das cerimônias rituais e fornece regras
práticas para uso do homem. O mito é, pois, um elemento essencial
da civilização humana; longe de ser uma vã fabulação é, pelo
contrário, uma realidade viva, à qual constantemente se recorre; não é
uma teoria abstracta nem uma ostentação de imagens, mas uma
verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria prática (...).
Todas estas narrativas são, para os indígenas, a expressão de uma
realidade original, maior e mais rica de sentido do que a actual e que
determina a vida imediata, as actividades e os destinos da
humanidade. O conhecimento que o homem tem desta realidade
revela-lhe o sentido dos ritos e das tarefas de ordem moral e, ao
mesmo tempo, o modo segundo o qual ele deve realizá-las.99

Outro aspecto que registramos é a existência de duas categorias de mitos: os
“mitos cosmogônicos” e os “mitos de origem”. Cosmogônicos são os que relatam a
formação do Universo, enquanto os mitos de Origem são aqueles que buscam
explicar o início de um comportamento, de uma instituição ou de um costume. Os
mitos de origem prolongam e completam o mito cosmogônico, contam como

o

mundo foi modificado, enriquecido ou empobrecido. A rigor, as histórias míticas que
relatam a origem de algo pressupõem, de algum modo, a própria cosmogonia, uma
vez que a criação do mundo é, de per si, o modelo para toda espécie de criação.100
A partir daí, infere-se a importância do estudo de tal categoria mítica.

2.2 O mito e o surgimento da Filosofia na Grécia Antiga

O universo da cultura grega é marcado pela religiosidade. Muito embora seja
possível detectar a presença da religião nos aspectos mais básicos da vida e da
cultura helenística, a noção de religião para os gregos é um tanto quanto distinta que
para outros povos. Politeístas que eram, os gregos imaginaram uma religião rica em
narrativas, símbolos, figuras e personagens, completamente hierarquizada e
povoada de deuses de todos os tipos. Com características humanas, cada deus
atuava em uma área específica.
99 MALINOWSKI.
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Eminentemente distinta de outras religiões e em consonância com outras
crenças politeístas, o culto da civilização grega é estranho a toda forma de revelação
e não conheceu profeta nem messias101 do mesmo modo que não confere
sacramentos e não segue nenhum tipo de doutrina escrita. Antes, porém, está em
conformidade com o âmago do pensamento grego. Para tanto, tem sua fisionomia
própria, desde a língua, a gestualidade, as maneiras de viver, de sentir e de pensar,
chegando até mesmo aos sistemas de valores e às regras da vida coletiva.102
Desprovida de casta sacerdotal, sem clero especializado, sem Igreja, a religião na
cultura grega não adota um livro sagrado na qual a verdade possa estar contida.103
Neste contexto, a prática religiosa grega está em torno de um complexo de
narrativas conhecidas desde a infância, em versões suficientemente diversas e em
diversas variações.104 É nessa ambiência que o papel desempenhado pelos deuses,
divindades diversas e outros seres sobrenaturais ganha enlevo.
Entretanto, existem componentes fundamentais que atuam como vetores, ou
mesmo, como elementos de transporte dessas narrativas fantásticas. Isso ocorre de
maneira natural, pois, evidentemente, haveria mesmo de se ter um modo de difusão
e perpetuação dessas narrativas ao longo do tempo, de maneira a preservá-las e
fazer protrair seus efeitos no tempo.
Num primeiro momento, temos as tradições orais, transmitidas de boca em
boca, em cada lar, sobretudo através das mulheres (contos de amas-de-leite e
fábulas de velhas avós, como diria Platão). Esses “mythoi” são ainda mais eficazes
na formação do imaginário popular na medida em que são conhecidos ao tempo em
que se aprende a falar, uma vez que contribuem para forjar a imagem mental que os
gregos têm do divino.105 Em segundo lugar, indubitavelmente, estarão os poemas. É
pela voz dos poetas que o mundo dos deuses, em sua distância e estranheza é
apresentado aos humanos.106 E isso acontece, normalmente, apoiado pela música
de um instrumento, em público, durante os banquetes, as festas oficiais, os grandes
concursos e os jogos.107 Tal fato não tem apenas um efeito lúdico, mas, antes,
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constitui-se numa verdadeira instituição que serve de memória social, de
instrumento de conservação e comunicação do saber, quer se trate dos deuses
propriamente ditos, quer dos demônios, dos heróis ou dos mortos.108 Nesse campo
destacam-se Homero e Hesíodo cuja influência tem um valor quase canônico, sendo
modelos de referência para autores cuja aparição foi posterior.109
Consoante já fora dito, anteriormente, a sociedade nem sempre pode contar
com as explicações da ciência para acalentar as angústias que assolavam sua vida.
É uma característica do homem pensante, desde épocas remotas, inquirir,
questionar, indagar e buscar esclarecimentos para situações cotidianas em torno de
si. Os fenômenos naturais, as doenças, a fartura ou precariedade da produção das
lavouras, a morte do rebanho, tudo inquietava e clamava por respostas, despertando
a atenção do homem para questões até então desconhecidas.
As narrativas e lendas que se tornaram sinônimos do mito não são produto de
um ou de vários autores, porquanto são parte de uma tradição cultural e folclórica de
um povo. Sua origem cronológica é indeterminada e sua forma de transmissão é
basicamente oral.110 Mesmo figuras famosas como Homero, a quem se atribui a
Ilíada e a Odisséia (séc. IX a.C.), e Hesíodo (séc. VIII a.C.) a quem se atribui a
Teogonia, principais fontes de nosso conhecimento acerca dos mitos gregos, na
verdade, não são autores desses mitos, mas indivíduos responsáveis pelo registro
poético das lendas recolhidas das tradições dos diversos povos.111
Contudo, grande parte da importância que se atribui ao fenômeno mítico está
associada, exatamente, ao surgimento da Filosofia. Esse conhecimento portentoso,
tão

presente

nos dias atuais,

em suas diversas matizes,

foi

surgindo,

progressivamente, como uma espécie de substituição ao mito, e a alguns aspectos
da religiosidade da época, visando compreender o mundo e suas diversas criaturas.
Entretanto, de todos os povos da Antiguidade (assírios, babilônios, chineses,
indianos, persas e hebreus), com suas visões características acerca da natureza e
de seus fenômenos, coube aos Gregos, apenas, fazer ciência.112
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Desse modo, por volta do séc. VI a.C., na Grécia, tem início o nascimento do
pensamento filosófico, numa clara tentativa do homem de compreender o mundo e a
realidade que o cerca.113
Assim, inicia-se uma espécie de transição do pensamento mítico para um
pensamento mais científico-filosófico. Da insatisfação com as explicações para a
origem do mundo, do funcionamento da natureza e dos ensinamentos oferecidos
pelo mito, em geral, nasce essa busca pelo conhecimento científico-filosófico, cujo
protagonista, segundo Aristóteles, é Tales de Mileto.114 A partir daí, o mito não
desaparece por completo, mas apenas deixa de ser uma explicação da realidade
para se tornar um aspecto cultural da sociedade grega.115 A religião inicia um
processo onde sua importância é diminuída na sociedade.116 Transmutam-se as
preocupações da sociedade da época. O incremento das atividades comerciais é um
fator de mudança preponderante na realidade social, e que passa a ocupar lugar de
destaque na vida das pessoas. O pensamento mítico, com seu apelo ao
sobrenatural e aos mistérios, vai, então, deixando de satisfazer às necessidades da
nova organização social, a qual se mostra mais preocupada com a realidade
concreta, com a atividade política que é mais intensa e com as trocas comerciais.
Nesse contexto, o pensamento filosófico encontra as condições favoráveis
para seu crescimento.117 É o mito dando lugar à ciência, fazendo nascer um
conhecimento que até então estava oculto aos olhos dos homens.
Tendo os olhos abertos para a necessidade de substituição do mito
(sobrenatural, sagrado, magia) pela ciência (esclarecimento racional, conhecimento),
a humanidade passa a buscar explicações para a realidade que a cerca. Nesse
trajeto, a natureza e seus fenômenos naturais são um primeiro aspecto, que se lhe
apresenta como um fator que desperta sua curiosidade, seu encantamento e até
mesmo medo. Dessa forma, o homem lança seu olhar em busca de explicações
para aquilo que sua mente ainda desconhece.
Os primeiros filósofos voltaram suas investigações para a busca de
explicações para os fenômenos da natureza (“phýsis”), daí serem denominados por
Aristóteles por “physiólogos”, esses filósofos foram também chamados de “Pré113 Idem.
114 MARCONDES,

2001, p. 21.

115 Idem.
116 Ibidem,

p. 22.

117 MARCONDES,

2001, p. 21.
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socráticos”.118 Mais tarde, nessa instigante viagem para desvendar e esclarecer os
mistérios da natureza, os primeiros filósofos tomaram a ideia de causalidade.119 Para
eles, a possibilidade de se estabelecer relações de causalidade entre determinados
fenômenos naturais se apresentava como uma condição de possibilidade para a
elaboração de teorias científicas, na medida em que se visualizaria um nexo de
causalidade, uma relação de causa e efeito ou mesmo se vislumbraria que um
fenômeno seria sempre o efeito de uma causa anterior.120
Uma grande limitação a esse princípio foi à constatação de que se tudo
decorresse de uma relação de causa e efeito, estaríamos diante de uma repetição
sem fim, pois se cada fenômeno ou acontecimento tivesse, necessariamente, uma
causa anterior, formar-se-ia uma longa e interminável cadeia, de infinitos elos.
Nos dias atuais, uma teoria científica não nasce de uma hora para outra. Ao
contrário, as constatações feitas pela ciência são sempre uma evolução ou um
aprimoramento de um conhecimento ou descoberta anterior. Investigações levadas
a cabo em determinado instante podem produzir hipóteses que não esclarecem, de
plano, um problema, mas no futuro, podem vir a subsidiar importantes descobertas.
Ao entender que a teoria da causalidade não seria capaz de conduzir o
homem ao princípio criador, a causa primeira ou primeiro princípio, que iria servir de
ponto de partida para todo o processo racional, os filósofos desenvolveram a noção

118 MARCONDES,

Danilo. Iniciação à história da Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgentein. 6ª ed. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 19. AGOSTINI, Cristina de Souza. Como ler os présocráticos.1.ª ed. São Paulo, Paulus, 2012, p. 17-18: “Assim, os primeiros filósofos, comumente
chamados pré-socráticos, são também conhecidos como fisiólogos: aqueles que procuraram as
razões para os acontecimentos naturais no próprio mundo físico, isto é, na natureza, em vez de tentar
elucidar tais questões valendo-se de deuses. Em decorrência de suas investigações delimitarem a
natureza como o objeto principal de estudo, os filósofos posteriores classificaram-nos como filósofos
naturalistas. Porém, a nomenclatura a que estamos habituados e que mais comumente encontramos
nos livros é a de “pré-socráticos”. Essa última terminologia denota duas concepções. A primeira,
cronológica, refere-se ao fato de que Tales e sua turma são anteriores ao filósofo Sócrates, que
nasceu no século V a.C. e foi mestre de Platão. A segunda, epistemológica, diz respeito à diferença
de conteúdo das investigações dos pré-socráticos em relação a Sócrates: enquanto este buscava
desdobrar problemas e indagações humanas como saber “o que é o homem”, “o que é o amor”, “o
que é amizade”, “o que é a virtude”, os filósofos anteriores preocupavam-se com a natureza,
deixando as questões humanas do lado de fora de suas elaborações. Assim, a própria tradição nos
legou uma maneira de olhar para os pré-socráticos como se eles fossem a infância da filosofia, como
se suas questões fossem preliminares em relação às questões socráticas. Todavia, os estudiosos do
assunto, nos últimos anos, têm se dedicado a compreender o início da filosofia através de uma
perspectiva mais favorável, cuja investigação sobre a natureza e seus fenômenos também diz
respeito, em alguma medida, ao próprio homem”.
119 Ibidem, p. 24.
120 MARCONDES, 2001, p. 24.
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de “arque”.121 Nessa busca pelo elemento primeiro, Tales de Mileto afirmou ser a
água (hydor) o elemento primordial.122 Não se sabe ao certo o porquê de Tales ter
escolhido a água. Especula-se, porém, que, talvez, dentre algumas motivações
possíveis, uma seja o fato de que a água é encontrada no mundo nos três estados
da matéria (sólido, líquido e gasoso), e outra seria a inspiração do Egito e da
Mesopotâmia, que se desenvolveram à margem de deltas de rios, fortalecendo a
ideia da água como fonte de vida. Acredita-se que a maior contribuição de Tales de
Mileto incide não na escolha da água, propriamente, mas na importante constatação
de que haveria de existir um elemento primordial, fosse qual fosse, que traria
unidade à natureza.123
Diferentes filósofos, cada um ao seu modo, desenvolveriam outras
explicações, as mais diversas, na tentativa de descobrir o princípio primeiro.
Anaxímenes e Anaximandro, sucessores de Tales na Escola de Mileto, defenderiam
que esse princípio seria o ar e o “apeiron”124 (princípio abstrato que significava algo
de ilimitado, indefinido, subjacente à própria natureza).125 Já Heráclito dizia ser o
fogo.126 Demócrito, postulava ser o átomo (menor partícula, indivisível, que compõe
121 MARCONDES,2001,

p. 27.

122 Idem.
123 Idem.
124 ápeiron

(tó) / απεiροv (τó): indeterminado. Informe. Neutro substantivado de ápeiros:
indeterminado. É o negativo de péras, limite, termo, que deriva de peráo, terminar, concluir,
aperfeiçoar. Ápeiron, portanto, é metafisicamente a ideia de um ser informe ou inacabado; em lógica,
é a ideia de um ser indeterminado, indefinido e indefinível, sem conteúdo próprio. Os primeiros
pensadores gregos, jônios, empregam o termo em sentido cosmológico. Ápeiron é a matéria
primitiva, indeterminada, que não é nenhum elemento preciso, mas do qual saem todos os
elementos. (...) O segundo chefe da escola milésia, Anaximandro, sucessor de Tales, vê o ápeiron
como a origem de todos os outros seres (Aristóteles, Fis., I, 4, 187a; D. L., 11,1). Depois dele,
Anaxágoras apresenta como princípio original os homeôeros, partículas totalmente semelhantes,
indiferenciadas e indiscerníveis, que ele qualifica também de apeíron (fr. 1 e 4) (...) Os pensadores
gregos itálicos, embora jônios de origem, dão um sentido metafísico ao termo. Em Pitágoras e
discípulos, a categoria fundamental da ontologia é o par péras/ ápeiron, ou seja, acabado e
inacabado, perfeito e imperfeito; o primeiro termo convém à Mônada, ou Uno primitivo; o segundo, à
Díade, ou ser segundo engendrado pelo primeiro; aqui temos, pois, ao contrário dos jônios, um
ápeiron derivado, e não original. Platão segue as pegadas de Pitágoras. Em Fileho (15b-27e), as
coisas em devir são indeterminadas e inacabadas, enquanto o mundo inteligível é acabado. Na
esteira desses diversos pensadores, Aristóteles dedica à noção de ápeiron cinco capítulos de sua Fí,ica (I1I, 4 a 9) para tentar extrair das diversas noções preexistentes uma noção comum (...) Em outro
domínio, Aristóteles, opondo arte e ciência, constata que a arte, que tem por objeto as realidades
singulares, é ápeiron, indefinida, porque não comporta definições, ao passo que a ciência, que tem
por objeto o universal, formula definições (Ret., 1,11,6). De fato, os jônios, herdeiros de uma tradição
grega muito pobre nesse domínio, viajando para os territórios dos vizinhos mesopotâmios, fenícios e
egípcios, encontraram os mitos do caos primitivo, comuns às antigas civilizações do Mediterrâneo
oriental.
125 MARCONDES, 2001, p. 27.
126 Idem.
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a matéria).127 Empédocles, com a doutrina dos quatro elementos (terra, água, ar e
fogo), sintetizaria todas elas, tese posteriormente retomada por Platão, chegando
até mesmo à alquimia e favorecendo o surgimento da química.128
Não obstante tudo isso, a Filosofia, desde seu surgimento, sempre teve um
alvo certo, qual seja, esclarecer os mistérios da origem e ordem do mundo, o
“kosmos “ (cosmos). O significado de “kosmos” para os gregos, dessa época, girava
em torno da noção de ordem, harmonia e beleza (daí o termo “cosmético”). O
cosmo129 seria o mundo natural, e ainda o espaço celeste, enquanto realidade
ordenada de acordo com princípios racionais.130 Desse modo, o cosmo se opõe ao
caos, que seria exatamente a falta de ordem, o estado anterior a própria
organização.131
Os discursos dos filósofos pré-socráticos, famosos por tentar explicar a
realidade através de causas naturais, compõem-se do que tradicionalmente

a

127 Idem.
128 Idem.
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ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia - 5.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 215:
“Cosmologia (lat. Cosmologia; in. Cosmology; fr. Cosmologie, ai. Kosmologie-, it. Cosmologia). Foi
assim que Wolff, e, com ele, a filosofia alemã do séc. XVIII, chamou a filosofia da natureza. Wolff
definiu a C. como "ciência do mundo e do universo em geral, que é um ente composto e modificável";
dividiu-a em uma parte científica e uma parte experimental (C. generalis, 1731, § 1, 4), chamadas por
Baumgarten de C. racional de C. empírica (Met., 5 351). Essa terminologia foi aceita por Kant, que
entendeu por "ideia cosmológica" a ideia do mundo como "totalidade absoluta das coisas existentes"
(Crít. R. Pura, Dial., cap. II, seç. I). A partir de Kant, entendeu-se por C. não mais a ciência da
natureza, nem toda a filosofia da natureza, mas só a parte da filosofia ou da ciência da natureza que
tem por objeto a ideia do mundo e que procura determinar as características gerais do universo em
sua totalidade. Podem-se distinguir quatro fases da C, a partir do momento em que foram
abandonadas as tentativas nitidamente míticas das teogonias (cf. M. K. MUNITZ, Theories ofthe
Universe, Glencoe, I 11, 1957), quais sejam: Ia fase de transição do mito para a especulação; 2- fase
clássica da C. geocêntrica e finitista; 3a C. moderna heliocêntrica; 4a a fase contemporânea,
caracterizada por várias alternativas de interpretação. Ia A primeira fase é caracterizada pelo
abandono do mito e pela tentativa de encontrar uma explicação racional ou natural do mundo. É a
fase representada pela filosofia présocrática. Os pitagóricos tiveram maiores méritos porque: a)
entenderam o universo como um cosmo (v.), isto é, como uma ordem objetiva, exprimível na
linguagem matemática, em figuras e números; b) com Filolau (séc. V a.C.), foram os primeiros a
rejeitar a concepção geocêntrica, acreditando que a Terra e todos os outros corpos celestes se
movem em torno de um fogo central chamado Hestia e apresentando, assim, a primeira doutrina
heliocêntrica, defendida mais tarde por Heráclides Pôntico e Aristarco de Samos (séc. III a.C.). 2- A
segunda fase é a da astronomia clássica c da filosofia da natureza de Platão e Aristóteles.
Caracteriza-se pela consolidação da concepção geocêntrica do mundo através do livro de Eudoxo
(séc. IV a.C.), Hiparco (séc. II a.C.) e Ptolomeu (séc. II d.C.), bem como pela concepção finitista e
qualitativa da natureza, própria de Aristóteles. Este, com efeito, julgava que o mundo era
necessariamente finito porque perfeito; e estabeleceu como sua característica fundamental a divisão
em duas partes qualitativamente diferentes: o céu, composto por éter, substância não engendrável e
incorruptível, que se move apenas em movimento circular (v. CÉU); e os corpos sublunares,
compostos pelos quatro elementos que se movem a partir do centro ou para o centro da Terra (v.
FÍSICA). Esta concepção prevaleceu na Idade Média. (...)
130 MARCONDES, 2001, p. 26.
131 Idem.
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filosofia convencionou chamar de logos. O termo grego “logos” implica no conceito
de discurso, em oposição ao termo “mythos” (narrativa de caráter poético

que

recorre aos deuses e ao mistério).132 O logos seria, então, uma explicação baseada
na razão.
Desse modo, a produção dos filósofos pré-socráticos era baseada no logos
pois suas razões eram desprovidas de inspiração ou revelação, porquanto,
advinham do pensamento humano aplicado ao entendimento da natureza.133 A
aceitação dessa nova perspectiva de discurso racional, denominado pelos gregos
como o logos, marca o início do surgimento e do desenvolvimento do pensamento
racional na Grécia.

2.3 A mitologia na Lei moderna

Iniciamos nossa abordagem, anteriormente, ressaltando sobre a noção que
se tem, muitas vezes fantasiosa e eivada de senso comum, de que mito e
modernidade são realidades estanques. Não obstante o horizonte polissêmico do
vocábulo “mito”, em todas as suas múltiplas variantes de significado, somos,
automaticamente, tomados pela ideia de que mito e modernidade são, de fato,
contextos muito distintos.
Para avançarmos no entendimento de uma concepção diferente, que acredita
que essa assertiva não é verdadeira, necessário se faz rompermos com a lógica do
mito ocidental. Segundo essa visão, o mito seria uma forma de unificar sem totalizar,
uma maneira de manter a unidade na aparente inconsistência e a presença na
aparente ausência.134 Destarte, a mitologia não estaria distante, em outras
sociedades apenas, mas estaria forte e densa, impregnando nossa própria
organização social, presente, especificamente, nos ambientes em que se cultiva a
razão, quais sejam, na lei e nas ciências.135
Nessa perspectiva, o Direito é uma ciência e uma de suas faces é a lei. Se
afirmarmos, porém, que o mito encontra-se presente na modernidade, em ambientes
132 Idem.
133 MARCONDES,
134 FITZPATRICK,
135 Idem.
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associados à lei e à ciência, nossa assertiva precisa ser comprovada. Tal
comprovação é possível, entretanto, se analisarmos a própria essência da lei, como
uma realidade de nossa sociedade. Para tanto, uma abstração nos permitiria
vislumbrar que a lei habita um universo fictício criado pelo jurista, para solucionar
questões a partir de respostas gerais. São gerais as soluções criadas pela lei, pois
do contrário elas não se prestariam a abarcar todas as situações problema. Dessa
forma, por serem gerais as leis, a solução que deriva delas “transcende” o mundo
jurídico (onde elas habitam) irradiando seus efeitos para o mundo real, é a famosa
passagem do mundo do dever-ser para o mundo do ser. A partir daí, se dizer que a
lei possui qualidades que são a de um deus.136 Igualmente, as leis proporcionam um
princípio e um ponto de ordem e unidade que são transcendentes para as relações
sociais, nos termos de sua própria força inata.137 E nisso incide a ideia de mito.
Contudo, nos séculos XVII e XVIII, tendo como palco a Inglaterra, Holanda e
França, um movimento libertário iria sugerir uma nova maneira de ver e pensar o
mundo. Impulsionados por novas descobertas científicas, os pensadores desse
período pregavam uma espécie de rompimento com alguns aspectos da
antiguidade, era o alvorecer do Iluminismo:

Nessa época, o desenvolvimento intelectual, que vinha ocorrendo
desde o Renascimento, deu origem a ideias de liberdade política e
econômica, defendidas pela burguesia. Os filósofos e economistas
que difundiam essas ideias julgavam-se propagadores da luz e do
conhecimento, sendo, por isso, chamados de iluministas.138

Esse abandono de alguns valores da antiguidade, entretanto, contrapôs-se ao
mito, sendo entendido como oposição e força contrária ao mito.139 “O programa do
Iluminismo constituiu-se no desencantamento do mundo: a dissolução dos mitos e a
substituição da fantasia pelo conhecimento.”140
O Iluminismo apresenta-se então como uma negação à transcendência e à
metafísica. O homem lançar-se-ia na aventura do conhecimento, da razão
136 Ibidem,

p. 33.

137 Idem.
138 FILHO,

1993, p. 156.
2005, p. 73.
140 ADORNO e HORKHEIMER, 1979, p. 3 appud FITZPATRICK, 2005, p. 74.
139 HABERMAS,
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havendo mais espaço para o misticismo, para o sobrenatural, para o mito, tudo
deveria poder ser explicado.
O século das luzes atinge seu apogeu e com ele crescem as limitações desse
paradigma. A lei moderna surge a partir dessa disjunção.141 Malgrado este contexto
de profunda negação, a lei moderna irá resistir, preservando algumas características
próprias da mitologia clássica, tal fato decorre da substituição do mito clássico pelo
mito da construção da racionalidade perfeita, formalizada em um sistema normativo,
vestido de características divinas. A lei na modernidade é dotada de inviolabilidade e
transcendência, características preservadas pela existência normativa, geral e
abstrata da lei. Devido aos atributos formalísticos e hierárquicos a lei moderna
instituiu seu próprio mundo, vinculando a realidade legal à existência de invocações
mágicas de fórmulas processualísticas as quais todos admitem miticamente.142 O
caráter mítico da lei moderna advém do fato de ela não se vincular a nenhuma
ordem temporal, na busca de uma soberania ilimitada, criando uma ordem normativa
autônoma e autossustentável.143 Nesse prisma, lei e mito guardam entre si um
aspecto em comum, na medida em que se prestam a “proporcionar uma solução
aparente, ou ‘mediação’, de problemas que por sua própria natureza não são
passíveis de solução final.”144 É um dos motivos pelos quais admite-se que a ideia
de mitologia na lei moderna, ainda hoje, é algo perceptível.
Ainda acerca da questão do mito, presente na lei moderna, afirma-se que sua
história desenvolveu-se em três momentos distintos: o momento inicial foi com o
estado absoluto, na perspectiva teórica de Thomas Hobbes, cuja obra foi “O Leviatã”
(1651). Um segundo momento foi com o estado liberal, que lançou as bases da
trilogia: propriedade, família e contrato, tendo como marco teórico Hans Kelsen em
sua “Teoria pura do Direito” (1933). Por fim, tem-se o momento da crise, quando se
tornam evidentes as limitações do positivismo jurídico em face dos desafios sociais,
políticos, econômicos e culturais da sociedade contemporânea.145 Ao final, constatase que o direito e a lei eram integrados, sendo que a norma legal atendia aos
ditames da justiça, da equidade e da vontade divina. A Idade Moderna, entretanto,
instituiu a lei como expressão da vontade do soberano (concepção hobbesiana),
141 FITZPATRICK,

2005, p. 74.
2013, p. 19 appud FITZPATRICK, 2005, p. 74.
143 BARRETO, 2013, p. 19.
144 Idem.
145 Ibidem, p. 20.
142 BARRETTO,
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transformando em Direito o que se materializava no papel.146 A partir daí surge a
mitologia na lei, cujos efeitos se protraem até os dias de hoje.

2.4 Mitologia Branca em Jaques Derrida
O filósofo Jacques Derrida, em sua obra “Margens da Filosofia”, registra um
capítulo cujo tema é “Mitologia Branca: a metáfora no texto filosófico”. O autor
principia lançando importantes provocações sobre o papel da metáfora no âmbito da
Filosofia, quais sejam: haverá metáfora no texto filosófico? Como ela acontece? Até
onde ela ocorre? Seria ela fundamental para o conhecimento filosófico?147 Na
verdade está-se diante da velha ambição dos pré-socráticos, o “logos” dos primeiros
filósofos naturalistas não admite que o objeto seja caracterizado por outro nome, seu
nome é dado por ele mesmo, e quem responde é a Filosofia. Suas próprias
indagações são logo respondidas, na medida em que uma pequena reflexão mostranos que é completamente visível para o leigo ou para o iniciado na arte da Filosofia
a importância da linguagem figurada nos domínios da razão, porquanto, a linguagem
da Filosofia é eminentemente metafórica. O autor indaga: como tornar sensível a
palavra usura (por exemplo), sem os favores da linguagem metafórica? como
prescindir desse valoroso instrumento linguístico?

Como tornar sensível aqui a palavra usura senão por metáfora? Não
se pode, com efeito, aceder à usura de um fenômeno linguístico
sem lhe fornecer alguma representação figurada. O que poderia ser
a usura propriamente dita de uma palavra, de um enunciado, de
uma significação, de um texto?148

Nessa passagem, a fim de demonstrar na prática o poder da metáfora na
linguagem filosófica, Derrida segue discorrendo sobre o conceito de “usura” e suas
implicações no plano figurado:

A palavra não é pronunciada, mas pode-se decifrar a dupla
dimensão da usura: o apagamento por fricção, por esgotamento, por
esterilização, é certo, mas também o produto suplementar de um
146 Idem.
147 DERRIDA,
148 DERRIDA,

1991, p. 249.
, 1991, p. 250.
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capital, a troca que, longe de perder a entrada, faria frutificar a
riqueza primitiva, acrescentaria a paga sob a forma de lucros, de
acréscimo de interesse, de mais-valia linguística, permanecendo as
duas histórias do sentido indissociáveis.149

O vocábulo e sua semântica são explorados em três perspectivas: do ponto
de vista físico no sentido original do termo (apagamento por fricção, por
esgotamento, por esterilização), no âmbito econômico (produto suplementar de um
capital) e em seu aspecto linguístico (troca, mais valia linguística). Derrida
demonstra, assim, grande interesse pelas origens metafóricas da metafísica
ocidental, aproximando-se da temática do mito.150 O autor avança em sua
conceituação detalhando o conceito cunhado por ele de “Mitologia Branca”:
A metafísica - mitologia branca que reúne e reflete a cultura do
Ocidente: o homem branco toma a sua própria mitologia, indoeuropéia, o seu logos, isto é, o mythos do seu idioma, pela forma
universal do que deve ainda querer designar por Razão. O que não
é de modo algum pacifico.151

A partir daí, é possível travar uma importante e atual discussão, sobretudo,
em face da imposição de padrões culturais do ocidente em detrimento de outras
culturas. O termo “branco” pode ser interpretado de duas formas. A primeira nos
remete ao sentido de ausência, carência de cor, ou como o próprio Derrida define:
“uma mitologia anêmica”. Lado outro, Derrida ataca as bases e a autoridade do
conhecimento ocidental.152
Em resumo, essa negação da Filosofia em admitir sua dependência da
metáfora, cuja importância e utilização não ferem os postulados de um racionalismo
coerente, e a própria “afirmação de uma razão universalizada”153 é um componente
da “Mitologia Branca” para Derrida. Esvaziada de sentido ela segue, muitas vezes,
como uma imposição do Ocidente sobre outras culturas.
149 Idem.
150 FITZPATRICK,
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2.5 Magia e sacralidade nos domínios do Direito

Ao reconhecermos a existência de uma espécie de relação entre o Direito e o
Sagrado, algumas questões saltam em nossos pensamentos. Não estamos
sugerindo uma diferenciação teórica entre o Direito e a Religião, nem tampouco
desejamos analisar a maneira como o Direito relaciona-se com essa, garantindo-lhe
sua permanência no tecido social. Ao contrário, nossa pretensão é analisar o caráter
místico do Direito, sua face dita “sagrada” aos olhos das pessoas. Dessa forma,
nossa análise incidirá sobre o caráter filosófico e socioantropológico desses
conceitos.
Malgrado os operadores do Direito sejam levados a acostumar-se, desde
cedo, com a simbologia que permeia o universo jurídico, tal circunstância não é uma
regra para todas as pessoas em nossa sociedade. Para o leigo, o universo jurídico
é, por excelência, misterioso, sagrado, místico. A austeridade do prédio do Fórum, a
indumentária do juiz no Tribunal do Júri, a atuação do Promotor e do Defensor, as
palavras “mágicas” ditas durante as sessões, travestidas, por vezes, de uma boa
carga de latim perdido na história, desconhecido por parcela da população e toda a
atmosfera que envolve o poder judiciário evidenciam o caráter sobrenatural do
Direito.
Sob outra perspectiva, mas guardando uma correlação estreita com a
temática em comento, importantes intelectuais como Jean-Jacques Rousseau, ainda
no século XVIII, também iniciaram discussões, de alguma forma, abordando esse
mesmo assunto. Na obra “Do Contrato Socia”l, no Livro IV capítulo VIII, intitulado
“Da Religião civil”, Rousseau inicia sua análise com a seguinte frase: “Os homens,
de início, não tiveram outros reis senão os deuses, nem outro governo, a não ser o
teocrático.”154 Desse modo, o pensador relata como ele vislumbra as relações entre
a sociedade, as leis e o sagrado. Rousseau analisa, a partir daí, como foi o percurso
histórico até que o homem admitisse que alguém como ele, outro homem, pudesse
posicionar-se acima da sociedade para governar seus destinos.

154 ROUSSEAU,

Jean-Jacques. Do contrato social. Disponível em: <http: //www.dominiopublico.gov.br
/pesquisa/ Pesqui saObraForm.do?select_ action=&co_autor=164>. Acesso em: 21/12/2014.
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Numa de suas análises Rousseau completa a analogia que faz entre a
Religião e o Direito. O Filósofo não se incumbe da tarefa de refletir sobre a
simbologia ou sobre o caráter simbólico das religiões. De forma mais abrangente,
sua interpretação é a de que, assim como as regras da religião (propriamente) têm
uma influência marcante sobre a vida do homem, a denominada “religião civil”
também alcança os aspectos primordiais do convívio em sociedade. Rousseau
prossegue, então, delineando os conceitos básicos de sua teoria:

A religião, considerada em relação à sociedade, que é geral ou
particular, pode também dividir-se em duas espécies, a saber: a
religião do homem e a do cidadão. A primeira, desprovida de
templos, altares, ritos, limitada unicamente ao culto interior do Deus
supremo e aos eternos deveres da moral, é a pura e simples religião
dos Evangelhos, o verdadeiro teísmo, é o que se pode denominar
de direito divino natural. A segunda, alicerçada num único país,
fornece-lhe os deuses, os patronos próprios e tutelares; possui seus
dogmas, seus rituais, seu culto exterior prescrito por leis; afora a
única nação que a cultua, as demais são consideradas infiéis,
estrangeiras, bárbaras; é uma religião que não estende os deveres e
os direitos do homem além de seus altares. Foram assim todas as
religiões dos primeiros povos, às quais se pode dar a denominação
de direito divino civil ou positivo.155

Adiante, o Filósofo Rousseau caracteriza aquela que considera a mais
importante: “A segunda é boa naquilo em que reúne o culto divino e o amor das leis,
e em que, fazendo da pátria o objeto da adoração dos cidadãos, ensina-os que
servir o Estado é servir o deus tutelar.”156 Rousseau foi um dos principais teóricos do
movimento iluminista.
Alguns séculos depois o antropólogo escocês Sir James George Frazer
escreveria o célebre The Golden Bough: a study in Magic and Religion (1890 –
original; 1907-1914 – doze volumes) traduzido como “O ramo de outro: um estudo
sobre magia157 e religião”. Na obra, através de um conjunto de narrativas de

mitos,

155 Idem.
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157 Magia (gr. (j.ayiKr) TÉ/VT); lat. Magia; in. Magic; fr. Magie, ai. Magie, it. Magia). Ciência que
pretende dominar as forças naturais com os mesmos procedimentos com que se sujeitam os seres
animados. O pressuposto fundamental da M. é, portanto, o animismo; sua melhor definição, citada
por Reinach, é de "estratégia do animismo" (Mytbes, citltes et religions, II, Intr., p. XV). Instrumentos
dessa estratégia são: encantamentos, exorcismos, filtros e talismãs, por meio dos quais o mago se
comunica com as forças naturais ou celestiais ou infernais, convencendo-as a obedecer-lhe. O
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lendas e relatos de magia e religião, dos vários povos do mundo, Frazer analisa as
implicações na relação entre o homem, a magia e a religião. Para o autor, o homem
acredita na existência de leis da natureza, as quais podem ser manipuladas pela via
da magia. A magia seria, então, um conjunto de procedimentos e técnicas primitivas
capazes de controlar esse universo sobrenatural de maneira a favorecer os
interesses humanos. Segundo Frazer, toda a magia baseia-se em dois princípios
lógicos: a lei da similaridade (magia homeopática) e a lei do contágio (magia do
contato), esses dois ramos da magia estariam agrupados sob a denominação geral
de magia simpática (aquela em que pressupõe uma interação entre coisas distantes,
por meio de uma simpática secreta). O primeiro princípio (lei da similaridade) é a
crença de que coisas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Já o segundo
princípio (lei do contágio) é a crença de que o contato entre dois objetos faz com que
as características de um sejam transferidas também para o outro.158
De qualquer modo, a crença na magia implica, necessariamente, conforme o
autor, na certeza de que se poderia controlar as forças naturais obtendo, assim,
resultados favoráveis como: fartura nas colheitas, saúde para a tribo, chuvas,
vitórias nas lutas etc. Só bem depois, quando o homem se reconhece falho e fraco

caráter violento ou matreiro das operações com que se produz a obediência das forças naturais é
outra característica da M., estratégia de assalto, que quer conquistar de vez, contrário da estratégia
da ciência moderna, que tende à conquista gradativa da natureza, sem lançar mão de meios violentos
ou sub-reptícios. A M. é de origem oriental e difundiu-se no Ocidente no período greco-romano (cf. F.
CIIMONT, Oriental Religions in Roman Paganism, cap. VII). Circulou mais ou menos ocultamente
durante a Idade Média e voltou a agir às claras durante o Renascimento, período em que muitas
vezes foi considerada complemento da filosofia natural, ou seja, como a parte dessa que possibilita
agir sobre a natureza e dominá-la. Era assim considerada por Pico delia Mirandola (De hominis
dígnítate, fl. 136 v.) e por todos os naturalistas do Renascimento. Johannes Reuchlin, Cornélio
Agripa, Teofrasto Paracelso, Gerolamo Fracastoro, Gerolamo Cardano, Giovambattista delia Porta,
todos visam a eliminar o caráter diabólico atribuído durante a Idade Média à M., transformando-a na
parte prática da filosofia. Delia Porta distinguiu nitidamente a M. diabólica, que se vale das ações dos
espíritos imundos, da M. natural, que não ultrapassa os limites das causas naturais e cuja prática
parece maravilhosa apenas porque seus procedimentos permanecem ocultos (Magia naturalís, 1558,
I. 1). Essa distinção foi repetida por Campanella, que também distinguia uma M. divina que opera por
virtude da graça divina, como a de Moisés e dos outros profetas (Del senso delle cose e delia magia,
1604, IV, 12). A respeito da M. no Renascimento, cf. GARIN, Medioevo e Rinascimento, 1954, cap.
III. Com o progresso da ciência, elimina-se o pressuposto da M., que é animismo, retirando-se as
bases da estratégia de assalto em que ela consistia. Francis Bacon, apesar de ser o maior herdeiro
dessa exigência prática que a M. representava, compara-a às novelas de cavalaria do ciclo do rei
Artur, considerando-a proveniente da metafísica que indaga as formas, ao passo que da física, que é
a investigação das causas eficientes e materiais, nasce a mecânica como ciência prática (De
augmscient., III, 5). Portanto, no mundo moderno a M. desapareceu completamente dos horizontes
da ciência e da filosofia. (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5ª ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2007, p. 636.)
158 FRAZER, 1982, p. 83-86.
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em suas tentativas de manipular as forças da natureza é que ele atingirá um novo
estágio. Nesse novo estágio, o homem, consciente de suas limitações apela para
um poder sobrenatural, posicionado acima dele, é, talvez, o momento da transição
das práticas da magia para a religião.
Berten em seus estudos sobre ética religiosa e racionalização, também cita o
pensamento de Max Weber, o qual defende que a forma mais primitiva do
comportamento

religioso

seria

o

comportamento

mágico.

Para

Berten,

o

comportamento mágico trata-se de uma ação empírica, vinculada a regras da
experiência, constituindo assim um comportamento relativamente racional. Para
Weber, segundo Berten, a magia não seria simplesmente uma maneira primitiva de
controlar as forças da natureza, pois, na medida em que possui uma face religiosa,
também seria uma “manipulação dos deuses”. A magia acha-se então direcionada
por dois aspectos: um prático e outro especulativo, ou seja, teoria e prática.159
Guerra Filho, ao analisar o pensamento de Frazer conclui acerca da
importância do estudo dos “aspectos mágicos” do direito, que haveria uma linha
evolutiva que iniciando pela magia, percorrendo a religião, chegaria na ciência,
porquanto, segundo o autor, o homem que pratica a magia efetua operações
mentais, sempre acreditando recriar a realidade segundo sua imaginação, pela
crença de que dominaria as forças naturais como seus próprios gestos.160 Essa linha
evolutiva segue ao encontro da teoria dos três estágios de Comte.161 Assim, sendo o
Direito uma ciência, dotada de objeto, método e técnicas não há como conceber sua
gênese de maneira apartada da evolução gradual das ciências. Partindo da
experiência do mito nas sociedades primitivas ao surgimento da Filosofia, houve
uma ruptura com as ideias do passado e uma construção conceitual voltada para a
busca de explicações para os fatos vivenciados pela humanidade. Esse processo,
que não foi abrupto, necessariamente, impactou nas relações de poder e autoridade,
na medida em que observamos um deslocamento do foco central. Num primeiro
instante, o homem se rende à autoridade das forças naturais, e uma vez que ele se
enxergava diante de uma realidade desconhecida, desenvolve estratagemas para
tentar controlar tais forças naturais, de modo a obter delas o melhor proveito a sua
sobrevivência e de sua tribo. Adiante, consciente de que não podia controlar sozinho
159 BERTEN,

2011, p. 108.
FILHO, 2000.
161 SALDANHA, 2010, p. 22.
160 GUERRA
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todo esse universo, o homem apela para a outra face do sobrenatural, aquele que
ele reconhece estar acima dele mesmo. Após esses dois estágios, a humanidade
retorna para aquilo que seria sua eterna busca: explicar por meio de ideias objetivas
a realidade em que se achava inserida. Surge o conhecimento científico onde
inserimos o Direito e suas peculiaridades.
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CAPÍTULO III – O PENSAMENTO DE JACQUES DERRIDA
Lutar com palavras é a luta mais vã.
Entanto lutamos mal rompe a manhã.
(...)
Palavra, palavra (digo exasperado),
se me desafias, aceito o combate.
( O lutador, Carlos Drumond de Andrade)

3.1 Jacques Derrida e os rebeldes: uma filosofia que nasce a partir da crise

Jacques Derrida, filósofo franco-argelino, integra uma tríade de filósofos que
alguns estudiosos da atualidade convencionaram denominar de “filósofos rebeldes”.
Seu pensamento é, ao lado da filosofia de Michel Foucault e de Gilles Deleuze, uma
tentativa ousada de obter respostas para alguns problemas já conhecidos. Cada um
dos três, a seu modo, edificou um discurso que, ainda que marcado por
características comuns, preserva uma singularidade toda específica.
Os vários questionamentos enfrentados por

esses três importantes

pensadores se inserem em uma matriz filosófica e discursiva própria. Foucault, em
sua teoria da “Microfísica do poder” leciona sobre a existência de redes capilares de
poder, as quais atravessam e permeiam toda a sociedade. Analisando as
peculiaridades de importantes instituições da época (prisões, hospitais) e seus
conflitos, Foucault realiza uma importante constatação: o poder está em toda parte,
mas ele se apresenta por meio de “relações de poder”. Já para Deleuze, importa
analisar e modificar o contexto do próprio fazer filosófico. Para ele, a

Filosofia

deveria abrir-se para os fluxos de desejo. Derrida, entretanto, opera uma análise
relativa à linguagem e ao texto. Através da célebre “desconstrução” Derrida promove
uma verdadeira crítica acerca do fazer filosófico na linguagem, atrelando os dois fios
condutores desse modelo teórico, quais sejam: a Filosofia e a Literatura.162

162 MARTON,

Scarlett. Foucault, Deleuze e Derrida Frente à Crise. Disponível em: <http://www.
cpflcultura.com.br/wp/2010/07/01/anticlimax-das-sociedades-contemporaneas-foucault-deleuze-ederrida-frente-a-crise/#770372657870 6304> Acesso em: 02/02/2015.
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Interessa-nos, de forma particular, a contribuição de Jacques Derrida para a
Filosofia do Direito. Sua obra, profundamente influenciada por aspectos de sua vida
pessoal, apresenta um grau de dificuldade que pode ser compreendida quando
analisamos as adversidades encontradas por ele em sua trajetória pessoal e
acadêmica. Essa máxima parece ter acompanhado o filósofo franco-argelino
Jacques Derrida durante toda a sua vida. As adversidades, quase sempre eram
superadas com relativo sofrimento, moldando um caráter resiliente no jovem Derrida,
produzindo uma Filosofia relutante, polêmica e transformadora.
Nascido de uma família de judeus, em El-Biar, cidade da Argélia, em 15 de
julho de 1930, Derrida viveu na rua Saint-Austin, fato que também influenciou, de
certo modo, sua profícua carreira. Leitor de Santo Agostinho, Derrida chegou a
identificar-se com ele. Agostinho, também um filósofo argelino, por sua vez, nasceu
em 354 a.C. na antiga região do norte da África denominada Numídia, que hoje
também faz parte do território da Argélia. Em 1940, com dez anos de idade, Derrida
vive numa Argélia sob os efeitos da Segunda Guerra Mundial, quando é implantado
um regime de cotas reduzindo as vagas para judeus no sistema educacional
francês. Em 1942, Derrida então é expulso da escola, fazendo florescer nele uma
completa rejeição ao racismo. Após a guerra o filósofo volta a estudar, porém
assume a postura de um aluno problemático. Mandado a Paris, ingressa na École
Normale Supérieure, onde estuda filosofia por cinco anos. Lá é profundamente
influenciado por Sartre, Husserl e Heidegger. Entre idas e vinda, o ano de 1962 seria
marcado como o ano de sua independência como filósofo, era o começo de tudo.163
Autor de um pensamento provocativo e desafiador, Derrida também é
conhecido por seus posicionamentos diante de causas sociais e por sua militância
em face de questões políticas. Derrida atuou junto a Universidades, criando um
grupo de informação sobre o ensino superior, questionando as reformas
educacionais da França. Também se envolveu com a causa de intelectuais tchecos
dissidentes. Por fim, contribuiu para a elaboração do texto da Constituição da União
Europeia.164

163 STRATHERN,
164
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MARTON, Scarlett. Foucault, Deleuze e Derrida Frente à Crise. Disponível em: <http://www.
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O pensamento de Jacques Derrida é uma tentativa de explorar valores
diferentes através da linguagem. Através da famosa “desconstrução” o filósofo
franco-argelino acredita estar realizando seu intento. Seu discurso, dotado de certo
grau de dificuldade, traduzida no hermetismo e no jogo de palavras, toca questões
fundamentais para a sociedade hodierna.
A partir do final da década de sessenta até os anos oitenta, o mundo da
filosofia contemporânea iria se alvoroçar com o inquietante discurso do Filósofo
franco-argelino Jacques Derrida. Defensor de uma filosofia que ainda não tinha sido
recepcionada pelos principais ciclos da intelectualidade da época, Derrida foi o
timoneiro de um pensamento complexo, minoritário, ácido e por vezes controverso.
Em 1966, quando da organização pela John Hopkins University de um
colóquio sobre o “Estruturalismo”, Derrida impacta a opinião pública com um texto
que, à época, minava os pilares do estruturalismo. Jungindo realidades equidistantes
tais como a Filosofia, a Linguística e a Literatura, Derrida lança um feixe de luz sobre
suas, então, absurdas ideias, e dá o eco necessário à propagação do conceito de
“Desconstrução”, desmontando ideias cristalizadas, questionando a metafísica e
trabalhando numa mesma escala valorativa ramos como a Filosofia, a Literatura e a
Linguística. O estilo empregado é polêmico, controvertido, áspero e invulgar, mas
traduz-se numa discussão madura, cuja marca é a racionalidade e o rigor científico.
Demonstrando sua incapacidade de definir a “Desconstrução”, bem como a
incapacidade da própria Filosofia, dadas as suas peculiares características, Derrida
nos oferece um conceito pelo viés do contra-conceito. Nesse sentido, é dizer que
para o filósofo franco-argelino, diante da impossibilidade de definir-se a
“desconstrução”, incide a possibilidade de conceituar o que não é a “desconstrução”.
Desconstrução não é um método, não é um conceito, não é uma categoria, não é
uma doutrina, não é uma técnica, uma arte ou um procedimento, Desconstrução não
é um modo de leitura ou uma maneira de interpretação do texto, ela é muito mais
que isso, conforme o entendimento de Derrida. Por tudo que ela represente, antes
de qualquer coisa, a Desconstrução é, em sua essência, uma procura “ativa” pelos
inúmeros significados ocultos que as palavras encerram. Essa desmontagem do
texto em suas mais elementares partes, pedaços ou estruturas, favorece a
construção de um significado no sentido inverso, partindo-se de categorias
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hierarquicamente inferiores para categorias superiores e externas. Removido esse
manto que recobre o “logos”, um universo de possibilidades descortina-se para os
que se lançam nessa aventura. Significados inovadores podem saltar aos olhos do
leitor, definições e significações essas que, ainda que distintas dos sentidos comuns
da linguagem poderão contribuir para a construção de novos significados,
favorecendo uma maior diversidade semântica.

3.2 A defesa do pós-estruturalismo francês

Para melhor compreender a dimensão das ideias sustentadas por Jacques
Derrida, além de conhecermos os principais aspectos de sua vida e de sua trajetória
acadêmica, é mister mergulharmos no contexto histórico onde se situa seu
pensamento teórico e filosófico. De igual modo, Derrida integra uma corrente teórica
característica de alguns autores, cujos escritos, muito embora semelhantes em
algumas ideias, apresentam, cada qual, sua própria marca.
Derrida está, assim, inserido na tradição filosófica do chamado pósestruturalismo. Malgrado sejam vistos por alguns autores como termos sinônimos, o
pós-estruturalismo e o pós-modernismo, não obstante algumas semelhanças em
suas matrizes teóricas são dois movimentos completamente distintos. A primeira
distinção que se faz é de ordem objetiva, porquanto, cada um estuda um objeto
diferente. O pós-modernismo pode ser entendido como uma crítica ao modernismo,
enquanto o pós-estruturalismo adota como objeto teórico o estruturalismo francês.
Aspecto comum, entretanto, é que ambos são sim uma tentativa de superar o
movimento que o precedeu.165
Inserida nessa discussão, e não menos importante, é a compreensão de que
o estruturalismo francês, objeto de uma incisiva crítica do pós-estruturalismo, avocou
para si a difícil responsabilidade de integrar as ciências humanas e sociais, porém, o
fazendo sob uma ótica marcadamente cientificista.166 O núcleo teórico desse
pensamento foi, exatamente, posicionar a linguagem com algo decisivo para a
história de vida da sociedade, tal como um modelo teórico autorreflexivo. O
estruturalismo adquiriu grande força através das contribuições de Ferdinand de
165 PETERS,
166 Ibidem,

2000, p. 9.
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Saussure e Roman Jakobson, mas foi por força do trabalho de Claude Lévi-Strauss,
A. J. Greimas, Rolando Barthes, Louis Althusser, Jacques Lacan, Michel Foucault
dentre outros, que esse movimento ganhou espaço, também, no terreno da
antropologia, da crítica literária, da psicanálise, do marxismo e da história dentre
outras áreas que influenciou.167
O pós-estruturalismo é, dessa forma, uma resposta ao caráter cientificista do
estruturalismo, bem como a sua intenção de tornar-se o paradigma ideal para as
ciências sociais. Suas principais influências foram Friedrich Nietzsche e Martin
Heidegger.168 Ainda outro aspecto que torna interessante o estudo do pósestruturalismo é seu aspecto surpreendentemente multidisciplinar e diversificado.
Esse movimento alargou tanto suas fronteiras que influenciou áreas intelectuais
inimagináveis para uma linha de pensamento dessa natureza, tais como a teoria do
cinema, os estudos de mídia, os estudos pós-coloniais, os estudos afro-americanos
e até mesmo os estudos helenísticos. Outras esferas de atuação do pósmodernismo são a Sociologia (Zygmunt Bauman, Barry Smart), a Política (Colin
Gordon, William Connolly, Barry Hindess), a Antropologia (James Clifford, Paul
Rabinow), a História (Hayden White, Mark Pôster, Dominick La Capra), a Geografia
(Edward Soja, David Harvey), os estudos pós-coloniais (Edward Said, Gayatri
Spivak, Homi Bhabha) e os Estudos culturais (Stuart Hall, Simon During).169
Com o fulcro de adentrarmos a seara do

pós-estruturalismo,

faz-se

necessário estabelecermos a distinção existente entre esse a expressão pósmodernismo. Mas antes, num primeiro momento, é fundamental tratarmos da
diferenciação entre estruturalismo e modernismo, porquanto, no cenário que se tem,
as constantes associações que são feitas entre essas duas últimas expressões
sugerem uma total semelhança entre elas, ou mesmo, uma completa identidade,
quando na verdade tais expressões representam modelos teóricos completamente
diferentes. Dito isso, iremos conceituar primeiro o modernismo, em seguida o
estruturalismo, para só depois iniciarmos a discussão sobre as reações intelectuais
a esses dois movimentos, quais sejam: o pós-modernismo e o pós-estruturalismo,
respectivamente.

167 PETERS,
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168 Ibidem,
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Modernismo, na lição de Peters, equivale a duas acepções. Na primeira, o
termo relaciona-se aos movimentos artísticos do final do século XIX. Já na segunda,
numa perspectiva mais histórica e filosófica, o modernismo está associado ao termo
“moderno”, equivalendo a “modernidade” (período que sucede a época medieval).
Em termos de Filosofia, entretanto, o modernismo inicia-se com o pensamento de
Francis Bacon, na Inglaterra, e com René Descartes, na França.170
Sob outra perspectiva, o modernismo também significa uma espécie de
enaltecimento ao cientificismo e ao avanço do conhecimento. Immanuel Kant foi
quem melhor representou o auge dessa ideologia quando preconizou que esse
avanço do conhecimento deveria passar pelo crivo de padrões da “crítica”.171 O
modernismo, na visão de M. H. Abrams, também pode ser encarado como “uma
ruptura autoconsciente e radical com as bases tradicionais da cultura e da arte
ocidentais (...)”172 na qual seus responsáveis foram “os artistas e pensadores que
questionaram nossas certezas culturais, entre as quais figuram, de forma central,
nossas concepções sobre o eu.”173
Segundo Domingues, o conceito de modernismo ou de modernidade está
vinculado a uma mudança de postura por parte da sociedade. Uma espécie de
mudança de foco, onde é possível perceber uma maior valorização da crença no
próprio homem, em detrimento de outros aspectos:

A modernidade é a época em que a alma se retira do mundo das
coisas e recolhe-se no mundo dos homens, bem como a época em
que os homens se acreditam suficientemente fortes e poderosos,
qual um novo Prometeu, se não para elevarem-se contra a
divindade e se imporem aos deuses, ao menos para prescindirem
de sua proteção e dispensarem seus serviços.174
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172 Idem.
173 Idem.
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DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento. O problema da fundamentação das ciências
humanas. São Paulo: Edições Loyola, 1991, p. 32. Na mitologia grega clássica Prometeu é: “... o
herói grego que roubou o fogo dos deuses e o trouxe para a humanidade e, como castigo, foi
acorrentado a uma rocha no Cáucaso, aonde uma águia voltava a cada dia para bicar-lhe o fígado,
que sempre se renovava.” Com a descoberta do fogo, os homens alcançaram o
progresso,
circunstância que os deuses não desejavam. Prometeu é associado, frequentemente, ao progresso e
ao desenvolvimento da humanidade. (STRATHERN, Paul. Marx em noventa minutos. Tradução:
Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2006, p. 16.)
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Do ponto de vista do pós-modernismo, por outro lado, não devemos
interpretar que ele seja uma total ruptura com o modernismo, ou mesmo um
encerramento ou fim desse paradigma moderno. O pós-modernismo é, antes de
tudo, no dizer de Peters, um novo olhar lançado sobre o modernismo,175 uma nova
interpretação, uma verdadeira releitura acerca do pensamento moderno.
O sociólogo polonês Zigmunt Bauman emprega a metáfora “modernidade
líquida” para caracterizar alguns efeitos da realidade pós-moderna. Para o autor,
líquido é tudo que não tem forma definida, que é mutável conforme o recipiente,
variável em sua apresentação física, propriedades estas que são observáveis na
sociedade atual tão fluída em seu modo de vida, relacionamentos, vínculos de
emprego e segurança. Alguns autores afirmam que a intenção de Bauman não seria
igualar a expressão cunhada por ele ao conceito filosófico de pós-modernidade.
Outros defendem que a ideia de modernidade líquida seria sim uma analogia à
definição teórica de pós-modernidade. Porém, o próprio Bauman esclarece que o
que ocorre é uma continuação da modernidade com algumas características
distintas, o que o mundo ocidental convencionou denominar de pós-modernidade,
em suas próprias palavras ele pontua:

Uma das razões pelas quais passei a falar em modernidade líquida
em vez de pós-modernidade (meus trabalhos mais recentes evitam
esse termo) é que fiquei cansado de tentar esclarecer uma confusão
semântica que não distingue sociologia pós-moderna de sociologia
da pós-modernidade, entre pós-modernismo e pós-modernidade. No
meu vocabulário, pós modernidade significa uma sociedade (ou, se
se prefere, um tipo de condição humana), enquanto que pósmodernismo se refere a uma visão de mundo que pode surgir, mas
não necessariamente, da condição pós-moderna.
Procurei sempre enfatizar que, do mesmo modo que ser um
ornitologista não significa ser um pássaro, ser um sociologista da
pós-modernidade não significa ser um pós-modernista, o que
definitivamente não sou. Ser um pós-modernista significa ter uma
ideologia, uma percepção do mundo, uma determinada hierarquia
de valores que, entre outras coisas, descarta a ideia de um tipo de
regulamentação normativa da comunidade humana e assume que
todos os tipos de vida humana se equivalem, que todas as
sociedade são igualmente boas ou más; enfim, uma ideologia que
se recusa a fazer julgamentos e a debater seriamente questões
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relativas a modos de vida viciosos e virtuosos, pois, no limite,
acredita que não há nada a ser debatido. Isso é pós-modernismo.176

Malgrado algumas tantas visões e definições que são apresentadas por
alguns autores, acompanhamos a corrente teórica que defende que o pósestruturalismo é um movimento iniciado na França, pelos idos dos anos 60, e que
teve como inspiração o pensamento dos alemães Friedrich Nietzsche e Martin
Heidegger, consoante já havíamos dito.
O estruturalismo ou estruturalismo francês tem sua origem na linguística
estrutural proposta por Ferdinand de Saussure e Roman Jakobson. A partir das
aulas realizadas por Saussure, no período de 1907 a 1911, seus próprios alunos
publicaram, após sua morte, um livro denominado “Cours de linguistique”. A obra
tratava a linguagem como um sistema de significação e seus elementos de modo
relacional.177 Para sustentar sua teoria da linguística estrutural, Saussure define
diversas categorias conceituais relacionadas com o universo da linguagem, dentre
as quais a diferenciação entre língua, o signo linguístico e o estudo sincrônico da
língua. Saussure é também conhecido por ter firmado uma ciência geral dos signos,
promovendo a semiologia e posicionando-a no centro das ciências humanas. Já
Roman Jakobson é um dos grandes expoentes e também um dos responsáveis pelo
desenvolvimento histórico da linguística estrutural.178 Jakobson foi o primeiro a
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BAUMAN, Zigmunt. Entrevista com Zigmunt Bauman. Disponível em: <http://www.scielo.br/
scielo.hp?script=sci_arttext &pid=S0103-20702004000100015>. Acesso em: 03/02/2015.
177 PETERS, Michael. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva.
Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 20. O termo estruturalismo, nos estudos de linguística caracteriza
uma corrente de pensamento do início do século XX, dirigida por Ferdinand de Saussure, o qual
afirmava que a “língua não é um conglomerado de elementos heterogêneos, é um sistema articulado,
onde tudo está ligado, onde tudo é solidário e onde cada elemento tira seu valor de sua posição
estrutural.” Disponível em: LEROY, Maurice. As grandes correntes da linguística moderna. Rio de
Janeiro. 1971, p. 109.
178 PETERS, Michael. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva.
Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 20. O termo semiótica tem longa tradição de uso e sua
antiguidade remonta ao médico grego Cláudio Galeno, que viveu entre 131 e 201 da era cristã e
cujas teorias influenciaram fortemente a medicina até pelo menos o século XVII. Nesse caso,
semiótica, com a variante semiologia, designa a ciência dos sintomas em medicina e é sinônimo de
sintomatologia. O uso do termo semiótica para designar a ciência dos signos, correspondendo, nesse
sentido, à lógica tradicional, foi proposto pelo filósofo inglês John Locke, no século XVII e, em
seguida, retomado por Lambert, no século XVIII, como título da terceira parte do livro Novo Organon.
Entretanto, por iniciativas independentes, a semiótica, por um lado, na designação de origem anglosaxã e a semiologia, de outro, na vertente neolatina da cultura europeia, vão ser propostas como
disciplinas autônomas, no primeiro caso, pelo filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, que
viveu de 1839-1914 e, no segundo, pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913), cujo
Curso de linguística geral, publicado postumamente em 1916 por Charles Bally e A. Sechehaye, que
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idealizar o termo “estruturalismo”, em 1929, para caracterizar a abordagem
estruturo-funcional de investigação científica dos fenômenos, que possuíam como
tarefa revelar as leis interiores de um dado sistema.179 Em 1968, apogeu do
estruturalismo na França, o psicólogo Jean Piaget publica a obra “Le structuralisme”,
trazendo uma importante definição do estruturalismo. Para Piaget, a definição de
estrutura compõe-se de três núcleos: a ideia de totalidade, a ideia de transformação
e a ideia de autorregulação.180
Consoante já se havia mencionado, alhures, o pós-estruturalismo é, antes de
tudo, uma reação ao pensamento estruturalista francês. Não que ele seja uma
negação do estruturalismo, ou mesmo uma doutrina contrária. A despeito disso,
alguns autores informam que o pós-estruturalismo é, na verdade, uma continuação,
um melhoramento do estruturalismo, porém, alicerçado num viés mais crítico.
O pós-estruturalismo constitui-se, assim, num modo de pensamento, num
estilo de filosofar e numa forma de escrita. Em apertada síntese, seu conceito está
vinculado à ideia de uma resposta ao estruturalismo presente na obra de Claude
Lévi-Strauss, Louis Altchusser, Jacques Lacan e Roland Barthes, dentre outros.181
Alguns filósofos, baseados no entendimento de que esse movimento não representa
uma total negação do estruturalismo utilizam a expressão “neoestruturalismo”. O
próprio Jacques Derrida afirma que pelo fato do pós-estruturalismo vir depois do
estruturalismo ele seria uma possibilidade de ampliação do estruturalismo,
posicionando-o na direção correta.182 Já Sturrock defende que o pós-estruturalismo
seria uma crítica ao estruturalismo, realizada a partir de seu interior, a utilização
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haviam sido seus alunos, constitui o marco de referência da grande revolução teórica dos estudos na
área. A terceira e última parte da “Introdução” a essa obra fundadora da linguística moderna,
Saussure a dedica a refletir sobre o “Lugar da língua nos fatos humanos”, para daí anunciar, com feliz
augúrio, o nascimento futuro da semiologia. É conhecida a distinção entre língua e fala proposta por
Saussure, no sentido de delimitar a língua como objeto de estudo da ciência linguística. Enquanto a
fala é um contínuo sonoro e a linguagem é heterogênea e múltipla de aspectos físicos, psíquicos e
sociais, a língua, de natureza homogênea, formada de elementos discretos, constitui um todo em si
mesmo, é um princípio de classificação, isto é, de ordenação e explicação dos fatos de linguagem. A
língua é, assim, um objeto teórico, um constructo, um sistema cujos elementos integrantes e
integradores são os signos. É, ao mesmo tempo, uma instituição social que se distingue de outras
instituições políticas, jurídicas etc., pela natureza especial do sistema de signos que constitui.
Disponível em: <http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/semiotica_semiologia.htm>. Acesso em:
15/01/2015.
179 PETERS, 2000, p. 22.
180 PETERS, 2000, p. 25.
181 Ibidem, p. 28.
182 Idem.
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argumentos do próprio estruturalismo contra ele mesmo. Dessa forma,
expressões

“pós-estruturalismo”,

“neoestruturalismo”

e

as

“superestruturalismo”

guardam em si a mesma ideia, qual seja sua relação com o estruturalismo francês.
A despeito de tantos aspectos e características noticiados nessa pesquisa,
até agora, acerca do pós-estruturalismo, é importante mencionar que a
complexidade que envolve o tema impede o uso de definições mais precisas. Do
mesmo modo, é temeroso delimitar autores ou obras que de fato pertençam ao
estruturalismo ou ao pós-estruturalismo. Nossa posição tem sido, até aqui, indicar o
que, mesmo não sendo consenso, na literatura filosófica, é o padrão mais aceito
entre os estudiosos. Alguns pensadores como Michel Foucault e Jacques Lacan, por
exemplo, apresentam uma dupla classificação, sendo ponto de discórdia entre
alguns autores, porquanto para alguns estudiosos eles seriam estruturalistas, ao
passo que para outros seriam legítimos representantes do movimento pósmodernista.
Peter esclarece que o pensamento denominado “desconstrução” e o conceito
de “pós-estruturalismo” vão ter lugar quando Derrida apresenta seu ensaio “A
estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas”, no Colóquio
Internacional sobre Linguagens Críticas e Ciências do Homem, evento ocorrido na
Universidade Johns Hopkins, em 1966.183 Ainda segundo Peter, nesse ensaio,
Derrida debateria a “estruturalidade da estrutura” ou mesmo, a ideia de centro,
discutindo sobre conceitos do estruturalismo francês da década anterior, e
colocando em cena suas próprias ideias.184
O pós-estruturalismo de primeira geração é representado pela obra de
Jacques Derrida, Michel Foucault, Julia Kristeva, Jean-Fançois Lyotard, Gilles
Deleuze, Luce Irigaray, Jean Baudrillard dentre outros. Seus representantes
inovaram, produzindo modos peculiares de expressão de sua obra, tais como: a
gramatologia, a desconstrução, a arqueologia e a genealogia. Para tanto, eles
analisaram o contexto de instituições presentes na história natural da sociedade
como: a família, o Estado, a prisão, a clínica, as escolas, as fábricas e as forças
armadas. A influência desse pensamento foi, poderosamente, alcançando a
literatura, a escrita, o ensino, a televisão, as artes visuais, as artes plásticas, o
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cinema e a comunicação eletrônica185, motivo pelo qual o estudo e a análise desse
pensamento, por mais que imponha algumas dificuldades e um rigor maior

na

análise de suas teorias, tornou-se fundamental nos principais ciclos de estudo da
Filosofia.
Assim, não tivemos a pretensão de esgotar a discussão sobre a temática do
pós-estruturalismo, tendo em vista a complexidade que envolve o assunto. Ao
contrário, apenas noticiamos os principais acontecimentos que fazem referência ao
tema, reunindo aqui parte da literatura produzida sobre o assunto.

3.3 Desconstruindo o edifício da metafísica ocidental

Muito do que se menciona acerca do filósofo franco-argelino Jacques Derrida
está associado à chamada desconstrução. Aclamado em alguns ciclos, rechaçado e
incompreendido em outros Derrida é o mentor de um estilo de filosofia crítica, densa
e às vezes áspera, no que tange à compreensão. A maioria dos estudiosos de
Filosofia e Literatura posiciona a obra de Derrida como sendo parte do pósestruturalismo. Contudo, o complexo pensamento de Jacques Derrida é mais que o
pós-estruturalismo, é mais que a chamada desconstrução, porém, essas duas ideias
são fundamentais para procedermos a uma imersão na filosofia derridiana.
Para Jacques Derrida, a desconstrução “não é um método, ou alguma
ferramenta que você pode aplicar a algo externamente. Desconstrução é algo que
acontece e acontece internamente”.186 Em outro momento Derrida afirma: “Todas as
tentativas de definir desconstrução tendem a ser falsas... Uma das principais coisas
na desconstrução é a delimitação da ontologia e, acima de tudo, da terceira pessoa
do presente do indicativo: proposição da forma S e P”.187 Desse modo, o que Derrida
entende é que é possível alcançar os significados implícitos que existem num texto,
pela via da interpretação. Desconstruir é, portanto, desmontar um texto, retirar os
encaixes que unem suas partes, tomando-o em suas frações ou unidades, tornando
possível extrair dele todo o significado que ele contém. Desconstruir, para Jacques
Derrida, é ir até onde o texto pode levar o leitor, é exaurir o campo da significação,
185 Ibidem,
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obtendo dele todos os limites e possibilidades que podem advir de sua interpretação.
Por conta disso, por conta dessa opção de priorizar o papel da linguagem como
foco, em sua teoria, Derrida foi muitas vezes acusado de não produzir filosofia
propriamente dita, mas sim literatura,188 principalmente nos Estados Unidos. Esse
desconforto foi combatido por Derrida, que sempre ressaltou o caráter fundamental
do rigor e do método no âmbito da Filosofia.189 Kozicki afirma que o significado que o
termo desconstrução encerra é tão profundo, que ela não há de ser simplesmente
usada como uma ferramenta ou instrumento, pois não se constitui apenas num
método ou numa técnica propriamente dita, não existiria, portanto, uma metodologia
desconstrutivista, em si mesma.190 A desconstrução seria algo relacionado ao
próprio texto, à atividade de leitura, às relações com a maneira de pensar e ler um
texto. Kozicki também salienta que a desconstrução pode ser entendida como uma
forma de desestabilização da interpretação dominante, buscando, assim, as
fronteiras e limites do texto. E o movimento de “passar pelo texto” posicionaria o
leitor numa situação de exterioridade, ou, no dizer da autora, de alteridade, uma
releitura capaz de unir presente, passado e futuro.191 A autora realiza uma
importante constatação, aparentemente óbvia, mas de fundamental relevância. Seu
argumento é de que devido ao fato de o Direito apresentar-se sob a forma de textos,
construídos pelo homem, obviamente, eles podem ser sempre desconstruídos,
demonstrando que qualquer texto, lei ou norma jurídica poderá sempre ser
desestabilizado, desmontado, questionado, revelando o caráter aberto e contingente
do ordenamento jurídico, abrindo, assim, novos espaços para a hermenêutica e
aplicação do Direito.192 Brague esclarece que o vocábulo “desconstrução” deriva dos
termos “destruktion” ou “Abbau”, sinônimos de uma espécie

de

“operação

intelectual” idealizada pelo filósofo Heiddeger.193 O autor menciona que, na verdade,
se analisarmos melhor, a essência do sentido do termo “desconstrução” empregado
pelo filósofo Derrida, “não apresenta nada de novo”.194 Ao contrário, “a
desconstrução vale exatamente o que valia a construção”.195 A ideia sustentada por
188 Idem.
189 KOZICKI,

2009, p. 200.

190 Idem.
191 Idem.
192 Idem.
193 BRAGUE,
194 BRAGUE,
195 Idem.

2007, p.26-27 appud HEIDDEGER, 1998, 55s.
2007, p. 26-27.

70

Brague é a de que o primeiro passo para realizar essa “operação intelectual” seria
conhecer o objeto a ser desconstruído, porquanto “a desconstrução torna-se ainda
mais instrutiva quando uma construção prévia lhe fornece um objeto consistente”.
Nesse caso, segundo o autor: “para construir objetos, a filologia196 e a história,
praticadas do modo mais rigoroso possível, são instrumentos indispensáveis.”197
Entretanto, para compreender com mais acerto o universo do filósofo Derrida,
bem como a essência de sua teoria da desconstrução, há que se conhecer melhor
as principais influências que forjaram no filósofo a formação de seu pensamento. O
período em que Derrida nasceu iria favorecer o direcionamento de sua carreira, na
medida em que propiciaria a ele estabelecer um primeiro contato, exatamente, com
grandes nomes da Filosofia que se projetavam à época.
Todo esse contexto fará com que Derrida, desde cedo, beba nas fontes de
alguns dos principais expoentes da Filosofia daquele período. Nascido em 1930,
Derrida é profundamente influenciado por Wittgenstein que nasceu em 1889 na
Áustria e por Husserl, nascido em 1859 na Alemanha. Curiosamente, não obstante o
lapso temporal que separa os três, é em Husserl que Derrida parece encontrar as
linhas mestras que definem seus caminhos na Filosofia. Desse modo, Derrida
demonstra estar mais próximo das ideias de Husserl, o qual constitui a influência
direta do filósofo argelino já no princípio de seu estudo da Filosofia.198 Husserl,
responsável por influenciar as ideias de Jacques Derrida, constitui-se num dos
principais
196
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ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia - 5.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 441:
Filogênese. v. Biogenética, lei. Filologia (gr. (pt^oÀoyía; lat. Philologia; in. Philology, fr. Philologie,
ai. Phílologie-, it. Filologia). Para Platão, essa palavra significava amor aos discursos (Teet., 161 a);
na idade moderna, passou a designar a ciência da palavra, ou melhor, o estudo histórico da língua.
Viço opôs F. e filosofia: "A filosofia contempla a razão de onde parte a ciência do verdadeiro; a F.
observa a autoridade, o arbítrio humano, de onde parte a consciência do certo" (Scienza nuova,dign.
10). Seria tarefa dos filólogos o "conhecimento das línguas e dos feitos dos povos". F. e filosofia
completam-se no sentido de que os filósofos deveriam "conferir" suas razões com a autoridade dos
filólogos, e os filólogos deveriam "confirmar" sua autoridade com a razão dos filósofos. No conceito
moderno, F. é a ciência que tem por objetivo a reconstituição histórica da vida do passado através da
língua, portanto dos seus documentos literários.
197 Idem.
198 GOULART, Audemaro T. Notas sobre o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Disponível
em:
<ttp://www.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/Disponível em: <ttp://www.pucminas.br/IMAG
edb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ ARQUI20121011175312.pdf>. Aceso em: 20/08/
2014.>. Aceso em: 20/08/2014.
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Fenomenologia (in. Phenomenology, fr. Phénoménologie, ai. Phãnomenologie, it.
Fenomenologia). Descrição daquilo que aparece ou ciência que tem como objetivo ou projeto essa
descrição. (...) Mas a única noção hoje viva de F. é a anunciada por Husserl em Investigações
lógicas (1900-1901, II, pp. 3ss.), correlativa ao 3S significado de fenômeno e depois desenvolvida por
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Fenomenologia ou “Filosofia da consciência” busca investigar as essências, e para
tanto, ocupa-se da descrição dos fenômenos, de modo que, tudo aquilo é
perceptível deve ser analisado para que haja uma perfeita compreensão de sua
essência. Para essa completa percepção é fundamental realizar

reduções,

afastando tudo aquilo que não diz respeito à investigação fenomenológica. Dessa
forma, admite-se a possibilidade das seguintes reduções: a) redução histórica:
distanciamento das posições filosóficas já emitidas, com vistas a ir direto ao assunto
sem interferência; b) redução eidética: considera somente a essência dos objetos e
c) redução transcendental: reduz o conteúdo dos objetos à consciência.200 Husserl
comunica, através de sua filosofia, sua crença em que só é possível atingir a
verdadeira compreensão acerca das coisas no momento em que é possível remover

ele mesmo nas obras seguintes. O próprio Husserl preocupou-se em eliminar a confusão entre
psicologia e fenomenologia. Esclareceu que psicologia é a ciência de dados de fato; os fenômenos
que ela considera são acontecimentos reais que, juntamente com os sujeitos a que pertencem,
inserem-se no mundo espaço-temporal. A F. (que ele chama de "pura" ou "transcendental") é uma
ciência de essências (portanto, "eidética") e não de dados de fato, possibilitada apenas pela redução
eidética, cuja tarefa é expurgar os fenômenos psicológicos de suas características reais ou empíricas
e levá-los para o plano da generalidade essencial. A redução eidética, vale dizer, a transformação
dos fenômenos em essências, também é redução fenomenológica em sentido estrito, porque
transforma esses fenômenos (...). Com esse significado, a F. constitui uma corrente filosófica
particular, que pratica a filosofia como investigação fenomenológica, ou seja, valendo-se da redução
fenomenológica e da epochéiy?). Os resultados fundamentais a que esta investigação levou, em
Husserl, podem ser resumidos da maneira seguinte: 1Q O reconhecimento do caráter intencional da
consciência (v.), em virtude do qual a consciência é um movimento de transcendência em direção ao
objeto e o objeto se dá ou se apresenta à consciência "em carne e osso" ou "pessoalmente"; 2e
evidência da visão (intuição) do objeto devida à presença efetiva do objeto; 3S generalização da
noção de objeto, que compreende não somente as coisas materiais, mas também as formas de
categorias, as essências e os "objetos ideais" em geral (Jdeen, I, § 15); 4e caráter privilegiado da
"percepção imanente", ou seja, da consciência que o eu tem das suas próprias experiências,
porquanto nessa percepção aparecer e ser coincidem perfeitamente, ao passo que não coincidem na
intuição do objeto externo, que nunca se identifica com suas aparições à consciência, mas
permanece além delas (Ibid., §38). Nem todos estes princípios são aceitos pelos pensadores
contemporâneos que se valem da investigação fenomenológica: apenas o primeiro deles (caráter
intencional da consciência, em virtude do qual o objeto é transcendente em relação a ela e todavia
presente "em carne e osso") tem crédito não só entre esses pensadores como também junto a grande
número de filósofos contemporâneos. Foi com base na investigação fenomenológica que Nicolai
Hartmann fundou seu realismo (v.) metafísico; o mesmo fez Scheler para a análise das emoções (v.)
e Heidegger (como método para sua ontologia). Este último expressa com toda a clareza o caráter
próprio da F. quando afirma: "A palavra 'F.' significa antes de mais nada um conceito de método. Ela
não caracteriza a consistência de fato do objeto da indagação filosófica, mas seu como... Esse termo
expressa um tema que poderia ser assim formulado: às coisas mesmas! — por oposição às
construções soltas no ar e aos achados casuais; em oposição à admissão de conceitos apenas
aparentemente verificados e aos falsos problemas que se impõem de geração em geração como
problemas verdadeiros" (Sein und Zeit, § 7).
200
GOULART, Audemaro T. Notas sobre o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Disponível em:
<ttp://www.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/Disponível em: <ttp://www.pucminas.br/IMAG
edb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ ARQUI20121011175312.pdf>. Aceso em: 20/08/
2014.>. Aceso em: 20/08/2014.
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as impurezas que circundam o objeto, maculam sua essência, dificultando a
visualização de suas verdadeiras propriedades por parte do sujeito. Esse
entendimento é bastante presente na obra de Jacques Derrida.
Lado outro, o filósofo austríaco Wittgenstein que adotou a linguagem como
aspecto central de suas teorias, defende que o mundo e a linguagem são portadores
de uma essência que só se revela ao sujeito transcendental.201 Essa zona
convergente no pensamento de Husserl e Wittgenstein não é obra do acaso, ao
contrário, antes disso, aponta para uma interseção na ideia de que é preciso olhar o
mundo com os olhos de quem busca o verdadeiro entendimento acerca da essência
das coisas, na relação entre sujeito e objeto, dispensando as externalidades sempre
presentes e que dificultam essa vista.
Malgrado os diversos aspectos em comum, algumas diferenças, porém, estão
presentes no pensamento de Jacques Derrida e desses dois filósofos mencionados.
O idealismo que se faz presente na obra dos dois, não acontece em Derrida. Mas a
ênfase que Derrida confere à linguagem é um traço marcante no pensamento de
Wittgenstein.202 Wittgenstein tinha pretensões contrárias às de Jacques Derrida, isso
é possível de se afirmar. Enquanto Derrida encontrava a solução para os problemas
da Filosofia decompondo a linguagem a partir de seu interior, trabalhando seus
significados a partir de fragmentos de ambiguidade, autocontradição e irreverência,
Wittgenstein enxergava a Filosofia como que brotando de um emaranhado de nós
do surgimento do significado, quando palavras eram utilizadas em categorias
inadequadas.203
Segundo Goulart, o vocábulo “desconstrução” é indicativo da propriedade de
desmontar os textos, princípios, postulados de modo avassalador. É algo que
equivale à retirada da capa que envolve o texto, objetivando descobri-lo, deixando
que todos vejam sua real aparência. Essa capa seria uma metáfora para denominar
a metafísica ocidental, à qual Derrida tanto faz referência. Na tradição cultural do
Ocidente a metafísica arrasta valores tidos como universais, impondo verdades que,
consoante Derrida, são apenas construções arbitrárias de pressuposições e
201 Idem.
202 Idem.
203

GOULART, Audemaro T. Notas sobre o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Disponível em:
<ttp://www.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/Disponível em: <ttp://www.pucminas.br/IMAG
edb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ ARQUI20121011175312.pdf>. Aceso em: 20/08/
2014.>. Aceso em: 20/08/2014.
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preconceitos.204 Algumas construções da metafísica ocidental questionadas por
Derrida,

em

sua

obra,

são

as

noções

de:

logocentrismo,

presença

e

fonocentrismo.205
O

Logocentrismo

representados

por

diz

pares

respeito

ao

opositivos

conjunto

de

(mente/corpo,

conceitos

que

são

essência/circunstância,

verdade/mentira, espírito/matéria). Esse conjunto estabelece uma hierarquia entre
cada elemento do par, e com isso projeta um deles a uma situação de superioridade
em relação ao outro. Para Derrida, tal fato demonstraria a existência de uma relação
de poder, onde o primeiro elemento é alçado ao centro, de maneira quase que
arbitrária tal como se fosse inquestionável, representando a única opção de
esclarecimento da verdade, em termos absolutos.206 O filósofo Derrida não visualiza
esse processo como algo positivo para a filosofia, pois representa uma imposição
que vai de encontro ao exercício da reflexão.
Desconstruir, portanto, é proceder a uma total inversão dessa hierarquia de
conceitos que pressupõe uma supremacia do primeiro termo sobre o segundo, numa
verdadeira relação de poder. Se observarmos, por exemplo, a relação causa/efeito,
somos levados a raciocinar em termos de ser o efeito uma categoria subordinada à
causa. Contudo, Derrida propõe que o “efeito” seja alçado à condição de principal,
porquanto, sem ele a “causa” não existiria. Essa subversão da hierarquia representa
o aspecto inicial da chamada “desconstrução”. O próximo aspecto seria aquilo de
Derrida convencionou nominar de “o jogo”,207 que constitui no revezamento do
204 Idem.
205

(...) o termo “desconstrução” é apenas um entre os inúmeros neologismos cunhados por Derrida,
tais como fonocentrismo, logocentrismo ou différrance. E mais: em seus escritos, Derrida não confere
a esse termo tanto destaque quanto é dado não só por muitos de seus admiradores, mas também, e
talvez principalmente, pela maioria de seus opositores. Mas o fato é que a palavra “desconstrução”
ganhou espaço e tornou-se um jargão corrente na Teoria Literária, em especial nos Estados Unidos.
É interessante notar que a difusão das ideias de Derrida na América do Norte, dando-se a partir dos
departamentos de Teoria Literária, mais do que dos próprios departamentos de Filosofia, é um
fenômeno observado por vários comentadores. (VASCONCELOS, José Antonio. O que é a
desconstrução. Curitiba: Revista de Filosofia. Revista de Filosofia, Curitiba, v. 15 n.17, p. 73-78,
jul./dez. 2003. Disponível em: < http://www2.pucpr.br/reol/index.php/RF?dd99=view&dd98=&dd1
=117&idioma=3>. Aceso em: 20/08/2014.)
206 Idem.
207 O termo “jogo”, empregado por Derrida com relação a esta segunda fase da desconstrução, foi
proposto a princípio numa palestra – “Estrutura, signo e jogo no discurso das ciências humanas” –,
apresentada na Universidade de Johns Hopkins, em 1966, e posteriormente publicada numa
coletânea intitulada A escritura e a diferença. Na verdade, nesse texto Derrida somente se refere ao
jogo de maneira indireta, sem explicar em qualquer momento o que é o jogo, em que este consiste. E
isso em função de um princípio fundamental da filosofia derridiana: o de que não existe princípio,
fundamento ou conceito que seja anterior ou esteja fora do jogo de diferenças que operam em
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protagonismo de um termo sobre o outro, gerando, ao final, essa permanente
condição de incerteza.208
A noção de presença talvez seja um dos conceitos mais inatingíveis, ou para
não dizer tanto, talvez um dos conceitos mais difíceis do pensamento derridiano e,
por isso mesmo, alguns autores interpretam-no de forma equivocada. Para Derrida,
a ideia de presença está compreendida no universo da identidade do ser. Em um
texto de Lévi-Strauss, Derrida chama a atenção para a maneira como a presença
desperta a “nostalgia da origem, da inocência arcaica e natural”, onde a fala confere
autenticidade à presença.209 O próprio Jacques Derrida explica como se dá essa
relação:
A história da metafísica, como a história do Ocidente, seria a história
dessas metáforas e dessas metonímias [os diferentes nomes que
utilizamos para nos referir a um centro ou fundamento estável a
partir do qual possamos pensar a totalidade de uma estrutura ou
mesmo da realidade em geral]. A sua forma matricial seria – espero
que me perdoem por ser tão pouco demonstrativo e tão elítico, mas
é para chegar mais depressa ao meu tema principal – a
determinação do ser como presença em todos os sentidos desta
palavra. Poder-se-ia mostrar que todos os nomes do fundamento, do
princípio, ou do centro, sempre designaram o invariante de uma
presença (eidos, arquê, telos, energeia, ousia (essência, existência,
substância, sujeito) alehteia, transcendentalidade, consciência,
Deus, homem etc.) (1995, p. 231).210

A influência do fonocentrismo é outro aspecto criticado por Derrida. Para o
filósofo franco-argelino essa característica é um dos aspectos negativos na estrutura
da metafísica ocidental. A crítica de Derrida direciona-se, especialmente, à fala,
porquanto ela colabora para a mantença das condições que suprimem as outras

qualquer discurso. (VASCONCELOS, José Antonio. O que é a desconstrução.
Curitiba: Revista de
Filosofia. Revista de Filosofia, Curitiba, v. 15 n.17, p. 73-78, jul./dez. 2003. Disponível em: <
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/RF?dd99=view&dd98=&dd1 =117&idioma=3>.
Aceso em:
20/08/2014.)
208 SOUZA, Mériti; LANGARO, Fabíola. Desconstruir para problematizar matrizes identitárias. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932011000300010&script= sci_arttext>.
Acesso em: 20/08/2014.
209 Idem.
210

SOUZA, Mériti; LANGARO, Fabíola. Desconstruir para problematizar matrizes identitárias. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-98932011000300010&script= sci_arttext>.
Acesso em: 20/08/2014.
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manifestações da linguagem.211 Um dos sentidos da desconstrução é analisar as
“estruturas de recalque”, como a tendência de inferiorização da palavra escrita em
relação à voz, ideia a partir da qual Derrida busca demonstrar que na “fala plena e
plenamente presente” a tradição concede à palavra escrita maior distância da
presença, e também da verdade, do que a palavra falada. No instante em que o
filósofo reflete acerca dessa ligação, em tese, ele cria uma fenda no pensamento
filosófico contemporâneo, destacando

o que

ele

denomina

de

fono-logo-

centrismo.212 Derrida propõe uma indagação sobre o “porquê” da primazia do
discurso sobre a palavra.
Outro aspecto importante no pensamento derridiano é um neologismo
cunhado por ele como sendo a “différance”, uma variação do vocábulo “différence”.
Derrida, ao que se sabe, quis demonstrar como o significado das palavras é
cambiante e, ao mesmo tempo, imperceptível às vezes. O “a” escrito não se faz
perceptível diretamente no momento da pronúncia, o que aponta para uma escritura
estritamente fonética.213
Jacques Derrida também esclarece seu entendimento acerca dos significados
daquilo que ele chama de “escritura”. Para Derrida, a escritura (escrita) está no
centro de suas discussões, quando se analisa o papel da fala em contraposição à
escrita. A fala transmitir-se-ia pelo ar, sem deixar vestígios ou marcas, ao passo que
a escrita estaria no plano material, gráfico, impondo, necessariamente,

alguma

forma de registro. Essa necessidade material, gráfica, seria uma forma de
imposição, de violência, que irá caracterizar a “arquiescritura”. A escrita caracterizase como diferença, pois está vinculada aos conceitos de espaço e tempo. Para ele,
toda escrita só tem lugar após um processo anterior do qual nem desconfiamos.
Esse aspecto anterior é que vai caracterizar a “arquiescritura”. Por violência o autor
entende não a violência tal qual conhecemos, praticada por uns, contra outros, mas
sim, pela presença de um sistema de codificação que, posicionando-se superior aos

211

GOULART, Audemaro T. Notas sobre o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Disponível em:
<ttp://www.pucminas.br/imagedb/mestrado_doutorado/Disponível em: <ttp://www.pucminas.br/IMAG
edb/mestrado_doutorado/publicacoes/PUA_ARQ_ ARQUI20121011175312.pdf>. Aceso em: 20/08/
2014.>. Aceso em: 20/08/2014.
212 RODRIGUES, Carla. Rastros do feminino: sobre ética e política em Jacques Derrida. Disponível
em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17394/17394_3.PDF>. Acesso em: 20/08/20 14.
213 Idem.
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outros, orienta os sistemas de diferenciação que formam os processos de
comunicação derivados, que constituem a linguagem.214
Destarte, ressalta-se que o contexto do surgimento da “desconstrução” é o
contexto da crítica ao pensamento do “estruturalismo”. Baseada numa densa
reflexão filosófica sobre os padrões da linguagem, a força da “desconstrução” reside
na quebra de um paradigma, na mudança de sentido, que agora aponta para uma
retomada, uma revigoração do mérito e da importância que tradicionalmente foi
negada à palavra (“logos”) quando em comparação com a fala (“fonos”). Essa
mudança no eixo central, que sempre foi adotado pela metafísica ocidental, gera a
possibilidade do encontro com o sentido original do texto, compreendido como o
verdadeiro significado escondido no intrincado universo da palavra.

214

RODRIGUES, Carla. Rastros do feminino: sobre ética e política em Jacques Derrida. Disponível
em: <http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17394/17394_3.PDF>. Acesso em: 20/08/20 14.
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CAPÍTULO IV – A FUNDAMENTAÇÃO MÍSTICA E A FORÇA DE LEI NA
AMBIÊNCIA DA AUTORIDADE

Ora, as leis se mantêm em crédito, não porque elas são justas, mas porque são leis. É o
fundamento místico de sua autoridade, elas não têm outro [...]. Quem a elas obedece porque
são justas não lhes obedece justamente pelo que deve
(De l'experiéncie, Michel Eyquem de Montaigne)

4.1 O nascimento da figura do tirano na Grécia Antiga

Discutir o fundamento místico da autoridade é uma tarefa que envolve uma
análise profunda e detida de uma gama de outros aspectos (filosóficos, históricos,
antropológicos e sociológicos) que também circundam o tema. A reflexão sobre o
fenômeno da “auctoritas” tangencia alguns conceitos essenciais para um mais
completo entendimento como as ideias de: poder, força, violência, mito, tirania e a
própria noção de soberano.
Uma reflexão importante é a que pode ser feita recorrendo-se à história, no
contexto da Grécia antiga, a partir do significado evocado pelo fenômeno da tirania.
Por constituir-se num fenômeno “político”, acima de tudo, a tirania, desde os
primórdios, foi capaz de influenciar profundamente o modo de vida da sociedade,
porquanto a sociedade sempre olhou com “inquietação, medo e por vezes
admiração para esse personagem solitário”215 o qual chama nossa atenção para
aquilo que há de “pior, ou para o que devemos temer em nós mesmos.”216
Tendo como berço a Grécia antiga, assim como ocorreu com a própria
Democracia217 (e ao que parece, a Grécia viu nascer ao mesmo tempo essas
215 BIGNOTTO,

duas

1998, p. 9.

216 Idem.
217

Dizer que a tirania é uma invenção grega não é dizer que “os gregos tenham sido o primeiro povo
na Antiguidade a ser governado por apenas um homem, muitas vezes com recurso ao uso da força e
a exclusão de toda oposição. Deste ponto de vista, sabemos perfeitamente que a grande invenção
grega foi a do espaço público ou, mais genericamente, da política; e que, entre os regimes que
caracterizam essa experiência inovadora, a democracia é certamente o mais importante e original.
Falar, portanto, em invenção da tirania corresponde, em primeiro lugar, a afirmar o que já sabemos e
que constitui o núcleo de uma boa parte dos estudos sobre a política na Grécia. Com efeito, se
estamos afirmando que a tirania faz parte do processo de invenção da política pelos helenos, é
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faces do homem: Tirania e Democracia, sendo a segunda um dos principais
aspectos do legado grego para a civilização moderna, juntamente com a invenção
da política), alguns especialistas afirmam serem duas as possibilidades para o local
do provável aparecimento da figura de um tirano, quais sejam, Jônia e Corinto.218
Porém, o que se pode afirmar com certo grau de certeza é que no século VII a.C.,
como forma de governo, a tirania já era conhecida pelos gregos.219
Talvez, o primeiro registro histórico de emprego do vocábulo “tyrannos” tenha
sido na literatura, por meio do livro de Arquíloco.220 O poeta lírico e soldado grego,
nascido na ilha de Paros, ao narrar o contexto da usurpação do trono lídio, teria dito:
“Não me preocupo em ter a fortuna de Gyges, não sou invejoso, não tenho ciúme do
trabalho dos deuses e não desejo uma grande tirania”. Dessa forma, o raciocínio
que se faz é que, se Gyges representa, de fato, o usurpador do trono lídio,
provavelmente, o vocábulo tenha se originado na Lídia, mas não há evidências
exatas de que tal constatação seja verdadeira, trata-se, portanto, de apenas uma

preciso reconhecer que isso não esclarece o papel e a importância que teve para esse
desenvolvimento.” (BIGNOTTO, Newton. O Tirano e a Cidade. São Paulo: Discurso Editorial, 1998, p.
14-15)
218 MOSSÉ, p. 169 apud BIGNOTTO, 1998, p. 15
219 ANDREWES, A. The Greek Tyrants. Londres: Hutchinson’s University Library, 1957 apud
BIGNOTTO, Newton. O Tirano e a Cidade. São Paulo: Discurso Editorial, 1998, p. 16.
220 BIGNOTTO, Newton. O Tirano e a Cidade. São Paulo: Discurso Editorial, 1998, p. 16 citando
ANDREWES, A. The Greek Tyrants. Londres: Hutchinson’s University Library, 1957. Arquíloco (ou
“Arquíloco de Paros”, 700-650 a.C.) Poeta lírico arcaico e soldado grego nascido na ilha de Paros,
considerado o criador de poesia iâmbica e cuja obra foi comparada a poesia de Alceu e de Safo de
Lesbose, entre os antigos, colocado em pé de igualdade com Homero. Filho de um poderoso nobre,
Telesicles, já adolescente viajou como soldado mercenário para a colônia grega de Tasos, em
obediência a uma profecia do oráculo de Delfi. Também pesou em sua decisão de deixar a ilha natal,
o seu desapontamento pessoal com Lícambes, um cidadão de Paros, que tinha-lhe prometido sua
filha Neóbule em casamento, mas depois voltou atrás em seu consentimento. Uma das histórias
desta época, conta que quando pai o impediu que ele se tornasse seu genro, o jovem poeta escreveu
uma sátira tão venenosa sobre o pai da moça que ambos, pai e filha, suicidaram-se. Ele escreveu
poemas satíricos, e teve por causa daqueles muitos inimigos. Escreveu principalmente iambos, sendo
um dos primeiros e mais notáveis representantes do gênero, e de sua obra conservam-se apenas
fragmentos e muito pouco sobreviveu deste poeta, inclusive informações sobre seus últimos anos de
vida. Parece que depois de alguns anos em Taros, esteve em Esparta, viajou pela Magna Grécia e
esteve no sul da hoje Itália, antes de voltar a morar em sua ilha natal, onde teria morrido durante a
guerra contra os Naxos. O primeiro grande cultor do metro iâmbico, também foi exímio no verso
elegíaco e compôs hinos e elegias. Talvez tenha sido o poeta que mais amplamente trabalhou com a
diversidade temática possível para o gênero lírico, uma vez que além da invectiva, também compôs
poemas relativos a temas diversos, como, por exemplo, a guerra e o convívio social cotidiano,
perpetrando, originariamente, gêneros e subgêneros líricos. Iambo ou jambo é uma unidade rítmica
do poema, formado por uma sílaba átona e uma sílaba tônica e comumente utilizado nos versos
decassílabos, tanto heróicos quanto sáficos, e nos dodecassílabos alexandrinos, algumas vezes
associado a um peônio de quarta. É o metro utilizado nos epodos e nos poemas de invectiva
(maledicência) de modo geral. (Disponível em: < http://dec.ufcg.edu.br/biografias/Arqloc00.html>.
Acesso em: 06/03/2015).
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hipótese221. De qualquer forma, nota-se que, mesmo antes do século VII a.C. (onde
conforme já mencionamos a palavra já era conhecida pelos gregos), mas,
notadamente, já a partir do século VI a.C., verifica-se que o vocábulo tirania já havia
assumido certa popularidade, pois o legislador Sólon já o empregava de forma
explícita e direta, sem receio de ser incompreendido. A partir daí, o vocábulo é
encontrado em textos de vários escritores de política. Não obstante a carga
semântica negativa que o vocábulo traz em si, em alguns autores “trágicos”, ele
aparece associado ou em substituição ao termo “basileus”,222 sem, contudo,
apresentar uma conotação negativa.223
Assim, insta ressaltar, de uma maneira bastante incisiva, a fim de evitar-se
maiores equívocos, que o conceito de “tirania” nem sempre foi compreendido na
mesma perspectiva conceitual que hoje é admitida e empregada pelas ciências que
estudam o assunto, tais como a ciência política, a sociologia e a filosofia geral e a
própria Filosofia do Direito. É só a partir daí que conseguiremos vislumbrar, de fato,
o elo que liga as realidades (aparentemente distintas) do poder e da autoridade à
atmosfera da tirania, e essa compreensão é assaz importante, sob pena de
conformarmos um raciocínio incompleto da questão.
Por outro lado, a sedimentação dessa conotação negativa, associada

ao

termo “tirania” só vai acontecer com a evolução do pensamento político, histórico e
cultural. Essa imagem levou séculos para cristalizar-se no seio do

pensamento

grego. Durante um determinado período da História, a afirmação de que alguém era

221 ANDREWES,

1957 apud BIGNOTTO, 1998, p. 16.
“Basileus” é um termo grego e título que tem significado vários tipos de monarcas da história.
Seu significado é talvez mais conhecido em Inglês como "King" ou "imperador". Utilização mais
conhecida do título é pelos imperadores bizantinos, mas também tem uma longa história de uso para
as pessoas de autoridade e soberanos na Grécia antiga, bem como para os reis da Grécia moderna.
As formas femininas são Basilissa, basileia, Basilis, ou o Basilinna arcaico, que significa "Queen" ou
"Imperatriz".
A
etimologia
da
basileus
não
é
clara.
(Disponível
em:
<http://finslab.com/enciclopedia/letra-b/basileus.php>.
Aceso
em
06/03-2015).
Também
“Reconduzindo-nos a este momento inaugural, o autor põe em foco esse regime gêmeo, a tirania,
que nasce como resultado do trauma provocado pela ruptura coma autoridade do Basileus e da
aristocracia do mundo Homérico. Momento raro e grave, em que os fios com o passado seccionaramse e em que as novas possibilidades de vida se oferecem de chofre a uma inteligência ainda tateante
e como que embriagada com sua fresca liberdade.” (MIRANDA FILHO, Mário. Ambivalências da
fundação. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 12(1): 219-224, maio de 2000. Disponível em: <
http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial /site/images/stories/ edicoes/v121/ambivalencias.pdf>.
Acesso em: 06/03/2015.
223 ANDREWES, 1957, apud BIGNOTTO, 1998, p. 16.
222
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um tirano, poderia significar apenas que ele detinha o poder, mas não exatamente
que fosse um carrasco ou constituísse num governo opressor e autoritário.224
Malgrado o fenômeno da “tirania” não seja o objeto central de nossos
estudos, consideramos oportuno realizar alguns apontamentos que nos possibilitem
acompanhar, minimamente, sua evolução política. É bem provável que alguns
fatores tenham, de fato, ocasionado o surgimento da figura do tirano:
Se procuramos determinar os fatores que contribuíram para o
desenvolvimento da tirania, parece que podemos distinguir duas
séries, que derivam de uma origem comum: os progressos técnicos
realizados no mundo grego entre o século IX e o VII a.C. Séculos
que tiveram importantes repercussões, de um lado no domínio da
produção e da vida econômica, de outro lado no domínio militar.225

Do ponto de vista econômico, podemos dizer que essa expansão influenciou
não apenas o surgimento do tirano, mas também muitos aspectos do modo de vida
da Grécia antiga. O aperfeiçoamento da qualidade de alguns produtos desencadeou
a oportunidade para novas relações comerciais, conferindo maior importâncias às
trocas, até então inexistentes nas cidades voltadas para a guerra e para suas
próprias necessidades. A presença de estrangeiros e novas ideias revolucionou
velhas ideias, ao mesmo tempo em que também patrocinou o crescimento de
estruturas sociais arcaicas.226 Curiosamente, num primeiro momento, esse
aquecimento da economia regional, na Grécia daquela época, forjou o terreno
propício para uma espécie de surgimento do fenômeno tirânico.
Num segundo momento, especula-se que a crise agrária que assolou a
Grécia, em meados do século VII a.C. tenha contribuído também para o surgimento
da tirania. Por último, os implementos na metodologia utilizada para a guerra, na
época, projetaram “politicamente” na sociedade homens que, até então, viviam o
anonimato da vida bucólica do campo.227 Com o surgimento e manutenção do
chamado exército de hoplitas,228 operou-se certo grau de sofisticação do armamento
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bélico da época, assim como, caíram por terra alguns dos privilégios da aristocracia
guerreira, abrindo o caminho para a aparição de lideranças do próprio povo. Essas
lideranças prometem vingança contra a aristocracia, transformando-se em tiranos.229
Estima-se, ainda, que quando a cidade de Argos atinge determinado estágio de
supremacia militar, seu governante, mesmo tendo chegado ao poder pelos meios
legais e hereditários, tenha se tornado um “tirano”, deixando de agir, então, como
um “basileus”.230
Não que as lideranças daquele período grego quisessem, talvez até o
almejassem também, de fato, mas o que se sabe é que o modo de exercício do
poder e do governo era propriamente uma necessidade da sociedade daquela
época. A iminência de guerras e as constantes ameaças de tragédias eram uma
tônica na vida daquele povo. Um mecanismo importante que equilibrava essas
tensões, servindo como ligação entre o rei e seus súditos era a mantença de um
conselho.231
Assim, as mudanças nos processos sociais e produtivos ocorridos no mundo
grego, principalmente, a descoberta de novas técnicas agrícolas e a expansão das
fronteiras comerciais vão delineando uma lenta e progressiva transformação nas
estruturas sociais do poder. Como consequência, a aristocracia ganha mais poder e
famílias tradicionais para a sociedade da época (Eupatridae em Atenas e
Bacchiadae em Corinto) vão ocupando o lugar dos reis e de sua dinastia, já os
“aristoi” “eram governantes que se sentiam no direito de sê-lo pela simples filiação a
um ramo familiar ou a uma suposta história gloriosa, que os ligaria diretamente aos
deuses”. Em síntese, pode ser afirmado que: “A força da aristocracia residia não
somente no monopólio da máquina política, mas numa reforçada posição nas
estruturas sociais e religiosas do Estado.”232 Concomitantemente a esse processo
(domínio dos aristocratas, crise agrária e expansão do comércio) os
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detentores do poder econômico passaram a reivindicar uma maior participação no
poder político, criando uma atmosfera de miséria e coerção para com aqueles que
estavam à margem do sistema.233 Mudam-se a partir daí, as noções de autoridade,
virtude e justiça, dando vazão a “um mundo mental altamente complexo e bem
elaborado: o mundo homérico”.234 Essa descrição da nova realidade foi um fator
preponderante para a abertura a novos questionamentos:
O mundo homérico correspondia a uma comunidade estruturada em torno
de um pequeno núcleo de habitantes em constante conflito com outras
comunidades e por isso em grande dependência da ação guerreira. Os
poemas descrevem um mundo no qual não há moeda e um grande valor é
atribuído à posse da terra e de bens como casas e mesmo produtos
agrícolas.235

O mundo homérico está calcado na principiologia do “agathós” que pode ser
compreendido como o “Fazer aquilo que o meu papel exige, fazê-lo bem, utilizando
as habilidades necessárias para fazer aquilo que alguém naquela posição deve aos
outros (...)”236. “Agathós” é o sinônimo de bom, ao passo que “areté” é a excelência
ou a própria virtude. Nesse contexto, “areté" representa a virtude do rei guerreiro,
habilidade altamente valorizada pela sociedade grega.237 Lado outro, “kakos”
representa o que não cumpre seus deveres, ou mesmo, aquele que sua obrigação
não se revela importante para o contexto das cidades.238
Na prática, a sociedade grega viu duelar as duas faces opostas da virtude
humana, “agathós” e “kakos”. Essa disputa criou um clima de permanente tensão,
concentrando, de um lado, o enaltecimento dos valores próprios da aristocracia e, do
outro, homens que não possuíam bens ou boa origem familiar. Estava instaurada a
ambiência ideal para o surgimento da tirania e da democracia, não um fim em si
mesmo, senão uma alternativa para a sobrevivência das cidades.239
No contexto político de Atenas, a história revela algumas diferenças. Os
primeiros registros do fenômeno da “tirania” só aparecem mais tarde naquela cidadeestado. Aspecto notável do ponto de vista histórico, é que os tiranos mais
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célebres de Esparta escreveram seus nomes na história exatamente por não
apresentarem as características típicas, esperadas pela sociedade daquela época,
verificáveis nos tiranos tradicionais do universo grego.240 Essa outra perspectiva,
que revela a influência desses personagens na literatura e na existência política da
Grécia, algumas vezes não tão clara a partir do registro dos historiadores, só nos é
possível pela força dos textos poéticos e das reflexões filosóficas, fontes de certo
modo alternativas, para nossa investigação.
É bem possível que o início da tirania, em Atenas, tenha sido marcado por um
fato ocorrido pelos idos de 632 a.C., numa ocasião, onde, supostamente, Cilon ao
ver-se casado com a filha de um tirano megárico, teria se apossado da Acrópole
com tropas emprestadas por seu sogro, não obtendo a chancela do povo, teria
fracassado.241
No começo do século VI a.C. Atenas vivia sob a iminência de uma crise
generalizada, porquanto, a produção legislativa de Dracon242 não atendia os anseios
da população, desassistindo as partes em litígio,243 o que agravava a situação.
Eis que surge, então, uma importante participação nesse capítulo da história:
um personagem lendário, dotado de ações e preceitos nobres, os quais revelavam o
conteúdo virtuoso e probo de seus pensamentos e frustrava a expectativa de
ambiciosos, tornando-os irascíveis e resistentes àquela maneira de conduzir a polis.
Sólom, célebre legislador de Atenas, soube emprestar para a sociedade de sua
época um conjunto de virtudes até então inimagináveis para aqueles que eram
favorecidos pelas esferas do poder. Nesse passo, o próprio Aristóteles dignifica o
pensamento e as ações de Sólon ao admitir o que a história também confirma sobre
Sólon, pois “preferiu a honra e a salvação do Estado à própria grandeza, ele que
poderia submeter todos a sua autoridade e se transformar no tirano de Atenas”244
Embora ocupasse a posição mais propícia para o exercício da tirania, Sólon
legislou com retidão e equidade, sem atender os apelos das vaidades e ambições
240 Ibidem,
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que era esperado pela sociedade. Por sua postura, é considerado pela história da
Filosofia como um verdadeiro anti-tirano. Sólon é, portanto, um legislador diferente,
primeiro a confrontar, propriamente, essa dimensão dúbia da política, relativa às
tensões entre Democracia e Tirania, “distante do mito, pelo conhecimento humano
que tem das coisas da política; distante dos homens, que não sabem visar a coisa
pública senão do ponto de vista da particularidade”.245 Ao contrário do que
tradicionalmente se poderia prever, Sólon demonstrou para a história que “há
poucos homens providenciais, que assumem o poder resistindo ao desejo de
confiscá-lo em proveito próprio”.246
Ao final, Sólon deixa Atenas e parte para uma viagem ao Egito que, em suas
palavras, duraria dez anos.247 Ele “descobre que não há convivência possível entre a
cidade e o legislador, que as leis devem garantir a continuidade, não os homens”.248
Ironicamente, em suas atribuições de legislador, Sólon decepciona o povo por não
fazer-se tirano, em sua incessante busca por uma realidade mais igualitária, que
dará origem mais tarde à democracia.249 A importância histórica de Sólon, no âmbito
dos estudos sobre poder, mito, tirania e autoridade se revela pelo fato de que ele
“descobriu que seu gestou inscrevia na vida política, no mesmo ato, a figura do
tirano.”250 Sob a mesma perspectiva, “podemos dizer que com Sólon assistimos à
invenção do tirano, ou, se preferirem, à invenção do conceito de tirania e sua
inscrição definitiva na reflexão política.”251 Em síntese, essas são as importantes
relações que unem a tradição política da Grécia antiga ao fenômeno do poder e da
autoridade em nossos dias.

4.2 A ideia do “soberano” para John Austin na matriz do pensamento de Jean
Bodin e Thomas Hobbes
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O pensamento de John Austin é avaliado como sendo uma excepcional
contribuição para a teoria jurídica, no âmbito da filosofia do Direito. Denominado
como teoria analítica do direito (analytical jurisprudence), sua gênese é a teoria de
Bentham, iniciada por esse autor na primeira metade do século XVII e desdobrada
por Austin na primeira metade do século seguinte. Em sua obra, John Austin vai
dedicar-se a esclarecer alguns contornos do Direito, numa reflexão sob uma
perspectiva teórica e contextualizada. Hebert Hart, também despontará, mais tarde,
como outro expoente nessa tradição. A obra intitulada “A Delimitação do objeto do
Direito” constitui-se no texto mais importante de Austin. Nele, o autor analisa os
elementos que distinguem o direito positivo, esclarecendo algumas celeumas que
circundam o tema. Tendo como foco os conceitos de “comando”, “soberano” e
“hábitos de obediência”, o jusfilósofo vai delineando o que, segundo seu
pensamento, seria a “chave do direito”. Seus inscritos correspondem a um
importante marco na discussão de alguns aspectos da teoria geral do direito.252 John
Austin é herdeiro da tradição intelectual dos teóricos Jean Bodin e Thomas Hobbes,
aspecto fundamental de sua teoria que discorreremos adiante.
Iniciemos pelo conceito de “soberano”, cuja importância se deve ao fato de
que os estudiosos, normalmente, por seus atributos de ser supremo e ilimitado,
incumbem a ele o poder de legislar e regulamentar condutas sociais. Nesse sentido,
são palavras chaves no discurso de Austin: soberano, comando, sanção e
obrigação. O Direito tem sua gênese a partir do um conceito inicial e nuclear de
Estado, porquanto ele é quem é o soberano, o possuidor dos poderes superiores
para pacificação de contendas e harmonização do sistema. Impende ressaltar ainda,
que a ótica sobre a qual John Austin apropria-se do sentido da palavra soberano é
uma ótica meramente instrumental, ou mesmo, adjetiva, posto que, não tendo uma
finalidade em si mesma, busca empreender uma leitura originariamente jurídica do
termo, separando-o, em seu estudo, de dimensões outras como a religião e a moral,
pouco importantes para uma análise jurídica do fenômeno.253
Erguendo sua teoria tendo como base o pensamento de Jean Bodin, Austin
parte da ideia inicial de que “todo direito advém do soberano”.254 Para Jean Bodin, o
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poder do soberano revela-se como absoluto, porquanto sua liberdade não pode ser
obstada por nenhum elemento da política, da sociedade ou invenção do homem.
Esse poder, em tese, só poderia ser limitado pelas leis de Deus e da natureza,
argumentação que sustentou regimes monárquicos como os da França e Espanha,
naquela época. Entretanto, é necessário esclarecer que o que Bodin vai defender é
a existência de um poder que não se subordina a outrem, o que não pode ser
confundido com o absurdo de uma força que não se curva ao império das leis, em
outras palavras, para ele, quem se sujeita aos desejos de outrem não pode ser
senhor de sua própria vontade. Bodin sustenta ainda, que o cerne da soberania é o
“império”, ou seja, a autonomia, o poder de mando, ao qual se associa a obediência
legítima, possibilitando ao soberano elaborar as leis.255
Sendo o trabalho de elaboração das leis e garantia de seu cumprimento, as
tarefas basilares da representação do soberano, perante a existência de outro poder
ou força que o faça, estaríamos diante do verdadeiro poder soberano, pois ele é que
cumpriria efetivamente a essência de sua função natural, os outros seriam apenas
os súditos. Bodin segue a trilha dos legisladores medievais, para quem o soberano
seria aquele que, detentor de um direito inalienável, não estaria sujeito às leis
humanas. Em outras palavras, para Bodin, ao soberano compete alterar as leis e,
portanto, não é possível que ele mesmo esteja sujeito às limitações desta mesma
lei, nada o constrange, regula ou obriga. Suas ações dependem exclusivamente de
seu livre convencimento acerca da realidade que o cerca, tal qual, o próprio Deus.
Temos aqui, uma tênue linha que separa o poder absoluto da arbitrariedade, motivo
pelo qual, alguns comentadores classificam as ideias de Bodin como absolutistas.
Em sua defesa, Bodin recupera e transcreve o juramento de sagração do rei de
França, Philippe I, filho de Henri I, em 1508, no qual o monarca diz: “Eu juro em
nome de Deus, todo-poderoso, e prometo governar bem os súditos sob
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guarda e exercer todo o meu poder com justiça e misericórdia (...)” (S.L.R. I. VIII. pp.
196-197). Nesse instante, Bodin admite que, mesmo a despeito de sua própria
teoria, o poder soberano estaria limitado às disposições e regras divinas, sendo,
portanto, um poder político e humano. Exatamente por este motivo, em sua
governança, o soberano deverá pautar sua conduta pelo zelo ao cumprimento das
255
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regras morais que jurou seguir, superiores à ordem jurídica natural humana, na
medida em que está vinculada à vontade divina.256 Desta forma, para Jean Bodin, a
afirmação acerca das limitações que envolvem a figura do soberano é uma questão
controversa, uma vez que o súdito seria incapaz de propor qualquer decisão na
esfera dos conflitos sociais. Do mesmo modo, o súdito também não seria possuidor
de capacidade ética para distinguir o certo do errado, no tocante ao que é comum a
todos, do contrário não seria necessário o soberano. Esse é o motivo pelo qual a
figura do soberano reúne em si a identificação com o indivíduo ou grupo de
indivíduos com capacidade de dar origem às normas.257
Sob outra perspectiva, relacionada ao assunto, Thomas Hobbes vislumbra o
fenômeno da soberania como a possibilidade concreta de indivíduos, ou um grupo
deles, estabelecerem determinado resultado sem que, por isso, possam ser
castigados, desse modo, a lei seria o comando do soberano. Esse comando seria o
resultado de um ato volitivo daquele que detém o poder de imposição, sendo o
castigo uma consequência natural de seu descumprimento. O órgão emissor de tais
ordens não se subordina à esfera de aplicação desses castigos, do contrário não
seria o soberano.258
O próprio Thomas Hobbes vai sustentar esse posicionamento, com um certo
rigor filosófico, mas de uma maneira bastante objetiva, construindo um raciocínio
sequencial em sua teoria:

Em todas as cidades ou corpos políticos não subordinados, mas
independentes, é que um homem ou um conselho, a quem os
membros particulares deram o seu poder comum, é chamado de
seu soberano, e o seu poder, o poder soberano; este consiste no
poder e na força que cada um dos membros transferiu a ele de si
mesmo pela convenção.
(...) E por que é impossível para qualquer homem realmente
transferir sua própria força a outrem, ou para aquele outro recebê-la,
deve ser entendido que transferir o poder e a força de um homem
nada mais é do que pôr de lado ou abandonar seu próprio direito de
resistência àquele a quem ele foi transferido.259
(...) Considerando-se que cada cidadão submeteu a sua vontade a
quem possui o mando supremo na cidade, não podendo empregar
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sua força contra ele, segue-se, evidentemente, que tudo o que este
cometer está a salvo de punição. Pois assim como quem não tem
força suficiente não pode puni-lo, naturalmente quem não tem direito
suficiente não pode puni-lo legitimamente.260

Partindo-se dessas afirmações, é possível compreender o modo pelo qual
Thomas Hobbes concebe a gênese da norma jurídica, ele a visualiza como um fruto
da vontade suprema do soberano, daquele que reúne em si as prerrogativas para
impedir o próprio castigo emitindo suas ações de maneira impositiva aos seus
súditos. Para Jeremy Bentham todo o aspecto inicial que ergue esse edifício teórico
é o elemento “vontade”, de onde também brotam as noções de “comando” e “quasecomando”. Para ele, os “comandos” ou “ordens” são expressões explícitas da
vontade superior, ao passo que os “quase comandos” ou “quase ordens” são o
acatamento a uma expressão tácita da vontade de um superior: Jeremy Bentham
afirma que:261
Uma manifestação expressa da vontade de um superior é uma
ordem. Quando se supõe que uma manifestação tácita de um
superior foi emitida, esta pode ser chamada de ordem fictícia. Se
pudéssemos apelidar palavras como faziam os advogados romanos,
poderíamos falar de quase-ordens.262

A concepção benthaniana agrega, ainda, a essa fundamentação de
“comando”, os conceitos de “obrigação” e “dever”. Para tanto, Bentham postula a
existência de três espécies de “dever”, quais sejam: I – O “dever político ou jurídico”
é aquele que é instituído pelo castigo, ou pela própria vontade dos indivíduos que
detêm a prerrogativa do castigo, indivíduos certos, determinados, superiores
políticos; II – O “dever religioso”, que também é instituído pelo castigo, mas fala-se
em um castigo cuja prerrogativa concentra-se nas mãos de uma pessoa bem
específica, que é o “ser supremo”; III – O “dever moral”, que é uma espécie de dever
instituído por uma classe de motivos, os quais pela instabilidade de quem o aplica, e
da escala de graus que é aplicada, leva o nome de castigo, podendo constituir-se
apenas no reflexo dos danos que decorrem de pessoas incertas ou da comunidade
em geral.263
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Bentham vai defender também que paralela à noção de “comando”,
“obrigação” e “dever” existirá, ainda, uma importante relação denominada “sanção”,
pois: “Sem a noção de punição (isto é, de dor vinculada a um ato, em certa relação,
e a partir de certa fonte) não pode haver noção alguma de direito e de dever”.264 A
esse respeito o próprio Hans Kelsen também ressalta o caráter fundamental desta
ideia sanção, como um elemento componente da própria norma em si. Para
Bentham, a punição associa-se à própria ideia de “dor”, e essa associação implica
não na questão propriamente material, sensitiva ou corporal, mas sim na
possibilidade de que aquele que infringe o comando normativo será alcançado por
uma determinada punição. Em resumo, Bentham trabalha com as categorias
conceituais do “direito”, da “obrigação”, do “direito subjetivo”, da “vontade” e, por fim,
da “punição”.265
John Austin, na obra A delimitação do objeto do Direito, VI lição, vaticina que
uma determinada sociedade política abandona o status de mero aglomerado quando
passa a estar submetida à autoridade de um soberano, do mesmo modo que, os
agrupamentos humanos constituídos por relações de grupos políticos independentes
são uma esfera do Direito que formam o Direito Internacional. Austin acredita, então,
que essa dimensão de “comando-obediência” é que sedimenta a relação de
“soberano” e “súdito”. Do contrário, inexistindo essa relação de acatamento e
submissão de vontades, ou mesmo algum tipo de resistência às deliberações do
soberano, estaríamos diante de um “estado de natureza” ou “estado anárquico”,
conforme Austin.266
Austin define como fundamentos ou pressupostos de existência da figura do
soberano à verificação de seis características, ínsitas à condição de governante,
quais sejam: I – O soberano deve ser determinado, pois a origem de suas
deliberações deve ser de todo conhecida, em suas próprias palavras: “Se o indivíduo
ou corpo soberano não estivesse determinado ou definido, não poderia mandar de
modo expresso ou tácito, e não poderia ser objeto de obediência pelos súditos da
comunidade”267; II – A prática da obediência deve ser um hábito para a sociedade,
pois não há que se falar em obediência eventual, esporádica ou passageira, atos
264 SGARBI,
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isolados de obediência não geram a relação de soberania, a esse respeito Austin
informa: “Quando a generalidade de seus membros obedece a um superior
determinado, porém a obediência é ocasional e transitória e não habitual ou
permanente, então a relação (...) não é de soberania e sujeição.”268 III –

A

obediência se verifica no comprometimento da maioria dos membros do
agrupamento, pois: “Para que uma sociedade determinada possa formar uma
sociedade política, a obediência habitual deve prestar-se pela generalidade ou
grosso de seus membros.”269 IV – O soberano deve ser comum e determinado; V –
O soberano não obedecerá com regularidade a ninguém, porquanto: “Para que a
sociedade em questão possa formar uma sociedade política e independente, esse
superior determinado não deve obedecer habitualmente a nenhum outro superior.”270
VI – O soberano é aquele que comanda “sem restrições jurídicas”, Austin entende
que essa característica é fundamental para atestar-se a existência do verdadeiro
soberano, do contrário, eventuais resistências à sua capacidade legislativa
importariam em grave contradição.271 Para Austin é preciso deixar evidente que:
Da diferença específica de uma lei positiva e da natureza da
soberania e de uma sociedade política independente se segue que o
poder de um monarca propriamente dito ou o poder de um corpo
soberano com respeito a sua capacidade soberana e colegiada não
é suscetível de limitação legal. Um monarca ou corpo soberano
obrigado por um dever legal estaria sujeito a um soberano mais
importante ou superior; é dizer, um monarca ou corpo soberano
obrigado por um dever legal seria soberano e não soberano ao
mesmo tempo. Um poder supremo limitado pela lei positiva é uma
clara contradição nos termos.272

Uma realidade bastante visível na teoria de Austin é que toda ela está em
torno de uma espécie de relação de dominação exercida por aquele soberano que
detém o comando diante de seus súditos. Essa relação precisa ter uma origem
certa, precisa e determinada, não podendo ter como origem qualquer pessoa.
Austin verifica que no âmbito da sociedade apenas uma divisão política é
possível: a divisão entre soberano e súditos. Para ele, o soberano pode apresentar-
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se sob a forma de duas facetas: soberanos monocráticos ou soberanos colegiados.
Austin está dizendo, assim, que a figura do soberano pode ser representada de
forma individual (por um único indivíduo) ou coletiva (por um grupamento deles).
Sendo um único indivíduo, temos a “monarquia”, ao passo que na ocorrência de
mais de um integrante teríamos uma “aristocracia”. Dentro de uma análise
estritamente numérica Austin explica que as “aristocracias”, por sua vez, ramificarse-iam em: “oligarquias”, “aristocracias propriamente ditas” e “democracias”.273
A ausência de empirismo, o aspecto ficcional, e o caráter inútil das teorias
contratualistas, diz John Austin, faz com que ele não reconheça sua legitimidade. A
tentativa de delimitar um pacto civil fundamental é insana, para Austin, pois ao tentar
apontar a causa dos deveres dos súditos para com o soberano percebe-se o quanto
essa causa é supérflua se comparada com outras causas mais importantes, do
mesmo modo que sua comprovação, também, é um processo complexo.274 A
constatação feita por Austin, acerca do contrato social, é a de que, se considerarmos
que nenhum acordo fictício poderá obrigar alguém, teríamos que optar por um
acordo, que, eficaz de alguma forma, obrigaria o próprio soberano. Ocorrendo esta
hipótese (soberano submetido às disposições de um pacto social) não haveria mais
que se falar na representação do “soberano”, pois instaurada uma relação de
subordinação, aniquilar-se-ia todo o fundamento do “soberano”.275 Essa manifesta
inferência, baseia-se num raciocínio que não se curva às tradições da alegoria, e
não admite como fundamento teorias que não reúnam conceitos mais práticos. Ao
considerar a relevância do papel das leis positivas, no espaço de atuação do
soberano, e tendo reconhecido que o soberano é, de per si, aquele que exerce o
comando sem ser comandado por outro superior, John Austin vai legitimar a
autoridade do soberano com base no aspecto da “sanção”.
Os ordenamentos jurídicos contemporâneos têm, na sanção, uma maneira
eficaz de chamar o jurisdicionado ao cumprimento da norma. É dizer, que, numa
dimensão “repressiva”, através da punição estabelecida pelo Estado (sanções
negativas) àquele que descumpre a norma, visa-se, exatamente, estimular seu
cumprimento. Entretanto, modernamente, admitem-se e estimulam-se, também, as
chamadas sanções premiais (ou sanções positivas), que são “o benefício conferido
273 Idem.
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pelo ordenamento como incentivo ao cumprimento de determinada obrigação.”276
Dessa forma, as duas modalidades de sanção cumprem sua atribuição de trazer
eficácia ao cumprimento das decisões do soberano, na medida em que “têm em
comum o reforço do cumprimento das normas, porém o fazem de forma antagônica:
as negativas castigando o infrator (...), as positivas, premiando o que o cumpriu.” 277
Para Austin, o conceito de sanção pode ser definido, a priori, como o mal
causado pelo soberano àqueles que se recusam a obedecer às ordens emanadas
por ele, em outras palavras seria um “dano” causado ao indivíduo desobediente, ou
“dano que provavelmente se aplicará no caso de desobediência de uma ordem ou
no caso de transgressão de um dever.”278 Ao contrário do que é idealizado por
outras teorias, em Austin não se concebe a ideia de sanção positiva ou premial,
porquanto, em seu conceito está incita a noção de que ela seria um “mal”,
justificado, causado ao súdito insubmisso. Há, também, nesse sentido, uma alusão
clara aos efeitos do “medo”, suportado por aqueles que se encontram na condição
de súditos, pela expectativa de que, diante de eventual desobediência pesaria sobre
eles sob a forma de punição.
O filósofo Austin esclarece que os “comandos”, em sua dimensão de ordem,
são instituídos por uma espécie de “instância especial”, porquanto são “normas
positivas”.279 Essa característica é, de fato, o que distingue o direito positivo do
direito natural, bem como o aspecto da própria moral. Para Austin, os “comandos”
são a expressão do desejo emanada por um ser racional, inteligente para que outro
ser também racional e inteligente faça algo ou omita-se.280 Finalmente, a Lei é
concebida como uma ordem de prestações positivas e negativas, no tocante a fazer
ou deixar de fazer algo.281
Uma limitação da teoria de John Austin é que ela não foi capaz de alcançar e
discutir com a profundidade necessária “o fundamento do poder do soberano”,
reverberando, assim, em nossa investigação acerca do “fundamento místico da
autoridade”. Contudo, John Austin foi bem sucedido em sua tentativa de reflexão
sobre aspectos sociológicos elementares ao estudo da fundamentação sobre os
276 AUSTIN,
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componentes da autoridade e da lei, numa perspectiva bastante abrangente. Com
espeque no pensamento clássico Austin vai buscar sua fundamentação na
consagrada doutrina consagrada do teórico contratualista Thomas Hobbes e de
Jean Bodin, um dos primeiros teóricos a reconhecer no Estado a presença de um
poder soberano, hábil a resolver as demandas da sociedade. Desse modo, John
Austin, ainda que limitado por aspectos sua teoria, nos possibilita uma importante
reflexão teórica sobre o assunto.

4.3 A Doutrina dos dois corpos do Rei

A teoria dos “Dois corpos do rei” surge entre a classe de juristas da Idade
Média, sendo sistematizada, mais tarde, em 1957, pelo historiador Ernst
Kantorowicz, na obra que intitulou: “Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia
política medieval.” O contexto do livro é o cenário das monarquias europeias e, mais
especificamente, a monarquia inglesa.
Através da análise de documentos históricos, Ernst Kantorowicz vai sustentar
que os reis medievais não possuem apenas um corpo. Tendo o monarca um corpo
físico, material e carnal como todos os homens, ele possui, também, um corpo
jurídico, invisível, imaterial e simbólico ou místico. O primeiro é dimensão humana,
inerente a qualquer pessoa, o segundo, por sua vez, representa a função da qual
está investido. O primeiro é falível, mortal, o segundo, ao contrário, nunca morre. Do
mesmo modo, Kantorowicz afirma que esse raciocínio se aplica a Pólis que possui
também sua dimensão física e política.
A obra “Os dois corpos do rei” é um ensaio sobre teologia política medieval,
como o próprio título nos informa, ressalte-se. Essa apropriação que a Política e a
Filosofia fazem das questões ditas teológicas tem não uma, mas uma série de
justificativas. Para o Cristianismo, a figura de Jesus Cristo, enquanto messias e
salvador, é a própria representação fenomênica de alguém que, feito homem em
carne e matéria, não deixou de ser Deus em meio a outros homens também em
carne e matéria. Essa natureza dual do homem-deus é que possibilitou a ele viver
como homem e suportar sofrimentos físicos impróprios à condição humana, como a
peregrinação no deserto e a saga da crucificação. Superada essa via crucis ele
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ressurgir como o deus-homem triunfante, e isso se deve a sua dimensão invisível,
sobrenatural, imaterial, divina e mística.
A designação corpo político ou corpo místico na obra de Kantorowicz é
utilizada, praticamente, sem distinção, impende ressaltar inicialmente.282 Isso tudo
porque a intenção do autor talvez seja apenas a de diferenciar duas dimensões bem
específicas, a saber: uma dimensão física e outra teórica, inerente ao cargo “público”
e suas atribuições legais. Nesse sentido, Kantorowicz vai agregar em sua obra uma
fundamental referência feita pelos Advogados da Coroa, reunidos na Escola de
Direito de Serjeant, na qual eles expressam:

Pois o Rei tem em si dois corpos, a saber, um corpo natural e um
corpo político. Seu corpo natural (se considerado em si mesmo) é
um corpo mortal, sujeito a todas as enfermidades que ocorrem por
natureza ou acidente, à imbecilidade da infância ou da velhice e a
defeitos similares que ocorrem aos corpos naturais das outras
pessoas. Mas seu corpo político é um corpo que não pode ser visto
ou tocado, composto de política e governo, e constituído para a
condução do povo e a administração do bem-estar público, e esse
corpo é extremamente vazio de infância e velhice e de outros
defeitos e imbecilidades naturais, a que o corpo natural está sujeito,
e, devido a esta causa, o que o rei faz em seu corpo político não
pode ser invalidado ou frustrado por qualquer incapacidade em seu
corpo natural.283

O corpo místico ou político possui uma dimensão mais abrangente que o
corpo físico, porquanto, na medida em que este primeiro é o detentor dos poderes
de decisão, locus original do governante, bem como tem o condão de reunir em si
algumas características que fazem dele, até certo modo, eterno. Na expressão
linguística do próprio Kantorowicz: “o corpo político da realeza manifesta-se como
uma imagem dos espíritos e anjos sagrados porque representa, como os anjos, o
imutável no tempo.”284 Essa propriedade do corpo político reforça seu caráter místico
e sua função, e o distingue de seu correspondente corpo natural ou físico. Do
mesmo modo, também traduz certo grau de ascendência do corpo místico sobre o
corpo físico, e essa característica é reforçada pelo autor em várias passagens de
seu texto. O autor evidencia claramente sua intenção ao mencionar que os dois
corpos do rei constituem-se numa “unidade indivisível, sendo cada um inteiramente
282
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contido no outro”,285 de modo que “não pode haver dúvida em relação à
superioridade do corpo político sobre o corpo natural”286. Isso decorre do fato de que
para o autor “Não somente o corpo político é mais amplo e extenso que o corpo
natural, mas residem, no primeiro, certas forças realmente misteriosas que reduzem,
ou até removem, as imperfeições da frágil natureza humana.”287 Kantorowicz
ressalta, portanto, a superioridade do corpo político ou místico sobre o corpo natural
ou físico:

Conquanto ele [o rei] tenha ou receba a terra em seu corpo natural,
embora a esse corpo natural esteja unido seu corpo político, que
contém sua riqueza e dignidade reais; e o corpo político inclui o
corpo natural, mas o corpo natural é o menor, e com ele o corpo
político é consolidado. Assim, o fato de que ele possui um corpo
natural, adornado e investido da riqueza e dignidade real; e ele não
tem um corpo natural distinto e separado por si mesmo do cargo e
dignidade reais, mas um corpo natural e um corpo político
inseparáveis; e esses dois corpos estão incorporados em uma única
pessoa, e compõem um corpo e não diversos, ou seja, a corporação
no corpo natural, et e contra o corpo natural da corporação. De sorte
que o corpo natural, por meio dessa união do corpo político a si
(corpo político que contém o cargo, o governo e a majestade reais),
é magnificado e pela referida consolidação contém em si o corpo
político.288

Essa perfeita união que é verificada entre as dimensões do corpo natural e do
corpo místico, por vezes, acarretavam algumas aporias conceituais que, com a
habilidade dos juristas medievais, encontrava soluções igualmente inteligentes,
como a própria doutrina dos dois corpos. A despeito dessa “unidade dogmática dos
dois corpos”289, no caso Willion versus Berkley, o juiz Southcote, seguido pelo juiz
Harper, desenhou um argumento original em sede de sentença, vejamos:

O rei possui duas capacidades, pois possui dois corpos, sendo um
deles um corpo natural, constituído de membros naturais como
qualquer outro homem possui, e, neste, ele está sujeito a paixões e
morte como os outros homens; o outro é um corpo político, e seus
respectivos membros são seus súditos, e ele e seus súditos em
conjunto compõem a corporação, como disse Southcote, e ele é
incorporado com eles, e eles com ele, e ele é a cabeça, e eles os
285 Idem.
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membros, e ele detém o Governo exclusivo deles; e este corpo não
está sujeito a paixões como o outro, nem à morte, pois, quanto a
este corpo, o rei nunca morre, e sua morte natural não é chamada
em nossa Lei (como disse Harper) a morte do rei, mas a
transmissão do rei, sem que a palavra (transmissão) signifique que o
corpo político do rei está morto, mas que há uma separação dos
dois corpos, e que o corpo político é transferido e transmitido do
corpo natural agora morto, ou agora removido da dignidade real,
para outro corpo natural. De sorte que significa uma remoção do
corpo político do rei deste reino de um corpo natural para outro.290

Essa transferência da parte imortal de um monarca para seu sucessor, ou
transferência da autoridade do monarca para seu substituto, segundo o conceito de
transmissão do rei, é um dos aspectos basilares da teoria dos Dois corpos do Rei.
Do mesmo modo, é importante entender, consoante essa característica da teoria,
desfazem-se as eventuais incorreções humanas do corpo natural, assim como se
transmite a imortalidade para o rei individual, em relação ao corpo místico. Porém, é
necessário reafirmar que “a capacidade política é invisível e imortal, ou melhor, o
corpo político não tem alma, pois é formado pela política do homem.”291
Mais uma vez Ernst Kantorowicz quer reafirmar que o homem monarca não
pode nunca ser visto e tratado como um homem comum, pois efetivamente ele não
o é, “um ataque contra a pessoa natural do rei (...)”292 é “um ataque contra a
corporação do reino”.293 Assim, os Juristas, outrora denominados pelo Direito
Romano como “Sacerdotes do Direito”, desenvolvem na Inglaterra não apenas uma
“Teologia da Realeza”, mas sim uma “Cristologia Real”.294 A doutrina teológica da
Igreja “(...) ensinando que a Igreja, e a sociedade cristã em geral, era um corpus
mysticum cuja cabeça é Cristo, havia sido transferida pelos juristas, da esfera
teológica para o Estado, cuja cabeça é o rei.”295 Essa concepção que admitia as
“duas naturezas do Deus-homem”296 era um desdobramento do Pensamento de
Paulo Apóstolo, para quem “não existe poder senão de Deus”297 Dessa forma, “A
realeza, por meio dessa terminologia semirreligiosa, era explicitada, de fato, em
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termos de definições cristológicas.”298 Nas definições empregadas pelos Advogados
dos Tudor, o monarca havia se tornado “Papa em seu reino”.299 Destarte, noções
que davam conta do poder papal (poder da Igreja) eram incorporadas ao vocabulário
político-jurídico da época, sustentando as razões para o poder real.
Essa alegoria presente na “Doutrina dos dois corpos do Rei” vai, portanto,
contribuir para uma importante compreensão de questões políticas da época, ao
mesmo tempo em que justificará o protagonismo da figura do Rei sobre

seus

súditos, separando duas esferas, até então, convergentes. Desse modo, a teoria dos
dois corpos do rei transfere a natureza mística e simbólica da figura de Jesus Cristo
para a figura do monarca. Malgrado as críticas que pesaram sobre essa teoria, bem
como a constante preocupação de que ela se prestasse a fundamentar eventuais
pretensões de governos absolutistas, ela se tornou uma construção importante no
cenário da Política e do Direito. A essência da sua filosofia dos “dois corpos do rei”,
serviu e serve, mesmo agora em tempos atuais, para pontificar uma evidente
separação que, hoje, reconhecemos existir de modo fundamental entre a função
pública e o indivíduo em si.

4.4 Força de lei: fundamento e mística

No ano de 1989, Jacques Derrida ministrou uma conferência, na prestigiada
Cardozo School of Law, prestigiada universidade americana de Direito, em Nova
York, cujo título fora “Force de loi Le fondement mystique de l’autorité” (Força de Lei
o fundamento místico da autoridade). Mais tarde, essa conferência seria
materializada na obra de mesmo nome: “Força de lei: o fundamento místico da
autoridade”, com segunda edição lançada no Brasil, em 2010, traduzida por Leyla
Perrone Moisés. O livro constitui-se de duas partes, a primeira parte leva o título “Do
direito à justiça”, cujo texto refere-se à conferência ministrada em Nova York, em
1989. A segunda parte, denominada “Prenome de Benjamin”, foi apresentada em
abril de 1990, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, também nos Estados
Unidos. Esse último discurso, do filósofo franco-argelino, que fomentou discussões
acaloradas nos ciclos dos juristas e filósofos, na verdade, sustentava-se no texto do
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também filósofo Walter Benjamim, intitulado “Crítica da violência: crítica do poder”.
Em ato contínuo, logo após as duas partes mencionadas, segue-se um postscriptum. Toda a obra é, então, organizada em dois textos apresentados por Derrida
para o público em conferências, a última parte, constituída pelo post-scriptum
apresenta as conclusões do autor sobre o texto. Destarte, é dessa forma que, em
mais essa obra, Jacques Derrida promove um resgate acerca da importância da
linguagem e da escrita, inserindo-as no âmago de suas discussões filosóficas.
Preliminarmente, é imperioso ressaltar, por questão de justiça à própria
História, que a expressão “força de lei” deita suas raízes na tradição do direito
romano e no medieval, atraindo para si os significados de eficácia e de capacidade
de obrigar.300 Na idade moderna, durante a Revolução Francesa, propriamente, a
expressão “força de lei” passa a indicar a importância dos atos e decisões estatais
que, à época, eram exarados por força dos atos estatais exarados pelas
assembleias do povo.301 A Constituição de 1791 traz em seu art. 6 a expressão
“força de lei”, sob a perspectiva de seu aspecto intocável, mesmo diante do
soberano o qual não pode alterá-la. É assim que, modernamente, se opera a
distinção entre “eficácia da lei” e “força de lei”. A primeira expressão refere-se ao ato
legislativo válido, capaz de produzir efeitos. Já a segunda, relaciona-se à posição
que a lei ocupa em relação a outros atos do ordenamento jurídico dotados de força
superior à lei, como a Constituição, ou mesmo os de força inferior, como decretos e
regulamentos produzidos pelo Poder Executivo.302 Dessa forma, a expressão “força
de lei” presta-se a distinguir a aplicabilidade da norma de sua essência formal,
“Assim, quando, em Roma, o príncipe começa a obter o poder de promulgar atos
que tendem cada vez mais a valer como leis, a doutrina romana diz que esses atos
têm vigor de lei”303 Essa imiscuissão de um Poder na esfera de atribuição de outro é
um dos aspectos que caracteriza a figura do estado de exceção. Entretanto, não
apenas a interferência no âmbito dos poderes é determinante de um estado de
exceção. Importa considerar, sobretudo, a separação existente entre “força de lei” e
a própria “lei” em si, que, de um lado projeta um contexto da norma em vigor, porém,
não aplicável e desprovida de força e, de outro, os atos que não sendo lei adquirem
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essa força mesma. Nas palavras de Giorgio Agambem, na obra “Estado de exceção”
temos uma definição mais objetiva acerca dos efeitos da lei e de sua ausência: “o
estado de exceção é um espaço anômico onde o que está em jogo é uma força-delei sem lei (...)”304 como tal “é certamente algo como um elemento místico, ou
melhor, uma fictio por meio da qual o direito busca se atribuir sua própria anomia.”305
A reflexão sobre o estado de exceção é, talvez, uma discussão sobre os limites e
possibilidades

da

lei,

e

efeitos

decorrentes

de

sua

ausência

(anomia),

particularmente, em situações onde o Executivo, ou equivalente, desenvolve alguns
instrumentos para desempenhar uma função que lhe é atípica.
No primeiro instante, Jacques Derrida no texto “Força de lei: o fundamento
místico da autoridade” analisa a possibilidade de se alcançar a Justiça pelo viés da
“desconstrução”. Direito e Justiça seriam, então, para o autor, duas realidades
absolutamente distintas. Desse modo, a questão inicial proposta por Derrida é: “a
desconstrução assegura, permite, autoriza a possibilidade de Justiça?”.306 Haveria
essa possibilidade ou a desconstrução apenas tornaria possível “um discurso
consequente sobre a Justiça e sobre as condições de possibilidade da Justiça?”307
Derrida vai iniciar seu raciocínio questionando aspectos de cunho formal, relativos à
linguagem, cuja importância é enfatizada por ele a todo momento, e ele chega a
questionar se o idioma adequado para falar ao público seria o inglês ou o francês. A
despeito desse aspecto, Derrida deixa claro que o questionamento não é uma
discussão estéril, porquanto, nela também está embutida uma das faces da justiça.
Assim, o filósofo franco-argelino conclui que o ideal é pronunciar-se no idioma
daqueles que ouvem sua fala no evento, no local onde sua fala acontece, uma vez
que tal fato seria o mais justo ou julgado justo. Essa preocupação de Derrida devese ao fato de que ele irá utilizar-se, adiante, de expressões inglesas, por isso ele
adverte: “Essa questão de língua e de idioma estará certamente no cerne daquilo
que eu desejaria lhes oferecer à discussão”308. Portanto, é perceptível que há todo
um cuidado por parte do autor de impossibilitar armadilhas linguísticas que geram
interpretações distorcidas: “Existe na língua de vocês, certo número de
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idiomáticas que sempre me pareceram preciosas, pelo fato de não terem nenhum
equivalente estrito em francês.”309
A primeira das expressões utilizadas por Derrida é, exatamente, a expressão
inglesa “to enforce the Law” ou ainda “enforceability of Law or of contract”. Tal
expressão tem como semântica no idioma francês o significado de “aplicar a lei”.
Para Derrida, entretanto, tal tradução não possui a mesma força que o original
inglês, verificando-se que há uma perda da alusão direta, literal, à força oriunda do
interior, reafirmando-se que o direito é sempre uma força autorizada, capaz de se
justificar ou ter aplicação justificada, ainda que essa motivação possa ser objeto de
questionamento, sendo até declarada injusta.310 Derrida então evoca o próprio Kant
ao dizer que não há Direito sem força, reafirmando que a aplicabilidade, a
“enforceability” não se apresenta como um complemento ao Direito, porquanto, a ela
é a força presente no próprio conceito de Justiça enquanto Direito “da justiça na
medida em que ela se torna lei, da lei enquanto direito.”311 O filósofo assevera que, o
termo “enforceability” nos convoca para a seguinte reflexão: “Não há direito que não
implique nele mesmo (...) na estrutura analítica de seu conceito, a possibilidade de
ser ‘enforced’, aplicado pela força.”312
Derrida, então, discorre sobre algumas disfunções que podem advir da
“aplicabilidade” da lei, e uma delas é a dificuldade em se distinguir a aplicabilidade
legítima da lei da violência que se julga injusta, em outras palavras, em que consiste
uma força justa ou uma força não violenta? Para Jacques Derrida, tais
questionamentos vão encontrar resposta no seio das ideias de dois importantes
pensadores: o matemático e filósofo Blaise Pascal e o jurista e humanista francês
Michel Eyquem de Montaigne. De Pascal, Derrida vai utilizar-se da concepção de
que é preciso jungir força e justiça, tornando o justo mais forte, e o forte mais justo,
porquanto, a Justiça sem força seria contradita, bem como a força sem Justiça seria
autoritária. Do pensamento de Montaigne Derrida vai tomar por empréstimo a
concepção do “fundamento místico da autoridade”, para o qual o crédito dado às leis
se deve ao próprio fato de serem leis. É em Montaigne que Derrida encontra suas
principais indagações, como por exemplo: Qual a fonte de onde vem a
309 DERRIDA,
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quem a instituiu? qual é o seu fundamento? A quase impossibilidade de responder
tais questões ocasiona o seu caráter místico. Para tanto, Derrida analisa o
significado do vocábulo francês “Gewalt”, o qual é traduzido como violência, tanto no
francês como no inglês.

313

Porém, Jacques Derrida ressalta que tais traduções não

fazem justiça ao fato de que o vocábulo “Gewalt”, em alemão, também é sinônimo
de poder legítimo, autoridade, força pública.314 Deve ser admitido, portanto, que
“Gewalt” é ao mesmo tempo sinônimo de violência e de poder legítimo, este último
compreendido como a própria autoridade justificada. Como então separar a força de
lei do poder legítimo da força e a violência que instaura essa autoridade, a qual não
poderia ela mesma autorizar-se, não sendo ela nem legal nem ilegal, nem justa nem
injusta?315 Derrida parece dialogar com sua própria consciência de filósofo ao refletir
que “de tudo o que daí decorre, tal questionamento desconstrutivo é, de ponta a
ponta, um questionamento sobre o direito e a justiça.”316 E ele conclui: “Esse
questionamento sobre os fundamentos não é nem fundamentalista nem antifundamentalista.”317 Derrida cita um fragmento de texto do filósofo Blaise Pascal, no
qual ele enaltece as relações viscerais existentes entre a Justiça e a força, bem
como a dependência que existe entre ambas: “A justiça sem a força é impotente [por
outras palavras: a justiça não é a justiça, ela não é feita se não tiver a força de ser
‘enforced’ uma justiça impotente não é uma justiça, no sentido do direito”318 De
maneira conclusiva Pascal finaliza: “É preciso pois colocar juntas a justiça e a força;
e, para fazê-lo, que aquilo que é justo seja forte, ou que aquilo que é forte seja
justo.”319 Disso decorre que para Pascal “não podendo fazer com que aquilo que é
justo fosse forte, fizeram com que aquilo que é forte fosse justo.”320
Jacques Derrida denomina o pensamento de Blaise Pascal como sendo
contrário às correntes tradicionais, bem como escrito sob a influência das leituras de
Montaigne, para quem as leis não são justas nelas mesmas, senão porque são leis.
E é de Montaigne a expressão que o próprio Derrida qualifica como “interessante” e
que dá nome a sua obra: “É verdade que Montaigne havia utilizado uma expressão
313 Idem.
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interessante, que Pascal retoma por sua conta, e que eu também gostaria de
reinterpretar e subtrair à sua leitura mais convencional.”321 Pascal também referencia
Montaigne, sem fazer uma referência direta ao seu nome, no seguinte fragmento de
texto:

“[...] um diz que a essência da justiça é a autoridade do legislador,
outro, a comodidade do soberano, outro, o costume presente; e é o
mais seguro: nada, segundo somente a razão, é justo por si; tudo se
move com o tempo. O costume faz toda equidade, pela simples
razão de ser recebida; é o fundamento místico da autoridade. Quem
a remete a seu princípio aniquila.”322

Montaigne, no dizer de Jacques Derrida, é o responsável por cunhar a
expressão utilizada por Pascal, fato que se depreende diretamente de seus escritos:
“Ora, as leis se mantêm em crédito, não porque elas são justas, mas porque são
leis. É o fundamento místico de sua autoridade, elas não têm outro [...]. Quem a elas
obedece porque são justas não lhes obedece justamente pelo que deve.”323 Nesse
sentido, há uma visível diferenciação que é feita por Montaigne, entre Direito e
Justiça. A reflexão que Montaigne traz a esse respeito é um mote para ele discutir o
papel da autoridade das leis, inserida na relação entre Justiça e Direito, pois “Não
obedecemos a elas porque são justas, mas porque têm autoridade.”324 Para
Montaigne “a autoridade da lei repousa apenas no crédito que lhes concedemos”325
e essa é para ele a justificativa para o caráter “místico” da autoridade de que elas
estão investidas. Montaigne completa: “Nelas acreditamos, eis seu único
fundamento. Esse ato de fé não é um fundamento ontológico ou racional”.
Montaigne afirma ainda que “nosso próprio direito tem, ao que dizem, ficções
legítimas sobre as quais ele funda a verdade de sua justiça”326
Derrida postula, ainda, que o pensamento de Blaise Pascal faz unir Justiça e
força, posicionando a segunda como um predicativo fundamental para a primeira,
tornando a lei uma espécie de “poder mascarado”327 Derrida então defende que
essa questão abordada por Pascal é ainda mais profunda, porquanto, o momento
321 Idem.
322 Ibidem,
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específico de surgimento da justiça e do direito, ou como ele mesmo expressa: “o
momento instituidor, fundador e justificante do Direito”328impõe uma força que é dita
“performativa”329 ou seja “uma força interpretadora e um apelo à crença”330 definindo
uma relação com a força, uma relação cada vez mais intrincada. De forma alguma a
justiça (como sinônimo de direito) estaria, pura e simplesmente, a serviço da força,
ou de um poder de qualquer natureza (social, econômico, político, ideológico), mais
que isso: “Seu momento de fundação ou mesmo de instituição jamais é, aliás, um
momento inscrito no tecido homogêneo de uma história, pois ele o rasga por uma
decisão.”331 Da mesma forma que no momento da “gênese” do próprio direito, ou
seja, na hora da “operação de fundar, inaugurar, justificar o direito, fazer a lei”332
teríamos um ato que é propriamente “um golpe de força”333 uma espécie de
“violência performativa (...) que (...) não é nem justa nem injusta, e que nenhuma
justiça, nenhum direito prévio e anteriormente fundador, nenhuma fundação
preexistente (...), poderia nem garantir nem contradizer ou invalidar.”334 Para Derrida
este é o momento em que o discurso encontra um limite nele mesmo, desafiando
uma estrutura que faz dele mesmo algo “místico” em sua essência. O

filósofo

ressalta a existência de um “silêncio murado na estrutura violenta do ato
fundador”.335 Este hiato, que nos impede de ir além, no dizer de Derrida seria o que
Montaigne e Pascal teriam concebido como sendo o “fundamento místico da
autoridade”, num sentido que para o autor é, a rigor, Wittgeinsteiniano. Derrida sabe
muito bem porque diz isso, pois a experiência do “místico” na obra de Wittgenstein
representa a experiência transcendental, do inefável, do indizível, uma experiência
solitária capaz de mudar as perspectivas do sujeito, numa perspectiva totalmente
metafísica. Para Derrida, é exatamente por esse motivo que o direito é
“desconstruível” pois ele é construído sobre camadas textuais transformáveis,
mutáveis, dinâmicas e até mesmo porque “seu fundamento último, por definição, não
é fundado”.336
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Jacques Derrida elenca três aporias, as quais constituem sua explicação para
a afirmativa de que a desconstrução é a própria Justiça. A primeira delas é
denominada “epokhé” na qual se procede a uma abertura do que se lhe é colocado
através da interpretação e aplicação do direito (“enforceability”). Aqui Derrida mesmo
é quem enfatiza que uma decisão judicial para ser justa e responsável deve ser “ao
mesmo tempo regrada e sem regra, conservadora da lei e suficientemente
destruidora ou suspensiva da lei para dever reinventá-la em cada caso (...) pelo
menos na reafirmação e na confirmação nova e livre de seu princípio.”337 A segunda
aporia narra o processo de assombração do indecidível. Para Derrida, o indecidível
é “não somente a oscilação ou a tensão entre duas decisões”338 mas é também “a
experiência daquilo, que, estranho, heterogêneo à ordem do calculável e da regra,
deve entretanto (...) entregar-se à decisão impossível, levando em conta o direito e a
regra.”339 Derrida afirma que a permanência do indecidível é um fantasma que
assombra o jurista em qualquer tipo de decisão. Uma vez superado esse desafio, se
é que isso é algo possível, já se seguiu uma regra criada ou recriada, ela na é
“presentemente justa, plenamente justa”.340 A terceira aporia toca a urgência que
barra o horizonte do saber, nessa reflexão Derrida ressalta o caráter emergencial
das decisões judiciais, porquanto “a justiça, por mais inapresentável que permaneça,
não espera”341 assim como os próprios jurisdicionados não podem às vezes sofrer
as demoras do sistema. Ainda que tal acontecesse, o momento específico da
decisão é um momento “finito de urgência e de precipitação342 o qual deve “rasgar o
tempo e desafiar as dialéticas”343 Essa é uma das características que ligam o mundo
do direito ao mundo dos fatos, porquanto, o julgador não pode nunca prescindir em
suas decisões de uma análise das consequências advindas de seu ato. Pela análise
dessas três aporias Derrida afirma sua tese de que o Direito não é a Justiça, mas
sim o elemento de cálculo, ao passo que a justiça é incalculável.
A despeito da busca de uma justificativa, ou mesmo, de um “fundamento
místico da autoridade”, expressão que o filósofo franco-argelino Jacques Derrida
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acolheu do livro de Montaigne, ressaltamos a relação existente entre o pensamento
dos primeiros autores e o do jurista Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito.
Ressalte-se que o propósito de Kelsen era, na verdade, o contrário de qualquer
concepção de mística, transcendência ou metafísica. Ao conceber a Teoria Pura do
Direito a pretensão do jurista austro-hungaro era, exatamente, livrar o direito de
qualquer tipo de influência externa por parte de outras ciências ou áreas do
conhecimento, a esse respeito Kelsen afirma que sua teoria “pretende libertar a
ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é seu princípio
metodológico fundamental.”344 Para Hans Kelsen era mais que necessário “evitar um
sincretismo metodológico que obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os
limites que lhe são impostos pela natureza do seu objeto.”345 Kelsen objetivava,
portanto, estabelecer as bases de uma ciência pura em sua essência, sem
interferências e sem os vícios decorrentes dessa intromissão. Para tanto, Kelsen
imaginou um modelo teórico no qual as espécies normativas encontravam-se
dispostas como que em uma pirâmide, na qual a Constituição, lei suprema

do

Estado, responsável por inaugurar a ordem jurídica de um país, pudesse estar no
topo dessa figura. Assim, cada espécie normativa inferior buscaria seu fundamento
de validade na norma que lhe fosse, imediatamente, superior, nas palavras

do

próprio Kelsen: “O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a
validade de uma outra norma.”346 Isso posto, ordenadas dessa forma todas as
espécies normativas buscariam, então, seu fundamento na Constituição, mesmo que
indiretamente. Talvez a maior genialidade dessa teoria ou desse modelo teórico
proposto por Hans Kelsen tenha sido o fato de que a Constituição também buscaria
seu fundamento em uma determinada norma, em específico. Assim, diante do
questionamento sobre o ato de uma norma prestar-se a fundamentar outra, Kelsen
preleciona: “as normas, cujo fundamento de validade está em questão, provêm de
uma autoridade, quer dizer, de alguém que tem capacidade, ou seja, competência
para estabelecer normas válidas.”347 Contudo, há de se ter um limite, um ponto de
convergência, uma origem e um fim, do contrário permanecer-se-ia na eterna busca
da razão última, da norma capaz de fundamentar todo esse sistema, Kelsen mesmo
344 Ibidem,
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afirma que “a indagação do fundamento de validade de uma norma não pode, tal
como a investigação da causa de um determinado efeito, perder-se no
interminável.”348 Sobre essa norma que se apresenta como fundamento de todo o
sistema Kelsen ensina que ela “confere à personalidade legiferante ‘autoridade’ para
estatuir normas”.349 Dito isso, Hans Kelsen completa seu raciocínio e conclui que
“uma tal norma, pressuposta como a mais elevada, será aqui designada como
norma fundamental.”350 Ao definir o conceito de sua “norma fundamental” e, portanto,
trabalhando sua ideia de objetivar o Direito, separando-o das impurezas decorrentes
de seu envolvimento com outras ciências, Kelsen cria um modelo matemáticojurídico,

mais

exato,

pragmático,

direto.

Entretanto,

ao

final,

diante

do

questionamento acerca de que norma poderia fundamentar a própria Constituição,
ou em outras palavras, qual seria, então, a natureza da “norma fundamental”, Kelsen
responde atendendo aos apelos da metafísica: “A “norma fundamental” não é,
portanto, o produto de uma descoberta livre”351. Além de tudo, tal norma dita
fundamental “não é uma norma material que por seu conteúdo ser havido como
imediatamente evidente, seja pressuposta como a norma mais elevada da qual
possam ser deduzidas normas de conduta humana através de uma operação
lógica.”352 Para Kelsen, parece não restar dúvidas da dimensão transcendente de
sua norma fundamental. Mesmo almejando fazer do Direito uma ciência pura,
parece ser inequívoco que Kelsen tem em sua consciência de que a resposta para
esse dilema jurídico encontra-se além da física, tanto que ele afirma: “A norma
fundamental não é, portanto, o produto de uma descoberta livre.”353 Ao desenhar um
modelo teórico conduzido por uma “norma fundamental” que não é “posta”, mas sim,
“pressuposta” Kelsen chega a render-se ao imaterial, quando explicita em seu
conceito que: “pode a norma fundamental, na sua descrição pela ciência jurídica, ser
designada como a condição lógico-transcendental dessa interpretação”354 e isso
decorre do ponto de vista do aspecto da pressuposição da norma fundamental. Por
esse motivo, e pela maneira que a Teoria Pura do Direito se apresenta, ousamos
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defender que há também em Kelsen um pouco de fundamentação mística na
autoridade representada pela norma fundamental.
Na segunda parte do livro, que carrega o título de “Prenome Benjamin”,
Derrida discute aspectos de um texto do filósofo Walter Benjamin denominado “Zur
Kritik der Gewalt” (Crítica da Gewalt). Consoante dito, alhures, Gewalt, em alemão,
designa a violência enquanto poder legítimo. Derrida afirma que a posição adotada
por Walter Benjamin representa a crise do modelo europeu de democracia, sendo a
Alemanha o epicentro dessa crise. Jacques Derrida tenta delinear uma crítica a
Gewalt, especificando que para Walter Benjamin existiria uma distinção clara entre
as duas formas de violência, quais sejam: uma violência fundadora, que institui o
direito, e uma violência conservadora que mantém a permanência e aplicação do
direito. Do mesmo modo, ter-se-ia uma violência fundadora do direito, compreendida
como sendo mística, e uma violência destruidora do direito, tida como divina. A
questão apreciada por Derrida, nessa parte do texto, refere-se à violência que surge
do ambiente institucional, a violência que sendo superior à lei parte do próprio
aparato dos governos. Derrida vê nisso tudo uma espécie de estado de exceção,
onde o aspecto externo da violência chega a ser uma questão sem saída. A partir
daí a conclusão aponta para o fato de que sempre coexistirão a enforce the Law e a
Gewalt, ou seja, sob uma ou outra forma, a violência sempre terá espaço em nossa
sociedade.
Diante de tudo que já fora dito, discutir o “fundamento místico da autoridade”
não é tarefa das mais fáceis. Há na essência da discussão, ou seja, no momento
fundador da autoridade um natural sincretismo com as questões do poder, do mito,
da força e da violência, mediadas pela voz do Direito. O mérito da desconstrução
derridiana é que ela avança nesse percurso, superando limites teóricos e adotando
um raciocínio metafísico mais lógico, sem grandes artifícios, e sem ceder tanto aos
influxos do sobrenatural, do sagrado, porém, abrindo-se, de maneira mais branda, a
uma possibilidade de experiência do místico, enquanto uma realidade. O
hermetismo do discurso derridiano torna-se mais inteligível na medida em que
compreendemos, realmente, a que o autor se propõe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O texto de Jacques Derrida intitulado “Força de Lei: o fundamento místico da
autoridade” demonstra uma densidade filosófica muito grande. Paradoxalmente,
Derrida produz uma reflexão que, ao mesmo tempo, consegue ser econômica e
analítica, curta e profunda, hermética e inteligível, leve e densa.
No opúsculo Força de Lei Derrida mergulha no universo da discussão sobre a
natureza da autoridade e suas viscerais relações com a força, a violência e o Direito.
Derrida é o filósofo dos pequenos instantes, o qual torna todas as circunstâncias um
pretexto para meditar sua filosofia, aplicando a sua desconstrução do edifício
metafísico. O filosofo consegue enxergar Filosofia no trivial dilema da escolha do
idioma que vai utilizar em sua Conferência. Para Derrida, nesse pequeno aspecto
pode estar implícito algum grau de injustiça, questão importante para quem

se

propõe a discutir a própria Justiça.
No universo das várias teorias da justiça, Derrida inova ofertando também
uma importante contribuição. A clássica indagação “o que é a Justiça?”

possui

muitas respostas, mas ainda suscita discussões e produz filosofia. Partindo-se do
princípio que a obra veio de uma discussão sobre a “Desconstrução e a
possibilidade de Justiça”, nos foi necessário proceder a um resgate de conceitos
iniciais para uma melhor compreensão dos objetivos do autor. Inserido na tradição
do pós-estruturalismo, Derrida é aquele filósofo que ousou unir as pontas da
Literatura e da Filosofia, suportando o ônus de ser taxado como um filósofo que não
fazia filosofia, mas sim obra literária.
Força de lei é, portanto, o argumento inicial na discussão proposta por
Derrida para caracterizar situações em que, historicamente, havia uma necessidade
do soberano de legitimar o caráter impositivo de suas decisões, em face dos súditos.
A partir daí, Derrida inicia sua reflexão a partir da violência que ele enxerga presente
nessa ação. A autoridade revela-se ai em sua face mais nefasta, a imposição, o
vazio, a tirania. E em que se sustentaria essa autoridade? em que ela se baseia?
qual a sua natureza enquanto motivação para que ela exista? O filósofo francoargelino não tem essa resposta, por isso, vai buscar em Montaigne o argumento de
que as leis são aquilo que fazemos que elas sejam. Esse entendimento é expresso
por Montaigne quando diz que as leis são válidas porque cremos nelas, não existe
outro fundamento, este é o único.
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O texto poderia até soar, num primeiro momento, como um argumento
meramente filosófico, proposto para decompor verdades que só dizem respeito ao
universo complexo e às vezes ignoto da Filosofia. Nessa hora, Derrida chama o
interlocutor à responsabilidade, em sua terceira aporia, ao discutir a urgência que
perpassa o instante da decisão e o caráter solitário do ato. O Direito é o elemento de
cálculo, enquanto a justiça, esta seria incalculável, primeiro é baseada em regras
administráveis, segundo tem no infinito sua própria razão.
O Direito não pode, porém, dissociar-se de seu caráter violento, pois não há
como pensar em Lei sem pensar em força, é a Lei quem exige o instante da força, é
nela que o Direito se apoia. No cerne de sua compleição estariam, portanto,
processos de uma matriz violenta, cruel na etimologia do conceito, essa seria a sua
essência. Baseado em Walter Benjamin, Derrida elabora uma argumentação onde,
claramente, sustenta que o Direito forma-se através de um processo de violência
fundadora, que cria a realidade do Direito, institui seu conteúdo, e uma violência
conservadora que garante sua aplicação e sua sobrevivência. Essa violência que
cria, que traz a gênese, é mística porquanto instaura, inaugura, constrói, edifica. A
violência destruidora, por sua vez é divina, da mesma forma que sem a
desconstrução, a decomposição e o desmembramento da língua, os vários
significados ocultos pelas camadas constituintes da realidade jurídica mantêm-se
cobertos, obscurecendo o entendimento.
A “desconstrução” é então apresentada por Derrida como uma alternativa
para desvelar os significados não explícitos do texto, e ao mesmo tempo apontar
possíveis itinerários para o alcance da Justiça, e é o próprio Derrida quem o
demonstra em sua escrita. A desconstrução não é, desse modo, um método, uma
técnica de leitura, ou mesmo um procedimento, ela é sim um viés, um caminho para
a busca de algo que para a sociedade sempre foi um bem tão caro. Esse aspecto
faz do texto de Derrida uma discussão extremamente atual, que, ao mesmo tempo,
oscila entre seu caráter propriamente filosófico e seu aspecto eminentemente
político, pois traz a baila um aspecto que atinge a sociedade no seu dia a dia
comum. Estes e outros aspectos, fazem do livro de Jacques Derrida uma importante
contribuição não só para a Filosofia do Direito, mas também para ramos afins como
a Literatura, a Ética e a Política.
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GLOSSÁRIO

ARQUIESCRITURA (ARCHI-ÉCRITURE): Escritura primeira, não no sentido de
precedência histórica à palavra proferida, mas que antecede a linguagem falada e a
escrita vulgar. Derrida procura inverter a relação tradicional que considera a escrita
como uma mera representação secundária da linguagem falada. Para ele, o conceito
vulgar de escrita só pôde historicamente impor-se pela dissimulação da
arquiescritura, "pelo desejo de uma fala expelindo seu outro e seu duplo e
trabalhando para reduzir sua diferença" . A arquiescritura não poderá ser
reconhecida como objeto de uma "ciência" e nem se deixar reduzir à forma da
"presença"*. Negando-se à presença, existiria apenas "uma diferença, uma
distância, um lugar entre". A arquiescritura é a inscrição da marca-da-diferença. Se
esta é a origem do sentido em geral, isso nos revela que não existe uma origem
absoluta do sentido. 1

CRISE (grego Krisis: escolha, seleção, decisão): Em seu sentido primeiro, a crise
designa a manifestação aguda de uma doença, um momento de desequilíbrio
sensível. Em um sentido genérico, significa uma mudança decisiva no curso de um
processo, provocando um conflito ou um profundo estado de desequilíbrio.
Politicamente, é um conflito que afeta os membros de um Estado, a natureza de
suas instituições e de seu regime político. 2
DESCONSTRUÇÃO (DÉCONSTRUCTION): Operação que consiste em denunciar
num determinado texto (o da filosofia ocidental) aquilo que é valorizado e em nome
de quê e, ao mesmo tempo, em desrecalcar o que foi estruturalmente dissimulado
nesse texto. A leitura desconstrutora da metafísica ocidental se apresenta como a
discussão dos pressupostos, dos conceitos e portanto a denúncia de seu alicerce
logo-fono-etnoeêntrico. Apontar o centramento é mostrar aquilo que é "relevado"

1 SANTIAGO,
2 JAPIASSÚ,

1976, p. 11.
MARCONDES, 2001, p. 45.
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(releve) no texto da filosofia; apontar o que foi recalcado e valorizá-lo é a fase do
renversement. A leitura desconstrutora propõe-se como leitura descentrada e, por
isso mesmo, não se reduz apenas ao movimento de renversement, pois se estaria
apenas deslocando o centro por inversão, quando a proposição radical é a de
anulação do centro como lugar fixo e imóvel. Derrida diz que, em Lévi-Strauss, no
uso do "mito de referência", há "um abandono declarado de toda referência a um
centro, a um sujeito, a uma referência privilegiada, a uma origem ou a uma arquia
absoluta" . O descentramento é, pois, a abolição de um significado transcendental
que se constituía como centro do texto. Descentramento é a independência total da
cadeia dos significantes. Como exemplo de leitura desconstrutora, pode-se tomar a
leitura do Fedro, de Platão, onde Derrida aponta o processo de centramento na fala
(phoné), no logos, na presença, com o conseqüente rebaixamento da escrita a um
mero suplemento da fala. 3

DIFFÉRANCE: Neo-grafismo produzido a partir da introdução da letra a na escrita
da palavra différence. A difíerance não é "nem um conceito, nem uma palavra",
funciona como "foco de cruzamento histórico e sistemático" reunindo em feixe
diferentes linhas de significado ou de forças, podendo sempre aliciar outras,
constituindo uma rede cuja tessitura será impossível interromper ou nela traçar uma
margem, pois o que se põe em questão é "a autoridade de um começo
incontestável, de um ponto de partida absoluto, de uma responsabilidade de
princípio". Esta "discreta intervenção gráfica" (a em lugar de e) será significativa no
decorrer de um questionamento da tradição fonocêntrica, dominante desde épocas
anteriores a Platão até os estudos lingüísticos de Saussure; o a de difíerance
propõe-se como uma "marca muda", se escreve ou se lê mas não se ouve. Este
silêncio, funcionando unicamente no interior do sistema da escritura fonética, "vem
assinalar de maneira muito oportuna que não existe escritura puramente e
rigorosamente fonética". A diferença gráfica, marcada na diferença entre o e e o a,
escapa à ordem do sensível, fixando apenas uma relação invisível entre termos,
traço de uma relação inaparente. Escapa também à inteligibilidade, pois não se
oferece como presença, como objeto submetido à objetividade da razão, remetendo

3 SANTIAGO,

1976, p. 17.
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para uma ordem que não se deixa compreender na oposição fundadora da
metafísica entre o sensível e o inteligível. "A ordem que resiste a esta oposição e
resiste-lhe porque a traz em si, anuncia-se em um movimento de difíerance entre
duas diferenças ou entre duas letras, difíerance que não pertence nem a voz nem a
escrita em sentido corrente." 4
DIFERENÇA (DIFFÉRENCE): A palavra escrita é "diferença" na medida em que se
oferece diferida (temporal e espacialmente) do que representa, reservada a uma
decodificação contextual, inscrita numa cadeia de significantes. É a palavra que não
se apresenta em "pureza", oferecendo sua "verdade" mas pelo desvio de um
significante, que é estranho à sua própria realidade (grammata). Portanto,
diferentemente da palavra falada, que é um discurso apresentado em presença, a
palavra escrita não é uma palavra viva mas em "diferença", marcando a oposição
entre o eidos e seu outro. Por exemplo, pharmakon, na sua ambivalência, oposição
de opostos, "é o movimento, o lugar e o jogo* (a produção) da diferença". A
"diferença" é o significado gerado pela instância de articulação. O termo caracteriza
a escritura em oposição à phoné platônica, em cuja prática se dá a busca da
verdade. A escritura, sendo um recurso de "ex-pressão", transporta, em sua cadeia
espacial, um significado dado pelo "diferir"; é a diferença lingüística que transporta e
substituia verdade. Inseparáveis do conceito de diferença, segundo afirma Derrida,
são: traço (Spur), facilitação (frayage, Bahnung), forças de facilitação (forces de
frayage), uma vez que não se pode descrever a origem da memória e do psiquismo
como memória em geral (consciente ou inconsciente) senão tendo em conta a
diferença entre as facilitações. 5

EPOKHÉ: estado mental de suspensão – e, portanto, psicológico – provocado pela
eqüipolência entre dois juízos opostos – e, portanto, provocado logicamente. 6
ESCRITURA (ÉCRITURE): Antes de ser uma derivação, imagem e representação
espacial da temporização da fala, a escritura — traço, différancé, grama — não

4 SANTIAGO,

1976, p. 22.
Idem, p. 25.
6 FORLIN, 2004, p. 38.
5
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depende de nenhuma plenitude sensível, audível ou visível, fonica ou gráfica. Ela
permite a articulação da fala e da escrita no sentido corrente. O rebaixamento da
escritura como traço, différance, grama, constitui a origem da Filosofia como
episteme. O centramento na phoné (fala) — considerada como linguagem natural,
"originária" e reveladora de uma consciência plena, expressão do logos como origem
da verdade — afirmou um conceito de escritura como técnica artificial, em oposição
ao caráter "natural" da substância fônica e como mero instrumento de fixação, no
espaço exterior, da fala cuja "essência" é interna. A oposição dentro/fora é tomada
pela metafísica como matriz de uma cadeia de oposições que comanda os conceitos
de fala e de escritura e que pressupõe a seguinte relação:

laia — dentro/ inteligível

/essência/verdadeiro— ora/sensível/aparência/falso. Derrida exemplifica essa cadeia
de oposições temáticas que constitui o fundamento da filosofia, na leitura que faz do
Fedro de Platão, onde se afirma que o conhecimento filosófico só pode efetuar-sê
através da phoné e da presença viva dó ser no presente de seu discurso. Jamais
através da escritura (pharmakon), filho bastardo, não-presença e técnica de
persuasão a serviço dos sofistas. Considerada por Sócrates como significante
secundário e exterior, "significante de significante", a escritura é deslocada pela fala,
"símbolo do estado de alma", que mantém com esta "uma relação de proximidade
essencial e imediata".7
ESTRUTURA, estruturalidade da (STRUCTURE, structuralüé de Ia): Derrida
mostra como o conceito de estrutura sempre esteve ligado à episteme ocidental,
quer científica, quer filosófica, e como vinha sendo o trabalho antes de um
"acontecimento" ocorrido na história deste conceito. Esse "acontecimento" se dá no
momento em que se põe em questão a estruturalidade da estrutura. Esse perceber a
estrutura em sua dinâmica questiona o conceito de estrutura centrada com que
operava o discurso metafísico. A posição clássica face à estrutura coloca o centro
como matriz cuja função é organizar e orientar a estrutura. Funcionando como ponto
de comando, o próprio centro escapa à estruturalidade da estrutura. Está dentro da
estrutura, mas fora de sua ação. O trabalho com o conceito de estrutura centrada
limita e neutraliza sua dinâmica, impedindo o jogo da estrutura. Faz dele um jogo
marcado, onde se joga com "imobilidade e certeza tranqüilizadora". Levar em conta
7 SANTIAGO,

1976, p. 30.
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a estruturalidade da estrutura, ao contrário, é propor o descentramento da estrutura,
é percebê-la em sua ação lúdica que não permite um significado transcendental.
Assim, a estrutura, com seus elementos articulados em um não-lugar, possibilita
pensar a problemática da polissemia e da interpretação.8
FONOCENTRISMO (PHONOCENTRISME): Prioridade da voz e da fala, da voz
presente a si, (pré)-conceito da metafísica ocidental, onde a phoné — fala — é
inseparável da instância do logos, onde a fala se confunde com o ser como
presença. Na leitura desconstrutora da metafísica, Derrida chama de fonocentrismo
ao sistema do "ouvir-se-falar" — s'entendreparler — privilegiado por todo discurso
filosófico posterior a Sócrates e ao método dialético, em que a phonê — substância
fônica — se dá como não-contingente. Ao lado do etnocentrismo e do logocentrismo,
é um dos elementos estruturantes do pensamento ocidental que se denuncia na
gramatologia. O fonocentrismo é um (pré)-conceito ingênuo da metafísica, que
identifica a fala com o ser-presente e a consciência pretendendo uma relação
essencial e imediata com a alma. A idéia de verdade configura-se através do
apagamento do significante na fala. No Fedro, a phoné está sempre associada ao
logos, ao dentro, à mnemè (memória ativa, viva, interior), e encontra-se a serviço do
conhecimento filosófico, opondo-se à escritura, considerada apenas uma técnica
auxiliar e acessória da linguagem falada, uma intérprete duplicadora da fala
"originária". A fala é também o sério — spoudê — que se opõe à escritura como jogo
— paidia. Subjacente a toda metafísica ocidental, o privilégio da phonê e o
conseqüente rebaixamento da escritura reproduziram "uma idéia de mundo" a partir
de um sistema de oposições cujo pólo valorizado vem sempre comandado pela
unidade logos-phoné, a que se associam o dentro, o inteligível, a palavra, a
essência, a verdade e a presença.9

GRAMATOLOGIA (GRAMMATOLOGIE): Gramatologia: ciência do "arbitrário" do
signo, da imotivação do traço, da escritura anterior à fala e na fala. Ciência do
arquitraço, apresenta-se como um pensamento explicativo do mito das origens.

8 SANTIAGO,
9

Idem, p. 42.

1976, p. 37.
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Abrange o mais vasto campo das ciências humanas, em cujo interior a lingüística
passa a ser um departamento. A gramatologia se orienta de início como crítica dos
pressupostos lingüísticos ou semiológicos que orientam o pensamento estruturalista.
Questiona as teorias que tomam de empréstimo a metodologia da lingüística e
também o próprio conceito de ciência e de cientificidade. A lingüística se instituiu
como ciência da linguagem, baseada no pressuposto metafísico quanto às relações
entre a fala e a escritura (privilégio da primeira e rebaixamento da segunda), e a
cientificidade dessa ciência é reconhecida devido a seu caráter fonológico; a
unidade imediata e privilegiada que fundamenta a significação é a unidade articulada
do som e do sentido na fonia. A escritura, a letra, a inscrição sensível sempre foram
consideradas como o corpo e a matéria exteriores ao espírito, ao logos. As
oposições interior/exterior, inteligível/sensível, remetem para a oposição privilegiada
da lingüística: natural /artificial (physis/nomos). Na lingüística saussuriana, a relação
entre o significante fônico e o significado é uma relação natural, enquanto entre o
significante gráfico e o significado é uma relação artificial. Saussure vai falar de uma
usurpação da escritura à fala: — "A imagem gráfica acaba por se impor à custa do
som [ . . .] e inverte-se a relação natural". — "A palavra escrita se mistura tão
intimamente com a palavra falada de que é a imagem que acaba por usurpar-lhe o
papel principal."10
LOGOCENTRISMO (LOGOCENTRISME): Centramento da metafísica ocidental no
significado, que tem o privilégio da proximidade com o logos, com a determinação
metafísica da verdade — eidos —, com o ente como presença — ousia. Um dos
elementos básicos sobre o qual se construiu o pensamento ocidental. A metafísica
atribui ao logos a origem da verdade do ser, inseparável da phoné — substância
fônica, — que se confunde com o ser como presença. Como o fonocentrismo, é um
(pré) conceito que se instala com o platonismo. No pensamento socrático, a
autognose — sophrosunè —, a busca da verdade e do conhecimento de si, o
estabelecimento da ontologia são feitos deixando de lado, e desprezando, o
conhecimento mítico ou sofistico. O conhecimento filosófico se efetua através do
método dialético que supõe o ser presente à sua fala — phoné —, a fim de se

10 SANTIAGO,

1976, p. 44.
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"submeter à pesquisa mútua e de procurar se conhecer pelo desvio e a linguagem
do outro". Portanto, através de uma relação dialética eu/outro, ambos em presença.
A metafísica logocêntrica, que é também a metafísica da escritura fonética, se
estabelece a partir de um sistema de oposições comandado por uma escala de
valores que promove o rebaixamento da escritura, por considerá-la mera técnica a
serviço da phoné, na dependência da qual se encontra o logos. Uma boa escritura
— interior, natural, viva, inteligível, que

guarda proximidade com a essência do ser

— se opõe a uma má escritura — externa, artificial, morta, sensível, distanciada da
verdade e da essência do ser. É esse sistema de oposições eme se encontra
tematizado em Platão e que percorre todo o discurso filosófico que se denuncia na
leitura desconstrutora. 11
PRESENÇA (PRÉSENCE): "A presença de um elemento é sempre uma referência
significante e substitutiva inscrita num sistema de diferenças e o movimento de uma
cadeia." A metafísica logocêntrica colocou a presença, designada por eidos, archè,
telos,

energeia,

ousia

(essência,

existência,

substância,

sujeito),

aletheia

(transcendentalidade, consciência, Deus, homem), como forma matricial do ser
como identidade a si. O privilégio concedido à consciência e ao presente vivo é
solidário com o privilégio da phoné (fonocentnsmo) e com a condenação da escritura
como ameaça à presença, na medida em que se estabelece como não-presença.
Considerada como ponto de origem, centro e fundamento de toda estrutura,

a

função da presença — significado transcendental — foi a de sempre orientar,
equilibrar e organizar a estrutura, neutralizando ou limitando as possibilidades do
jogo. O questionamento ontoteológico do ser como presença, da consciência como
querer-dizer (vouloir-dire) da presença a si, pôde se estabelecer a partir de uma
aquisição teórica que critica os conceitos de ser e de verdade (substituindo-os pelos
de jogo e de signo sem verdade presente) de consciência, de sujeito, de identidade
a si. Para Derrida, são principalmente os discursos de Nietzsche, Freud e Heidegger
que importam, pela sua radicalidade, para solicitar* a metafísica da presença. O
descentramenío instala a ausência de um significado transcendental e abre as

11 SANTIAGO,

1976, p. 56.
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possibilidades do jogo, que é o "jogo da ausência e da presença", um movimento de
remissões substitutivas-suplementaridade em que a presença se inscreve como
"determinação" do ser presente, ela mesma não se apresentando jamais como tal. A
presença passa a ser um efeito de escritura: "o traço é o desaparecimento de si, da
sua própriapresenca".12

TEXTO (TEXTE): "Um texto só é um texto se ele esconde, ao primeiro olhar, ao
primeiro que aparece, a lei de sua concepção e a regra de seu jogo. Um texto
permanece, aliás, sempre imperceptível. A lei de sua composição e a regra de seu
jogo não se abrigam no inacessível de um segredo, simplesmente elas não se
entregam nunca, no presente, a nada que possamos rigorosamente chamar uma
percepção." Um texto se dá sempre numa cena de re-presentação, e, assim sendo,
ter-se-á que observar a cena e o fundo da cena, o conteúdo manifesto e o conteúdo
latente, pois o manifesto é sempre uma dissimulação, mascaramento do sentido do
texto, que nunca se oferece pleno e presente. Talvez fosse mais pertinente falar de
um sistema textual, visto que, graças ao trabalho do enxerto', um texto é sempre
depositário de elementos vindos de outros textos, o que vem apontar então para o
caráter intertextual que deverá ter sua leitura. Esses elementos enxertados, traços
suplementares no "tecido" textual, serão os fios dessa malha de relações que se há
de descoser, destecer, desvelando sua textura de diferenças e de semelhanças para
a construção do significado. O uso dessas metáforas por Derrida (tecido, fio, malha,
tela, trama) não só mostra o amálgama das relações e "remessas significantes"
produzidas no jogo textual, como também sua dupla ação: contribui para o trabalho
de dissimulação do sentido do texto, disfarçando-o e envolvendo-o, ao

mesmo

tempo que permite o seu desvendamento, a partir do instante no qual se começa a
destecer a tela, que, sendo tal, esconde ao mesmo tempo que re-vela.13

12 SANTIAGO,
13 SANTIAGO,

1976, p. 71.
1976, p. 93.

