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“O sentido é liberdade e a interpretação é o seu 
exercício: este parece realmente ser o último 
preceito de Bakhtin.” 

Tzvetan Todorov 

“A questão aparente da relação entre 
realidade e ficção no romance esconde a 
questão mais fundamental da compatibilidade 
entre o discurso descritivo da poética e o 
discurso normativo da hermenêutica.” 

Paul de Man 



RESUMO 

Pretende-se investigar as engrenagens que permitem compreender a relação 

direito–literatura, a partir do problema da inter-relação dialógica entre o texto jurídico e a obra 

literária. É uma tentativa de repensar a escrita jurídica mediante o seu compartilhamento com 

a experiência da hermenêutica literária, elegendo-se algumas ferramentas que possibilitam 

indagar o sentido da verdade em jogo na tarefa de compreensão. Procura-se demonstrar que a 

apropriação de certas narrativas, pelo aplicador do direito, desloca a práxis interpretativa para 

um “laboratório experimental do humano”, propiciado pela literatura, aumentando-lhe as 

possibilidades de escolha e facilitando-lhe o acesso hermenêutico. Desta forma, quer-se tornar 

mais clara a simetria das posições reciprocamente solidárias do discurso jurídico e do 

literário, de forma a revelar os ‘deslocamentos circulares’ entre as hermenêuticas, que se 

explicitam não só no movimento dialético das narrativas que compõem o corpus e a palavra 

da lei, como também na interação entre os discursos envolvidos no jogo da compreensão. 

Palavras-Chave: Direito–Literatura; Inter-Relação Dialógica; Circularidade entre Discursos. 



ABSTRACT 

The objective is to investigate the gears that allow comprehending law–

literature relationship, by analyzing the problem of dialogical inter-relationship between 

juridical and literary texts. It is an attempt of rethinking juridical written, by means of sharing 

it with the experience of literary hermeneutics, electing some tools that allow inquiring the 

sense of the truth being judged in the task of comprehension. The intention is to demonstrate 

that the appropriation of certain narratives by the law executor dislocates interpretative praxis 

to a “human experimental laboratory”, propitiated by literature; which increases possibilities 

of choices and eases hermeneutic access. Thus, the aim is to clarify the symmetry of the 

reciprocally solidary positions of juridical and literary discourses, revealing the ‘circular 

displacement’ among hermeneutics. This gets explicit not only in the dialectical movement 

between those narratives and the word of law, but also in the interaction among discourses 

evolved in the game of comprehension.

Key-words: Law–Literature; Dialogical Inter-Relationship; Circularity between 

juridical and literary texts 
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INTRODUÇÃO

O propósito inaugural desta dissertação é investigar as engrenagens que 
permitem compreender a relação direito-literatura, a partir do problema da inter-relação 
dialógica entre o texto jurídico e a obra literária. É uma tentativa de repensar a escrita 
jurídica mediante o seu compartilhamento com a experiência da hermenêutica literária, 
elegendo-se algumas ferramentas que possibilitem indagar o sentido da verdade que está 
em jogo na tarefa de compreensão. 

Partindo da fixação desse marco zero, há um longo levantamento topográfico a 
ser percorrido por meio de balizamentos que entrecruzam as fronteiras da tarefa hermenêutica 
com as do discurso, no terreno fértil da transdisciplinariedade. 

A princípio, inquirir a respeito da verdade pareceu-me uma tarefa, no 
mínimo, anacrônica. Lendo um artigo de Gadamer (VMII, p. 51), pensei na atualidade 
em refazer a pergunta de Pilatos diante de Cristo: “Que é a verdade?” (Jo, 18,38). 
Destaca esse filósofo alemão que, tal qual pronunciada por Pôncio Pilatos, diante da 
situação política da Palestina, a frase significa que o afirmado como verdade por um 
homem como Jesus em nada afeta o Estado. Aqui pode ser resumido o problema da 
neutralidade que acabou impregnando o mundo moderno.  

A pergunta, no sentido formulado por Pilatos, parece seguir hoje nossa vida. 
Mesmo quando a idéia da verdade presida absoluta e inequivocamente a vida do investigador, 
“sua liberdade para falar é limitada e polivalente” (GADAMER. VMII, p. 51), devendo ele 
conhecer as repercussões de sua obra e por elas responder. A discussão em torno da relação da 
verdade e da ciência escapa inteiramente do objeto de investigação desta dissertação. As 
pinceladas sobre a atualidade dos questionamentos de Gadamer (VMII) obrigam-me à 
remissão de suas considerações a respeito de Heidegger, o qual, recorrendo ao termo grego, 
foi o primeiro a averiguar que aletheia significa propriamente desocultação. Como observa 
Gadamer (VMII), Heidegger não chegou a ensinar o que significa para a concepção do ser 
que a verdade seja arrebatada do estado de ocultação e encobrimento,  

“[...] porque a linguagem humana não expressa só a verdade, mas a ficção, a 
mentira e o engano. Há, pois, uma relação originária entre o ser verdadeiro e 
o discurso verdadeiro. A desocultação do ente produz-se na sinceridade da 
linguagem.” 1 (GADAMER, VMII, p. 53, tradução nossa). 

1 No original: “Porque el lenguaje humano no expresa solo la verdad, sino la ficción, la mentira y el engaño. Hay, 
pues, una relación originaria entre el ser verdadero y el discurso verdadero. La desocultación del ente se produce 
en la sinceridad del lenguaje.” 
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Em sua obra capital, Gadamer (VMI) adverte que a compreensão não se 

satisfaz com o virtuosismo técnico de um “compreender” tudo que é escrito. É, antes, uma 

“experiência autêntica, isto é, encontro com algo que se impõe como verdade”. 

(GADAMER, VMI, p. 629). Essa assertiva provoca o cotejo com a “hermenêutica do mal-

estar”, acalentada por Tamen (1987). Com efeito, ao afirmar que a hermenêutica é a 

disciplina que investiga o “procurar compreender”, Tamen (1987) levanta a suspeita de 

que este “procurar compreender” faz parte de uma considerável dimensão de mal-estar, 

causado, provavelmente, pela humana e ilusória pretensão de um “procurar compreender 

tudo”. Esse mal-estar tem fundamento em Nietzsche (1882 apud TAMEN, 1987, p. 14), 

que contrapõe a “ciência alegre” à procura da verdade integral, da verdade a todo custo. 

De fato, anota Gadamer (VMII), ninguém é mais intolerante do que quem pretende 

demonstrar que o que diz há de ser a verdade.  

Em suas investigações, Tamen (1987) adentra a região da hermenêutica 

conhecida como “hermenêutica literária”, procurando desvendar os problemas peculiares que 

caracterizam o “procurar compreender literário”. Na discussão desses problemas, ele observa 

ser possível empregar, de um modo geral, o termo ‘hermenêutica’, porque, utilizando essa 

designação, está-se referindo a certo número de processos e dificuldades “[...] que todo o 

procurar compreender tem, de uma forma ou de outra, de ultrapassar”. (TAMEN, 1987, p. 

15). A necessidade de ultrapassar recai na estrutura daquilo a que Schor (1980 apud TAMEN, 

1987, p. 15) chama, a propósito de Kafka, de “double bind hermenêutico”. Com isso ele 

atenta que “[...] a absoluta necessidade de interpretar anda de mãos dadas com a 

impossibilidade total de validar a interpretação”. (TAMEN, 1987, p. 15). Esse dilema é 

comum tanto ao texto literário como à escrita jurídica, pelo fato de os textos não dizerem 

coisas ou de não poderem recorrer a nada para decidir sobre a legitimidade de nossas 

afirmações. Para Tamen (1987, p. 16), tal fato gera a assimetria fundamental das atividades 

hermenêuticas, quando, na realidade, essas atividades, sobretudo no campo jurídico, 

demandam a postulação de relações absolutamente simétricas e exigem validação.  

Afirma Ricoeur (1962, p. 313) que “[...] não existe uma hermenêutica

geral, ou seja, uma teoria geral da interpretação, um cânone geral de exegese: existem,

apenas, várias teorias hermenêuticas separadas e opostas”. Apoiando-se nessa 

observação, Tamen (1987) amplia sua aplicabilidade e assevera que, ao nos referirmos a 

hermenêuticas, devemos considerar as “teorias hermenêuticas”, nada havendo de 
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extraordinário em se constatar a existência de oposição entre elas. Quando queremos

compreender a literatura, deparamo-nos, mais concentradamente, com certos 

questionamentos inexistentes na compreensão de uma disposição legal. Assim,

“[...] parece possível pensar que estas diferenças derivem, não de uma 
diferença irredutível entre textos literários e textos jurídicos – por que esta 
diferença por vezes se esbate –, mas de uma diferença de um conjunto de 
atitudes que tomamos, face a uma extensão de discurso”. (JOHN SEARLE, 
1975 apud TAMEN, 1987, p. 18). 

Esse balizamento, firmado a poucos passos do marco zero, força-me a 

ultrapassar os limites da hermenêutica, tocando as linhas difusas do discurso para alcançar 

a “palavra de verdade”. O jogo da compreensão é travado na inquirição do sentido da 

verdade. As investigações por mim pretendidas tangenciam, não a interação face a face 

entre o aplicador do direito e o destinatário da norma, nem a intrincada relação autor–

leitor de uma obra literária, mas, sim, a inter-relação entre os discursos jurídico e literário.  

Concebe-se ser tarefa da hermenêutica elucidar o milagre da compreensão, “[...] que não é

uma comunhão misteriosa das almas, mas uma participação no significado comum”. 

(GADAMER, VMII, p. 64). Esse enfoque acaba por transparecer e evidenciar o 

compartilhamento das experiências hermenêuticas. 

O trajeto que tenciono percorrer não pode prescindir do traçado 

foucaultiano da “ordem do discurso” na apreensão da “palavra de verdade” e da 

“vontade da verdade”, marcos essenciais à investigação dos mecanismos que permitem 

compreender a relação direito–literatura. 

Constata Foucault (2006) que, durante séculos, na Europa, a palavra do louco 

não era ouvida, ou, se era ouvida, era escutada como “palavra de verdade”. Jamais, antes do 

final do século XVIII, um médico teve curiosidade de saber o que era dito e como era dito ou 

por que era dito nessa palavra que, apesar de tudo, fazia diferença. A palavra só era dada ao 

louco simbolicamente, no teatro, onde representava o papel de ‘verdade mascarada’. 

Certamente, situando-nos no interior de um discurso, alinhava Foucault (2006) que a 

separação entre o verdadeiro e o falso não é arbitrária, nem modificável, nem institucional, 

nem violenta. Mas, ao olharmos através de nossos discursos, sob a vigência de outra escala, e 

nos preocuparmos em levantar a origem desta “vontade de verdade” que atravessou tantos 

séculos, ao mesmo tempo em que tentamos desvelar o motivo da “separação que rege nossa 

vontade de saber”, encontraremos a motivação original em um sistema de exclusão, um 

sistema histórico, institucionalmente constrangedor. 
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Trata-se de uma separação historicamente constituída, porque, nos poetas 

gregos do século VI, o “discurso verdadeiro” – pelo qual tinham respeito e terror, aquele ao 

qual era preciso submeter-se, porque ele reinava – “[...] era o discurso pronunciado por quem 

de direito e conforme o ritual requerido; era o discurso que pronunciava a justiça e atribuía a 

cada qual sua parte [...]” (FOUCAULT, 2006, p. 15). Nos séculos seguintes,

“[...] a verdade, a mais elevada, já não residia mais no que era o 
discurso, ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia: chegou um 
dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de 
enunciação, para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu 
objeto, sua relação a sua referência.” (FOUCAULT, 2006, p. 15).

Foucault (2006) acredita, ainda, que essa “vontade de verdade”, apoiada 

em um suporte e em uma distribuição institucional, tende a exercer, sobre os outros 

discursos, uma espécie de pressão e como que um poder de coerção. Para ele, durante 

séculos a literatura ocidental, submetida a esse mesmo poder, buscou apoio no natural, 

no verossímil, na sinceridade, na ciência, em suma, no discurso verdadeiro. Assim 

também o sistema penal procurou seus suportes, primeiro, em uma teoria do direito, e, 

depois, a partir do século XIX, em um saber sociológico, psicológico, médico, 

psiquiátrico: “[...] como se a própria palavra da lei não pudesse mais ser autorizada, em 

nossa sociedade, senão por um discurso de verdade”. (FOUCAULT, 2006, p. 19). 

As práticas judiciárias – a maneira pela qual os homens arbitravam os 

danos e as responsabilidades ou o modo como podiam ser julgados em função dos erros 

cometidos ao longo da história do Ocidente – definem “tipos de subjetividade, formas de 

saber e, por conseguinte, relações entre os homens e a verdade que merecem ser 

estudadas”. (FOUCAULT, 2005, p. 11). Disso resulta o desenvolvimento de outro tema 

marcante na obra foucaultiana: as formas jurídicas e a conseqüente evolução no campo 

do direito penal, como lugar de origem de determinado número de “formas de verdade”. 

Essas “formas de verdade” acabam sendo coadjuvantes do jogo da compreensão ou do 

“procurar compreender”. 

Entre o “procurar compreender” e o “procurar compreender tudo” há um fosso 

no qual o intérprete se estanca na apreensão do sentido da verdade. Na tentativa de salvar-se, 

ele manipula a palavra quando se defronta com as chamadas “formas de verdade”, comuns 

tanto ao discurso jurídico quanto ao literário. 
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Gadamer (2006b) afirma que a poesia é uma linguagem num sentido eminente. 

O “dizer algo” a alguém não ocorre somente porque exista algo chamado receptor que recebe 

a informação. Antes disto, requer-se a disposição de “deixar-se dizer algo”. Só assim se 

converte a palavra em vinculante. A isso, ele chama de “caráter hermenêutico do falar” e 

explica: “[...] ao falar, não transmitimos mutuamente estados de coisas bem determinados, 

mas, através do diálogo com o outro, eleva nosso próprio saber e aspirações a um horizonte 

mais amplo e mais rico.” 2 (GADAMER, 2006b, p. 112, tradução nossa).

Para Gadamer (2006b), além da palavra poética, há outros textos eminentes, 

entre os quais: o texto religioso, que guarda um sentido especial de dizer, por ele denominado 

“promessa”; e o texto jurídico do estado moderno. A lei, chamada por ele de “proclamação”, 

vincula sua essência, pela condição do “estar-escrito”. Como é sabido, o texto jurídico não é 

válido antes de ser promulgado. Uma lei tem de ser promulgada. Sua validade jurídica 

constitui-se somente por essa feição de proclamação, “[...] na qual a palavra, por haver sido 

dita, ganha existência jurídica [...]”. (GADAMER, 2006b, p. 115). 

O “caráter hermenêutico do falar”, no caso do texto jurídico, reclama a 

necessidade de validação da interpretação, justamente porque a palavra que foi dita converte-

se em vinculante. Assim, os processos legais ou as práticas regulares encerram-se em formas 

jurídicas que reivindicam formas de verdade. Esses mesmos processos legais são percebidos à 

medida que os jurisdicionados se dão conta das possibilidades indicadoras dos caminhos de 

argumentação, “[...] escolhas que, no âmbito normativo, definem trajetórias de forma 

irreversível.” (ARAÚJO, 2005, p.13). As escolhas, no entanto, não resultam de uma teoria 

geral de interpretação e, no mais das vezes, são antagônicas, mesmo em se tratando de um 

texto “eminente”, como é o caso do texto jurídico.  

O problema é que o operador do direito deixa-se afetar profundamente pela 

obscuridade da palavra, mesmo sendo esta “proclamada”. Freqüente, parece que o 

intérprete aguarda a vinda de um anjo apocalíptico, trazendo a chave desse abismo 

(HAMANN, 1784 apud HEIDEGGER, 2003). Ele anseia por indícios da existência de um 

elo entre o implícito e o explícito, que daria forma à inteligibilidade. Entretanto, nunca se 

apresentaram provas convincentes e definitivas dessa ponte. Resulta que, nem as “formas 

de verdade”, mesmo ritualizadas ou sacramentadas pela “palavra proclamada pela lei”, 

escapam do pejo da obscuridade. 

2 No original: “[...] al hablar, no nos transmitimos mutuamente estado de cosas bien determinados, sino 
que, a través del diálogo con el otro, transponemos nuestro propio saber y aspiraciones a un horizonte 
más amplio y más rico”.
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Aquele que tenta compreender um texto está disposto a “deixar que o texto lhe 

diga algo.” (GADAMER, VMII, p. 66). Por isso é que uma consciência formada 

hermeneuticamente deve estar disposta a acolher a “alteridade” do texto. Captar a consciência 

hermenêutica na superação da ininteligibilidade do texto literário configura um exercício 

diverso da superação das obscuridades da palavra dita na lei, o que levaria a crer na existência 

de obstáculos intransponíveis ao desejado compartilhamento.  

Contudo, o próprio Gadamer (VMII) firma, como auge do conceito de 

interpretação, a relação mediadora originariamente expressa na palavra, isto é, a função 

do intérprete entre falantes de idiomas diversos, do tradutor e daí para o ‘deciframento’ 

de textos de difícil compreensão. A mesma função, no grau mais elevado de 

entendimento ou de desocultação de verdade, não é estranha ao intérprete jurídico. A 

questão é saber como a mediação, em sua estrutura dialogal, pode atingir o 

compartilhamento da experiência hermenêutica e abrigar a alteridade do texto em 

mecanismos que permitam esquadrinhar a relação direito–literatura.

Essa primeira apropriação teórica propicia ambiente investigativo de outras

abordagens que não a formal, quando da resolução dos problemas que afetam a compreensão 

da linguagem normativa. 

O questionamento crucial, presente ao longo desta dissertação, advém da busca 

de possíveis pontos de intersecção entre o modelo dialógico de conversação e de interpretação 

na abordagem de comunicação, firmado por Gadamer (VMI), e as relações de sentido, dentro 

de, e entre diferentes enunciados no arcabouço teórico de Bakhtin (ECV). Esse todo, espero, 

acabará por desaguar no delineamento da “abertura dialógica do intérprete”, buscada no 

desempenho de uma tarefa hermenêutica comparativa entre algumas narrativas fundadoras e o 

texto jurídico, sobretudo nas situações de evidente obscuridade da norma.

No cotejo da palavra “proclamada” da lei com os discursos “constituintes”

contidos no corpus, pretendo investigar quais mecanismos evidenciam a “índole” ou o “matiz 

dialógico” dos enunciados envolvidos e como a inter-relação direito–literatura pode ser 

visualizada nos deslocamentos circulares entre hermenêuticas e na relação entre sujeitos.
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CAPÍTULO I 

1 BASES ESTRUTURANTES DO COMPARTILHAMENTO HERMENÊUTICO 

1.1 O desafio de romper a literalidade da palavra “proclamada” pela lei 

A interpretação do direito, no domínio do formalismo reinante no século XIX, 

impunha-se como um ato de conhecimento, não de vontade: não passava de uma 

“reconstrução do pensamento” do legislador, enunciada por Savigny (1892 apud GRAU, 

2005). Julgar era, então, um exercício de lógica dedutiva e a sentença assemelhava-se a um 

silogismo. Interpretar era desvendar o sentido preciso e verdadeiro da lei. A hermenêutica 

jurídica era a expressão de um ideal de certeza e segurança jurídica.  

Em contrapartida ao positivismo lógico, o século XX assistiu o 

florescimento do realismo e do pluralismo jurídicos, com o reconhecimento do papel 

criativo do juiz e o favorecimento de uma concepção tópica do raciocínio jurídico, 

traduzida pela Nova Retórica de Perelman (2004). No trato das questões instrumentais 

do direito, o pensamento jurídico conduz-se ao extenso campo da intersubjetividade.

Nesse caso, o valor da retórica assume um papel decisivo. 

A evolução alcançada pela hermenêutica jurídica deslocou o eixo da razão 

ontológica na interpretação tradicional, que passou a ser a criação do direito dentro da lei e 

não mais um silogismo. Sob essa ótica, o aplicador do direito não pode perder de vista que, 

em sentido amplo, interpretar é compreender signos lingüísticos, nos quais os processos legais 

“autorizam caminhos de comunicação de consciências.” (GRAU, 2005, p. 69). 

A atribuição de significados constitui a base do fenômeno hermenêutico e 

envolve a experiência da linguagem como o entendimento dos signos e de seus contextos.  

“Tudo no mundo (no mundo humano) são significações, e, portanto, todo o 
pensar é hermenêutico: tudo depende de como interpretar. E daí símbolos, 
códigos, signos, linguagens. A ‘verdade’ depende sempre de uma série de 
explicitações, que são comunicações (Hermes, intérprete e mensageiro), e, 
portanto, são pontos de referência.” (SALDANHA, 2003, p. 220). 
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Perelman (2004) enuncia sua retórica sob o prisma da tolerância diante de 

juízos de valores opostos e, portanto, de consciências. Diante de teses aparentemente 

contraditórias, deve existir uma estrutura argumentativa racionalizável, que nos leve à 

compreensão e à valoração. Assim, o discurso normativo materializa-se na revelação do 

raciocínio jurídico, sendo imprescindível apreender, da linguagem natural, expressões 

dotadas de significado, graças aos aspectos implícitos do contexto. A linguagem 

normativa nem sempre é clara, pois: 

“[...] se uma lei tivesse de ser clara antes de poder ser aplicada, a sociedade 
não seria viável. O mecanismo do raciocínio jurídico aceita as diferenças 
de interpretação e o caráter dúbio das palavras.” (LEVI, 2005, p. 1). 

A norma jurídica tem propriedades inerentes na vagueza e na ambigüidade. 

Essas propriedades, assinala Sudatti (2003), causam distorções à representação fiel da 

realidade e evidenciam subjetividade do autor em contraposição à do intérprete. 

As deformações de sentido na linguagem da lei causam inquietação aos 

operadores do direito – às ‘autoridades interpretativas’. Conceito que abrange tanto os juízes, 

os únicos dotados do poder de praticar o ato decisório, como os outros agentes igualmente 

essenciais para a instrumentalização do pensamento jurídico. 

Do ponto de vista exclusivamente semântico, nada impede que os operadores 

estabeleçam um vínculo direto de significação, ao prestigiarem o sentido literal da norma; ou 

alterem a sua significação, ao agregarem associações lingüísticas à literalidade. Apesar da 

evolução da ciência da interpretação, a prática dos atos decisionais na concretude da norma 

esbarra em obstáculos impostos pela formação da convicção do juiz, que o impedem de: 

produzir o direito, mediante mecanismos metajurídicos; abandonar o apego à literalidade; e 

admitir a linguagem figurativa como recurso válido ao seu processo de compreensão. 

A vagueza da norma é revelada por expressões indeterminadas, que repercutem 

na solução de conflitos. Um exemplo fácil de ser visualizado é o do Código Civil Brasileiro 

(2002). Nele, a técnica legislativa das ‘cláusulas gerais’ permite, ao intérprete, enxergar 

soluções nas brechas que afloram nas expressões vagas e indefinidas, usadas de forma 

proposital pelo legislador. É o caso do art. 421, “[...] a liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato” (BRASIL 2002). Aqui o legislador 

reconhece o contrato como força motriz da circulação de riquezas, condicionando-o à sua 

relevante função social. Essa indeterminação normativa, como tantas outras, desenrola-se em 

um plano discursivo, complicando ainda mais o jogo da compreensão. 
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Decerto, as imprecisões contagiam o “procurar compreender” o texto 
jurídico, e, conseqüente, o ofício de quem tem de dizer o direito. Nem por isso as formas 
jurídicas, como “formas de verdade”, se desnaturam. Quando muito, o grau de 
indeterminabilidade da norma pode comprometer algumas escolhas feitas pelo aplicador 
do direito, sem que este fato retire o modo vinculativo da palavra da lei. Sendo, a escrita 
jurídica, um texto “eminente”, segundo Gadamer (2006b), a palavra dita na lei continua 
a se impor como verdade, malgrado o equívoco de algumas escolhas. Isso parece 
demonstrar que a vagueza normativa, responsável pelos estorvos causados ao intérprete 
no plano discursivo, não se caracteriza como embaraço à incessante necessidade de 
validação da interpretação. 

Essa assertiva parece fincar raízes no aspecto coercitivo da linguagem 
jurídica que se fundamenta na noção de ordem. Essa noção é, por mim, aplicada com 
amplitude e versatilidade suficientes para traduzir a exteriorização de poder em qualquer 
das organizações humanas. Uma ordem, sobretudo a jurídica, pressupõe uma 
hermenêutica que a ela se refira. A compreensão da idéia de ordem, para subestimá-la ou 
superestimá-la, relaciona-se com uma série de articulações conceituais. Essas articulações 
“[...] tendem à metáfora, oscilando entre ela e os cuidados analíticos, e tendem a fundir o 
próprio plano lógico com notas de estimação que a linguagem permite, inclusive nos 
níveis mais elementares”. (SALDANHA, 2003, p. 4).

Se o discurso jurídico faz-se conhecer por meio da argumentação, e se, 
como afirma Perelman (2004), existe claramente um apelo ao implícito cultural, que 
assegura à ‘argumentação não-racional’ o seu caráter de razoabilidade, então, o 
intérprete pode manipular a linguagem de forma a dizer o que lhe convém e nas mais 
diversas circunstâncias. Não é consentâneo desprezar o sentido implícito da linguagem 
jurídica no processo de compreensão, tomando-se como pressuposto que o discurso 
jurídico, tal qual o literário, se aperfeiçoa na relação texto–contexto. 

 No caso do texto jurídico, essa é uma incumbência mais árdua, diante da 
necessidade inapelável de validação da interpretação. Um dos problemas da manipulação 
da palavra “proclamada” pela lei é saber até que ponto o apego à literalidade é 
transponível, ou seja, em que circunstâncias o intérprete é autorizado a ultrapassar as 
fronteiras do “procurar compreender”, sem a pretensão de “procurar compreender tudo”. 
Uma vez disposto a romper com a literalidade, remanesce, ao aplicador do direito, o 
questionamento-chave da minha investigação: de que forma as armadilhas da palavra 
“proclamada” pela norma podem ser vencidas mediante a utilização de mecanismos 
metajurídicos de inter-relação dialógica entre a escrita jurídica e a obra literária? 
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1.2 As narrativas “fundantes” como mecanismos de aperfeiçoamento da relação 

direito–literatura

 É compreensível o porquê de Platão (1966 apud OST, CAL) desconfiar 

dos poetas e dos trágicos. Esse é um tema recorrente na obra do filósofo grego. Em A

República, os guardiães multiplicavam as providências contra as seduções da poesia e 

dos trágicos. O seguro seria banir os poetas da cidade. Em um Estado regido por leis 

sábias não haveria lugar para esse tipo de arte, que alimentaria o elemento mau da alma 

e comerciaria com o sensível e o prazer. Em Leis, os legistas da colônia dos magnetes,

povo da costa oriental da Tessalia, também se opunham à entrada dos trágicos na cidade 

e somente os admitiam condicionando-os a severa censura. Conscientes do terrível poder 

da ficção, os legisladores pretendiam manter os poetas a distância para preservar a 

integridade do direito e da justiça. No entanto, ninguém, mesmo o mais convicto dos 

representantes contemporâneos da corrente “direito–literatura”, terá ido mais longe quão 

Platão. Ninguém terá ousado afirmar que a ordem jurídica inteira é a “mais excelente 

das tragédias”. (OST, CAL, p. 11).

As fontes do imaginário jurídico são desveladas a partir dessa perspectiva 

platônica. Ost (CAL) mostra o poder propriamente “constituinte” do imaginário literário sobre 

a origem das montagens políticas e das construções jurídicas e, ao mesmo tempo, repudia a 

idéia de, com o intuito de preservar a integridade do dogma jurídico, sujeitar o poeta à tutela 

do Estado. Entre a pena e a espada, “[...] os mal-entendidos formam legião, as exclusões são 

moeda corrente e as colaborações freqüentemente suspeitas”. (OST, CAL, p. 12). Daí a 

conveniência de tomar a medida exata de tudo que distinga o discurso jurídico do literário. 

As diferenças colhidas por Ost (CAL) podem ser assim sintetizadas:  

Enquanto a literatura libera os possíveis, o direito codifica a realidade, 

instituindo-a por uma rede de qualificações convencionadas, num 

sistema de obrigações e interdições; 

O direito faz escolhas que se esforça por cumprir, em nome da 

segurança jurídica de sua função social, enquanto a literatura, livre 

deste tipo de exigências, cria surpresa. Ela espanta, deslumbra, 

perturba e desorienta: é livre para entregar-se às variações 
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imaginativas mais inexploradas a propósito de um real sempre 

muito convencionado, investigando “todas as saídas do caminho” 

no “laboratório experimental do humano”;

Outra diferença pode ser condensada na afirmação de que “[...] o 

direito produz pessoas, a literatura, personagens [...]”. (BIET, 2002, 

p. 98 apud OST, CAL, p. 16);

A última é verificada entre o papel jurídico normatizado – da pessoa 

jurídica padronizada que serve de modelo – e a trajetória experimental 

do personagem literário em busca de si mesmo. Enquanto o direito 

declina-se no registro da generalidade e da abstração, a literatura 

desdobra-se no particular e no concreto.

 Embora admitindo que essas distinções não esgotem a questão da relação

direito–literatura, Ost (CAL) dá ênfase à última diferença acima apontada e indaga se a 

imersão no particular, permitida pela literatura, não seria o caminho mais curto para alcançar

o universal. Essa interrogação abre caminho a um “possível retorno dialético”. Se o direito 

não se contenta em defender posições “instituídas”, exercendo igualmente funções

“instituintes”, é porque supõe a “[...] criação imaginária de significações sócio-históricas 

novas e a desconstrução das significações instituídas que a elas se opõem”. (OST, CAL, p. 

19). De forma inversa, a literatura não se contenta em atuar na vertente “instituinte” do 

imaginário, ocorrendo-lhe também apoiar-se sobre formas “instituídas”.

O possível retorno dialético, indicado por Ost (CAL), é edificado sobre 

meticulosas formulações. O imaginário jurídico alimenta um “infradireito”, gerador das mais 

diversas formas de costumes, hábitos, práticas e discursos, que não cessam de agir de dentro e 

sobre os modelos oficiais do direito instituído. No caso, o autor da ficção não estaria preso às

exigências do justo legal, desinteressando-se pelo justo. Examinaria, sim, o veredicto 

judiciário para denunciar seu formalismo e sua arbitrariedade. Ao fazer isso, dirigir-se-ia ao 

público imaginário, que teria como guia sua consciência e sua persuasão íntima. Em outras 

palavras, entregar-se-ia o caso às mãos do leitor-juiz, em um apelo ao tribunal da consciência.  

O caráter “instituído” de certas narrativas é tão estimulante que, muitas vezes, 

ao invés de a narrativa apoderar-se da norma, é esta quem se apodera da narrativa. Nesse 

sentido, diz Ost (CAL), a enunciação do texto – a leitura pública, o ensino comentado e a 
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retomada regular – não é mais uma circunstância extrínseca ao seu enunciado, mas participa 

de sua natureza. Há, de fato, obrigação de contar; e o texto só vive por meio dessas retomadas 

coletivas. A função de rememoração fornece, então, o melhor dela mesma: “[...] produz 

efeitos instituintes de mobilização de significações novas”. (OST, CAL, p. 23). 

Os operadores do direito aprendem, nas faculdades, que o direito se 

origina do fato: ex facto ius oritur. Mas a reflexão proposta por Ost (CAL) seria a 

seguinte: “ex fabula ius oritur” – é da narrativa que sai o direito. Tudo se passa como se, 

entre toda a gama dos roteiros que a ficção imagina, a sociedade selecionasse uma 

intriga-tipo a qual normatizasse como regra imperativa.  

“Entre direito e literatura, decididamente solidários por seu enraizamento 
no imaginário coletivo, os jogos de espelho se multiplicam, sem que se 
saiba em última instância qual dos dois discursos é ficção do outro.” 
(OST, CAL, p. 24).  

As análises precedentes preparam a idéia de narratividade jurídica, como 

categoria central de uma filosofia conciliada com o imaginário social “instituinte”. Ost 

(CAL) defende um direito narrado e quer que as faculdades de direito se deixem de 

ocupar apenas com o direito analisado, isto é, com uma teoria geral do direito 

predominantemente analítica, formal e positivista, com a força do dogma e com a 

diferença irredutível do ‘ser’ o do ‘dever-ser’. Quer, ainda, uma teoria do direito 

contado instruída pela teoria dos atos de linguagem, sublinhando a importância das 

regras constitutivas, que não se limitam a regular comportamentos já existentes, mas 

estabelecem, literalmente, os comportamentos por elas visados. Propõe, enfim, o 

abandono de uma concepção instrumental e utilitarista do racional na teoria dominante 

do direito: o homem não é sempre racional nesse sentido, mas busca também satisfações 

simbólicas porque adere a “significações imaginárias instituintes”. 

Ao longo de sua obra, Ost (CAL) privilegia certo número de narrativas 

fundadoras, mesmo incluindo nesse rol uma obra dramática, como no caso de Antígona.

Cada um desses textos constitui, à sua maneira, “narrativas de instituição”, segundo a 

expressão de Castoriadis (1975 apud OST, CAL), ou seja, monumentos literários que 

criam “magmas de significações sociais instituintes”. O possível retorno dialético 

abandona, na obra daquele professor belga, seu ponto inercial e avança no sentido de uma 

“dialética reconstrutiva das narrativas”. 
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Ost (CAL) procura demonstrar o modo como a literatura contribui diretamente 

para a formulação e a elucidação das principais questões relativas à justiça, à lei e ao poder. 

Ele evoca o direito na literatura sob a ótica da “dialética reconstrutiva das narrativas”, que se 

expressa na simetria de posições “instituídas” e “instituintes” evidenciadas na relação direito–

literatura. Na realidade, porém, sua teoria não chega a sugerir uma forma dialógica de 

compartilhamento da escrita jurídica com a experiência da hermenêutica literária, o propósito 

inaugural da presente dissertação.

As enunciações de Ost (CAL) vêm por justificar a necessidade de priorizar 

um direito contado em detrimento de um direito analisado. Permitem, ainda, desobstruir 

mal-entendidos e exclusões sobre a face simbólica do direito.  Porém, é preciso manter o 

foco no questionamento-chave de minha pesquisa: o tema da validação da interpretação 

da palavra dita pela lei, como norma geral e abstrata, mensurando em que medida a obra 

literária pode ser um instrumento persuasivo na tarefa de “procurar compreender”.  

As satisfações simbólicas do direito são buscadas por Ost (CAL) em 

narrativas de “instituição”, mas o cotejo entre o discurso jurídico e a obra literária não 

chega a ser travado pelo autor no processo hermenêutico. Não se trata de um deslustre 

ao pensamento do filósofo, já que suas formulações acerca da narratividade jurídica e do 

caráter instituinte do imaginário podem, perfeitamente, abstrair do enfoque do 

compartilhamento de hermenêuticas.  

Ouso dizer que nenhum autor contemporâneo terá a lucidez de Ost (CAL) ao 

determinar as dimensões do discurso literário, em contraste com o jurídico. Em vista dos 

objetivos desta dissertação, colho, dentre as diferenciações por ele apresentadas, a mais 

adequada ao tema, em que afirma ser a expressão da lei imprecisa e abstrata, enquanto a 

literária dá-se a conhecer no desdobramento do particular e do concreto. A imprecisão da lei 

não permite, de modo suficiente, o reconhecimento dos casos os quais o legislador tenha 

optado por abranger. Mesmo assim, o intérprete é obrigado a fazer escolhas, ao aplicar o 

direito. A literatura, por sua vez, é vista como “laboratório experimental do humano” e o 

veredicto do leitor tem como guia exclusivo o seu íntimo. O leitor não deve contas de seu 

“procurar compreender”, nem precisa validar sua interpretação.  

Desse modo, parece-me que a simetria das posições “instituídas” e 

“instituintes” no jogo da compreensão de textos jurídicos ou literários – núcleo da “dialética 

reconstrutiva das narrativas” – põe em xeque a postura dogmática do operador do direito, 
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quando este invoca a precedência do discurso jurídico sobre o literário. Não há primazia a ser 

considerada nesse contexto, mesmo que a práxis interpretativa do texto jurídico deixe 

transparecer a ausência, no texto literário, de qualquer resquício de coercitividade. Há razões 

para crer que a apropriação de narrativas pela palavra “proclamada” da lei permite ao 

aplicador do direito enxergar outras escolhas, ao embrenhar-se naquele “laboratório 

experimental do humano”, peculiar à hermenêutica literária.  

O inexorável de se vislumbrarem “todas as saídas do caminho” não pode ser 
um fator inibidor da busca dos mecanismos facilitadores que se apresentem para a condução 
de uma “experiência hermenêutica autêntica”. 

Prefiro vencer a concepção da norma jurídica pronta, acabada e autônoma 
do direito analisado e positivista. Abandonar as técnicas clássicas de interpretação da 
norma, as quais nem sempre proporcionam ao jurista um critério seguro quanto ao 
sentido a ser demarcado no caso concreto. Opto por acreditar que “a letra da lei não 
pode delimitar a interpretação, se, na verdade, é esta quem delimita aquela”. (NEVES, 
1993, p. 115 apud SILVA FILHO, 2006, p. 108). Não devo desprezar o sentido implícito 
da linguagem jurídica, mas, também, não posso perder de vista que o discurso jurídico 
tende a aperfeiçoar-se na relação texto–contexto, na qual é lícito buscar mecanismos 
metajurídicos como recurso válido ao processo de compreensão.  

Anota Wunenburger (2003) que o imaginário arma os agentes sociais de 
esperança, de expectativa, de dinamismos para organizar ou contestar, ou mesmo para engajar 
as ações que fazem a vida dos corpos sociais. Os indivíduos e os povos encontram, no 
imaginário dos sonhos, os objetivos de suas ações presentes e futuras.

“Os mitos do futuro fascinam, galvanizam as energias, permitem fomentar 
planos de realização para mudar o presente. G. Sorel revelou a força do mito 
da greve geral; K. Mannheim e E. Bloch viram, nas utopias, os princípios de 
esperança para modificar a ordem sócio-política; C. Castoriadis, abandonando 
o determinismo marxista, confia, à imaginação, o cuidado de excitar o desejo 
de transformação social e vê então, na imaginação, a mola das construções 
coletivas.” 3 (WUNENBURGER, 2003, p. 79, tradução nossa). 

Sem dúvida, pelo menos os monumentos literários devem ser entendidos como 

narrativas fundantes, pois têm a mesma raiz que dota a História de conteúdo que, eternamente, 

passará a ser reescrito a partir do imaginário social. Essas narrativas têm a vantagem de 

3 No original: “Les mythes du futur fascinent, galvanisent des énergies, permettent de fomenter des plans de  
réalisation pour changer le présent. G Sorel a décelér la force du mythe de la grève générale, K. Mannheim, E. 
Bloch ont vu dans les utopies des principes d´espérance pour modifier l’ordre sociopolitique, C.Castodiaris, 
abandonant de déterminisme marxiste, confie à l’imagination le soin d’exciter de désir de transformation sociale 
et voit donc en l’imagination le ressort des constructions collectives.” 



27

conduzir o leitor à realidade da representação do mundo e não à ordem objetiva e instituída.  

Elas, além disso, constituem um meio de enriquecimento pessoal e interindividual e 

reivindicam “formas de verdade” como o texto jurídico. Resta saber quais engrenagens 

permitirão o aperfeiçoamento da relação direito–literatura e como aquelas narrativas 

facilitarão a tarefa de “buscar compreender” o discurso jurídico.

1.3  A hermenêutica gadameriana e a abertura dialógica do intérprete 

A palavra ‘especulativo’ ganhou novo significado a partir de 1800. Ao conceito 

original, a filosofia agregou a idéia de “espelhamento”. Nesse sentido, o especulativo opõe-se 

ao dogmático da experiência cotidiana. Um pensamento é especulativo quando a relação nele 

enunciada não se deixa pensar como a atribuição unívoca de uma determinação a um sujeito, 

de uma propriedade à coisa dada, mas, sim, como “[...] uma relação especular, na qual o 

próprio espelhar não é nada mais do que a pura aparência do refletido, como o um é o um do 

outro e o outro é o outro do um”.  (GADAMER, VMI, p. 601). 

Parece adequado seguir o enquadramento gadameriano de saber refletir para 

poder especular. Nesse processo de espelhamento, proponho o traçado de possíveis caminhos 

que se entrecruzam no acesso hermenêutico e na abertura dialógica do intérprete.

Gadamer (VMI) verifica que, obviamente, existem diferenças entre a 

linguagem da poesia e a da prosa e, igualmente, entre a linguagem da prosa poética e a da 

científica. Essas diferenças podem ser consideradas também sob o ponto de vista da forma 

literária. Mas a dessemelhança essencial dessas “linguagens”, já em si diversas, reside em 

outro aspecto, “[...] na diversidade da pretensão de verdade da cada uma delas [...]”. 

(GADAMER, VMI, p. 229). O modo de ser da literatura tem algo de peculiar e incomparável: 

ela impõe uma missão específica para o “transformar-se em compreensão”. E não há nada tão 

estranho e tão exigente para com a compreensão como a escrita.  

“A escrita, e a literatura enquanto participa dela, é a compreensibilidade 
do espírito de tal modo despojada, que se situa no que há de mais 
estranho. Não há nada que possua um caráter espiritual tão puro quanto 
a escrita, e nada depende tanto do espírito compreendedor como ela.”
(GADAMER, VMI, p. 230). 
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A capacidade de ler, de compreender os escritos, é “[...] como uma arte secreta, 

como um feitiço que nos libera e nos prende [...]”, constata Gadamer (VMI, p. 230). As 

figuras de discurso estão ligadas a uma possibilidade de sugestão que ultrapassa a literatura e 

têm fundamento na relação com o destinatário. Aquele que lê se alimenta do implícito 

contextual, cuja multiplicidade de formas enquadra a filosofia, a moral, o discurso literário e, 

dentre outros, o direito.

O imaginário alimenta essa multiplicidade de discursos. Segundo 

Wunenburger (2003), assume os aspectos: estético-lúdico, em que as atividades de 

diversão e arte encontram espaço; cognitivo, o qual permite à inteligência observadora e 

especulativa encontrar seus limites e empregá-los num discurso verdadeiro; e prático, que 

não só satisfaz as necessidades da sensibilidade, mas também torna possível sua realização 

em ações, dando-lhes motivos, fundamentos e fins. “Nem a autoridade, nem a justiça, nem 

o trabalho poderiam encontrar seu lugar na sociedade, se não estivessem num degrau ou 

numa outra urdidura dentro do imaginário.” 4 (WUNENBURGER, 2003, p. 74, tradução 

nossa). O imaginário serve para “dotar os homens de memória”. A memória fornecida 

pelas narrativas alimentadas pelo imaginário incorpora-se, viva e legitimamente, na 

história e nas instituições e se impregna na linguagem da lei. 

A questão da incorporação do imaginário remete a Gadamer (VMII), 

quando este filósofo refuta Habermas (1989a) na apreensão do mundo do sentido e retoma 

a metáfora do espelho. A linguagem não é, em absoluto, nenhum espelho e o visto não é 

reflexo de nosso ser nem do ser em geral, “[...] mas a interpretação e quintessência 

daquilo que existe conosco, nas dependências reais do trabalho e do poder, e tudo o que 

constitui nosso mundo”. 5 (GADAMER, VMII, p. 235, tradução nossa). 

A linguagem como meio de realização de acordo entre interlocutores e de 

entendimento sobre a coisa em questão. Eis a base especulativa dessa primeira investigação.  

A apreensão do sentido denota a inserção do discurso num complexo processo dialético, no 

qual várias interpretações apresentam-se como logicamente possíveis. Donde a valoração dos 

pluralismos e da tolerância, intrinsecamente ligados à possibilidade de compreensão. O 

sentido do enunciado normativo pede que o intérprete e o aplicador do direito submetam-se ao 

4 No original: “Ni l’autorité, ni la justice, ni le travail ne pourraient trouver leur place dans la societé s’ils 
n’étaient à un degré ou un autre tissés dans l’imaginaire.”  
5 No original: “[...] sino la interpretación y quintaesencia de aquello que existe con nosotros, en las dependencias 
reales del trabajo y del poder y en todo lo que constituye nuestro mundo.”  
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plano concreto e histórico da experiência social. Mas, independentemente da pesquisa 

histórico-social, a linguagem jurídica, pela sua natureza prescritiva, facilita os signos por ela 

utilizados a abrigarem subentendidos. Nesse processo, as formulações conceituais do texto 

normativo, sobretudo as indeterminadas, inclinam-se às metáforas. 

A compreensão heideggeriana consiste no movimento básico da existência 

humana: é a forma originária do “estar-aí”, do “ser-no-mundo”. Gadamer (VMI) dá 

continuidade à proposta de Heidegger (1997), reconhecendo que o conceito de compreensão 

não é mais um conceito metódico, mas o traço ôntico original de vida humana. O ponto 

fundamental de sua teoria é a análise da consciência da “história efeitual”. Precisamos apenas 

aprender a nos conhecer melhor e reconhecer que as conseqüências da história efeitual 

operam em toda compreensão, estejamos ou não conscientes disto.  Essa apreensão é a base 

da dialética do pensamento gadameriano, qual seja, a oposição do novo sobre o antigo, de tal 

forma que nunca se sabe qual prevalecerá. No entanto, no processo hermenêutico, a 

compreensão pode se satisfazer com apenas alguns significados de interesse prático ou não; 

ou investir sobre buscas mais complexas, de tal sorte que haverá sempre uma série de 

subentendidos, com vaga referência aos pressupostos do que se quer interpretar.

A interpretação não é um ato posterior e ocasionalmente complementar à 

compreensão. Antes, compreender é sempre interpretar e, por conseguinte, a interpretação é a 

forma explícita da compreensão. A isto se acresce o fato de que a linguagem e a 

conceptualidade da interpretação integram um momento estrutural interno da compreensão. 

Compreender o que alguém diz é pôr-se de acordo na linguagem e não se transferir para o 

outro e reproduzir suas vivências. 

Observa Saldanha (2003) que toda contribuição daquele filósofo alemão à 

hermenêutica filosófica tem como centro as idéias de “pré-compreensão” e de 

reaproveitamento epistemológico da noção da tradição, assim entendida como continuidade 

do saber através dos tempos por meio da linguagem. Nesses termos, o problema da “pré-

compreensão” corresponde à existência de níveis dentro do processo do pensar. No trânsito do 

pensamento, entre a simples constatação e o ato de julgar há uma exigência maior do 

intérprete: “[...] no ato de julgar há uma opção entre afirmações e negações, que se vincula a 

certas implicações, inclusive axiológicas, e que já possui dimensão latentemente 

interpretativa.” (SALDANHA, 2003, p. 227). 
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Essa apropriação teórica desprivilegia a abordagem formal em relação ao 

problema da compreensão da linguagem normativa, além de despertar o intérprete e aplicador 

do direito para a necessidade de levar em consideração componentes não-formais em um 

exercício de compreensão ‘desdogmatizado’.  

O relativismo hermenêutico tornará possível a flexibilidade da práxis 

jurídica e levará a repensar criticamente cada um dos planos em que o direito vigora, 

alterando, assim, as ordens social e política a ele vinculadas. Como o aspecto formal é 

muito relevante na hermenêutica jurídica, a compreensão envolve, por parte do sujeito, a 

necessidade de considerar componentes metajurídicos, “[...] posto que a alusão a 

elementos meramente formais não configura um conhecimento compreensivo nem muito 

menos hermenêutico [...]”. (SALDANHA, 2003, p. 231). 

No questionamento hermenêutico gadameriano, como precondição de textos 

interpretáveis, Medina (2007) evidencia uma tradição histórica que fornece um horizonte 

de compreensão em que todas as coisas tornam-se inteligíveis. Para Gadamer (VMI), as 

tradições têm efeitos que tanto capacitam quanto restringem o processo de interpretação. 

Quando nos restringem do escopo de significados, velam uma variedade de sentidos que 

se encontram fora do âmbito da tradição.  

No entanto, continua Medina (2007), a hermenêutica gadameriana também 

enfatiza a “abertura dialógica” do intérprete. Isso permite que os preconceitos sejam 

desafiados e os horizontes ampliados. Com efeito, para Gadamer (VMI), o que caracteriza 

uma conversação genuína é a abertura dialógica de seus participantes. É característica de toda 

conversação verdadeira que cada pessoa se abra para a outra, e que ambos aceitem os pontos 

de vista contrários como dignos de consideração. Essa abordagem de comunicação é 

elaborada no “modelo dialógico de conversação e de interpretação”.

A experiência hermenêutica está ligada à tradição e esta conduz à experiência. 

Mas a tradição “[...] não é simplesmente um acontecer que aprendemos a conhecer e dominar 

pela experiência, mas é ‘linguagem’, isto é, fala por si mesma, como um tu”. (GADAMER, 

VMI, p. 467). O ‘tu’, não o objeto, mas se comportando em relação ao objeto, tornando claro 

que a “experiência do tu” deve ser uma experiência específica. Já o próprio objeto da 

experiência possui um caráter de pessoa, torna-se um fenômeno moral. Daí porque uma

consciência formada hermeneuticamente deve estar disposta a acolher a alteridade do texto. 
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Medina (2007) resume as principais “intravisões” de seu modelo dialógico de 

interpretação da seguinte maneira: a interpretação, assim como a conversação, é um círculo 

fechado dentro da dialética da pergunta e resposta. Ela requer que um leitor se torne parceiro 

na conversação. Essa parceria não exige apenas uma “abertura dialógica do intérprete”, mas 

também “envolvimento”. O leitor necessita fazer perguntas e tentar fornecer respostas. Esse 

encontro é um processo de interrogação mútua: “o intérprete deixará uma marca no texto, mas 

o texto também deixará uma no intérprete”. (MEDINA, 2007, p. 90). 

Recupero aqui o mediador da interpretação, conforme estabelecido por 

Gadamer (VMII). Ao intérprete cabe superar o elemento estranho impeditivo da 

inteligibilidade de um texto. Ele faz mediação, quando o texto não pode realizar sua 

missão de ser compreendido. O intérprete não tem outra função senão a de desaparecer 

quando se alcança a compreensão. Por isso “[...] o discurso do intérprete não é um texto, 

mas serve a um texto”. (GADAMER, VMII, p. 338). Essa figuração oferece a relação 

entre texto e interpretação, fazendo surgir outro momento da estrutura hermenêutica: a 

estrutura dialogal da linguagem mediadora.  

O modelo dialógico até agora discutido parece servir de pórtico para um 

construto de inter-relação do texto literário com a escrita jurídica, sob uma perspectiva 

predominantemente bakhtiniana, e não mais sob o enfoque da estrutura puramente 

dialogal de Gadamer (VMII). É preciso que, no exercício da interpretação, se indague a 

respeito da intersubjetividade, e não do desaparecimento da função do intérprete, 

alcançada a compreensão.  

1.4 Desvendando as relações dialógicas entre a escrita jurídica e a obra literária 

Bakhtin (ECV) e seu Círculo, no intento de construir uma teoria da linguagem, 

sugerem reflexões acerca do processo enunciativo-discursivo e de sua vinculação com o signo 

ideológico: palavra, comunicação, interação, gêneros discursivos, texto, tema e significação,

discurso, discurso verbal, polifonia, dialogismo, ato–atividade–evento e outros elementos 

constitutivos. As apropriações de muitos desses conceitos resultam de leituras unívocas e às

vezes equivocadas das obras do autor e justificam-se diante da tentativa de emoldurar Bakhtin 

(ECV) em classificações estandardizadas. 
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A abordagem de qualquer elemento constitutivo do processo enunciativo-

discursivo esbarra no embaraçoso ‘inacabamento’ do próprio pensamento bakhtiniano. O 

sentido e as peculiaridades de algumas formulações de Bakhtin (ECV) e seu Círculo 

foram construídos ao longo do conjunto das obras e vêm sendo lapidados paulatinamente 

pelos estudiosos desde a introdução do seu pensamento no mundo ocidental. 

Para que não se cometa a impropriedade de enquadrar a obra bakhtiniana em 

chaveamentos singelos, é preciso ter redobrado zelo na apropriação de certos conceitos e, 

sobretudo, na transposição de alguns paradigmas para o terreno da transdisciplinariedade.

Neste propósito investigativo, não posso deixar de registrar a preocupação 

de Sobral (2005), quando escreve sobre a ética, estética e pesquisa em ciências humanas 

na aplicação dos conceitos bakhtinianos. Crê, o estudioso, ser fiel a Bakhtin (ECV), 

quando tipifica, no plano ético, a relação entre as expectativas do pesquisador e a 

realidade do fenômeno, base da construção do objeto da pesquisa. Adverte ainda que o 

plano estético se representa no caráter de construção arquitetônica de toda pesquisa, por 

envolver a criação de uma totalidade orgânica, permitindo ao pesquisador ir além de 

uma construção mecânica, para atingir uma totalidade dotada de sentido. E firma os 

pilares do papel do pesquisador, o qual precisa ter claro o que procura e “[...] reconhecer 

que a busca pode levá-lo ao insuspeitado [...]”. (SOBRAL, 2005, p. 115). Em suma, 

exige-se equilíbrio entre a especificidade e a generalidade com que se trata o fenômeno 

na construção do objeto, e entre sua inserção autoral e as bases teóricas. 

O aprofundamento na essência de minhas investigações impele-me cada vez 

mais ao plano ético da pesquisa. Se o objeto da pesquisa revela algo que o pesquisador julga 

inaceitável, é ética a atitude em reconhecê-lo. No plano estético, é preciso que se combine o 

teórico com o ético na construção de um novo objeto, o “texto da pesquisa”, com todos os 

“constrangimentos”, sem o risco de delirar. 

Em busca do equilíbrio teórico, tento mapear uma arquitetônica que atenda 

ao geral e ao particular. Minha salvaguarda reside em ver o fenômeno “no espelho do 

próprio objeto”. (SOBRAL, 2005, p.115). Trata-se de uma perspectiva que coincide com 

a da relação especular de Gadamer (VMI), onde o espelhar não é nada mais do que a 

pura aparência do refletido.
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Meu propósito não é o de lançar mão de salvo-condutos argumentativos, mas o 

de perseguir uma sondagem não exclusivamente autoral, na tentativa de erguer um construto a 

partir da “abertura dialógica” do intérprete, segundo o enfoque gadameriano.  Se esse é um 

meio de acesso para a tarefa de “buscar compreender”, chegará a hora em que as fronteiras da 

hermenêutica inevitavelmente se cruzarão com as do processo enunciativo-discursivo. Isso me 

obriga a confrontar e a aproximar o objeto da pesquisa aos conceitos inacabados e muitas 

vezes mal compreendidos de Bakhtin (ECV). Uma vez fixada a modelagem dialógica de 

Gadamer (VMI) como fenômeno posto, fico a indagar se haveria efetivamente uma 

arquitetônica apta a atender ao geral e ao particular, reveladora do ‘insuspeitável’, quando 

esse fenômeno hermenêutico puder ser transposto ao universo bakhtiniano.

A exploração de uma fronteira contígua entre o hermenêutico e o discursivo 

assume intenso grau de dificuldade diante da proposta inicial de pesquisar a inter-relação 

dialógica do texto jurídico com a obra literária. A gravidade dessa prospecção reside no fato 

de que o resultado do exercício da hermenêutica jurídica quase sempre é uma decisão, 

individual ou coletiva, com força vinculativa, diferentemente do que ocorre em outras 

hermenêuticas. O problema é que, no jogo da compreensão da “palavra dita da lei”, há sempre 

embaraços decorrentes da inevitável necessidade de validação da interpretação.  Desta forma, 

na tentativa de apontar mecanismos que propiciem enxergar um solo comum para a facilitação 

da experiência hermenêutica jurídica, minhas formulações pretendem também cumprir uma 

atitude ética, fugindo do inaceitável e perseguindo o ponderável. 

Parece edificante, e até insuspeitável, de volta à idéia de espelhamento,

reportar-me a algumas observações inaugurais de Kristeva (UPR), no prefácio feito à primeira 

edição de La Poétique de Dostoïevski. Ela percebe, em Bakhtin (ECV), que a palavra–

discurso não tem sua verdade fundada num referente exterior ao discurso refletido. Isso faz 

com que o sujeito da palavra–discurso não mais coincida com o sujeito cartesiano, possuidor 

de seu discurso, idêntico a si mesmo e se representando nele. Essa palavra–discurso “[...] é 

distribuída sobre as diferentes instâncias discursivas que um ‘eu’ multiplicado pode ocupar 

simultaneamente”. 6 (KRISTEVA, UPR, p. 14, tradução nossa). Trata-se de uma palavra–

discurso dialógica, antes de qualquer coisa. Nela, ouvimos a voz do outro, do destinatário, 

pois diversas instâncias discursivas acabam por se fazer ouvir.  

6 No original: “[...] est comme distribué sur différentes instances discursives qu’un ‘je’ multiplié peut 
occuper simultanément.”   
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“A palavra–discurso dispersa-se em ‘mil facetas’, numa multiplicidade 
de contextos: no dos discursos; na intertextualidade, onde se pluralizam 
e se pulverizam o sujeito falante e o sujeito ouvinte, então nós: uma 
‘unidade’ que Bakhtin chama de ‘homem’, mas que declara avesso a 
toda definição, pois o ‘homem não coincide jamais consigo mesmo’.” 7

(KRISTEVA, URP, p.15, tradução nossa). 

Aqui são expostas apropriações decisivas da obra bakhtiniana: a pulverização 

do texto em instâncias discursivas que pluralizam o sujeito; a certeza de que Bakhtin (ECV) 

escuta nesta palavra–discurso não uma lingüística, mas a ‘divisão’ do sujeito, cindido desde 

logo porque constituído pelo seu outro, “[...] para tornar-se, com o tempo, seu próprio outro, 

e, por aí, múltiplo e inapreensível, polifônico”. 8 (KRISTEVA, URP, p. 14, tradução nossa). 

Essas lapidações remetem ao texto-chave de Kristeva (1986), escrito em 1966, 

logo que chegou à França, e publicado na revista Séméiotiké em 1969, quando apresentou e 

desenvolveu as idéias centrais de Bakhtin (ECV). Intitulado Word, Dialogue and Novel, o 

ensaio insiste na importância do sujeito falante como o principal objeto da análise lingüística, 

como um jogo aberto entre o texto do sujeito e o texto do destinatário, o que lhe deu abertura 

para erigir o conceito de “intertextualidade”.

Kristeva (1986) fixa, naquele ensaio, as três dimensões ou coordenadas do 

diálogo: o autor, o destinatário e os textos exteriores. O status da palavra é definido 

“horizontalmente”, quando a palavra num texto pertence tanto ao autor quanto ao 

destinatário; e “verticalmente”, e, aí, a palavra no texto é orientada por meio de um corpus

literário anterior ou sincrônico. O fato de o eixo horizontal, autor-destinatário, coincidir 

com o eixo vertical, texto-contexto, traz à luz um importante fato: “[...] cada Palavra 

(texto) é uma interseção de palavras (textos), onde ao menos uma palavra (texto) pode ser 

lida”. 9 (KRISTEVA, 1986, p. 37, tradução nossa).  

7 No original: “Le mot/le discours se disperse ‘en mille facettes’ dans une multiplicité de contextes – dans le 
contexte des discours, dans l’intertextualité où se pluralise et se pulvérise le sujet parlant mais aussi le sujet 
écoutant, donc nous : une ‘unité’ que Bakhtine appelle ‘l’homme’ mais qu’il déclare rebelle à toute définition, 
car ‘ l’homme’ ne coïncide jamais avec lui-même.” 
8 No original: “[...] pour devenir scindé d’abord parce que constitué par son autre, pour devenir à la longue son 
propre autre, et par là multiple et insaisissable, polyphonique.” 
9 No original: “[...] each Word (text) is an intersection of word (texts) where at least one other word 
(text) can be read.” 
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Na obra de Bakhtin (PPD), esses dois eixos, aos quais ele denomina 

‘diálogo’ ou ‘ambivalência’, não são claramente diferenciados. Segundo Kristeva (1986), 

o que, em Bakhtin (PPD), aparece como falta de rigor é, na verdade, um primeiro insight

introduzido em sua teoria literária:  

“[...] qualquer texto é construído como um mosaico de citações; qualquer 
texto é a absorção e transformação de outro. A noção de ‘intertextualidade’ 
substitui a de intersubjetividade, e a linguagem poética é lida como no 
mínimo ambígua.” 10 (KRISTEVA, 1986, p. 37, tradução nossa).  

De fato, Sobral (2005) indica, como uma das idéias centrais do Círculo de 

Bakhtin (ECV), o dialogismo generalizado, com sua base de criação de sentidos nas várias 

esferas de atividade, incidindo fortemente no conceito de sujeito. Esclarece as três acepções 

de dialogismo que se fazem presentes nas obras do Círculo, a saber: 

“[...] como princípio geral do agir – só age em relação de contraste com
relação a outros atos de outros sujeitos: o vir-a-ser, do indivíduo e do 
sentido, [estão fundados] na diferença; 

[...] como princípio da produção de enunciados/discursos que advém de 
‘diálogos’ retrospectivos e prospectivos com outros enunciados/discursos; 

[...] como forma específica de composição de enunciados/discursos, 
opondo-se, nesse caso, à forma de composição monológica, embora 
nenhum enunciado/discurso seja constitutivamente monológico nas duas 
outras acepções do conceito”. (SOBRAL, 2005, p. 106). 

O propósito da pesquisa cumpre-se na depuração do segundo conceito de 

dialogismo, acima apresentado, coincidente com o cruzamento de citações ou de superfícies 

textuais que desembocam no termo intertextualidade, cunhado por Kristeva (1986). O 

problema é que os conceitos de dialogismo e intertextualidade geram leituras recorrentes da 

obra bakhtiniana, como observa Fiorin (2006). Há quem enxergue o dialogismo como 

equivalente ao diálogo, no sentido de interação face a face, e quem distinga dois tipos de 

dialogismo: entre interlocutores e entre discursos.  

Há que se buscar o equilíbrio entre o geral e o particular. O ponderável é não 

confundir dialogismo com a noção do simples diálogo entre interlocutores. “O dialogismo é 

sempre entre discursos. O interlocutor só existe enquanto discurso.” (FIORIN, 2006, p. 166). 

O ponderável campeia o insuspeitável. E o fidedigno espelha-se nas formulações do próprio 

Bakhtin (ECV), em O Problema do Texto na Lingüística.

10 No original: “[...] any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and 
transformation of another. The notion of intertextuality replaces that of intersubjectivity, and poetic language is 
read as at least double.” 
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Para o pensador russo, o texto é o dado, ou realidade primária, e o ponto de 

partida de qualquer disciplina nas ciências humanas. Bakhtin (ECV) interessa-se 

primordialmente pelas formas concretas dos textos e pelas condições concretas de suas vidas; 

sua inter-relação e interação. O texto nunca pode ser traduzido até o fim, diversamente do que 

ocorre com a língua como sistema de meios, pois não existe um potencial texto-único dos 

textos. O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, “[...] sempre se 

desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos”. (BAKHTIN, ECV, p. 311).  

Essa é a justificativa na qual Bakhtin (ECV) afirma que as relações dialógicas 

entre os enunciados, os quais “atravessam por dentro” também enunciados isolados, 

pertencem à ‘metalingüística’, porque diferem radicalmente de todas as eventuais relações 

lingüísticas dos elementos, tanto no sistema da língua quanto em um enunciado isolado. A 

‘metalingüística’, diz Kristeva (UPR), é a ciência da polifonia, uma ciência da linguagem, não 

da lingüística. Esse termo, por ela trocado pelo de “translingüística”, é reservado para 

distinguir o estatuto hierarquicamente superior de uma linguagem verdadeira sobre a 

linguagem objetificada. Daí a índole metalingüística do enunciado.  

“As relações de sentido dentro de um enunciado (ainda que seja infinito, por 
exemplo, no sistema da ciência) são de índole lógico-objetiva, no amplo 
sentido dessa palavra; no entanto, as relações de sentido entre diferentes 
enunciados assumem ‘índole dialógica, ou, em todo caso, matiz dialógico’. 
Os sentidos serão divididos entre vozes diferentes. A importância 
excepcional da voz, do indivíduo.” (BAKHTIN, ECV, p. 320). 

O autor de um romance, ao criar uma obra, ou enunciado de discurso, única e 

integral, o faz a partir de enunciados heterogêneos, como que alheios. Ademais, as relações 

dialógicas são extralingüísticas, melhor dizendo, devem ser estudadas pela ‘metalingüística’, 

que ultrapassa os limites da lingüística e possui objeto autônomo e metas próprias. As 

relações dialógicas são irredutíveis a relações lógicas ou a concreto-semânticas, que per se

carecem de momento dialógico. Todo enunciado, continua Bakhtin (PPD), tem uma espécie 

de autor, que, no próprio enunciado, escutamos como o seu criador. Podemos não saber nada 

sobre o autor real, como ele existe fora do enunciado. Uma obra pode ser produto de trabalho 

de equipe, ser interpretada como trabalho hereditário e, apesar de tudo, sentimos nela uma 

vontade criativa única. Uma posição diante da qual se pode reagir logicamente. Por isso, a 

reação dialógica “personifica toda enunciação à qual ela reage”. (BAKHTIN, PPD). 
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As relações dialógicas são possíveis não somente entre enunciações 

integrais, mas entre quaisquer partes significantes do enunciado, inclusive palavras 

isoladas, sustenta Bakhtin (PPD).

Ademais, afirma Bakhtin (ECV) que a especificidade das ciências humanas 

está no fato de que seu objeto é o texto, o discurso. Nas palavras de Barros (2007), as ciências 

humanas voltam-se para o homem, o produtor de textos. O método bakhtiniano, aplicado às 

ciências humanas, não quer que o homem seja só conhecido por meio dos textos.  Procura-se 

conhecer um objeto, nas ciências naturais, e um sujeito, nas ciências humanas. Trata da 

“compreensão respondente”, viabilizada pelo sentido de diálogo entre os interlocutores.

Para Barros (2007), as relações entre o sujeito da cognição e o sujeito a ser 

conhecido nas ciências humanas são, sob a ótica bakhtiniana, relações de comunicação 

entre destinador e destinatário. Cabe ao destinador atribuir competência e ao destinatário, 

transformar e julgar. Poder-se dizer que, no método, a “compreensão respondente” 

coincide com a interpretação: 

“O sujeito procura ‘interpretar’ ou ‘compreender’ o outro sujeito, em lugar 
de buscar apenas ‘conhecer’ o objeto. O termo respondente assinala o caráter 
dialógico da interpretação: trata-se da relação entre sujeitos, Destinador e 
Destinatário, e a compreensão aparece como uma espécie de resposta a 
questões colocadas pelo texto interpretado.” (BARROS, 2007, p. 24). 

Alcanço, neste quadrante, a essência da almejada aproximação e confrontação 

teóricas, no intuito de erguer um construto a partir da “abertura dialógica” do intérprete. 

Assim, questiono: Se dois enunciados alheios confrontados – que não se conhecem e toquem 

levemente no mesmo tema, ou idéia – travam, inevitavelmente, relações dialógicas e adentram 

ao território do tema comum, como seria factível a inter-relação do texto literário com o texto 

jurídico? Uma vez atingido o patamar do compartilhamento de hermenêuticas, em que medida 

é exeqüível a “compreensão respondente”, considerando que as relações dialógicas são 

havidas, em princípio, entre enunciados que ocultam o sujeito? 

Procurarei mostrar que a apropriação de certas narrativas “instituídas” e 

“instituintes” pelo intérprete do texto jurídico permite que ele se embrenhe naquele 

“laboratório experimental do humano”, aumentando as possibilidades de escolha, mesmo nos 

casos em que seja imprescindível a validação do exercício hermenêutico.  
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Também é meu intuito tornar mais clara a simetria das posições 

reciprocamente “instituídas” e “instituintes” do discurso jurídico e literário, de forma a 

revelar os “deslocamentos circulares” entre hermenêuticas, que se explicitam, não num 

movimento dialético entre as narrativas e a palavra da lei, mas na interação entre os 

discursos envolvidos no jogo da compreensão. É preciso repensar a assertiva de que o 

intérprete deixa marcas no texto e o texto deixa marcas no intérprete, sob o enfoque da 

“circularidade” dos discursos. 

A investigação de índole dialógica da relação direito–literatura é proposta 

nas seguintes etapas: 

Antes mesmo de adentrar o corpus, debruço-me sobre uma narrativa 

jurídica, analisando uma pequena, mas substancial, obra de filosofia do 

direito, do autor norte-americano Fuller (CEC), intitulada O Caso dos 

Exploradores de Cavernas. Trata-se de uma obra de leitura obrigatória para 

todos os estudantes de direito. É um introdutório na discussão em torno do 

confronto entre o direito positivo e as leis morais, que força o leitor a uma 

tomada de posição e a divisar questões filosóficas complexas, retomadas ao 

longo da análise das obras presentes na pesquisa.

A seguir, procedo à investigação do matiz dialógico em uma obra 

dramática e em uma ‘narrativa fundante’, a saber: Antígona, de Sófocles 

(ANT) e Crime e Castigo, de Dostoiévski (CAS). Em Antígona, meu 

intuito é investigar a abertura dialógica do intérprete, tendo, como pano 

de fundo, a contradição entre a lei natural divina e a lei da comunidade 

humana. O direito natural versus o direito positivado. Essa dicotomia 

permitirá ao intérprete jurídico avistar escolhas e o incitará à 

investigação das narrativas instituintes, especificamente quando 

reivindicarem formas de verdade e contribuírem para a interação entre 

os discursos envolvidos na pesquisa. Em Crime e Castigo, introduzo a 

discussão em torno do diálogo de consciências, segundo as formulações 

bakhtinianas. Também aprofundo, neste ponto, a análise do 

compartilhamento de hermenêuticas. Exploro os mecanismos que o 

romance dostoievskiano permite divisar na inter-relação dialógica do 

texto literário com a escrita jurídica, e a maneira como tais mecanismos 

são influenciados pelas instâncias discursivas e não-discursivas;
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A última obra do corpus não chega a ser uma narrativa constituinte. Trata-se 

de um conto menor de Machado de Assis (ENF), intitulado O Enfermeiro.

Ele se mostra como um contraponto enriquecedor à obra de Dostoiévski 

(CAS). Possibilita a investigação do trajeto dialógico machadiano, em um 

contexto propício à discussão da ‘máscara social’. A análise do conto em 

exame, sob a ótica das dimensões discursivas e não-discursivas, permitirá 

reavaliar a temática das obras anteriores, sob a perspectiva discursiva e a sua 

influência na relação texto–contexto. 

Após a análise do corpus, será possível delinear uma “arquitetônica da

circularidade discursiva”, a partir da evolução das questões suscitadas em cada uma das obras 

analisadas. Isso evidenciará algumas das engrenagens presentes na relação direito-literatura. 

Acredito ser plausível explorar a fronteira comum entre o hermenêutico e o dialógico, por

meio do confronto e da aproximação da modelagem gadameriana do intérprete, e com as

devidas apropriações de conceitos bakhtinianos que confluem para a interdiscursividade.

 Dessa forma, creio ser factível abrir horizontes para a interface entre a 

hermenêutica jurídica e a literária, fixando a transdisciplinariedade como forma de 

facilitação do acesso hermenêutico. 
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CAPÍTULO II 

2 O CASO DOS EXPLORADORES DE CAVERNAS: NOS DOMÍNIOS DA 

NARRATIVIDADE JURÍDICA 

2.1 A leitura metalingüística de um “romance em série” 

Gerações de acadêmicos de direito que adentram às faculdades foram 

introduzidas ao pensamento jurídico por meio de uma modelagem crítica, proporcionada 

pela obra O Caso dos Exploradores de Cavernas, de Lon L. Fuller (CEC), um dos 

principais filósofos do direito norte-americano.

Trata-se de uma narrativa jurídica, nos moldes da técnica anglo-americana 

do ‘julgamento em diálogo com os precedentes’, cuja leitura, bastante atrativa, não 

pressupõe um conhecimento prévio do direito ou de sua filosofia. O texto original foi 

escrito por Fuller (CEC) para a Harvard Law Review e narra os cinco votos proferidos 

pelos ministros da Suprema Corte da imaginária Newgarth, em época igualmente 

fictícia. Embora um pouco longo, o relato dos fatos é indispensável aos propósitos de 

revelar os limites da narratividade jurídica:  

No princípio de maio de 4.299, os quatro réus, na companhia de Roger 
Whetmore, todos membros da Sociedade Espeleológica, adentram a uma 
caverna no planalto central de Newgarth. Encontrando-se, o grupo, em 
local remoto, no interior desta caverna, ocorreu um deslizamento de terra 
que bloqueou a única entrada conhecida. Em razão do não-retorno dos 
espeleólogos, o secretário da sociedade foi notificado pelos familiares. A 
partir das indicações do local da expedição, imediatamente um grupo de 
resgate foi enviado ao local.  
A equipe de salvamento encontrou dificuldades extremas, demandando a 
suplementação do número de pessoas e de máquinas, o que exigiu grandes 
gastos públicos. O esforço considerável do grupo foi muitas vezes frustrado 
por outros desmoronamentos, sendo que, num deles, dez trabalhadores foram 
mortos limpando a entrada da caverna. Esgotados os recursos financeiros da 
Sociedade de Espeleólogos, foram feitas subscrições populares para o 
levantamento de fundos visando custear o resgate. O resgate ocorreu trinta e 
dois dias após a entrada dos exploradores na caverna. 
Considerando que os espeleólogos carregavam escassas provisões e não 
encontrariam animais ou vegetação, dentro da caverna, suficientes à 
subsistência, obviamente corriam risco de vida por desnutrição. No 
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vigésimo dia de aprisionamento, foi achada, no interior da caverna, uma 
máquina sem fio, capaz de enviar e receber mensagens. Um instrumento 
similar já havia sido instalado no campo de resgate e a comunicação 
verbal pôde ser estabelecida com os exploradores. Indagando, em 
primeiro lugar, sobre a demora do resgate, os espeleólogos foram 
informados de que levaria pelo menos dez dias, se não ocorressem novos 
deslizamentos. Perguntaram, em seguida, a um médico qual a chance de 
sobrevivência sem comida por dez dias. Afirmou-se que seriam poucas. 
Por oito horas o comunicador ficou em silêncio. Em seguida, Whetmore, 
falando por todos, perguntou se eles teriam condições de sobreviver por 
mais de dez dias consumindo a carne do corpo de um deles. O médico, 
relutante, respondeu afirmativamente. Whetmore perguntou se seria 
aconselhável eles tirarem a sorte, para determinar qual deles seria usado 
neste fim. Nem os médicos, nenhum dos presentes no resgate, nem um 
padre ou ministro, ou qualquer pessoa foi achada para dar este 
aconselhamento. Após esse fato, cessaram as mensagens da caverna. 
Supôs-se que as baterias do comunicador dos exploradores haviam se 
extinguido. Quando foram libertados, descobriu-se que, no vigésimo 
terceiro dia após entrarem na caverna, Whetmore foi morto pelos 
companheiros de exploração. 
Dos depoimentos colhidos, parece que a proposta de comerem carne humana 
partiu de Whetmore. Foi dele também a sugestão de tirarem a sorte com um 
par de dados que um dos réus havia levado. Embora os réus tenham 
inicialmente relutado em adotar tal procedimento desesperado, todos 
concordaram com o plano de Whetmore. Antes dos arremessos dos dados, 
Whetmore retirou-se do acordo, preferindo esperar por mais uma semana, 
para fazer uso de tal expediente. Os outros exploradores acusaram-no de 
quebra de boa vontade e continuaram a arremessar os dados. Quando chegou 
a hora de Whetmore, os dados foram lançados por um dos réus e ele foi 
inquirido a levantar objeções quanto a isso. Nada objetou. O resultado foi 
contrário a Whetmore e ele foi morto e consumido pelos companheiros.
Todos os réus foram indiciados pelo assassinato de Whetmore, tendo sido 
levados a júri e condenados a enforcamento. Houve recurso ao Tribunal de 
Apelações, que manteve a sentença condenatória e, em última instância, a 
questão chegou à Suprema Corte. 
Por fim, a Corte Suprema ficou dividida e a sentença do Tribunal de 
Apelações foi mantida. Foi ordenado que a execução dos réus devesse ser 
feita às 6 horas da manhã de sexta-feira, 2 de abril de 4300, quando o 
carrasco foi intimado a proceder ao enforcamento dos réus. 

Fuller (CEC) inspirou-se em dois casos reais bastante polêmicos à época. 
Ambos originaram-se de naufrágios em alto-mar e tiveram como local de acontecimentos os 
botes salva-vidas, onde os sobreviventes envolveram-se em homicídios, pelos quais foram 
julgados. Num dos casos, os crimes foram praticados para aliviar a carga do bote, que estava 
ameaçado por superlotação. No outro, os homicídios foram praticados como forma de obter 
alimento para os sobreviventes à beira da morte por inanição. Os precedentes são pautados 
pelos mesmos ingredientes da ficção: o estado de desespero; a falta de opções; a escolha da 
vítima por sorteio; o homicídio seguido de canibalismo; o fundamento da defesa no estado de 
necessidade, a condenação pelo júri e até a possibilidade de perdão. 
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O que fascina o estudante de direito que toma contato com a obra de Fuller 

(CEC) é sua leitura envolvente. À medida que o leitor toma conhecimento dos votos 

proferidos pelos ministros da Corte Suprema de Newgarth, é convidado a formar seu 

juízo valorativo, a favor ou contra os exploradores sobreviventes, em vista de 

argumentos robustos e convincentes. Na simplicidade da linguagem, praticamente isenta 

de adjetivações, percebe-se a amplitude da aplicação do direito e o confronto entre o 

direito positivo e as leis morais. O antagonismo experimentado no texto não permite ao 

leitor ficar imune ao encargo de compreensão: conduzirá, contra ou a favor, a 

interpretação da ação dos desafortunados protagonistas do caso fictício. Essa tomada de 

posição permite aos iniciantes enxergarem questões filosóficas vigorosas. Trata-se de 

uma ilustração que visita as principais escolas da filosofia do direito, culminando no 

embate entre o positivismo e o jusnaturalismo. 

A pretendida incursão na narratividade jurídica torna oportuna a retomada 

do conceito de “magma de significações”, ou seja, o conjunto de significações 

imaginárias sociais, que conferem sentido específico a dados da experiência. Assim que 

ganham corpo e se tornam literalmente “constitutivas”, essas significações sociais são 

arrastadas num processo histórico, que intercala momentos de cristalização, formando o 

ponto de vista interno imanente ao mundo comum instituído; e momentos de auto-

alteração, quando são ouvidas as forças centrífugas dos imaginários concorrentes. Dessa 

forma, o magma é uma “[...] reserva de significações em potência que permanece 

indefinidamente determinável: por numerosas que sejam as significações determinadas 

que se obtiver, nenhuma esgotará sua fecundidade”. (OST, CAL, p. 28). 

A evocação do pensamento de Castoriadis (1975 apud OST, CAL) seria 

suficiente para tecer a tela histórica, marcada pelo selo do imaginário, em cujo fundo se 

operam as trocas da narrativa e do direito. Trata-se de uma permuta que vem sendo 

demonstrada, em alguns estudos, na ligação de uma comunidade política com seu imaginário 

histórico; no fato de a identidade e a memória desta comunidade serem tributárias da 

interpretação do mundo produzida pelas narrativas fundadoras.

Ost (CAL) sublinha a importância de alguns autores canônicos, como 

Shakespeare, para a criação da nação inglesa. Tanto que Ward (1999, apud OST, CAL) não 

hesita em escrever que uma peça como Henrique V possui importância jurídica maior que um 

tratado de direito constitucional.
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Parece que os juristas sucumbem a uma ‘potestade narrativa’. É razoável 

pensar que, nessa permuta de significações, eles se situam e acabam operando o direito. Há, 

mesmo, uma convicção que permite enxergar as constituições como o relato da história da 

moralidade política de uma comunidade. Neste sentido, as constituições são exemplos de 

relatos que contam a história dos homens, dão sentido à vida, individual e coletiva. O 

preâmbulo das grandes constituições e das declarações de direitos do homem revela esses 

relatos que corporificam o imaginário coletivo. 

A tradição jurídica anglo-americana sempre foi receptiva à conexão da 

linguagem jurídica com os relatos do imaginário histórico. A constituição norte-

americana é sempre interpretada como herança viva e contínua a refletir a tradição das 

deliberações em comum. Esse fato explicita por que os debates político-jurídicos 

apaixonados permeiam os julgamentos naquele país e servem de inspiração para tantas 

narrativas literárias. O certo é que essa tradição criou a técnica do julgamento em 

“diálogo com os precedentes”, e contribuiu, de forma decisiva, “[...] para dar crédito à 

imagem de um direito que se constrói por sedimentações sucessivas e fidelidade à 

identidade narrativa do sistema jurídico”. (OST, CAL, p. 30). 

É dentro deste quadro que o filósofo do direito norte-americano, Dworkin 

(1994 apud OST, CAL), chegou a propor uma célebre metáfora que compara o trabalho 

dos juízes à escrita de um “romance em série”: em cada caso, o magistrado tem ocasião 

de escrever um novo capítulo da história jurídica da nação, respeitando a história da 

moralidade política da comunidade.  

Em O Caso dos Exploradores de Cavernas, Fuller (CEC) não abandona 

essa forma de romance seriado. Nele, os ministros da Suprema Corte da imaginária 

Newgarth proferem seus votos reescrevendo a história jurídica, no enfrentamento do 

direito positivo com o direito natural, levando-se em conta o estado de desespero dos 

réus. Há um elo indissociável entre a escrita do julgamento e os relatos do imaginário 

social, transmudados ou refundidos pelo autor numa ficção jurídica concebida ante a 

realidade do direito anglo-americano. Não se cuida, obviamente, de uma narrativa 

‘fundante’. A temática enfocada na obra remonta aos relatos que contam a história dos 

homens diante de situações extremas, nas quais são compelidos a fazer escolhas em 

detrimento da vida de outrem. Há sinais de evidentes cristalizações ou sedimentações de 

significações sociais, expostas pelo autor, por meio das argumentações dos magistrados, 

que acabam repercutindo no tribunal da consciência do leitor. 
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A transmutação de relatos do imaginário coletivo dentro de uma obra 

fictícia de índole jurídica demonstra uma trajetória ‘metalingüística’.  O autor faz uso da 

técnica do julgamento em ‘diálogo com precedentes’, na própria linguagem jurídica, por 

meio de personagens fictícios, no que se refere à linguagem utilizada pelos magistrados. 

Sem dúvida, o caso dos exploradores é uma narrativa que discute o ideal de justiça como 

valor fundamental para a aplicação de normas em uma comunidade.  Essa discussão é feita 

em uma auto-enunciação das relações de sentido. Aí, a linguagem jurídica conversa 

consigo mesma. É quase certo que não tenha sido a intenção de Fuller (CEC), mas, como 

atesta Jakobson (2005), praticamos a ‘metalinguagem’ sem nos dar conta do caráter 

metalingüístico de nossas operações.  

O principal efeito dessa leitura é confrontar os papéis reais expressos na 

norma jurídica com os personagens da ficção submetidos à mesma norma, ou, antes, 

defrontar a norma positiva com a lei moral. Isso traz à tona o amálgama de significações, 

que só pode ser percebido por meio dessa “dialética reconstrutiva”, estabelecida entre o 

sistema de julgamento de casos reais e a gênese narrativa colhida do imaginário coletivo.  

Ao mesmo tempo, é possível perceber, em Fuller (CEC), os ecos da permuta 

entre o direito e o imaginário histórico; e notar como o uso desta mesma tradição pode 

atravessar obliquamente o sistema jurídico e criar variações imaginativas ainda 

inexploradas pelo real ou pela norma geral e abstrata.   

2.2 A doutrina do direito natural e a moralidade procedimental de Fuller 

É preciso que se situe corretamente o tema abordado por Fuller (CEC) no Caso 

dos Exploradores de Cavernas. Essa obra é uma das raríssimas ficções jurídicas capazes de 

insuflar a discussão de um dos temas mais atraentes da ciência do direito: a encarnação do 

ideal de justiça como valor fundamental na interpretação e aplicação das normas jurídicas. 

A corporificação do ideal de justiça remete intencionalmente, na obra em 

estudo, à chamada doutrina do direito natural. Classicamente, distingue-se o direito natural do 

direito real, isto é, do direito positivo, também chamado direito em vigor. Enquanto o direito 

positivo é essencialmente mutável, o natural é um direito ideal, imutável, identificado com a 

justiça. Essa concepção distingue-se das demais doutrinas idealistas por considerar a natureza 

como fonte da qual se originam as normas do direito ideal, do direito justo.
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A natureza funciona como autoridade normativa, isto é, como autoridade 
legiferante. As normas não são como as do direito positivo, não são postas por vontade 
humana, arbitrária e mutável. São normas que já nos são dadas pela natureza, 
anteriormente à sua possível fixação por atos da vontade humana, normas 
essencialmente invariáveis.  

A doutrina do direito natural ou o jusnaturalismo foi dominante nos séculos 
XVII e XVIII e, após um breve recuo, voltou, no século XX, ao primeiro plano da filosofia 
social e jurídica. Esse retorno – resultante, principalmente, das seqüelas deixadas pelas duas 
guerras mundiais e da reação ao nacional-socialismo, ao fascismo e, especialmente, ao 
comunismo – veio por conseqüência da especulação metafísico-religiosa. 

Nos primórdios, segundo a filosofia estóica, Cícero (2005) ensinou que o 
direito da natureza, diferentemente do direito positivo de Roma ou de Atenas, era eterno e 
imutável, e tinha, em Deus, o seu Autor, o seu Promulgador e o seu Juiz. A visão agostiniana 
via o direito natural como lei eterna enquanto razão ou vontade de Deus. A escolástica 
tomasiana ensinava que o mundo é regido pela Providência divina, isto é, pela razão divina. E 
a proclamava como Lei Eterna, à qual as criaturas de Deus dotadas de razão estariam sujeitas.

Mas houve quem, dentro da doutrina jusnaturalista, fizesse a tentativa de 
tornar a validade do direito natural independente da vontade de Deus. Grócio (1751 apud
KELSEN, 2003) expõe que o direito natural valeria mesmo diante da inexistência de Deus, 
mas, segundo ele, a se admitir essa hipótese e estaríamos incorrendo no mais grave pecado. 
Afora esta concepção, buscou-se o direito natural na natureza do homem, procurada em 
tendências, inclinações, instintos – no essencial, sua natureza psíquica, não física. Essa 
concepção foi chamada de “naturalista”, em contraposição à chamada “racionalista”.  Os 
racionalistas, por sua vez, vêem a natureza do homem na sua razão, origem de todas as 
normas de um direito justo. Para esta corrente, o justo é natural porque é racional. 

No extremo, a doutrina positivista pugnou acirradamente que a justiça não 
pode ser identificada com o direito. A exigência de uma separação entre o direito e a moral, o 
direito e a justiça, significa, para Kelsen (1993), que a validade de uma ordem jurídica 
positiva é independente da validade de uma moralidade única, absoluta e detentora do 
monopólio dessa validade, a ‘moral’, a “moral por excelência”. Se uma ordem moral não 
prescreve a obediência à ordem jurídica positiva em todas as circunstâncias e se não é 
possível que as ordens jurídica e moral se contradigam, a exigência de separação entre direito 
e moral e entre ciência do direito e ética denota “[...] que a validade das normas jurídicas 
positivas não depende de sua conformidade com a ordem moral”. (KELSEN, 1993, p. 144).
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Mas foi exatamente esta a palavra de ordem do nacional-socialismo: “Uma 

ordem é uma ordem”, “a lei é a lei”. Este princípio não conheceu nenhum limite e foi a 

expressão do pensamento positivista, que durante decênios governou os juristas alemães. 

A convicção do positivismo na “lei que é a lei” deixou os juristas alemães desarmados 

contra as leis despóticas e criminosas, constata Radbruch (1993). O positivismo é, 

assim, considerado incapaz de fundar per se a validade das leis. Baseia-se na validade de 

uma lei apenas pelo fato de estar em vigor. Esses questionamentos trazem à baila a 

noção de interesse comum e de justiça, para onde necessariamente um ordenamento 

jurídico deverá se conduzir, na busca da chamada segurança jurídica. 

O direito de todos os estados modernos mostra numerosos pontos de influência 

não só da moral social, como de ideais morais mais amplos. Essas influências são absorvidas 

pela legislação, de forma silenciosa e paulatina, ou pelo processo judicial. Em alguns 

sistemas, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, os critérios últimos de validade jurídica 

incorporam explicitamente princípios de justiça ou valores morais substantivos. Essa 

observação tem peso significativo na “compreensão” do texto em estudo. 

Com o apoio em Hart (2005), é factível que nenhum positivista poderá negar 

esses fatos, pois a estabilidade dos sistemas jurídicos depende, em parte, de tais tipos de 

correspondência com a moral. A ser essa afirmativa verdadeira, fundamentado estará, então, o 

pressuposto da existência da “conexão necessária do direito com a moral”. 

De uma maneira geral, a doutrina do direito natural não permite estabelecer 

uma clara divisão entre a noção de lei e de moral. Apesar das múltiplas versões, adota-se a 

idéia de que, pelo menos, algumas leis sustentam sua autoridade no relacionamento 

lógico, direcionado por modelos morais, e não em uma convenção humana preexistente. 

No entanto, no direito anglo-saxão, onde a doutrina jusnaturalista tem larga acolhida, a 

aplicação dos desdobramentos teóricos oscila entre a doutrina do direito natural e a do 

“direito natural da moralidade”. 

Fuller (CEC) acreditava no direito necessariamente sujeito a uma moralidade 

“procedimental”. Na sua visão, a atividade humana é ajustada no sentido de as pessoas 

dedicarem-se a uma atividade específica pelo fato de isto as ajudar a alcançar suas finalidades. 

Uma atividade humana só pode ser entendida quando faz referência a propósitos e metas. 

Considerando que a atividade legislativa é essencialmente propositiva, então, ela somente 

pode ser compreendida em termos que explicitamente admitam seus valores morais e 
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propósitos. Para ele, o direito é a tarefa que submete a conduta humana ao domínio das 

normas. O sistema legal é concebido como o produto de um esforço sustentado por uma 

conjunção de propósitos dispersos na sociedade. 

Sua teoria concebe um sistema de normas ou de princípios de legalidade, uma 

espécie de decálogo que serve como guia de comportamento para se preservar a ordem social. 

Nenhum sistema jurídico poderia atingir objetivos moralmente avaliáveis sem cumprir, no 

mínimo, os princípios de legalidade, os quais constituiriam a própria moralidade. Daí o termo 

moralidade ou naturalismo “procedimental”.

Essa construção teórica, posterior ao Caso dos Exploradores de Cavernas,

foi severamente criticada, por insistir em classificar os chamados princípios de 

legalidade como moralidade. Mas esta proposital confusão de Fuller (CEC) já pode ser 

sentida na obra em questão, por argumentações que evidenciam a impossibilidade de 

separação entre o direito e a moral. 

O registro teórico até agora exposto pode parecer despropositado e inoportuno 

em uma dissertação que pretenda, como primazia, compreender a relação direito–literatura. 

Contudo, a investigação da índole dialógica dessa relação tem começo exatamente na 

confrontação entre o direito natural e o direito positivo e desenvolve-se no embate entre o 

justo e o injusto. Motivado por isso, escolhi o texto em questão, pois ele sugere a apuração 

dos limites da própria narratividade jurídica. Nos textos seguintes que compõem o corpus,

essa discussão alcança instâncias discursivas distintas, que servem como mola propulsora para 

a “abertura dialógica” do intérprete. 

A altercação entre o justo e o legal tem alguns desdobros impertinentes 

diante da finalidade pretendida, já que adentram o emaranhado das teorias formuladas no 

âmbito da filosofia do direito. Mas a imagem que o homem forma sobre o que ele deve 

ser, como, por exemplo, seus conceitos de justo e injusto, de decência, coragem, 

dignidade, solidariedade, etc. são, na verdade, imagens “diretrizes” pelas quais se guia, 

segundo Gadamer (VMI). Essas imagens são distintas para um artesão, na execução de 

um desenho, e para um juiz, na administração da justiça.  

No meu ponto de vista, porém, tais imagens diretivas são partilhadas tanto 

pelas autoridades interpretativas, chamadas a validar a interpretação da norma, quanto 

pelos leitores, confrontados com a pretensão de verdade de uma obra literária. 
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Atesta Gadamer (VMI) que o justo parece determinado num sentido 

absoluto, pois está formulado nas leis e contido nas regras gerais de comportamento da 

ética, as quais, mesmo não codificadas, têm uma determinação precisa e uma vinculação 

universal. A própria administração da justiça é um desiderato específico “que revela saber 

e poder” e o fato de ela incidir na aplicação das leis e das regras a um caso concreto revela 

uma “techne”, uma “arte” do juiz.   

A reflexão gadameriana mostra que a aplicação da lei contém uma 

problemática jurídica peculiar. Mais uma vez, é avocada a comparação com o artesão: este 

possui o projeto da coisa e as regras de sua execução, que são aplicadas e adaptadas a 

circunstâncias e dados concretos. Quando ele renuncia a executar seu plano exatamente 

como originalmente estava concebido, ele faz uma real aplicação de seu saber, “vinculada 

a uma imperfeição dolorosa”. Ao contrário, todo aquele que aplica o direito encontra-se 

em posição bem diversa. É verdade que, na situação concreta, ele se vê obrigado a atenuar 

o rigor da lei. Se ele o faz, “[...] não é porque não seja possível fazer melhor, mas porque, 

senão, estaria cometendo injustiça. [Atenuando a lei], não faz reduções à justiça, mas 

encontra um direito melhor”. (GADAMER, VMI, p. 419). 

Nesse ponto, Gadamer (VMI) remete à análise aristotélica, da epieikeia, a 

eqüidade ou a correção da lei. Nessa concepção toda lei é geral e não pode conter em si a 

realidade prática em toda a sua concretude, na medida em que se encontra numa tensão 

necessária com relação ao concreto da ação.  

“Quando a lei estabelece uma regra geral e aparece, em sua aplicação, 
um caso não previsto por esta regra, então é correto, onde o legislador é 
omisso e falhou por excesso de simplificação, suprir a omissão, dizendo 
o que o próprio legislador diria se estivesse presente, e o que teria 
incluído em sua lei se houvesse previsto o caso em questão.” 
(ARISTÓTELES, 1973, p. 213). 

As dificuldades que fazem da aplicação das regras um processo imperfeito, 
observa Struchiner (2002), podem ocorrer pelas mais diversas razões: a existência de regras 
contraditórias no corpo jurídico; a ocorrência de regras constituídas por uma linguagem vaga 
e ambígua; ou, até mesmo, a ausência de regra para determinada situação de fato. A 
ocorrência dessas dificuldades resulta nos chamados “hard cases”, nos casos difíceis ou 
insólitos – como o idealizado por Fuller (CEC). Nesses casos, “[...] as regras por si só não 
demandam, de forma lógica, uma única resposta correta”. (STRUCHINER, 2002, p. 36). 
Segundo alguns teóricos do direito, quando as regras não são capazes de fornecer uma única 
resposta correta para o caso particular, então o juiz deve recorrer ao poder discricionário.
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Fica claro, na visão gadameriana, que o problema da hermenêutica jurídica 

encontra aqui seu verdadeiro lugar: 

 “[...] a lei é sempre deficiente, não em si mesma, mas porque, frente ao 
ordenamento a que se destinam as leis, a realidade humana é sempre 
deficiente e não permite uma aplicação simples das mesmas.” 
(GADAMER, VMI, p. 419). 

Essas considerações permitem compreender a grande sutileza de Aristóteles 

(1973), quando não se limita a rechaçar a questão do direito natural. Para ele, o direito 

positivo representa o verdadeiro direito em sentido absoluto, mas, ao menos na chamada 

ponderação da eqüidade, reconhece uma tarefa complementar. Volta-se, assim, contra o 

convencionalismo extremado ou o positivismo jurídico, distinguindo claramente entre o que é 

justo por natureza e o que é justo por lei. Mas a distinção que ele tem em mente não é 

simplesmente a da inalterabilidade do direito natural e da alterabilidade do direito positivo. 

Aristóteles (1973) conhece efetivamente a idéia de um direito absolutamente inalterável, mas 

a atribui expressamente aos deuses e declara que, entre os homens, tanto é alterável o direito 

positivo quanto o natural. Essa alterabilidade é perfeitamente compatível com o caráter 

“natural” desse direito, afirma Gadamer (VMI), ao expor a relação entre a idéia do direito 

natural e o problema hermenêutico.  

Existem leis que são fruto de mera convenção, por exemplo, as normas de 

trânsito; e leis que não o são, “[...] porque a ‘natureza da coisa’ se defende e se impõe”. 

(GADAMER, VMI, p. 420). A esta última classe, pode-se chamar, justificadamente, “direito 

natural”. A natureza das coisas deixa certa margem de mobilidade para a fixação do direito. 

A idéia aristotélica do direito natural, na apropriação de Gadamer (VMI), 

tem função meramente crítica. Não pode ser empregada de uma forma dogmática, isto é, 

“[...] não é lícito atribuir a dignidade e a invulnerabilidade do direito natural a 

determinados conteúdos jurídicos como tais”. (GADAMER, VMI, p. 421). Frente à 

inevitável deficiência de toda lei vigente, a idéia do direito natural é totalmente 

imprescindível e torna-se particularmente atual, quando trata sobre ponderação da 

eqüidade, “a única que realmente encontra o que é justo”. (GADAMER, VMI). 

No embate entre o legal e o justo, propiciado pelo caso dos exploradores, a 

opção pelo traçado aristotélico, que aplaina a relação entre o direito natural e o problema 

hermenêutico, revela-se em um frutífero instrumento de investigação das chamadas imagens 

diretrizes no contexto da composição da consciência moral. 
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A questão específica do direito natural, desenvolvida em Aristóteles 

(1973), interessa por sua significação fundamental. Ela sustenta que todos os conceitos 

tidos pelo homem a respeito do que ele deve ser – não só os referentes ao direito – não 

são um ideal arbitrário condicionado por convenção, mas, em meio à grande variedade 

de conceitos morais dos diversos tempos e povos, têm algo a ver com uma natureza da 

coisa. Há sempre uma vinculação moral e política da qual se retira a representação da 

coisa, não bastando as imagens diretrizes.  Essas imagens concretizam-se somente na 

situação particular daquele que atua. 

“Não são, portanto, normas escritas nas estrelas ou que detêm um lugar fixo 
nalgum universo ético natural que bastaria descobrir. Mas, por outro lado, 
tampouco são meras convenções, já que reproduzem realmente a natureza da 
coisa em questão; só que esta, por sua vez, somente se determina através da 
aplicação que a consciência moral faz dela”. (GADAMER, VMI, p. 422). 

Não há um uso dogmático da ética, nem do direito natural. Isso decorre da 

percepção gadameriana de que o modo como pautamos o todo de nossa vida e o 

desenvolvimento nas representações éticas que guiam nossa ação não podem ser objeto de um 

saber simplesmente ‘ensinável’, pois este saber mostra uma oscilação característica, ora 

subordinada ao fim, ora ao meio para alcançar o fim.  

O tema provocado pela obra de Fuller (CEC) não se pode diluir na 

vulnerabilidade do direito natural. Muito menos na suposta inutilidade da discussão de uma 

obra concebida dentro do sistema jurídico anglo-americano, no qual as narrativas têm 

precedência sobre o direito, fator este que a incompatibilizaria ante o legalismo presente no 

sistema romano-germânico, elemento dominante de nossas instituições jurídicas e de nossas 

noções elementares de legal e de justo. Prefiro abandonar o dogma da inalterabilidade do 

direito natural e adotar o caminho da concretude do agir, mediante a preeminência da 

aplicação da consciência moral sobre as chamadas imagens diretrizes, que determinam a 

atividade hermenêutica tanto do aplicador da norma quanto do leitor da obra literária. 

2.3 Percorrendo os domínios da narratividade jurídica 

Eis que me deparo com o original do The Case of The Speluncean Explorers. O 

acesso a esse texto não foi uma escolha que hostilizasse as sucessivas traduções da obra. 

Sucessivas retraduções, aponta Meschonnic (1998), são o melhor posto de observação sobre 
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estratégias de linguagem, pelo exame continuado do mesmo texto. O problema é que, de 

modo diverso da moderna poética e até mesmo da literatura comparada, o direito não permite 

mostrar uma “produção recíproca”, ou seja, a relação das obras, em uma escrita primeira; com 

a tradução, a escrita segunda, como apontado por Berman (2002). As traduções jurídicas 

pautam-se, em princípio, pela simples “derivação” de um original suposto absoluto. Mas a 

tradução está presente, a priori, em todo original: toda obra já é, em diversos graus, “[...] um 

tecido de traduções ou uma criação que tem a ver com a operação tradutória, na medida em 

que ela se coloca como traduzível [...]”. (BERMAN, 2002, p. 329). 

O manuseio do original pareceu-me um veículo válido à facilitação da 

própria tarefa de compreensão da obra por dois motivos: 

As traduções jurídicas, tidas como traduções automáticas, normalmente não 

deixam enxergar a essencialidade do ato de traduzir, pelo fato de se 

fundarem na simples “derivação” de um original absoluto; 

A técnica de julgamento em “diálogo com os precedentes”, prestigiada por 

Fuller (CEC) na dinâmica de sua narrativa, permite visualizar uma teia de 

traduções. Essas traduções expressam-se através de argumentações 

pulsantes em torno da temática do justo e do legal, encerrando-se em um 

desfecho inconclusivo do ponto de vista da prevalência das posições 

expostas pelos magistrados – embora a narrativa flua em direção a um final 

nada alentador para os réus. O jogo de compreensão sugerido atribui uma 

atividade hermenêutica ao leitor, induzindo-o a externar a traduzibilidade 

das chamadas imagens diretrizes, que, por essa razão, precisam ser 

previamente demarcadas na operação tradutória. 

Parece-me que a questão da traduzibilidade da obra em tela não poderia

prescindir da essencialidade da tradução de uma escritura não propriamente literária. Decerto

que esses questionamentos remontam a considerações estranhas à investigação pretendida. No

entanto, a discussão em torno da operação tradutória, aliada à questão dos limites impostos

pela narratividade jurídica, suscita certo desconforto ao tradutor da ficção jurídica em análise.  

Percebe-se isto na peculiar situação do tradutor como mediador entre duas línguas e no

paradoxo anotado por Ricoeur (2004), para quem traduzir é servir a dois senhores: “o

estrangeiro em sua obra, o leitor no seu desejo de apropriação”. Essa contradição explicita 
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uma problemática sem precedentes, ratificada pelo voto de fidelidade e por uma suspeita de

traição. No entanto, não vejo incômodo se o texto de partida não for literário. Se, na obra em 

estudo, a tradução não permite uma produção recíproca, como se dá em textos poéticos, resta 

trabalhar exclusivamente com a “literalidade originária” da obra, que, de certa forma, atua de

modo impositivo na tradução e na compreensão.

Aqui, as tarefas de compreender e de traduzir confundem-se “no interior 

da língua” ou “entre línguas”. Este o mote para desvendar as imagens diretrizes do caso 

dos exploradores. 

A hermenêutica, diz Gadamer (VMI), sempre propôs como objetivo 

restabelecer o entendimento onde não há entendimento ou onde foi distorcido. Mas a 

vida sempre se dispõe a dissimular: é veladora e reveladora, ao mesmo tempo. Sob esse 

ângulo, a hermenêutica é, então, “[...] diálogo entre aqueles que se sabem finitos e 

reclamam espaços sãos, decentes e verazes [...]” 11, destaca Gabilondo, prefaciando 

Gadamer. (2006b, p.14, tradução nossa).  

Comunicar-se e não somente conosco. Esta parece ser a empreitada: dilatar e 

ampliar os limites do dizível, entre distintos aspectos, matérias, disciplinas e faculdades, de 

forma definitiva, em certa recomposição na qual “[...] a verdade, o bem e a beleza 

reconquistem sua posição no comum, no seu comum sentido – que não se reduz a mero 

sentido comum” 12, expõe Gabilondo. (2006 apud GADAMER, 2006b, p. 16, tradução 

nossa). 

Mas o fenômeno hermenêutico, prossegue Gadamer (2006b), também 

encerra em si o caráter original da conversação, que não se limita a uma estrutura de 

pergunta e resposta, mas de ritmo que compassa as palavras, tornando necessário seu 

prosseguir e alentando a possibilidade do ler. Do ritmo resulta a chave para manter o 

sentido e deste brotam as tensões presentes na compreensão e, em seu modelo, a 

tradução. E “[...] toda tradução já é, por isso, uma interpretação, inclusive pode-se dizer 

11 No original: “[...] diálogo entre quienes se saben finitos y reclaman espacios sanos, decentes, veraces […]” 
12 No original: “[...] la verdad el bien y la belleza reganen su posición en lo común, en su común sentido (que no 
se reduce a mero sentido común.” 
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ser a consumação da interpretação, que o tradutor faz madurar na palavra que se 

oferece”. 13 (GADAMER, 2006b, p. 36, tradução nossa).

É nisto que consiste o encargo da distância entre o espírito da literalidade 

originária do que foi dito e o de sua reprodução. É também aqui que se pode reclamar o “labor 

interpretativo dos leitores”, companheiros do diálogo, chamados a um mundo de compreensão 

compartilhada. O que proponho é a tradução como consumação da interpretação, 

exemplificada com a ficção jurídica de Fuller (CEC).  

É importante demonstrar, no texto original, como se explicitam as imagens 

diretrizes e como elas são apossadas pelos domínios da narratividade jurídica.  

Conforme salientei, o livro é basicamente uma ficção que reproduz votos de 

ministros da Corte Suprema do imaginário país de Newgarth. Ao proferir seu voto, cada 

um dos ministros expõe a argumentação. Ao final, o leitor tenderá a se identificar, 

forçosamente, com uma delas. O jargão dos reais julgamentos norte-americanos é 

propositalmente preservado, segundo a sistemática do “diálogo com os precedentes”, o 

que permite enxergar a sedimentação de significações sociais da questão de fundo. O 

julgamento acaba dividido: O primeiro chamado a votar, Truepenny, chamado Chief 

Justice, absteve-se, propondo que a questão fosse encaminhada ao chefe do executivo, 

para apreciação de pedido de clemência; o segundo, Foster, julgou pela inocência dos 

acusados; em seguida, Tatting também se considerou incapaz proferir seu voto; Keen, na 

seqüência, condenou os espeleólogos indiciados por homicídio; e, por fim, Handy pediu 

pela inocência dos réus.  

Na complexidade dos fatos narrados no case, há várias argumentações que 

constroem a convicção do leitor e dão o traçado da narratividade jurídica, a partir do 

modelo norte-americano. 

Pela inocência dos réus, o primeiro a votar foi Foster, apresentando a 

robusta argumentação do direito natural. De pronto, ele se disse chocado com o fato de o 

presidente do Tribunal, num esforço de escapar ao constrangimento do trágico caso, ter 

adotado e proposto o expediente de que a Corte deixasse para o Chefe do Poder Executivo 

13 No original: “Toda traducción es ya, por eso, una interpretación e incluso puede decirse que es la consumación 
de la interpretación, que el traductor hace madurar en la palabra que se le ofrece.”  
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a opção de exercer ou não a clemência. Acreditava haver algo mais em julgamento no 

caso, que excedia à sorte do grupo de exploradores, afirmando: 
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“Se este tribunal declarar que, sob a nossa lei, estas pessoas cometeram um 
crime, então nossa lei será, por si só, condenada pelo tribunal do senso 
comum, não importando o que ocorrer com os indivíduos envolvidos nesta 
apelação.” 14 (FULLER, CEC, p. 620, tradução nossa). 

No entendimento de Foster, a lei não compele a conclusões monstruosas de que 

tais pessoas sejam assassinas. Ele faz essa assertiva baseado na posição de que a lei positiva da

Commonwealth, incluindo todos os seus estatutos e precedentes, é inaplicável a este caso, 

governado pela chamada ‘lei natural’. Essa conclusão repousa na premissa de que a lei positiva 

declara a possibilidade da coexistência das pessoas em sociedade. Quando esses pressupostos se 

tornam impossíveis, a condição para a aplicação do direito positivo deixaria de existir.  

“Quando a premissa de que os homens podem viver juntos deixa de ser 
verdade, como obviamente ocorre na situação extraordinária, na qual a 
vida se tornou possível graças ao sacrifício da própria vida, então as 
premissas básicas que dão amparo a toda ordem jurídica perdem seu 
significado e força.” 15 (FULLER, CEC, p. 621, tradução nossa). 

Mais adiante, encarando a questão da aplicação da lei natural no lugar da lei 

da sociedade civil para concluir pela inocência dos acusados, acrescenta o Ministro Foster:

“Agora é me conveniente que um caso seja removido do império de 
uma ordem jurídica, tanto moralmente quanto geograficamente [...] Eu 
concluo, portanto, que, na hora em que a vida de Roger Whetmore foi 
retirada pelos réus, eles se encontravam – para usar a linguagem dos 
escritores do século XIX –,  não num ‘estado da sociedade civil’, mas 
num ‘estado da natureza’. Em conseqüência disso, a lei a eles aplicável 
não é promulgada nem instituída pela Commonwealth, mas é derivada 
daqueles princípios apropriados às suas condições. Não tenho hesitação 
em dizer que, sob aqueles princípios, eles são inocentes de qualquer 
crime.” 16 (FULLER, CEC, p. 621, tradução nossa).

14 No original: “If this Court declares that under our law these men have committed a crime, then our law 
is itself convicted in the tribunal of common sense, no matter what happens to the individuals involved in 
this petition of error.” 
15 : No original: “When the assumption that the men may live together loses its truth, as it obviously did in this 
extraordinary situation where life only became possible by the taking of life, then the basic premises underlying 
our whole legal order have lost their meaning and force.” 
16 No original: “Now I content that a case may be removed morally from the force of a legal order, as well as 
geographically […] I conclude, therefore, that at the time Roger Whetmore’s life was ended by these defendants, 
they were, to use the quaint language of nineteenth-century writes, not a “state of civil society” but in a “state of 
nature”. This has the consequence that the law applicable to them is not enacted and established law of this 
Commonwealth, but the law derived from those principles that were appropriate to their condition. I have no 
hesitancy in saying that under those principles they were guiltless of any crime.” 
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Embora tivesse se declarado incapaz de proferir sua decisão sobre o caso, 
Tatting, que votou em seguida a Foster, rebate fortemente as opiniões deste, sobretudo quando 
propõe que os envolvidos não estariam sujeitos à lei positiva, porque não se encontravam no 
estado da sociedade civil, e sim em “estado natural”. Nesse sentido, pergunta: 

“Por qual autoridade nós nos tornaremos um Tribunal Natural? Se esses 
homens estavam, de fato, sob a lei natural, donde viria nossa autoridade 
para expor e aplicar tal lei? Certamente, nós não estamos em um estado 
natural.” 17 (FULLER, CEC, p. 627, tradução nossa). 

Para Tatting, o conteúdo do código natural pugnado por Foster é atrapalhado e 
odioso, pois, nele, a lei de contratos é mais fundamental do que a lei de um crime contra a 
vida. É um código sob o qual uma pessoa poderá fazer um acordo válido, dando poderes para 
seus companheiros consumirem seu próprio corpo.  

Apesar do repúdio à tese do direito natural, o ministro Tatting mostra seu 
desconforto diante da situação que se apresenta, concluindo: 

“Quando me sinto inclinado a aceitar a concepção de meu irmão Foster, 
sou repelido por um sentimento de que seus argumentos são 
intelectualmente sem base e aproximam-se de meros exercícios de 
racionalização. Por outro lado, quando eu me inclino a sustentar a 
convicção, sou alcançado pelo absurdo de conduzi-los à morte, apesar 
de suas vidas serem salvas ao custo de dez vidas de heróicos 
trabalhadores [...] Se tivéssemos uma prescrição em nossos estatutos 
tornando crime comer carne humana, esta imputação teria sido mais 
apropriada. Se nenhuma outra imputação é cabível aos fatos neste caso 
contra os réus, teria sido mais tranqüilo, eu penso, não ter indiciado a 
nenhum deles.” 18 (FULLER, CEC, p. 631). 

Chego ao voto de Keen, que adotou expresso posicionamento pela condenação 
dos réus. No início de seu voto, embora lamente o ocorrido com os acusados, que já sofreram 
o bastante, Keen dá sinais de seu positivismo ao elucidar:  

“[...] gostaria de colocar, por um lado, a decisão de se considerar esses 
homens ‘certos’ ou ‘errados’, ‘maus’ ou ‘bons’. Esta também é uma 
questão irrelevante para o cumprimento de meu mister como um juiz 
compromissado a aplicar, não os meus conceitos de moralidade, mas a 
lei do país.” 19 (FULLER, CEC, p. 632, tradução nossa). 

17 No original: “By what authority do we resolve ourselves into a Court of Nature? If these men were 
indeed under the law of nature, whence comes our authority to expound and apply that law? Certainly we 
are not in a state of nature.” 
18 No original: “When I feel myself inclined to accept the view of my brother Foster, I am repelled by a 
feeling that his arguments are intellectually unsound and approach mere rationalization. On the other 
hand, when I incline toward upholding the conviction, I am struck by the absurdity of directing that these 
men be put to death when their lives have been saved at the coast of the lives of ten heroic workmen. 
[…] If we had a provision in our statues making it a crime to eat human flesh, that would have been a 
more appropriate charge. If no other charge suited to the facts of this case could be brought against the 
defendants, it would have been wiser, I think, not to have indicted them at all.” 
19 No original: “[…] I wish to put to one side is that of deciding whether what these men did was ‘right’ or 
‘wrong’, ‘wicked’ or ‘good’. That is also a question that is irrelevant to the discharge of my office as a judge 
sworn to apply, no my conceptions of morality, but the law of the land.” 
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Para Keen, as supostas dificuldades deste caso desembocam numa falha, 

que é distinguir os aspectos legais dos morais. Neste sentido, ele também rebate Foster, 

que havia votado pela absolvição dos réus, levantando a questão da lacuna da lei. Repele 

tal argumentação, ao enfrentar a questão da transgressão deliberada da lei positiva pelos 

réus, da seguinte forma:   

“Se não conhecemos o enunciado do § 12-A, como poderíamos afirmar 
que existe uma lacuna nele? Como poderíamos sondar o pensamento 
dos elaboradores dos estatutos sobre a questão de matar pessoas com o 
intuito de consumi-las? Meu irmão Tatting tem revelado uma 
compreensível repulsa ao canibalismo, mas talvez um pouco excessiva.” 
20 (FULLER, CEC, p. 635, tradução nossa). 

E, rechaçando a exceção de legítima defesa, finaliza Keen:

“Tanto no enfrentamento do estatuto, como no enfrentamento da 
exceção – de legítima defesa –, a questão não se resume ao enunciado 
conjectural da norma, mas sim ao seu escopo. Agora, o escopo da 
exceção em favor da legítima defesa, como tem sido aplicado por esta 
Corte, torna-se óbvio: ela aplica-se a casos de resistência a uma ameaça 
agressiva à própria vida da parte. É, portanto, claro que o argumento 
deste caso não se enquadra dentro do escopo daquela exceção, desde 
que se tem por evidente que Whetmore não fez qualquer trato contra a 
vida desses réus.” 21 (FULLER, CEC, p. 636, tradução nossa). 

Por fim, alcanço o voto de Handy, também pela inocência dos réus. Este 

ministro aponta, desde logo, para a habilidade dos colegas em atirarem uma “cortina 

obscurecente de legalismos” em todas as questões apresentadas para sua decisão. Em 

determinado ponto de sua argumentação, Handy confessa que, ao envelhecer, tornou-se mais 

e mais perplexo à recusa das pessoas em aplicar o bom senso a problemas de direito e de 

governo. Revela sua intenção de convencer os colegas da sabedoria de tais princípios e da 

necessidade de aplicá-los ao ofício do judiciário, reportando-se a um caso que decidira como 

juiz do tribunal de apelações. No caso deste voto, fica mais evidenciado o diálogo com um 

precedente por ele enfrentando há mais de trinta anos: 

20  No original: “If we do not know the purpose of § 12-A, how can we possibly say there is a ‘gap’ in it? How 
can we know what its draftsmen thought about the question of killing men in order to eat them? My brother 
Tatting has revealed an understandable, though perhaps slightly exaggerated revulsion to cannibalism.” 
21 No original: “As in dealing with the statute, so in dealing with the exception, the question is not the 
conjectural purpose of the rule, but its scope. Now the scope of the exception in favor of self-defense as it has 
been applied by this Court is plain: it applies to cases of resisting an aggressive threat to the party’s own life. It is 
therefore too clear for argument that this case does not fall within the scope of the exception, since it is plain that 
Whetmore made no threat against the lives of these defendants.” 
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“O mundo não parece ter mudado tanto, apesar de, desta vez, não ser uma 
questão de um julgamento sobre quinhentos ou seiscentos frelars [moeda 
fictícia vigente], mas sobre a vida ou morte de quatro homens que já haviam 
sofrido mais tormento e humilhação do que a maioria de nós poderia 
suportar por milhares de anos.” 22 (FULLER, CEC, p. 644, tradução nossa). 

2.4 Os limites do “magma de significações” na linguagem jurídica 

A força argumentativa do case impregna-se de tal forma no texto original 

que dá à tradução resultado respectivamente transparente. Os trechos acima transcritos 

deixam opções claras para o tradutor–leitor: ou se alinha à argumentação que invoca o 

direito natural ou ideal, permitindo reconhecer o estado de desespero justificador do 

canibalismo; ou se curva à imposição da letra fria da lei, que repulsa a exceção, sem 

permitir distinção entre o direito e a moral. Há uma ligação sem rodeios da expressividade 

dos termos cuidadosamente articulados pelo autor com a compreensão do embate entre 

direito positivo e direito natural; direito e moral.  Em última análise, a opção entre o certo 

e o errado; o bom e o iníquo. 

Essas considerações permitem-me inferir que, na operação tradutória permeada 

pela “literalidade originária” da obra, a questão parece não se orientar no dizer a mesma coisa 

de duas maneiras diferentes, mas no dizer efetivamente a mesma coisa evidenciada no texto 

de origem. Não se me afigura, portanto, um caso de “derivação”, expediente muito comum na 

tradução jurídica. É uma relação de essencialidade com o original, que não se desfez no ato da 

tradução. No caso dos exploradores de cavernas, não se vive o paradoxo anotado por Ricoeur 

(2004), simplesmente porque não há possibilidade de traição do texto original. O suposto 

desconforto, sentido em uma tradução literária, é suplantado pela percepção de que, na obra 

estudada, caracterizada por uma linguagem técnico-jurídica, a operação tradutória não pode

ficar distante da consumação da interpretação e da compreensão.

A questão do ato de traduzir e de compreender não é, aqui, superficial nem 

despicienda. Ela é exposta no intuito de destacar alguns dos aspectos do discurso jurídico, que 

fixam as fronteiras da narratividade jurídica e permitem o confronto com o discurso literário. 

22 No original: “The world does not seem to change much, except that this time it is not a question of a judgment 
for five or six hundred frelars, but of the life or death or four men who have already suffered more torment and 
humiliation than most of us would endure in a thousand years.” 
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As imagens diretrizes na ficção examinada gravitam em torno do conflito

institucionalizado entre o direito positivado e a lei moral. Nessa confrontação percebe-se uma 

teia de qualificações convencionadas, na qual o leitor se vê limitado para enxergar outros 

caminhos possíveis, a não ser os já circunscritos à moralidade política da comunidade. O 

recurso metalingüístico, facilitador da tarefa hermenêutica, não tem outra finalidade senão a 

de reforçar a sedimentação de sentidos assenhoreados pelo sistema jurídico. Sem dúvida, o 

texto sugere escolhas, mas restringe a incorporação plena do imaginário social. Não há 

variações imaginativas disponíveis ao leitor, nem liberdade para transpor os limites do real 

convencionado, de sorte a suplantar a força da realidade compartilhada pela comunidade.  

Isso me permite afirmar que o combate entre o justo por natureza e o justo 

por lei não se resolve pela “idealização” de um direito absolutamente inalterável. A idéia 

desse direito chega a ser admitida por Aristóteles (1973). Só que seria uma ideação 

limitada expressamente aos deuses. Isso levaria a afirmar que entre os homens tanto é 

alterável o direito positivo quanto o direito natural. Uma vez abandonado o dogma da 

inalterabilidade do direito, resta-me indagar sobre a prevalência da consciência moral 

sobre imagens diretivas, determinantes do caminho do intérprete.  

Mas o impasse não é facilmente vencido, já que o próprio intérprete procura 

se apegar à idéia da justiça como uma virtude, na verdade uma virtude cardinal, de forma 

a compensar o ideal perdido de um direito imodificável. Para O’Neill (2006), muitos têm 

acreditado que a justiça não seja simplesmente uma virtude entre outras; leis justas e bom 

caráter se completem; e a política e a ética ocupem esferas distintas, mas complementares 

do raciocínio prático. Discute-se, hoje, a justiça e a virtude, em registros bem diferentes: 

“[...] são retratadas não como aliadas, mas como antagonistas, cujos paladinos filosóficos 

travam escaramuças a respeito de incontáveis questões”.  (O’NEILL, 2006, p. 21/22). 

O problema é que a idealização pode facilmente levar à falsidade. Uma 

teoria idealiza ao atribuir predicados freqüentemente vistos como ideais “exagerados”. 

Quando as teorias contemporâneas da justiça assumem concepções ideais de pessoas, de 

racionalidade ou de independência, não estão apenas abstraindo. 

“Estão assumindo, em vez de estabelecer, ideais específicos. Se, depois 
não dão razões para se seguir a partir destas assunções idealizadoras – o 
que poderia requerer argumentos metafísicos exigentes –, suas teorias 
irão, rigorosamente falando, ser inaplicáveis ao caso humano.” 
(O’NEILL, 2006, p. 56/57). 
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É certo que a polêmica em torno da justiça e da virtude escapa inteiramente 

aos intentos desta dissertação. No entanto, exposições de justiça, de leis justas e 

instituições boas quase sempre têm sido acompanhadas de exposições das virtudes, do 

caráter de pessoas. Em O’Neill (2006), a discussão sobre justiça e sobre virtude exige a 

identificação de premissas sujeitas ao raciocínio ético, e não somente ao prático. Na busca 

de métodos sólidos para a construção de um raciocínio ético, a distinção entre idealização 

e abstração mostra-se bastante apropriada para a fixação dos domínios da narratividade 

jurídica. Com efeito, as premissas idealizadas são sempre perigosas. 

“Abstrair, sem rodeios, é uma questão de ‘agrupar’, e não de ‘negar’, 
predicados que são verdadeiros na questão em discussão. [...] Todos os 
usos de linguagem devem ser mais ou menos abstratos; e o mesmo vale 
para todo raciocínio. Até o raciocínio ético mais dependente do contexto 
é abstrato nesse sentido.” (O’NEILL, 2006, p. 55/56). 

Não estou, com isto, pretendendo afirmar a impossibilidade de existirem 

raciocínios jurídicos ético-abstratos. O problema é que elaborar um raciocínio 

unicamente sobre premissas idealizadas pode gerar o grave risco de tentativas de 

“totalizações” e de suas inevitáveis deformações. 

Quando retomo os contrapontos entre o discurso literário e o jurídico, não 

posso deixar de salientar o que Ost (CAL) destaca como o “laboratório experimental do 

humano”: a literatura no seu papel revelador de “todas as saídas do caminho”. Parece 

apropriado intuir que, na radiografia da relação direito–literatura, o discurso jurídico 

perde-se na busca de certas saídas nas quais a literatura cumpre um desiderato 

inalcançável pelo direito, exatamente porque deveria avançar na busca de outras opções. 

A lei é deficiente, não em si mesma, mas porque a realidade humana é 

sempre deficiente “e não permite uma aplicação simples da mesma”. (GADAMER, 

VMI, p.419). Isso importa no reconhecimento de que a literatura abre perspectivas

inatingíveis pelo direito, pelo simples fato de que sua linguagem faz escolhas em nome 

da segurança e de sua função social apaziguadora de conflitos. O problema é que o 

direito tem a pretensão de incluir um “poder espiritual”, uma potestade que estaria acima 

da realidade. (OLIVECRONA, 2005). A deficiência da lei deflui do imponderável da 

realidade humana – esta é uma abstração que se posiciona aquém dos predicados 

verdadeiros da discussão. Já a literatura, por acessar as variações imaginativas, parece 

suplantar a carência da realidade explicitada na abstração. Ela é capaz de agrupar 

premissas do raciocínio ético, encargo impossível ao direito, que somente as pode negar.  
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Por esse motivo, não vislumbro o chamado “magma de significações” na 

linguagem jurídica, já que a expressão da lei e sua interpretação acabam moldadas por uma 

realidade carente de alternativas, senão as depuradas por predicados ‘ideais’ denunciados pelo 

excesso de abstração da norma. A confirmar meu posicionamento, invoco mais uma vez Ost 

(CAL), para quem o direito inclina-se ao registro da generalidade e da abstração, e a literatura 

desdobra-se no particular e no concreto. É dizer: as imagens diretrizes na literatura alcançam 

dimensões generosamente mais amplas do que aquelas buscadas pelo intérprete da lei geral e 

abstrata. Na linha do raciocínio ético de O’Neill (2006), preferiria afirmar que a lei é geral e 

perigosamente abstrata, porque “idealizável”. 

Há outro aspecto bastante singular na obra de Ost (CAL) que chega a tempo 

dessas considerações. Compreende-se por que a narrativa adquire uma dimensão ética: ela 

não só assume as avaliações encobertas na estrutura pré-normativa da experiência, 

denunciando suas imposturas ou tentando elucidar suas ambigüidades éticas, como exerce 

efeitos práticos sobre o leitor que nela busca o sentido de sua própria história. A literatura 

submete nossas convicções a diversas experiências do pensamento e a variações 

imaginativas, o que a torna um “laboratório de julgamento ético”. Alheia a todo dogma 

moralista, “[...] a literatura cumpre uma função de descoberta e de experimentação prática: 

os mais variados tipos de roteiros, e suas avaliações correspondentes, são propostos ao 

julgamento prático.” (OST, CAL, p. 39/40). 

Um esclarecimento indispensável: Trata-se aqui de ética e não ainda de 

moral. À luz dessa distinção, entende-se que a experiência literária trabalha no nível da 

discussão de valores, e não no plano, mais formal e coercitivo, da aplicação de normas 

morais. Nessa aclaração, desdobra-se o terreno infinito da práxis, atravessado “por todo 

tipo de ambições éticas, de aspirações a valores, de pretensões a direito”. (OST, CAL, p. 

40). No antagonismo entre as ambições éticas e suas “pretensões a direito”, transitam o 

fato e a norma; o ser e o dever-ser; o bom e o justo; a justiça e a virtude; num domínio 

inexplorado, conflituoso e ainda à espera de complementaridade.  

Os valores passarão pelo crivo de julgamento moral, segundo suas exigências 

universalizantes. Findo esse momento, o valor será agregado a outros valores rivais, 

assumindo a forma e a sanção da norma instituída. A ética e a narrativa retomarão sua 

complementaridade, a partir do momento em que, por sua vez, a norma, moral ou jurídica, 

puder ser confrontada com o julgamento moral da situação posta. 
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“A prática – como a dos tribunais – logo fará re-problematizar as 
normas assim definidas: surgirão conflitos de dever, apresentar-se-ão 
situações inéditas que levarão quem decide a ratear com a sabedoria 
prática, e às vezes com o trágico da ação: escolher não entre o branco e 
o preto, mas entre o branco e o cinza, ou, pior ainda, entre o cinza e o 
cinza, ou o cinza e o preto.” (OST, CAL, p. 40-41). 

São duas fronteiras bem delineadas: a da literatura, no plano ético, e a do 

direito, no plano normativo-moral.  

Neste ponto, infiro: Nos limites da narratividade jurídica, as experimentações 

do intérprete e do aplicador não podem ‘absolutizar’ os predicados ideais intuídos do excesso 

de abstração da norma. Há necessidade de sustar o julgamento normativo, para dar voz à 

‘potestade narrativa’ e ao seu amplo “laboratório de experimentação prática”. A tarefa 

hermenêutica não se deve estancar no terreno movediço insinuado pela sublimação da certeza 

e pela sobrecarga da imperatividade da norma. O trabalho de compreensão, assim, adentrará 

um território novo, longe da idealização de um direito inalterável. 
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CAPÍTULO III 

3 ANTÍGONA: UMA LEITURA DIALÉTICA NO UNIVERSO ÉTICO 

3.1 Uma tragédia sublime na mutualidade entre direito e literatura 

Na cultura universal, Antígona permanece como o padrão inigualável de 

resistência ao poder. É a tragédia que, sem dúvida, mais atraiu o zelo dos filósofos, desde o 

idealismo alemão. Segundo Rosenfield (2002), alguns idealistas alemães apresentam 

Antígona como a figura da justiça absoluta, que tem todo o direito e toda a beleza a seu lado. 

Na visão hegeliana, ela é a mais bela e satisfatória obra de arte de todos os tempos, talvez por 

representar o choque entre a inconsciência natural e a consciência, e, ao mesmo tempo, entre a 

divina lei natural e a lei da comunidade humana.  

Em Antígona, o drama político e genealógico revela-se nos interstícios do 

conflito jurídico. Trata-se de uma tragédia encenada em 441 a.C., 11 anos antes de 

Édipo Rei, que, com Édipo em Colono, compõe a trilogia do mito da família dos 

Labdácidas.  A maldição recai sobre toda a família de Lábdaco, rei de Tebas, pelo fato 

de seu filho, Laio, ter raptado a Crisipo, filho do rei Pélop.  Hera, a protetora dos amores 

normais, amaldiçoou, pelos lábios de Pélop, a Laio e a todos os seus descendentes. 

Quando sucedeu a seu pai, Lábdaco, no trono de Tebas, tendo desposado a jovem tebana 

Jocasta, Laio dirigiu-se ao oráculo de Delfos, a fim de indagar se sua união com a jovem 

seria fecunda. Responde a pitonisa que, se de Laio e Jocasta nascesse um filho, ele 

mataria o pai e casar-se-ia com a mãe. Tudo se concretizou, conforme a predição de 

Apolo, retratada na tragédia Édipo Rei.

Os quatro filhos de Édipo e Jocasta, Etéocles, Polinices, Antígona e 

Ismena, ficaram sob a tutela de Creonte, irmão de Jocasta. Atingida a maioridade, 

Etéocles e Polinices, segundo acordo prévio, passam a reinar, cada um pelo período de 

um ano, de forma alternada.  

Etéocles descumpriu o acordo, negando-se a entregar o trono a seu irmão 

Polinices, que, por este motivo, unido ao sogro Adrasto, marchou contra a cidade, na famosa 

expedição dos Sete contra Tebas, título de uma tragédia de Ésquilo. Essa batalha acaba, 
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porém, sem vencedor. O ocorrido leva os irmãos a se enfrentarem em uma luta, em que, sob o 

peso da maldição familiar, morrem um pela mão do outro. Creonte, como parente mais 

próximo, assumiu o poder. Decretou, então, como seu primeiro édito, funerais suntuosos para 

Etéocles e proibiu, sob pena de morte, que se sepultasse dignamente o corpo de Polinices, tido 

como traidor da pátria. A partir deste ponto nasce a tragédia de Antígona. 

Observa Rosenfield (2002) que, no centro da arte dos poetas trágicos, há 

sempre uma situação que coloca o herói diante da escolha entre dois bens. A ação trágica 

leva, infalivelmente, a um proceder que descarta um desses bens e o herói acaba adotando 

esta opção, mesmo que, desde o início de sua ação, já se denuncie o erro na escolha. A 

resistência de Antígona, como percebe Ost (CAL), só aparece como um remédio último, 

quando todas as outras saídas, jurídicas e políticas, se fecharam. Na peça de Sófocles 

(ANT), há uma sucessão de portas que se cerram, diante da negativa de Creonte em voltar 

atrás em sua decisão e consentir enfim as honras fúnebres à Polinices. Vedado esse 

acesso, Creonte e Antígona não mais se entenderão sobre a hierarquia dos direitos 

aplicáveis. Instruindo o processo de Antígona, Creonte não lhe reconhecerá qualquer 

causa de escusa ou de justificação, nem mesmo circunstâncias atenuantes ou indulto. 

Creonte já havia optado por um bem, recusando todo questionamento a respeito. Isto leva 

a uma contraposição inconciliável entre ele e a protagonista. 

O fascínio da tragédia corporifica-se no emblema de Antígona, como 

manifestação de coragem, de justiça e de humanidade. Em geral, nós a vemos como uma 

heroína que enfrenta sozinha um tirano, defendendo a liberdade em nome de leis divinas 

inalienáveis. Nós a admiramos por ter-se insurgindo contra leis arbitrárias que contrariam o 

direito natural da família e por defender a consciência religiosa contra a opressão do Estado. 

Essa visão emblemática tem sua razão de ser, mas corre o risco de tornar-se um clichê, um 

mito moderno, uma projeção repetitiva de nossos sonhos. 

 A leitura dicotômica da peça torna implacáveis todos os conflitos, a ponto de 

conduzi-los ao inegociável. De fato, em Antígona há bloqueios para saídas de conciliação,

tornando implacável a destruição recíproca dos protagonistas. Mas Sófocles (ANT) deixa 

entrever certos pontos de fuga na ação antagônica de Creonte e Antígona, que permitem uma 

leitura reflexiva sobre os limites do exercício absoluto do poder e da inconsciência. 
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Antígona luta, na verdade, pelas leis não-escritas e invioláveis dos deuses, 

como ela mesma o diz, leis às quais a pólis nunca deveria se opor. Por outro lado, na visão de 

Antígona, Creonte, com seu ato, passa a não representar essa pólis e se torna imune às 

aspirações da comunidade. Suposto defensor da coisa pública, ele é prisioneiro de uma 

concepção estreita do bem público e da lei, apartado dos limites de validade da ordem 

política. As leis eternas são confirmadas pelo sacrifício de Antígona e pela ruína moral de 

Creonte. O poeta trágico fez do destino o único autor das escolhas, mas sua trama desvela 

uma oposição radical entre as duas esferas constitutivas do mundo da ética: a lei humana, 

representada por Creonte, e a lei divina, protagonizada por Antígona 

Essa tragédia faz emergir o conflito entre a lei da pólis e a lei da 

consciência, entre a ditadura estatal e a liberdade individual. É uma “narrativa de 

instituição” por excelência, muito embora se trate de uma obra dramática. A matriz de 

instituição sai por todas as bordas de um monumento literário que cria e recria, de forma 

magistral, o “magma de significações sociais instituintes”. 

Na leitura polarizada, arraiga-se o caráter “instituído” e simetricamente 

“instituinte” da peça de Sófocles (ANT). O mergulho no particular e no concreto parece 

induzir ao universal. Isso conduz o leitor a um possível “retorno dialético”, assim 

demonstrado: Se o direito pugna por posições “instituídas” e “instituintes”, é porque a 

força do imaginário constrói e, ao mesmo tempo, desconstrói as significações 

apropriadas por aquelas posições.

Nesse processo dialético a literatura contribui para a formulação e 

elucidação das principais questões relativas à lei, ao direito e ao poder. Por isto é que 

Ost (CAL) justapõe o “direito e a literatura”. Entre ambos, “[...] os jogos de espelho se 

multiplicam, sem que se saiba, em última instância, qual dos discursos é ficção do 

outro”. (OST, CAL, p. 24). Em Antígona, a mutualidade entre o direito e a literatura 

atinge níveis discursivos poucas vezes patenteados. 

O processo de compreensão firma-se na importância dos pluralismos e da 

tolerância. Em Antígona, isso se faz de maneira mais complexa. Não se deve resumir 

apenas à clássica forma de se polarizar os temas. Na maioria das interpretações, 

Antígona é vista como uma santa, pronta a dar a vida pela lei divina, com a generosidade 

de caráter que a dispõe ao martírio. No entanto, Creonte está longe de ser um malfeitor 

ou um criminoso. Na sua solidão irreparável, observa Bollack (1999), este herói trágico 
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descobre a significação de seus atos, assimilando ser, seu fado, mais forte que ele. A 

verdade experimentada por ele não se esgota no castigo que sofre, pois reconhece não 

ter sido muito bem inspirado. 

“[...] chegando ao poder, ele acreditou deter o de legiferar, 
transgredindo outra lei. Os infortúnios desencadeados, terríveis, 
aplicam-se a uma situação de razoável desespero e obstinação.” 23

(BOLLACK, 1999, p. 76, tradução nossa). 

Bollack (1999) observa que a peça seria incompleta se renunciássemos à 
dualidade constitutiva, apoiada sobre um antagonismo absoluto. Essa dualidade possibilita 
desenhar, fora de uma intriga unitária, a significação própria do personagem de Creonte. 
Somos como que forçados a considerar a coexistência de dois pontos de vista opostos. Sem a 
adversidade de Antígona, não há drama; a justiça impõe-se somente pela presença desse viés. 
Sem ela, a queda de Creonte é destituída de sentido. 

Bem diversa é a posição sustentada por Reinhardt (2007), para quem Creonte 
não é um exemplo da hybris tirânica nem o representante da razão do Estado ou dos 
pensamentos da pólis.  Diferentemente dos outros dois dramas integrantes da trilogia tebana, 
calcados na presunção de uma arrogância e de um arruinar-se histórico, a hybris de Creonte, 
“[...] em sua forma tardia e mais madura, é encoberta pela aparência de legitimidade e de 
justeza”. (REINHARDT, 2007, p. 108). 

Por causa da auto-afirmação de Creonte, a resistência deve ser subtraída de 
toda a sua dignidade, rebaixada ao próprio mundo, pois o soberano adapta-se às imagens de 
seu mundo sem pressupor que é o seu próprio ser o refletido: 

“Não há, aqui, a oposição do direito contra o direito, da idéia contra a 
idéia, e sim aquela entre o divino, de alcance universal, com a qual a 
jovem menina se sabe em concordância, e o humano, como o que é 
limitado, cego, perseguido por si mesmo, fora de seu próprio centro e em 
si mesmo falsificado.” (REINHARDT, 2007, p. 96). 

A partir das hipóteses de Bollack (1999) e de Reinhardt (2007), sobre a 
atenuação da brutalidade da lei, suponho se, em parte, as posições em confronto poderiam ser 
reversíveis e até solidárias em seu próprio antagonismo. Vez que, na inexistência do 
enfrentamento, não se admite a possibilidade do drama. 

“Sófocles bem poderia não ter levado à cena a violência bruta, estatal e 
policialesca, mas uma brutalidade de outra espécie, produzida pelas 
conseqüências fatais da aplicação do direito.” 24 (BOLLACK, 1999, p. 
75, tradução nossa). 

23 No original: “[...] accédant au pouvoir, il a cru détenir celui de légiférer, en enfreignant une autre loi. Les 
malheurs déclenchés, que sont terribles, s’appliquent à une autre désespérément ou obstinément raisonnable." 
24 No original: “Sophocle pourrait bien ne pas avoir porté sur scène la violence brute, étatique ou policière, mais 
une brutalité d’une autre espèce, produite par les conséquences fatales de l’application du droit." 
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3.2 A questionabilidade da tragédia clássica e a incomunicabilidade de dois mundos 

A tradição que remonta à retórica aristotélica vem transmitindo, durante 

séculos, que Antígona traz à cena a oposição entre o direito natural e o direito positivo: a 

tensão entre as razões de Estado, de um lado, e a oposição da consciência, de outro25. A 

peça revela e aprofunda a perplexidade que uma sociedade enfrenta, em certas situações, 

diante da legitimidade do direito aplicável. Todas as questões tangenciadas por Sófocles 

(ANT), às quais os gregos davam a devida importância, servem de base para uma 

discussão ainda mais acirrada.  

“Se o direito é fixação de limite, onde passa a fronteira do justo e do 
injusto? Se o direito determina a grandeza atribuível a cada um (o chefe, 
o traidor, a mulher, o coro...), quem fixa a escala dessas grandezas e 
segundo qual regra de proporcionalidade?” (OST, CAL, p. 190). 

Redimensionando a pergunta: Poderia, a lei da pólis, usurpar as prerrogativas 

das leis infernais? Seria admissível que Polinices, o traidor, fosse honrado da mesma forma 

que seu irmão Etéocles, defensor da pátria, morto no confronto fratricida? Quem fixaria os 

limites da desmedida hybris da protagonista? 

Deparo-me com uma questionabilidade inerente à gênese da tragédia grega. A 

tragédia é a representação de uma ação grave, em linguagem exornada, onde cada parte 

guarda seu atavio adequado. A mais importante delas é a disposição das ações: “[...] a tragédia 

é imitação, não de pessoas, mas de uma ação, da vida, da felicidade, da desventura [...]”. 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 24). A autêntica tragédia está sempre ligada ao decurso de 

acontecimentos de intenso dinamismo. A simples descrição de um estado de miséria, de 

necessidade, de degradação é insuficiente para nos comover profundamente e atingir nossa 

consciência. Para a tragédia, não bastam cordeiros cevados, conduzidos passivamente à morte. 

Lesky (2003) aponta, como primeiro requisito para o aparecimento do 

trágico, o que se descreve como a “dignidade da queda”. Aristóteles (2005) não se 

referia a outra coisa e limitava a tragédia explicitamente ao destino dos heróis.  Mas o 

trágico, ainda assim, não tem lugar aí. Somente no século passado, o desenvolvimento 

da tragédia burguesa pôs fim à idéia de que os protagonistas do acontecer trágico deviam 

ser reis, homens de Estado ou heróis. Em lugar da alta categoria dos heróis trágicos, 

25 “Não se pode abstrair, obviamente, a posição de Reinhardt (2007), expressa em item anterior, que, em vez de 
vislumbrar um embate de direito contra direito, pugna pela dicotomia entre duas órbitas do divino.” 
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passou-se a colocar, na essência do trágico, a “[...] considerável altura da queda: o que 

temos de sentir como trágico deve significar a queda de um mundo ilusório de segurança 

e felicidade para o abismo da desgraça iniludível”. (LESKY, 2003, p. 33). 

A este requisito do trágico Lesky (2003) acrescenta outro, que tem validade 

geral, apesar de especificamente grego: o sujeito da ação trágica, enredado num conflito 

insolúvel, deve sobrelevar tudo à sua consciência e tudo sofrer conscientemente. A tragédia 

nasceu do espírito grego e, por isso, a prestação de contas é um dos seus elementos 

constitutivos. O coro, que faz o papel do comentador reflexivo, diz que o homem, em seu 

trágico destino, não pode fazer outra coisa senão gritar. De nada adianta o lamento e a queixa, 

resta-lhe só bradar o nunca dito, o qual, talvez, ainda desconhecesse até aquele momento. 

Tudo isso para nada. Somente “[...] para dizê-lo a si mesmo, para ensinar-se a si mesmo”. 

(ANOUILH, 1970 apud LESKY, 2003, p. 34). 

As desditas desencadeadas que levam a situações de desespero, em que a 

reflexão racional é inconciliável com o destino, parecem um pouco agressivas à sensibilidade 

moderna. No exemplário dessa prestação de contas, tão peculiar à tragédia ática, é 

emblemático assistir de que forma Antígona caminha para a morte.

Nietzsche (2005) registra que o fato de uma personagem se apresentar no 

início da tragédia e contar o que precederia à ação, o acontecido anterior, ou, mesmo, o 

futuro desenrolar da peça, seria designado, por um dramaturgo moderno, como uma 

renúncia mal-intencionada e imperdoável ao efeito de tensão. Aludindo a Eurípedes, ele 

assegura que o efeito da tragédia nunca se assentava sobre a tensão épica. Em 

detrimento da atrativa incerteza a respeito do que vai acontecer, abarcava grandes cenas 

retórico-líricas, “[...] nas quais a paixão e a dialética do protagonista se avolumavam 

numa ampla e poderosa torrente”. (NIETZSCHE, 2005, p. 96). Tudo preparava para o 

páthos, não para a ação, e o que não o fazia era considerado rejeitável.  

Às suas tragédias, Sófocles (ANT) e Ésquilo aplicavam os mais 

engenhosos meios para disponibilizar ao espectador, logo nas primeiras cenas e como 

por causalidade, todos os fios necessários à compreensão. Disso emergia a característica 

principal na qual se escora aquela nobre arte, onde o autor dissimulava a idéia central do 

tema “[...] mascarando o que é necessário e formal e fazendo-o surgir como algo 

contingente”. (NIETZSCHE, 2005, p. 96). 



69

O preparo para o páthos na visão nietzscheana parece se conduzir ao mesmo 

sentido das formulações de Schiller (1997) sobre a arte trágica: esta imitará a natureza das 

coisas com a sua capacidade privilegiada de despertar o afeto compassivo. Observa-se, porém, 

ser, essa abordagem do afeto compassivo, ainda superada por uma exposição, onde a causa do 

infortúnio “[...] não só não contradiz a moralidade como até se torna possível apenas através 

da moralidade e em que o sofrimento recíproco resulta da mera idéia de que se está 

provocando sofrimento”. (SCHILLER, 1997, p. 47). 

Só a impossibilidade de combinar a idéia de desventura com o supremo 

merecimento de ventura poderia perturbar o nosso prazer ‘simpatético’ por meio de uma 

nuvem de dor. A necessidade da desventura seria canalizada para um lugar mais inofensivo. O 

infortúnio, às vezes imprescindível, “[...] guarda distância, por direito e [ ] dever, de uma 

submissão cega ao destino, que é sempre humilhante e melindrosa para os seres livres, 

dotados de autodeterminação”. (SCHILLER, 1997, p. 47). Isto faz com que mesmo as mais 

perfeitas peças do teatro grego deixem algo a desejar, porque o último apelo é feito à 

necessidade, “[...] permanecendo sempre um nó por dissolver para a nossa razão com 

exigências racionais”. (SCHILLER, 1997, p. 47). 

Steiner (2005) revela que a visão trágica da literatura grega depende de um 

profundo paradoxo: o evento ansiosamente esperado, o mais conseqüente na lógica interna 

da ação – e, contra todas as expectativas, explicitado logo ao inicio da trama – é, também, 

o mais surpreendente. As pessoas movem-se, de certa forma, em interstícios, nas lacunas 

do equívoco deixadas pelo oráculo, tornado lógico pela predição. Trata-se de um quadro 

cultural e psicológico extraordinariamente complexo. “Dele deriva o estoicismo e um 

reforçado prazer frente ao desconhecido, ao não-humano”. (STEINER, 2005, p. 175). 

Retornando à fábula. Etéocles e Polinices já pagaram pela maldição familiar. 

Agora é a vez de Antígona. Mas a moira em Sófocles (ANT), ao contrário de Ésquilo, não 

empurra a personagem logo para o abismo. Ela é mais distante, pois os deuses atuam de forma 

indireta, sob vaticínios oraculares. Em Sófocles (ANT), no seu teatro antropocêntrico, a ação 

do herói parece ser causa concomitante do destino.26 Não há uma submissão cega de 

26 A tomada de consciência do homem sobre si e sobre os fenômenos que o cercam não ocorreu, a partir da 
civilização grega, mas foi ali que, por força de uma cultura dedicada à figura humana – ao qual Sófocles (ANT) 
parece não ter ficado imune – tomou proporções suficientes para influenciar todas as inquietações existenciais do 
hemisfério ocidental. Essa é uma das grandes heranças do provo grego, fundamental ao processo de 
racionalização da natureza humana e de seu destino. Em Antígone, o antropocentrismo vive um paradoxo: a 
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Antígona ao destino. De forma livre e consciente, ela tomou uma resolução: descumpre o 

édito de Creonte e, mesmo sabendo que vai morrer, resolve dar sepultura a seu irmão

Polinices.

Se Creonte e Antígona afrontam-se, aponta Reinhardt (1990 apud

BOLLACK, 1999, p. 80), é porque seus mundos não se comunicam. Cada um vive em 

seu domínio próprio. Disso decorre a culminação na crise do drama: os dois heróis não 

se medem um no outro; falam-se um ao lado do outro. Mesmo a idéia de justiça é 

bipartida. Para Creonte, ela designa as leis da pólis, enquanto, para Antígona, a crença 

nos deuses infernais é que lhe dá suporte. Eles, apesar de dividirem a mesma realeza, 

pertencem a ordens distintas. O afrontamento acirrado pela “ausência do diálogo” repousa 

nessa divisão objetiva preliminar, que reflete a mentalidade grega.  

 “[Essa mentalidade] não implica dois direitos ou duas idéias, nenhuma 
subjetividade nem do autor em sua reflexão, nem dos personagens, em sua 
invenção, nenhum conflito, nenhuma aporia. O ‘divino opõe-se, sem 
dificuldade, ao humano’, irremediável e implacavelmente.” 27 (BOLLACK, 
1999, p. 81, tradução nossa). 

Eis o receituário da tragédia sofocliana: a fatalidade decretada pelos 

deuses. Em Ésquilo apreendemos o sentido do destino ordenado por Zeus, que exige a 

expiação da culpa e leva o homem, através da dor, ao discernimento, mas que também 

conhece a graça. Em Sófocles (ANT), por sua vez, “tudo o que acontece é divino”. 

(LESKY, 2003). Zeus está no mundo, mas o sentido de seu atuar não é revelado, não 

cabendo ao homem escarafunchar os mistérios do governo dos deuses, nem se voltar 

contra a severidade de suas imposições.  

A tragédia pode assentar e representar um contexto. Na obra em questão, a 

defesa da pólis contra uma forma de constituição mais arcaica. E esse contexto pode ser 

tão antigo quanto a epopéia, “[...] ligada ao problema da delegação do poder e de sua 

concentração”. (BOLLACK, 1999, p. 82). Outros não vêem essa ligação, pois enxergam 

que o cerne da tragédia não pode ser procurado de um lado só: os discursos imbricam-se, 

sustentam-se e se provocam. Os dois momentos são solidários e inseparáveis um do 

heroína contribui para o seu destino – é causa concomitante dele, ou seja, sua concausa – ao mesmo tempo em 
que se submete à fatalidade decretada pelos deuses. 
27 No original: “[...] elle n’implique pas deux droits ni deux idées, aucune subjectivité ni de l’auteur e de sa 
réflexion ni des personnages ni de l’invention, aucun conflit ni aucune aporie. Le ‘divin s’opposait d’emblée à 
l’humain’, irrémédiablement et implacablement." 
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outro, já que o conflito trágico como tal não preexiste na sociedade, qualquer que seja a 

influência exercida pelo contexto social. 

O entrelaçamento dos discursos é que torna possível a leitura dialética. 

Veja-se, por exemplo, quando o coro, normalmente avesso à tradição real e familiar, 

põe-se logo de início ao lado de Creonte e afirma que a aplicação da justiça tributada aos 

mortos, normalmente considerada um ato de conservadorismo, deve, neste caso, ser 

classificada como subversiva, diante da nova ordem estabelecida pelo édito. Retrucando 

Antígona, quando se reporta à memória dos pais e de todos os Labdácidas famosos e 

lamenta seu infortúnio, diz o coro: 

“Inspiram piedade atos piedosos, 
mas o poder, para seus detentores, 
não se sujeita a transgressão alguma; 
perdeu-te a tua índole indomável.”  
(vv. 968/971, SÓFOCLES, ANT, p. 239). 

Mas o coro mudará de posição, quando essa postura rigorosa não puder mais 

ser defendida, já ocorrido o desastre e configurado o arrependimento de Creonte, como 

mostram os últimos versos da tragédia sofocliana: 

“A desmedida empáfia nas palavras 
reverte em desmedidos golpes, 
contra os soberbos que, já na velhice,  
aprendem afinal prudência.”  
(vv. 1489/1492, SÓFOCLES, ANT, p.258). 

A “desmedida empáfia nas palavras” não é apenas a encarnação do 

despotismo no discurso de Creonte, que adota como regra de ouro a manipulação do 

princípio da realidade levado ao extremo. É uma regra que se funde a “valores de 

eficácia”, percebe Bollack (1999). Tais valores são enfardados no interesse comum dos 

tebanos e representam, aos olhos do dirigente ávido de razão, uma justiça conforme a 

regra de Zeus-Rei e superior às suas crenças e à dos deuses. Em outras palavras: por 

detrás do discurso de Creonte ocultam-se mecanismos institucionais que tendem a 

exercer, sobre os discursos dos demais interlocutores, um poder de coerção e que se 

ligam intrinsecamente ao problema de delegação do poder e de sua concentração no 

contexto do próprio discurso literário.

3.3 Investigação das nuances da tragédia na tentativa de uma reconstrução dialética 
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A pergunta a ser feita é: Em que se sustentam os “valores de eficácia” do 

discurso de Creonte e de que forma eles interferem na dialética reconstrutiva da criação 

dramática de Sófocles (ANT)? 

Para começar, busco a resposta em Lesky (2003). Na época em que se 

apresentou Antígona, o movimento que atacava as raízes do nomos em todos os aspectos 

da vida grega já tinha voz. Tudo aquilo que, desde os tempos imemoriais, parecia 

sedimentado pela tradição e inquestionado em sua validade, precisava ser aprovado pela 

razão em sua solidez. Era bem o programa de uma época em que a ascensão de Atenas a 

uma grandeza orgulhosa e perigosa suscitava o problema de se saber para onde 

prosseguiria tal desenvolvimento.  

“Nessa época, Sófocles entoou seu cântico sobre a sinistra faculdade do
homem de empurrar cada vez mais as fronteiras de seu domínio para 
dentro do reino da natureza, e de levar os símbolos de sua soberania até 
os confins do mundo.” (LESKY, 2003, p. 154). 

Era um evidente repúdio aos sofistas – donos de uma sapientia aparente, tão 

hostilizada por Aristóteles –, os quais exigiam submeter, à sua crítica, a fé nos deuses e nas 

normas por eles estabelecidas. A última estrofe da tragédia de Antígona, acima transcrita, 

constitui uma das maiores declarações já proferidas, “sob o signo do absoluto, contra a 

relativização de todos os valores”. (LESKY, 2003, p. 154). É o desbaratamento de certas 

significações sociais instituintes, que ultrapassam posições “instituídas”, impostas naquele 

contexto histórico, inclusive, pela força do direito então vigente. Aqui é possível vislumbrar o 

“magma de significações” inalcançável pelo discurso jurídico.

A recordação histórica feita por Lesky (2003) fica mais vibrante, quando as 

significações sociais colhidas do imaginário coletivo grego, que dão sustento ao discurso do 

déspota e ao próprio processo judiciário de Antígona, puderem ser insinuadas a partir da 

“palavra de verdade” e da “vontade da verdade”, segundo o viés foucaultiano. 

Foucault (1996), como exposto anteriormente, afirma que, no interior de um 

discurso, não há regra moral ou institucional para se estabelecer a separação entre o 

verdadeiro e o falso. Mas se o objetivo da busca voltar-se para a descoberta de qual era, à 

época, essa vontade de verdade que persiste até hoje, e qual, hoje, o motivo que nos aparta de 

nossa vontade de saber, então esbarraremos em um constrangedor “sistema de exclusão”. Para 

ele, os poetas gregos do século VI demonstravam respeito e terror pelo discurso verdadeiro, o 
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discurso da justiça distributiva, um dos tripés do direito natural, porque ele era proclamado 

pela autoridade, amparada por um ritual consagrado.  

Essas observações levaram Foucault (1996) a curvar-se sobre as práticas 

judiciárias, mais especificamente, sobre a maneira pela qual era feita a justiça distributiva. 

Disso resulta outro tema marcante em sua obra: as formas jurídicas e a sua conseqüente 

evolução no campo do direito penal como lugar de origem de um determinado número de 

“formas de verdade”, as quais, afinal, contribuem para a tarefa de compreensão.  

Dentre as práticas sociais em que a análise histórica permitiu a Foucault (2005) 

localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas jurídicas, ou, mais 

precisamente, as práticas judiciárias estão entre as mais importantes. Ele propõe a hipótese de 

que, no fundo, haja duas histórias da verdade. A primeira é uma espécie de história interna da 

verdade, a história de uma verdade que se corrige a partir de seus próprios princípios de 

regulação: “é a história da verdade tal como se faz na, ou a partir da história das ciências”. 

(FOUCAULT, 2005, p. 11). A segunda espécie de história da verdade é externa e, em nossas 

sociedades, parecem existir vários lugares onde se forma, onde certo número de regras do 

jogo são definidas. São regras a partir das quais nascem as tais formas de subjetividade, de 

“domínios de objeto” e de tipos de saber.  

Não há, no conhecimento, prossegue Foucault (2005), uma adequação ao 

objeto, uma relação de assimilação. Ao contrário, há uma relação de distância e de 

dominação. Não há “algo como felicidade e amor, mas ódio e hostilidade; não há 

unificação, mas sistema precário de poder”. (FOCAULT, 2005, p. 22). Se quisermos saber o 

que é conhecimento, não precisamos nos aproximar da forma de vida, de existência, de 

ascetismo, própria ao filósofo: devemos nos achegar mais aos políticos, para melhor 

compreender quais as “relações de luta e de poder”. 

Ao analisar Édipo Rei, Foucault (2005) abandona o problema do fundo 

mítico, representativo e instaurador, de certa maneira, de um tipo de relação entre poder e 

saber, entre poder político e conhecimento. Para ele, essa tragédia é, fundamentalmente, o 

primeiro testemunho que temos das práticas judiciárias gregas. Ele sustenta que a peça é a 

história de uma “pesquisa da verdade”, de um “procedimento de pesquisas de verdade”, 

obediente àquelas práticas. 
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Por esse motivo, o primeiro problema que Focault (2005) coloca é o de 

saber o que era, na Grécia arcaica, a pesquisa judiciária da verdade. O primeiro 

testemunho, colhido da Ilíada, na história da contestação entre Antíloco e Menelau 

durante os jogos que se realizaram por ocasião da morte de Pátroclo. Este é um exemplo 

apanhado de outra narrativa “fundante”, e permite a aplicação da, já citada, reflexão 

proposta por Ost (CAL): “ex fabula ius oritur”. Dessa narrativa surge uma maneira 

singular de se produzir e estabelecer a verdade jurídica: a soberba, mascarada de 

honradez, toma lugar do testemunho. Um desafio lançado por uma das partes impõe ao 

desafiado um jogo de prova sem saída senão a de jogá-lo. Eis a fórmula probatória na 

sociedade grega arcaica, repetida mais tarde na Alta Idade Média. (FOUCAULT, 2005). 

Há, ainda, outra constatação importante sobre a peça de Édipo: é a 

maneira de deslocar a enunciação de verdade de um discurso do tipo profético e 

prescritivo para outro, de ordem retrospectiva, não mais na ordem de profecia, mas de 

testemunho. No caso da tragédia em foco, a comunicação entre os pastores e os deuses, 

entre a lembrança dos homens e as profecias divinas estabelece “[...] um mundo 

simbólico em que a lembrança e o discurso dos homens são como que uma imagem 

empírica da grande profecia dos deuses”. (FOUCAULT, 2005, p. 40). 

Nessa perspectiva quem é visado na tragédia de Sófocles (ANT), subjacente à 

figura de Édipo, o sábio, é o famoso sofista, o profissional do poder político e do saber, que 

existia efetivamente na sociedade ateniense naquela quadra histórica. Por isto saber e poder 

eram correlatos, superpostos. Não havia saber sem poder; e não haveria poder político sem a 

retenção de algum tipo de saber especial. É a forma de poder-saber como um “saber mágico-

religioso”, presente na função política.

Essa reflexão, em princípio, coincide com a idéia de Lesky (2003), de o 

homem grego assenhoreando-se de sua soberania para além das fronteiras dos sofistas. 

Mas Foucault (2005) apresenta a questão de forma mais umbrosa: a partir de Sófocles 

(ANT), desaparece, para a sociedade grega, a união do poder e do saber e surge a 

dicotomia. O Ocidente vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade nunca 

pertence ao poder político, de que o poder político é cego, como cego ficou Édipo. 

“O verdadeiro saber é o que se possui quando se está em contato com os 
deuses ou nos recordamos das coisas, quando olhamos o grande sol eterno 
ou abrimos os olhos para o que passou”. (FOUCAULT, 2005, p. 51). 
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O patamar da discussão, aqui, autoriza-me a apropriar algumas inferências 

foucaultianas presentes no contexto de Antígona e na sondagem dos “valores de 

eficácia” do discurso que resgata a manipulação das palavras ao se deparar com as 

chamadas “formas da verdade”.  

Antes, necessário será seguir alguns vestígios de Édipo em Antígona. Em 

Édipo Rei, os acontecimentos decisivos – a morte de Laio nas mãos de Édipo, o 

casamento de Édipo com Jocasta – antecipam-se ao drama em alguns anos. Vemos, ao 

tempo em que Édipo vivia o apogeu de sua realeza, a peste assolando Tebas e 

devastando Atenas. Pela boca de um sacerdote, o povo grita sua dor e sua miséria ao rei. 

Édipo, em atenção, manda seu cunhado, Creonte – mais tarde algoz de sua filha, 

Antígona – ao oráculo de Delfos. Este retorna com a informação de que a peste só se 

retirará quando for lavada a mácula que cobre o país desde o assassinato de Laio. 

Édipo, o sábio – aquele que decifrou a enigma da Esfinge – anuncia sua 

decisão de encontrar tal assassino. Tirésias, o mesmo adivinho presente em Antígona,

quer se calar, mas Édipo arranca-lhe a verdade da boca: ele mesmo, o rei, é o assassino, 

que agora vive incestuosamente. Na continuação, Sófocles (ANT) prova sua maestria no 

emprego do contraste. A dúvida de Jocasta com relação ao oráculo provocou um piedoso 

canto do coro, que fala da grandeza do divino. Aqui também o poeta eleva os olhos para 

as leis eternas e não-escritas, pelas quais, mais tarde, morreria Antígona, como se pode 

ver nos seguintes versos: 

“Seja-me concedido pelos fados 
compartilhar da própria santidade 
não só em todas as minhas palavras 
como em minhas ações, sem exceção, 
moldadas sempre nas sublimes leis 
originárias do alto céu divino.”  
(vv. 1029/34, SÓFOCLES, 2002, p. 61). 

Nesses versos radica a mesma reminiscência da fatalidade decretada pelos 
deuses. Nos casos de Édipo e Antígona, isso significa combater o destino até o fim, 
como imperativo da existência humana, que não se quer render à prepotência das leis 
“originárias do alto céu divino”. Dos que não se esquivam às escolhas feitas pelos 
deuses é que nasce o herói trágico. Desses emergirá o que opõe “sua vontade 
inquebrantável à prepotência do todo, e, inclusive na morte, conserva íntegra a 
dignidade humana”. (LESKY, 2003, p. 165). 
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Uma vez prefigurada e validada a moira do rei parricida e incestuoso, o 
coro mede em seu canto a profundidade da queda. Logo em seguida, um mensageiro 
relata o que aconteceu dentro do palácio: Jocasta enforcou-se e Édipo roga a Creonte 
que o desterre, mas, antes, permita dar um último adeus a suas filhas. Creonte, diferente 
do tirano de Antígona, manda trazê-las e o pai as abraça ainda uma vez. Depois, volta ao 
palácio, a fim de esperar o veredicto de Apolo. 

Lesky (2003) verifica que o traço fundamental da natureza de Édipo, 

compartilhado com outras personagens de Sófocles (ANT), como Ájax, Antígona e Electra, é 

a extraordinária atividade e uma linha de conduta inquebrantável. Precisamente nisto reside a 

imagem do herói sofocliano, “na incondicionalidade de seu querer, para o qual o 

condicionado, o ponderado e o cômodo parecem não só loucura, como também uma tentação 

a ser evitada”. (LESKY, 2003, p. 153). 

Habitualmente se diz, quando se analisa a peça, ser Édipo o que não sabia 

nada, o cego, o sábio com olhos vedados e memória bloqueada. Em conseqüência, o 

homem do esquecimento, do não-saber, do inconsciente freudiano. Porém, argumenta 

Foucault (2005), nos jogos múltiplos dos gregos, os quais já haviam percebido há muito 

tempo o significado da expressão “ter visto e saber”, Édipo não é aquele que não sabia, 

“mas, aquele que sabia demais”. É o herói trágico, o sábio que compreende tudo, menos 

uma coisa: entregar-se a si em troca da paz eterna. Antígona é legatária da maldição dos 

Labdácidas, mas não dá sinais de ser compromissária da relação entre poder e saber, 

entre o poder político e o conhecimento. Diferentemente de seu pai, a questão da 

concentração do poder extrapola sua linha de conduta, já que encarna a resistência ética 

ao despotismo de Creonte. Este, sim, o legítimo herdeiro das práticas discursivas que 

fixa as imagens diretivas do poder. Tal como em Édipo Rei, em Antígona pode-se notar a 

importância da temática do poder, ou do discurso do saber-poder. 

Voltando a Antígona: logo após o diálogo inicial entre Antígona e Ismena, 

o coro anuncia a vinda do novo rei, filho de Meneceu: Creonte, reconhecido como o 

“senhor da terra após as provações / que há pouco os deuses nos mandaram”. (vv. 

179/180, SÓFOCLES, ANT, p. 207). Ele afirma não ser possível reconhecer um homem 

sem penetrar em sua alma, seus sentimentos e seus pensamentos, antes de o ver no 

exercício do poder, senhor das leis, assim dizendo: 
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“[...] Se alguém, sendo o supremo guia 
do Estado, não se inclina pelas decisões  
melhores e, ao contrário, por algum receio 
mantém cerrados os seus lábios, considero-o 
e sempre o considerarei a mais ignóbil  
das criaturas [...]” 
(vv. 203/208, SÓFOCLES, ANT, p. 208).

Esses versos são a personificação do discurso da autoridade, decantada pelo 

poeta nas palavras do déspota. Expressa uma hierarquia de valores sobre a qual repousa sua 

soberania. Valores de eficácia sob os quais subjaz uma sociedade arcaica, que fixa a união do 

poder e do saber, cujas bases serão, ao final, contestadas pelo próprio poeta.

Mas, enquanto não refutadas pela fábula, é o próprio coro que enaltece as 

qualidades do detentor do poder. Aquele que: 

“Soube aprender sozinho a usar a fala 
e o pensamento mais veloz que o vento 
e as leis que disciplinam as cidades,
e a proteger-se das nevascas gélidas,
duras de suportar a céu aberto,  
e das adversas chuvas fustigantes; 
ocorrem-lhe recursos para tudo 
e nada o surpreende sem amparo [...]” 
(vv. 405/412, SÓFOCLES, ANT, p. 215).

O coro, afinal, é quem distingue o “direito formal de fundo”, na expressão 

de Bollack (1999, p. 85). E atribui a Creonte, em termos generosos, a titulação que exige 

mesuras e faz provas de sua independência e da consciência de seu papel: “Assim te 

apraz, filho de Meneceu, Creonte, / tratar amigos e inimigos da terra [...]”. (vv. 242/243, 

SÓFOCLES, ANT, p. 209). 

A mesma consciência do papel havido em Creonte é expressa pelo direito 

grego arcaico. Já não mais se esconde, mas se explicita em mecanismos institucionais, que 

passam a exercer posições “instituintes” sobre os destinatários de seu discurso de saber e 

poder. Aquele homem, diz o poeta, que for escolhido por seu povo, deve ser obedecido em 

tudo, “[...] nas pequenas coisas, / nas coisas justas e nas que lhe são opostas”. (vv. 757/758, 

SÓFOCLES, ANT, p. 230). 

No jogo grego da dicotomia das coisas justas e injustas, haveria sempre de 

prevalecer a lei de Creonte, que é a lei da cidade, a qual, sem hesitação, queda-se à interdição 

de dar sepultura a seu inimigo. A peça exalta, segundo Bollack (1999), na ação de Antígona, 
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um rito, um rito abstrato, que a protagonista julga ser tão válido quanto a lei de Creonte. Falta 

Antígona, entretanto, obrigar a sua aplicação, porque sua lei não vale por si só: é inexeqüível.  

A lei de Creonte é sempre efetiva, como enfáticos são os valores que a sustentam. Para 

Creonte, a anarquia, encarnada por Antígona, é a lei pior, a perdição para a cidade. 

“[...] A submissão, porém,  
é a salvação da maioria mandada. 
Devemos apoiar, portanto, a boa ordem, 
não permitindo que nos vença uma mulher.” 
(vv. 767/770, SÓFOCLES, ANT, p. 230). 

No entanto, o jogo dialético na peça sofocliana, confirma o terceiro requisito 

apontado por Lesky (2003) para a tragédia grega: a “considerável altura da queda”, que se 

configura no descaimento do protagonista de um mundo ilusório de segurança para o abismo 

da desgraça.  É no exercício pleno de sua autoridade e diante da aquiescência do povo tebano 

que Creonte cai. O martírio de Antígona transforma-se num drama intricado e problematiza 

ainda mais o tema. A queda de Creonte é emblemática porque ele contesta o próprio 

princípio da fatalidade trágica, diz Bollack (1999). Ele deve sucumbir por ter querido 

viver fora da tragédia, nos intervalos da violência. É derrotado por recusar as crenças, 

baseadas, senão todas em leis, ao menos nos costumes que sustentam as relações sociais 

na cidade onde governa. A pólis defere-lhe um poder de execução, mesmo quando ele já 

não negocia suas prerrogativas. Esta, uma contradição palpável.  

Defensor da coisa pública, Creonte permanece prisioneiro de uma concepção 

estreita do bem público e da lei, insensível às exigências da pólis, observa Ost (CAL). A partir 

do momento em que o vínculo político é entendido como uma relação unilateral de 

dominação, a qual ele reduz à oposição amigo–inimigo, e a lei, percebida como expressão da 

vontade do chefe, erige-se uma pólis unidimensional, rígida, “um estado estático”.

Foi Hegel (2004 apud OST, CAL) quem levou mais longe essa leitura 

antagônica da peça, infalivelmente apartada por dois universos condenados à destruição 

mútua. A tragédia vem romper “[...] o belo arranjo do mundo ético, que, no estado 

estático, concilia seus dois princípios diretores, a lei humana e a lei divina”. (OST, CAL, 

p. 200). Segundo Hegel (2004 apud OST, CAL), ao lado de Creonte, temos a lei humana 

associada à virilidade, ao governo, à consciência, à mediatidade, à efetividade. É a lei da 

luz, que é também a lei do alto. Do lado de Antígona, temos a lei divina associada à 
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feminilidade, à família, ao inconsciente, à imediatidade, à inefetividade. É a lei da 

sombra, que também é a lei de baixo.  

No estado estático da visão hegeliana, essas duas metades do universo ético são 

chamadas a se completar pelo duplo movimento da dialética: o poder subterrâneo encontra, na 

terra, no consciente do político, sua efetividade, sua realização concreta e a consciência de si 

mesmo. Inversamente, a lei humana encontra o elemento divino, lembrado pela família, sua 

força e sua confirmação. O primeiro movimento, ascendente, é o da mulher; o segundo, 

descendente, é o do homem. Juntos, eles desenham a harmonia de um universo ético 

reconciliado. (HEGEL, 2004 apud OST, CAL, p. 201). Mas a ação da tragédia perturba a 

harmonia das duas metades da universalidade ética: “[...] o resultado desse confronto trágico 

será a destruição mútua e o desaparecimento dessas essências, igualmente vencidas pelo 

destino”. (OST, CAL, p. 201). 

A ideação de um universo ético reconciliado afigura-se, de fato, 

incompatível com a inevitabilidade da queda, que, na tragédia em estudo, tem uma 

sobreposição axial. Mas a altura da queda não pode ser vista apenas como jugo de uma 

implacável moira sobre protagonistas que mantêm, a todo tempo, sua autodeterminação. 

É, antes, a consciência de tudo sofrer, melhor dizendo, uma escolha pelo sofrer, que 

confere, à queda, o atributo esperado de universalidade ética.  

No caso de Creonte – herdeiro da tradição sofista do enlaçamento do saber 

ao poder –, é precisamente a queda o que permite mostrar uma das faces da leitura 

dialética do drama sofocliano. É no descaimento do déspota que os “valores de eficácia” 

do seu discurso são postos em xeque. A “desmedida empáfia das palavras”, na última 

estrofe da peça, passa a ser, assim, a causa eficaz de “desmedidos golpes”. Contra a 

soberba dos sofistas e do tirano foi preciso, ao destino, desferir o duro golpe. A desgraça 

fez com que as engrenagens institucionais, manuseadas no curso da tragédia, pudessem ser 

revisadas pelo tribunal da consciência das duas ordens em disputa. 

As posições “instituintes”, reveladas no discurso de Creonte e delatoras do 

“direito formal de fundo” que lhe dá sustentação, são, por isso, invertidas ao final da 

tragédia. O que antes aprazia ao regente de Tebas, ao “[...] tratar amigos e inimigos da 

terra, [...] nas pequenas coisas, / nas coisas justas e nas que lhe são opostas [...]” (vv. 243-

757/758, ANT, p. 209) já não é razão de sustento de sua soberania. A prática discursiva, 

utilizada pelo déspota para fixação da imagem diretriz de poder sobre seus súditos e 
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interlocutores, é deslocada por outros valores de eficácia. Após a queda, há novas 

posições, reciprocamente “instituintes” e “instituídas”, consentidas de forma expressa pelo 

povo, que fala pela voz do profeta, e impostas à consciência do tirano, na contramão das 

soluções arcaicas do direito então dominante.  

Por este motivo é que, no final de tragédia, Sófocles (ANT), mestre do jogo 

dialético, instrui o leitor mediante a invocação da prudência, jamais cogitada pelos 

protagonistas, que preferiram a destruição mútua. As significações sociais e as imagens 

diretrizes são, desta forma, remodeladas na contradição da verdade. No jogo trágico dos 

contrários, a essência social aparece em sua verdade paradoxal: 

“[...] o que é necessário afigura-se impossível, o que parece impossível é, 
no entanto, necessário. E o importante não é tanto resolver esse paradoxo 
– está aí, precisamente, a ilusão simplificada e mortífera – quanto viver 
de sua tensão, não esquecendo nunca o perigo que representa o seu 
esquecimento ou sua pretensa superação.” (OST, CAL, p. 202). 

3.4 Apropriações do caminho dialético: a solidariedade de posições antagônicas e a 

eficácia intrínseca da norma 

Neste momento é preciso apontar a outra faceta da leitura dialética: a da 

recusa da injustiça e da resistência ao poder, que têm, em Antígona, seu modelo 

universal e inigualável. 

Antígona e Creonte não conseguirão se entender sobre a hierarquia dos 

direitos aplicáveis. Entre eles, é impossível a reconciliação pretendida no universo ético. 

Antígona compreende que a justiça é alcançada por uma denegação, a da injustiça. 

Creonte, tirano e autocrata, é comumente descrito como a própria encarnação do 

pensamento sofístico. Seu decreto volta-se contra Antígona, sob o signo da violência por 

ele exibida desde o início, de uma verdadeira transgressão, exacerbando seu poder 

temporal na defesa de uma nova ordem, na intenção de libertar a pólis da visão 

quimérica do passado. Os deuses que a protagonista defende estão no cerne do seu 

direito. Creonte, por sua vez, ao ultrapassar o metron, será tido como culpado pela 

arrogância e pelo desafio lançado a esses deuses, sua hybris. Ele tem sua própria 

maneira de interpretar a ordem divina e detém mecanismos para sustentar sua ação.  
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Sob o aspecto da ordem teológica, verifica Bollack (1999) que os 

intérpretes se prendem a duas preliminares: à defesa, por Antígona, de uma verdade 

imutável e à superioridade de seu sacrifício voluntário. Ela ganha, caindo. Inocente, 

triunfa, levando o adversário à queda. Na contramão de Creonte, Antígona toma o 

universo em sua totalidade e entende que o poder de Zeus estende sua justiça a todas as 

zonas do mundo, inclusive às possessões infernais. O direito humano é separado do 

direito divino, mas o Zeus de Antígona continua sendo o mesmo para o comum dos 

mortais, inclusive para Creonte. 

As leis estabelecidas, às quais Creonte jura fidelidade até o último 

momento de sua vida, são as leis imutáveis e não-escritas, sobre as quais a própria 

Antígona se ancora. A lei, escrita ou não, é imutável, pouco importando sua 

denominação. (BOLLACK, 1999). Essa imutabilidade é constatada por Creonte no 

momento de sua queda, porque ele acaba sucumbindo à força de sua tradição, da qual 

não pôde escapar. Se Antígona celebra a perfeição destas leis admiráveis “desde 

sempre”, e reconhece nelas a lei moral, por ela chamada de piedade, quebra “a muralha 

de bronze” construída à volta da lei pelo legislador. 

Creonte, em última análise, é o verdadeiro subversivo, pois: “É bem 

verdade que, numa transformação em curso, a ‘lei’ pode transgredir uma lei; em

contrapartida, a manutenção da antiga lei transgride a nova. Antígona, assim, transgride 

uma transgressão”. 28 (BOLLACK, 1999, p. 93, tradução nossa). Evidencio essa reação 

como uma expressão cíclica do devenir. 

A ‘transgressão de uma transgressão’ não é uma prognose válida para 

todos os aspectos da tragédia em exame. Decerto que essa proposta tem uma implicação 

retórica de valor inestimável, quando se trata de avaliar o confronto de ideais arbitrários 

e absolutos. Na oposição entre o direito positivo e o natural, que é, afinal, a 

quintessência da obra sofocliana, a idealização deste direito natural defendido por 

Antígona acaba se tornando inevitável, razão pela qual Creonte é acusado e Antígona é a 

santa disposta a se dar em sacrifício pela lei divina. O fato de Antígona encarnar a 

verdade religiosa, mais elevada e profunda do que os desígnios da pólis, provoca uma 

opção deveras rigorosa e fanática em favor de si, a vítima, a mártir. 

28 No original: "Il est vrai que, dans un devenir en mouvement, la ‘loi’ peut transgresser une loi; le maintien de 
l’ancienne loi transgresse à son tour. Antigone transgresse une transgression.” 
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A idealização em torno da figura de Antígona, a filha surda do rei cego, 

que se curvou diante do destino e da imprescindibilidade do sofrimento, gera, em nós, 

uma atitude simpatética, já que se harmoniza com os predicados da moralidade. A 

‘transgressão de uma transgressão’ soa como uma espécie de nó desatado por exigências 

racionais, fazendo uso da figuração schilleriana. O exagero na idealização pode resultar 

falseado. Em Antígona, esse excesso, tendendo ao insano, o Até, pode ser, ao mesmo 

tempo, a causa e o efeito da verdade paradoxal: o que se asseverava necessário é 

impossível, e o que se garantia impossível ganha força de necessário.

Imprescindível foi, então, a escolha da protagonista em submeter-se à moira,

que lhe impunha a maldição familiar. A inevitabilidade da ‘transgressão da transgressão’, por 

Antígona, coaduna-se com o espírito grego da prestação de contas, que põe termo ao 

sofrimento justificador da mártir. No entanto, havia outras escolhas conscientes a serem feitas 

por Antígona, não necessárias e nem ligadas à herança da sina.  

Quero dar destaque ao fato de que, embora Antígona encarne papel de contraponto 

do discurso sofístico do saber-poder, ela não fez esforços para escapar às práticas judiciárias 

vigentes à época. Ao contrário, seu processo confirma a mesma fórmula probatória do jogo, do 

desafio lançado por um adversário ao outro, bem peculiar à sociedade grega arcaica. 

Na cena em que a protagonista é conduzida à sala do trono, ao ser flagrada na 

tentativa de dar sepultura ao irmão, de acordo com o longo relato de testemunho feito pelo 

guarda, Creonte pergunta: “Tu, então, que baixas o rosto ao chão, / confirmas a autoria desse 

feito, ou negas?” (vv. 501/502, SÓFOCLES, ANT, p. 218). Responde Antígona, prontamente: 

“Fui eu a autora; digo e nunca negaria”. (v. 503, SÓFOCLES, ANT, p. 218). 

A gestualidade da confissão, no ato de baixar a cabeça, é uma maneira 

singular de ratificar a verdade e de estabelecer a verdade jurídica, confirmando o 

testemunho do guarda. Um gesto que mantém similitude com a contestação entre 

Menelau e Antíloco, na Ilíada.

De fato, relata Foucault (2005), depois da acusação de Menelau e da 

negativa de Antíloco, o primeiro lança o desafio: “Põe tua mão direita na testa do teu 

cavalo; segura com a mão esquerda o teu chicote e jura diante de Zeus que não 

cometeste irregularidade”. Antíloco renuncia ao desafio e, portanto, à prova, no que 

reconhece ter cometido a irregularidade. 
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Apesar do desafio de Creonte diante do ato de baixar a cabeça, Antígona nada 

contesta; apenas afirma a autoria: “digo e nunca negaria”. Nunca negar, para Antígona, 

guarda inteira coerência com o que interiormente já havia determinado como decisão, na 

ocasião em que foi questionada pela irmã Ismena quanto a desobedecer às imposições do tio.  

Para quem compreende a justiça como uma denegação do direito posto, a 

admissão de culpa, ou seja, a voluntária submissão ao jogo da prova é um elemento 

necessário, até imprescindível, para que a protagonista cumpra a sua ‘transgressão da 

transgressão’. O que se mostra impossível ao entendimento dos que aceitam 

passivamente a ordem instituída. 

O jogo de prova suscita outra importante questão: a unilateralidade ou a 

‘unidimensionalidade’ das posições “instituintes” defendidas pelos protagonistas da 

peça. Alguns autores, como Steiner (1986 apud OST, CAL), introduzem uma nova 

abordagem na análise do drama. Sugerem que, nesse conflito, o bem e o mal não se 

distribuem de forma unilateral e unívoca entre as personagens; nem, tampouco, se 

reduzem ao conflito entre a lei humana e a divina.  

A mensagem paradoxal de Sófocles (ANT) consiste em repensar a distinção 

entre o direito em vigor – o édito de Creonte – e o direito ideal, os princípios atemporais 

de Antígona. Será possível, pergunta Ost (CAL), que o direito ideal, natural, não tenha a 

vocação de substituir o direito em vigor, positivo?

“O direito ideal [...] é, antes, o horizonte último deste – o direito em vigor –, 
a face oculta, a exigência ética que não cessa de aprofundar suas prescrições. 
Ora, assim como não nos livramos de nossa sombra, o direito em vigor 
nunca poderá abster-se do direito ideal, porque teria, por exemplo, satisfeito 
integralmente seus valores.” (OST, CAL, p. 204). 

Ao invés de opor o direito em vigor ao direito ideal, forçar a uma escolha entre 

eles, ou mesmo hierarquizar suas exigências, deve-se ater à “compreensão da articulação 

dialética”, ou seja, à vocação do ideal, trabalhada no interior do prescrito jurídico, “como uma 

exigência crítica inextinguível”. (OST, CAL). 

O ideal se apresenta como “fronteira interior”, o limite intrínseco da lei 

positiva, não como “[...] a expressão de uma normatividade concorrente que insistiria em a 

substituir em sua positividade e sua efetividade, mas, antes, sua condição de possibilidade, seu 

transcendental íntimo”. (OST, CAL, p. 205).
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Em retorno à peça. Antígona, quando indagada por Creonte por que se atrevera 

a desobedecer às leis, refuta: 
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“Mas Zeus não foi o arauto delas para mim,  
nem essas leis são as ditadas entre os homens 
pela Justiça, companheira da morada 
dos deuses infernais; e não me pareceu 
que tua determinação tivesse força 
para impor aos mortais até a obrigação  
de transgredir normas divinas, não escritas,  
inevitáveis; não é de hoje, não é de ontem,  
é desde os tempos mais remotos que elas vigem, 
sem que ninguém possa dizer quando surgiram.” 
(vv. 511/520, SÓFOCLES, ANT, p. 219). 

Esses versos dão fundamento à teodicéia de Antígona. Neles exibe-se sua 

paixão contestadora, no debate com Creonte sobre a figura usurpada de um deus de duas 

faces: “teu Zeus” contra “meu Zeus”. Hölderlin (1978 apud BOLLACK, 1999) 

compreendeu desta forma a relação sentencial, quase doutoral, que a jovem conserva 

consigo, num “dativo ético”, em que chama a si o poder de validar a verdade divina, 

acima, até, da própria competência de validação dos deuses. O agente trágico torna-se, 

na famosa, mas obscura, terminologia hölderliniana, um antitheos, “cujo desafio ao 

divino, cuja perigosa proximidade com os deuses é, ao mesmo tempo, uma blasfêmia, 

uma hubris29 suicida e uma asserção última da reciprocidade dialética da existência de 

homens e deuses”. (STEINER, 2005, p. 351). 

Na apropriação arbitrária de um Zeus soberano e transcendente, sem 

compromisso com o direito dos homens, Antígona tem a percepção e a sensibilidade 

ética de ouvir “[...] o infra-som da justiça, esta pequena música que a súplica dos mortos 

exige”. (OST, CAL, p. 205). Aqui reside a prova definitiva de que, embora herdeira da 

maldição, Antígona não é legatária do “saber-poder”, pois não tem a presunção do 

dogmatismo. Surda aos anseios da verdade dogmática, Antígona antevê que o direito 

ideal permanece virtual e imponente e as regras do direito em vigor afastam-se da 

eqüidade, quando intrinsecamente opressivas e injustas.   

Em Antígona, os “valores de eficácia” são intercambiáveis e dinâmicos. Já, os 

de Creonte são estáticos e unidimensionais. Ambos, porém, guardam valores “instituintes” e

“instituídos” fundados em imagens diretrizes apreendidas no interior da norma e abertos à 

mutualidade de posições antagônicas.

29 “Hubris”, arrogância, conforme nota do tradutor. O mesmo que Hybris.
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Nessa outra face da leitura dialética da tragédia, a solidariedade das 

posições em confronto demonstra a força atrativa do discurso literário sobre o discurso 

jurídico. A literatura atua não apenas na vertente “instituinte” do imaginário, sustentando 

o direito ideal; como na derivante instituída por normas efetivas, legitimando o direito em 

vigor. Por trás da ‘transgressão da transgressão’ de Antígona, fica insinuado que a questão 

da positividade da norma é antecedida pela discussão de sua eficácia intrínseca, nos 

contornos da eqüidade; e que o ideal do justo não se satisfaz com o confisco das diretrizes 

do imaginário social pela essência formal do direito. 

3.5 A metalinguagem da verdade mediante a justaposição do discurso literário ao 

discurso jurídico 

As leituras dialéticas dos discursos de Creonte e de Antígona, acima mostradas, 

deixam pressentir um jogo de compreensão manejado por práticas discursivas dos 

protagonistas. Essa engrenagem é estruturada com tal maestria que permite o 

desvelamento das chamadas “formas de verdade”, apontadas por Foucault (2005). 

A dialética reconstrutiva da narrativa de Antígona permite perceber que as 

relações entre o direito positivo e o natural são comparáveis às que mantêm entre si as fontes 

materiais e formais do direito. As formais são visíveis e positivas. Gozam de uma aura de 

oficialidade e com elas os espíritos superficiais podem se contentar. As fontes materiais, por 

sua vez, “[...] operam na sombra e fora dos canais oficiais” (OST, CAL) e os prudentes, nelas, 

reconhecem a expressão de princípios que constituem a gênese verdadeira do jurídico. 

Dizendo de outro modo, “[...] o direito em vigor é da ordem do instituído, o direito ideal é 

instituinte. E um não pode passar sem o outro: as forças instituintes são vertidas nas formas 

instituídas, num movimento de colaboração positiva [...]” (OST, CAL, p. 206). 

É esse o jogo dialético que a tragédia de Sófocles (ANT) põe em cena, 

revolvendo os dois níveis, sem, no entanto, oferecer um caminho de fuga para o impasse. O 

drama dos protagonistas gira em torno da contradição que não se resolve, e, pior, as partes 

digladiam-se até o aniquilamento mútuo. O conflito e a “ausência de diálogo” repousam sobre 

uma divisão objetiva entre duas órbitas do direito, a divina e a da pólis.
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Uma maneira de abrir caminho à metalinguagem da verdade paradoxal 

presente na tragédia, penso, consiste em sugerir a reversibilidade das teses defendidas 

por Creonte e por Antígona. Donde segue a pergunta: será que as coisas são assim tão 

categóricas e irremediáveis? 

Quando indaga a respeito das intenções pedagógicas do drama, Freitag 

(IAN) afirma que Sófocles (ANT) quer mostrar ao seu público que toda ação humana é 

suscetível de erro e cada ponto de vista defendido tem sua razão de ser, apesar de 

remeter a outro radicalmente contrário.  

“Se no início da peça esses princípios de ação parecem ser 
inconciliáveis, representando alternativas de ação excludentes que não 
permitem nenhuma mediação, muito menos uma conciliação, o 
espectador (leitor), é, no final da peça, convencido do contrário. Ele 
aprende a ver as mediações, e a hierarquia existentes entre a lei divina e 
a lei dos homens. Age mal todo aquele que não compreender essa 
mediação e essa hierarquia.” (FREITAG, IAN, p. 23). 

Verifica-se que, ao passar por cima da lei dos homens, Antígona paga, 

conscientemente, com a vida pelo seu ato. O que ela desconhecia é que estava, também, 

carregando para a morte Hémon, seu noivo, e Eurídice, esposa de Creonte. Dois 

inocentes que a levariam a, mesmo involuntariamente, ferir a lei divina. Creonte, o 

tirano, está absolutamente convicto da legalidade e da legitimidade de sua decisão de 

proibir os funerais de Polinices e de condenar Antígona à morte. Quando alertado pelos 

deuses, pelo corifeu e por Tirésias, corrige sua intransigência, procurando voltar atrás de 

sua decisão original. Mas os deuses não perdoam sua precipitação e lhe impõem o 

martírio de seu filho e de sua mulher. Com isto, Creonte acaba forçado a admitir a 

vigência simultânea de duas leis, a dos deuses e a dos homens.  

Freitag (IAN) acentua, como resultado da trama, o fato de os espectadores 

aprenderem que é preciso ser prudente, agir com temperança, procurando um meio-termo 

entre os extremos. Mas a lição de Sófocles (ANT) não termina aí. Essa aparente certeza, 

adquirida nos diálogos, na argumentação e na contra-argumentação, cai por terra, num 

autêntico movimento dialético, quando o espectador é confrontado com o desfecho da peça, 

pois seria ingênuo mostrar que Sófocles (ANT) quisesse expor a vitória do bem sobre o mal. 

“Sófocles mostra que a bela alma de Antígona não consegue preservar a 
sua pureza, pois se torna culpada da morte de dois inocentes. Em 
contrapartida, o tirano, castigado pelas conseqüências de sua ação 
moralmente condenável, transforma-se no homem tolerante, marcado pelo 
sofrimento, capaz de no futuro praticar o bem.” (FREITAG, IAN, p. 23). 
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Ao analisar o conflito, Freitag (IAN) apropria-se da teoria moral de 

Habermas (1989a) e pergunta se seria possível evitar o desfecho sangrento, e qual, 

então, o itinerário dos personagens, depois de participarem de um ou mais discursos 

práticos para solucionar a questão.

A teoria moral habermasiana não chega sequer a ser um objet trouvé desta 

pesquisa. Algumas das complexas construções de Habermas (1989a), explanadas pela 

pena de Freitag (IAN), são aqui tomadas apenas como indicativo para robustecer a 

análise da abertura dialógica do intérprete. 

Habermas (1989a), assentando a nova teoria social na linguagem, mais 

especificamente na interação lingüisticamente mediada, consegue elaborar uma nova 

teoria social: a “teoria da ação comunicativa”. Uma nova teoria consensual da verdade, 

uma nova teoria moral: a “ética discursiva”. Ambas esforçam-se por resgatar um 

conceito comunicativo de razão e uma visão moderna de sociedade, na qual as 

personagens se inserem não como marionetes, inconscientes do que fazem, mas como 

agentes, conscientes e responsáveis por suas ações.

Na obra há duas normas com pretensão de validade na comunidade de 

Tebas, reflexo do “mundo vivido da antiga Grécia”, que se contradizem e lançam os 

protagonistas em conflitos morais aparentemente insolúveis. No conflito estabelecido 

entre as leis de Antígona e Creonte, é razoável supor que não somente os protagonistas 

poderiam defender argumentativamente seus pontos de vista diversos, mas também 

todos os submetidos à validade de uma, outra ou ambas as normas. Para tanto bastaria 

que as personagens fossem, como aparentam, competentes para agir e falar, expusessem 

suas posições e procurassem justificá-las racionalmente.  

Antígona “não está aberta ao diálogo”. Fecha-se aos argumentos de 

Ismena, do próprio Creonte e às advertências do coro e de Tirésias, pois está 

profundamente convencida da validade da norma que orienta sua conduta. Não está 

disposta a entrar num discurso prático, no sentido dado por Habermas (1989a). A lei que 

ela defende independe da aceitação de todos, é uma lei eterna, “não negociável”, 

enquanto a da pólis, por ela desprezada, é indigna para ser validada, não “universal ou 

universalizável”. Contudo, do ponto de vista de Creonte, há mais flexibilidade, como 

aponta Freitag (IAN), pois ele parece entender a injustiça contida em seu édito, o qual, 

de alguma maneira, precisa ser revogado. 
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O comum entre Antígona e Creonte é que eles agem sem pensar. Não 

consultam previamente a ninguém, não chegam a avaliar as verdadeiras conseqüências de 

seus atos, ou, mesmo, a buscar justificativa racional nos princípios ou normas orientadores de 

suas ações. Segundo a “ética discursiva”, essa é a condição de impossibilidade da ação 

verdadeiramente moral. O impasse, gerado pela falta de integração sistêmica, poderia ser 

superado por meio “[...] da elaboração democrática de um sistema de normas, como resultado 

de um discurso prático, no qual normas universais e universalizáveis fossem discutidas, 

fundamentadas e aceitas por todos [...]”. (FREITAG, IAN, p. 270). A ética discursiva de 

Habermas (1989a) ofereceria, para Antígona, uma saída útil e universalmente aceitável. 

“A única saída do conflito moral seria o entendimento, para ser buscado 
pela ação e interação lingüisticamente mediada – ação comunicativa – 
transformada, temporariamente, em discurso prático, para rever, 
reformular e revitalizar as normas de conduta da sociedade grega.”
(FREITAG, IAN, p. 271). 

Volto a Habermas (1989a), exclusivamente no intuito de chegar à questão 

da abertura dialógica. Ele defende a descolonização do “mundo vivido” e a restauração, 

neste mesmo mundo, da sociabilidade, da espontaneidade, da solidariedade e da 

cooperação com base na “ação comunicativa”. Por este motivo, a ação comunicativa é 

mais rica, complexa e abrangente. Ela possibilita que o indivíduo se situe no mundo, 

segundo a “[...] transformação da subjetividade em intersubjetividade, fornecendo, ao 

sujeito, meios de exprimir seus sentimentos e angústias, tornando-os compreensíveis aos 

outros [...]”. (FREITAG, IAN, p. 240). 

Em sua teoria da “ação comunicativa”, Habermas (1989a) desenvolveu um 

modelo de ação orientado pelo entendimento, interpretado como um mecanismo de 

coordenação das ações. Os participantes de um processo comunicativo estão sujeitos a ser 

questionados sobre a situação na qual acreditam. Quando isto acontece, eles suspendem as 

pretensões de validade implícitas em qualquer situação de fala, surgindo o impasse. O 

impasse, por seu turno, só pode ser resolvido partindo-se para a ação estratégica – uma guerra,

por exemplo, quando o conflito for entre nações – ou restaurando-se a comunicação, 

revitalizando-se as pretensões de validade. A comunicação pode ser restaurada, diz Freitag 

(IAN), ao se provar a veracidade do locutor por meio da demonstração da verdade, presente 

nas afirmações feitas e da confirmação da validade das normas que sustentam a 

argumentação. O que pode ocorrer tanto no discurso teórico quanto no prático.
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Na opinião de Habermas (1989a), se o discurso teórico problematiza a validade 

de uma afirmação sobre fatos, o discurso prático questiona a justeza de uma norma ou de um 

sistema normativo. Quando se trata de um discurso prático, a aceitação da norma depende de 

um processo argumentativo – “dialógico”, racional e democrático –, no qual são considerados 

todos os argumentos. A validação é assegurada pela “razão comunicativa”, competência 

argumentativa dos integrantes da “situação dialógica ideal” e motivação de todos os 

envolvidos em alcançar o entendimento.  

O que importa nessa incursão é destacar que a razão fundamenta o processo de 

busca da verdade, seja no discurso prático ou no teórico. Essa razão é comunicativa, 

“dialógica” e sediada no grupo. (FREITAG, IAN). Essas reflexões sugerem que a solução da 

questão da moralidade não se reduziria à razão prática. A resolução, ao contrário, permeia 

simultaneamente o campo da teoria e da prática. Essa, então, a saída para Antígona. As 

soluções oferecidas nos discursos práticos e teóricos derivam da “razão comunicativa”, que é 

necessariamente “dialógica”. No caso da tragédia, podemos imaginar “[...] uma situação 

dialógica ideal, em que Antígona e Creonte participam de um discurso prático, refazendo o 

seu destino [...]”. (FREITAG, IAN, p. 256). 

Essa abordagem tangencial da teoria moral de Habermas (1989a) dá ensejo, no 

“modelo dialógico” gadameriano de conversação e de interpretação, à retomada da questão da 

“abertura dialógica do intérprete”. Isso caracteriza uma conversação genuína, na relação do 

eu-tu e na conseqüente aparência dialética que leva consigo. Essa relação é mediata, reflexiva.

Toda pretensão implica necessariamente uma pretensão oposta. Assim, surge a possibilidade 

de que cada parte da relação ecoe reflexivamente sobre a outra. Na medida dessa 

reciprocidade, concretiza-se a realidade da relação eu-tu. “A historicidade interna de todas as 

relações vitais entre os homens consiste em que, conseqüente, se está lutando constantemente 

pelo reconhecimento recíproco”. (GADAMER, VMI, p. 469). 

Mas uma antecipação à compreensão do outro, contida no exercício dialético 

da reciprocidade, oculta-se na consciência do indivíduo. Essa ocultação, mesmo que sem 

intento, leva à inacessibilidade. E demonstra ser “[...] uma ilusão considerar o outro como um 

instrumento que se pode abranger com a vista e dominar totalmente. [ ] Na realidade, a 

pretensão de compreender o outro, antecipando-se-lhe, cumpre a função de manter a distância 

a pretensão do outro.” (GADAMER, VMI, p. 470).
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Considero, então, a necessidade de verificar se é factível interpor a 

dialética da relação eu-tu ao exercício de reconstrução do drama de Antígona. As 

leituras dos discursos dos protagonistas dão prova da ausência de diálogo e expõem 

claramente o “ocultamento”. Mostra-se, então, que nem mesmo a aplicação da dialética 

da reciprocidade desvelaria essa situação à consciência dos personagens principais da 

tragédia. Esse velamento afigura-se, também, como algo inevitável, inclusive quando se 

evoca a “ética discursiva” habermasiana, lastreada em uma situação dialógica ideal, já 

que o oculto, aí, é peça imprescindível na criação do conflito.

O distanciamento do outro, no processo de compreensão, repercute sobre a 

reconstrução dialética levada a efeito. É certo que há reflexividade entre as posições 

assumidas pelos protagonistas, mas estes continuam em constante luta pelo reconhecimento

recíproco. Daí por que a dialética, aqui exercitada, limita-se a um processo resultante do 

conflito ou da oposição entre dois princípios: a lei dos deuses e a lei da pólis. 

 A reconstrução dialética de Ost (CAL) abre caminho à ‘metalinguagem’ da 

verdade paradoxal da tragédia e deixa que se perceba, sem expressar claramente, a 

reversibilidade das teses defendidas por Creonte e Antígona. Só que este itinerário de 

posições antagônicas acaba dando acesso a um desdobramento, no qual os personagens 

não se reconhecem no outro, porque, em Antígona, não há diálogo, muito embora ela seja 

uma tragédia dialética. A dialética aqui transveste-se em uma a ‘maiêutica’ arte de 

conduzir uma conversação, “a arte de descobrir a inadequação das opiniões que dominam 

uma pessoa, formulando conseqüentemente perguntas e mais perguntas”. (GADAMER, 

VMI, p. 599). É dizer: a dialética é aqui negativa, porque dela não se pode esperar o 

entendimento. Mas esse não-entendimento significa, ao mesmo tempo, um esclarecimento, 

pois libera à vista dos interlocutores a verdade escondida no discurso. 

Assim, para Gadamer (VMI), toda negatividade dialética contém uma espécie 

de desenho objetivo prévio do que é a verdade. O delineamento definitivo desta verdade está a 

exigir um excedente que ultrapasse o problema da inter-relação semântica e atinja a inter-

relação dialógica dos textos, no âmbito de um determinado campo.  

Nos processos discursivos instaurados historicamente pelos sujeitos, não é 

a “situação dialógica ideal”, mas sim o dialogismo quem deve reger as relações entre o 

eu e o outro. Processos, estes, que se instauram e são instaurados por esses discursos. 

(BRAIT, 2005).
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“[...] dialógico e dialético aproximam-se, ainda que não possam ser 
confundidos, uma vez que Bakhtin vai falar do eu que se realiza no nós, 
insistindo, não na síntese, mas no caráter polifônico dessa relação 
exibida pela linguagem.” (BRAIT, 2005, p. 95). 

Em Antígona, portanto, a leitura dialética não ausculta um acontecimento 

dialógico, muito embora, na aparência dialética da relação eu-tu, haja possibilidade de que 

cada parte desta relação possa entremear-se reflexivamente à outra. É preciso continuar a 

explorar o corpus, em um exercício hermenêutico comparativo com as duas outras 

narrativas propostas inicialmente, buscando arriscar o traçado de uma “arquitetônica da 

circularidade discursiva”, a partir da evolução das questões suscitadas em cada uma delas. 
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CAPÍTULO IV 

4 CRIME E CASTIGO E O CRIME SEM CASTIGO: A CONSCIÊNCIA DIALÓGICA 

E O LIMIAR DA CONSCIÊNCIA DISSIMULADA 

4.1 O novelo dialógico em Dostoiévski e em Machado de Assis: o romance polifônico e o 

‘conto-contraponto’ 

Ainda, até o momento, não foi tocado um patamar adequado que torne visíveis 

as fronteiras nas quais o discursivo confina com o hermenêutico, no propósito inicial de 

esmiuçar as relações dialógicas entre o texto jurídico e a obra literária. Na trilha da 

modelagem dialógica, ainda não foi possível inferir um construto capaz de revelar o 

“ponderável”, na tarefa de permear o “buscar compreender” no universo bakhtiniano.

Em minha opinião, as possíveis conclusões partem da zona contígua entre 

o hermenêutico e o discursivo e ganham alcance e grandeza decisivos na apreensão da 

“palavra–discurso” de Bakhtin (ECV), onde a verdade deixa de se fundar em um 

referente exterior. 

A pulverização do discurso em instâncias que pluralizam o sujeito, nesse 

ponto, dá-se a conhecer por meios razoáveis de acesso ao compartilhamento da 

experiência hermenêutica. Em razão de se buscar a cisão do sujeito para facilitação do 

acesso hermenêutico, a escolha da segunda obra constitutiva do “corpus” deveria recair 

sobre um romance polifônico e inteiramente dialógico. 

É em Dostoiévski (CAS), que esse caráter essencialmente dialógico não se

esgota, em hipótese alguma, nos diálogos composicionalmente expressos. (BAKHTIN 

PPD). Chklovsky (1957 apud BAKHTIN, PPD) observa que não somente as 

personagens polemizam, mas os elementos isolados do desenvolvimento estão, de certa 

forma, em contradição. 

Crime e Castigo. Um romance polifônico e inteiramente dialógico. O 

ganho da escolha ainda reside no fato de que, nele, é possível avistar o princípio da 

cosmovisão ética do autor. Askóldov (1922 apud BAKHTIN, PPD), investigando essa 
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cosmovisão, mostra como os heróis tornam-se personalidades na vida e como estas 

entram, fatalmente, em choque com o meio exterior, e, antes de tudo, com toda sorte de 

universalidade. Donde o “escândalo”, revelação primeira e mais exterior da ênfase da 

personalidade, desempenha papel imenso nas obras do autor russo. “O crime nos 

romances dostoievskianos é uma colocação vital do problema ético-religioso. O castigo 

é uma forma de sua solução, daí ambos representarem o tema fundamental da obra de 

Dostoiévski”. (ASKÓLDOV, 1922, p. 10 apud BAKHTIN, PPD, p. 10). 

A fascinação de Dostoiévski (CAS) pelo tema do crime e pelo problema da 

consciência, da “catástrofe trágica” da consciência, sem dúvida decorreu dos longos anos 

passados na prisão, em contato direto com um amplo e aterrorizante painel da experiência 

humana. O exílio enfatizou “[...] a medonha possibilidade de um mundo, no qual as 

categorias de bem e mal tinham simplesmente parado de controlar o comportamento”. 

(FRANK, 1992, P. 140). Essas impressões diretas misturaram-se às assimiladas pelo 

autor, quando de sua imersão nas obras de escritores como Shakespeare, Schiller, 

Púchkin, Hugo, Balzac e Dickens, onde a temática crime e consciência encarna-se em 

poderosas representações. Acrescido a essas influências, o clima agitado do pensamento 

sociocultural russo, durante os anos de 1860, quando a pressão dos radicais por uma 

revolução desaguava por remodelar a noção de moralidade.  

A tônica das obras de Dostoiévski (CAS), depois da experiência do exílio 

siberiano, transformou-se em “[...] um amálgama dialético do que ele aprendeu, durante 

aquele tormentoso tempo de observação e auto-análise, aplicado às teorias da intelligentsia

radical que encontrou ao retornar”. (FRANK, 1992, p. 141). 

Todos esses ingredientes na narrativa em torno da catástrofe de Raskólnikov – 

o personagem central com a idéia praticamente pronta de matar a velha agiota – revelam, a 

partir da cosmovisão ética de Dostoiévski (CAS), um caminho que o levará às imensas 

generalizações contidas em seus grandes romances.

“[...] o julgamento severo de sua terrível época ‘burguesa’, como o próprio 
escritor geralmente a denomina, transfunde-se em sistemas éticos peculiares 
e em utopias paradoxais sobre a futura harmonia da humanidade, 
compreendida como uma renovação moral e estética do mundo.
(GROSSMAN, 1967, p. 31). 
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Em vez de ceder a uma visão cosmológica do crime, parece-me mais 

apropriado desvendar o ‘novelo dialógico’ em torno do ponto central do romance 

dostoievskiano: dar efetividade à idéia de que Raskólnikov poderia transpor a lei moral e 

consumar o assassínio da velha usurária.  

De fato, antes de iniciar-se a ação do romance, cujos acontecimentos 

derramam-se na “explosão” do assassínio das duas mulheres, Raskólnikov publicara um 

artigo no qual expunha os fundamentos teóricos de sua idéia. A referência ao artigo só ocorre 

no quinto capítulo da terceira parte da obra, quando o protagonista, em companhia do amigo 

Razumikhin, discute com o juiz de instrução, Pórfiri Pietróvitch. Raskólnikov observava, no 

citado artigo, que as pessoas seriam sumariamente divididas em “ordinárias” e 

“extraordinárias”. As extraordinárias, supostamente imunes à incidência da lei, teriam um 

direito, não oficialmente legitimado, mas um direito próprio de permitir à consciência 

ultrapassar certos limites. Não somente poderiam, mas estariam inteiramente justificadas ao 

cometer todas as espécies de crimes e excessos.  

Não se trata, obviamente, do mesmo embate vivenciado no julgamento dos 

exploradores de cavernas, nem do confronto travado em Antígona entre o direito natural e 

o direito positivo. Não se cuida, em Crime e Castigo, da perplexidade de uma sociedade 

diante de situações extremas que levam a certas escolhas ou da legitimidade do direito 

aplicável. Mas o que há em comum entre a insólita teoria, defendida por Raskólnikov, 

sobre uma casta de eleitos – o que, obliquamente, já fundamentou idéias correlatas de 

extermínio de minorias – e o confronto da peça de Sófocles (ANT) é a discussão em torno 

da “eficácia intrínseca da norma”. Num e noutro casos, o ideal do direito descai para a 

fronteira interior. Em outras palavras, a validade de um sistema jurídico por intermédio da 

ritualização das imagens diretrizes da norma pela sociedade, não se firma, per se, como 

condição de eficácia. Antes, exige se ultrapasse a fronteira do formal, adentrando ao 

universo do julgamento interior, da valoração transcendente pelo individuo.  

Na primeira parte de seu romance, Dostoiévski (CAS) prepara cuidadosamente 

o leitor para o final, a autodescoberta de Raskólnikov. Ele indica as oscilações das idéias do 

protagonista, as transformações de sua personalidade, passando da receptividade humana e da 

compaixão a uma soberba, ao desprezo e à indiferença ao sofrimento alheio.  
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“O ponto central do romance é revelar esta dialética interior: a 
impossibilidade de combinar os sentimentos que levam Raskólnikov a se 
imaginar um benfeitor da humanidade com aqueles necessários para pôr 
em prática a idéia de que ele pode alegremente desconsiderar a lei 
moral.” (FRANK, 1992, p. 146). 

Desde a concepção de sua teoria da justificação do crime, passando-se 

pelos confrontos travados com a prostituta Sônia, que dramatizam, com tão angustiada 

sublimidade, o embate entre os ideais de justiça e amor, até se chegar à final redenção 

do protagonista, no trajeto da dialética interior de Raskólnikov, são levantadas algumas 

das questões mais profundas da cultura ocidental, sob o influxo do “diálogo de 

consciências”. Esse, o verdadeiro prenúncio da genialidade de Dostoiévski (CAS): ser 

capaz de partir das tensões e dos problemas do seu próprio mundo, onde e quando quer 

que seja, ou de experiências pessoais, e fazer uso dessa trama em obras que nunca 

perdem sua capacidade de “[...] falar ao futuro, porque iluminam certos aspectos 

permanentes da condição humana”. (FRANK, 1992, p.148). É a genialidade percebida 

por Bakhtin (PPD), para quem os heróis dostoievskianos sempre impressionam pelo que 

dizem ou fazem e conservam, até o fim de seu íntimo, “o eterno mistério da existência”. 

Na preeminência do pensamento artístico do romancista russo, a autêntica 

vida do indivíduo realiza-se na convergência do homem consigo mesmo, quando ele 

ultrapassa os limites de tudo o que ele é como ser material que pode ser espiado, 

definido e previsto, a despeito de sua própria vontade. Donde a vida autêntica do 

indivíduo só é acessível a um “enfoque dialógico”, diante do qual ele responde ‘por si 

mesmo’ e se revela livremente. (BAKHTIN, PPD). 

Na tentativa de tornar mais fecundo o entendimento da natureza dialógica do 

pensamento humano, ocorreu-me buscar um ‘contraponto’ à idéia central de Crime e Castigo,

de forma a perscrutar, no diálogo e na fusão de consciências, outra maneira de enfocar a 

complexidade contraditória da moral na conduta humana.  

Grossman (1967) salienta que a teoria da música ajudou os estudiosos a 

compreenderem a estrutura da epopéia de Dostoiévski (CAS), fato admitido pelo próprio 

escritor, que aplicou, ao romance, um método correspondente ao desenvolvimento 

temático e contrapontístico da música, conduzindo o leitor à assimilação e à vivência 

psicológica de toda uma obra. Suas grandes novelas foram construídas na base do 

contraponto artístico: punctum contra punctum, ou seja, vozes diferentes, cantando 
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diversamente o mesmo tema. Isso permitiu se desvendar o aspecto multifacetado da 

existência e a complexidade dos sofrimentos humanos. “Tudo na vida é contraponto, isto 

é, contraposição”. (GROSSMAN, 1967, p. 34). 

O contraponto que estimo adequado, não para fazer jogo de luz e de 

sombras, mas para servir de espelhamento ante o tema central do romance dialógico 

dostoievskiano, recai sobre uma obra da constelação das coletâneas de Machado (ENF). 

O enfermeiro, um dos muitos contos escritos, a partir de 1880, quando o escritor 

consagra sua peculiar técnica de contista. 

Os contos escritos por Machado (ENF), a partir daquela década, estão 

centralizados no comportamento e nos sentimentos das personagens. Importa, para ele, 

pesquisar “[...] as formas para, através do universo da palavra, perquirir a subjetividade 

atenta, que lhe conforma o real”. (BRAYNER, 1982, p. 433). Uma das características, 

apontadas nos seus contos mais tardios, consiste nos deslocamentos na ação para fixação 

de uma atmosfera “intersubjetiva”, na qual a “máxima ambigüidade” da palavra é 

primordial na ficção. 

A narrativa d’O Enfermeiro também gira em torno de um crime. Só que o 

crime, em Machado (ENF), não se impregna do peso do “escândalo” do universo 

dostoievskiano nem faz com que o criminoso entre fatalmente em choque. O crime é 

cometido por Procópio, contratado para ser enfermeiro de um velho fazendeiro 

rabugento e cruel, Coronel Felisberto. Não há, na narrativa machadiana, premeditação, 

essencial ao iter criminis de Raskólnikov, que reflete, vacila, mas acaba se decidindo 

pela consumação de seu sonho maldito. Procópio mata o coronel de forma reativa, 

opondo-se à agressão do velho ranzinza que lhe jogara, no rosto, uma moringa. Uma 

ação contraposta à outra com a única finalidade de neutralizá-la. Não há uma teoria de 

justificação do crime, nem pessoas “ordinárias” ou “extraordinárias”. Pode-se até cogitar 

da possibilidade de configuração de legítima defesa, mas, para Machado (ENF), esta 

discussão é irrelevante, pois não se percebe, em Procópio, a “dialética interior”, que, no 

caso de Raskólnikov, culmina no resgate final da lei moral.

Pareceu-me inevitável indagar a respeito da desigualdade entre o universo 

romanesco de Crime e Castigo, obra essencial para a compreensão do romance polifônico, e o 

conto–contraponto, comparativamente pouco expressivo na obra machadiana. O cotejo, 

porém, afigura-se válido na medida em que apreendo o trajeto dialógico de Machado (ENF), 
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em contraposição à natureza dialógica da idéia de Dostoievski (CAS). A suposta 

desproporção entre os textos em tela desvanece ante o contraste entre as evidências dialógicas 

da construção da narrativa de Raskólnikov e os fortes indícios da presença de uma dualidade 

dialógica no autor brasileiro, marcados por uma sutil metaconsciência narrativa. 

Essa, uma contraposição perturbadora. A discussão em torno da ‘eficácia 

intrínseca da norma’, tão valiosa e profícua no romance dostoievskiano, fica depreciada 

na história de Procópio, em razão de sua instabilidade de consciência. O 

compartilhamento da experiência hermenêutica, pretendida no romance do escritor 

russo, não perde sua serventia. Apenas rende ensejo a outras formulações que, sem 

invalidar a importância da apropriação do ideal da norma por sua valoração 

transcendente, diversificam os pressupostos éticos de validação dos sistemas jurídicos e 

possibilitam indagar o sentido da verdade em jogo na tarefa da compreensão. 

Eis, portanto, a bifurcação do processo: Crime e Castigo, como abertura para a 

consciência dialógica, e o crime sem castigo, como concreção da consciência mutável.  

4.2 A natureza dialógica da idéia em Dostoiévski e o espelhamento de vozes no romance 

polifônico

Crime e Castigo é o primeiro dos romances importantes de Dostoiévski (CAS) 

e aquele no qual sua genialidade pode ser percebida de forma vigorosa. Frank (1992) dá 

notícia de que ele começou a escrevê-lo logo em seguida ao fracasso do segundo dos 

periódicos político-literários que editava com seu irmão, cinco anos após retornar dos nove

anos de exílio na Sibéria, quatro dos quais passados em campos de trabalho. O romance foi 

escrito num período de grande sofrimento pessoal do escritor, num momento em que sua vida 

se desmoronara e ele estava tentando desesperadamente restabelecê-la em novas bases. 

Justamente nessa fase de humilhação pessoal e intensa raiva interior, Dostoiévski (CAS) 

sentia ferver dentro de si a revolta de um Raskólnikov contra as injustiças do mundo. 

O próprio romancista descreve Crime e Castigo como o “relato psicológico de 

um crime”, cometido por um jovem pequeno-burguês, Raskólnikov, expulso da universidade, 

que, vivendo na pobreza absoluta, decide assassinar uma velha agiota, mas acaba cometendo 

um duplo assassinato. No início do romance, o protagonista reflete sobre a possibilidade do 



99

crime, titubeia e chega a renunciar ao seu sonho maldito. Mas uma série de acontecimentos 

provoca um tropel na cabeça do estudante: o conhecimento travado com a família 

Marmeladov; a carta de sua mãe relatando a felicidade sinistra de sua irmã; a menina 

embriagada e perseguida na avenida por um homem gordo e elegante; a conversa do estudante 

com um oficial sobre a salvação de mil vidas jovens à custa do assassínio de uma velha 

avarenta. Todos esses fatos fundem-se, na argumentação interior da personagem, em uma 

carga psicológica de força incomum.  

“Ocorre a explosão: o assassínio das duas mulheres por Raskólnikov, o 
que altera profundamente toda a situação e transporta a ação para um 
novo plano, o da complexíssima luta interior da personagem com o seu 
desígnio, a sua teoria, a sua consciência; e o da luta exterior, com a 
autoridade, representada pelo seu poderosíssimo inimigo, Pórfiri 
Pietróvitch.” (GROSSMAN, 1967, p. 36). 

Seu intento original visava uma velha inútil, doente, mesquinha, cujo 

assassinato poderia ser encarado como obrigação humanitária. Passado um mês de perpetrado 

o duplo assassinato: da velha e de sua irmã, ninguém suspeita ou pode suspeitar dele. 

O próprio autor, em carta encontrada em meio aos seus papéis, confessa ser 

esse o clima que se insinua em todo o processo psicológico do crime. Problemas 

insolúveis rodeiam a consciência do assassino. Atitudes mentais e morais altamente 

denunciadoras atormentam seu coração30. Enfim, a consciência do protagonista diz mais 

alto: “A verdade dos céus, a lei da terra cobram seu tributo e ele acaba sendo forçado a se 

denunciar. [O que o impele a fazer isso é o] sentimento de isolamento e separação da 

humanidade, [percebido após] cometer o crime”. (DOSTOIÉVSKI, 1987, p. 221 apud

FRANK, 1992, p. 139). E isso continuará a torturá-lo. Finalmente, Raskólnikov vê-se 

obrigado a aceitar o sofrimento como forma de expiação. 

Dostoiévski (1987, p. 221 apud FRANK, 1992, p. 139) afirma que relatos 

jornalísticos de vários crimes perpetrados, à época, por membros educados da geração jovem, 

o convenceram de que a temática não era, de forma alguma, excêntrica. E dá dois exemplos 

de homicídios cometidos por estudantes universitários depois de cálculo frio e refletido.

30 É digno de nota que o nome criado para a personagem Raskólnikov tem sua etimologia na palavra raskol, 
“cisão”, simbolizando, intencionalmente, o caráter cindido e atormentado do personagem, como anotam os 
tradutores do romance. (PETROVITCH; RIBEIRO apud DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 18, nota de rodapé). 
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O processo psicológico do crime cometido por Raskólnikov indica-me 

uma leitura bastante singular do romance, feita por Ozick (1997 apud BARBOSA, 

1997), acerca das possíveis relações imaginárias entre o que ocorre no romance 

dostoievskiano e a existência do Unabomber e de outros criminosos na cultura dos 

Estados Unidos. Para Barbosa (1997), não há dúvida de que o texto daquela autora é 

surpreendente e oportuno: Thedore Kaczynski, o ex-universitário acusado de ser o Unabomber,

condenado e morto, surge como uma espécie de reencarnação americana de Raskólnikov, o 

jovem homicida de Crime e Castigo. Esse paralelo entre a personagem de Dostoiévski (CAS) e 

o criminoso norte-americano não é aqui registrado com o intuito de elucidar um novo tipo de 

atividade criminosa que passou a chocar a sociedade norte-americana.

“[...] O que se sente estranho na América é o criminoso filosófico de excepcional 
inteligência e propósito humanitário, que decide cometer assassinato a partir de 
um idealismo sem compromisso. [...] O Unabomber é, sobretudo, um pensador 
social calculista e um utopista messiânico. Ele espera restaurar, para nós, cidades 
e paisagens limpas de complexidades digitais; ele quer limpar o telhado 
americano de suas acumuladas poeiras tecnoestruturais. O filósofo e o assassino
são um só. O napoleônico benfeitor do mundo e o humilde ermitão da floresta 
são um só. No Unabomber, a América, finalmente, deu à luz seu próprio 
Raskólnikov [...]” (OZICK, 1997 apud BARBOSA, 1997, p. 51). 

O inquietante cotejo tem o mérito de evidenciar o pretenso caráter filosófico do 

criminoso, que, até certo ponto, parece guardar similitude com a personagem atormentada do 

romance. Mas o Unabomber, diferentemente de Raskólnikov, não dá provas de sofrer o 

tormento do castigo. Parafraseando o autor: Do criminoso-filosófico norte-americano “a 

verdade dos céus e a lei da terra” não cobram responsividade, ao contrário do que se passa 

com Raskólnikov. Há, de fato, evidências de relações imaginárias entre o ocorrido no 

romance e a existência do Unabomber e de outros criminosos, mas essas aproximações podem 

se limitar às circunstâncias de premeditação e de execução do crime. Na personagem central 

de Crime e Castigo, servem de atestação à sua tese de justificação. É isso que o une ao 

Unabomber, nas condições psicológicas: ambos decidem-se pelo crime, embalados por um 

“idealismo sem compromisso”. 

 Para o pleno desvendamento de seu personagem central, verifica Grossman 

(1967), Dostoiévski (CAS) elabora a estatura do pensador trágico moderno: inovador, 

pesquisador, filósofo, teórico, criador de impressionantes sistemas de idéias, o próprio 

Raskólnikov, com sua falsa teoria e seu experimento criminoso. A motivação psicológica de

um crime foi, assim, ampliada para tornar-se um dos primeiros romances do escritor russo. 



101

Ele, aí, faz da tragédia de idéias uma obra abrangente e alcança um vasto leque de 

comportamentos sociais, cujo núcleo volta-se para a figura de um protagonista que mata, 

influenciado pelas idéias radicais em voga àquela época.   

Não é por acaso que Ozick (1997 apud BARBOSA, 1997), traçando o perfil do 

Unabomber, evoca a figura de Napoleão, que, na imaginação russa, era a encarnação do poder 

absoluto, implacável e despótico. Segundo Frank (1992), Dostoiévski (CAS) estava 

familiarizado com várias fontes literárias russas, onde a imagem de Napoleão era usada como 

símbolo de uma vontade de poder não controlada por considerações morais de qualquer tipo. 

Esse complexo napoleônico na cultura russa passou a ter vida nova com os raznotchíniets

russos dos anos de 1860, intelectuais da nova geração que eram a preocupação central do 

autor.  Nos anos imediatamente anteriores à redação de Crime e Castigo, uma nova variedade 

de ideologia começou a exercer crescente influência na cena sociocultural russa. Era uma 

ramificação da doutrina do “egoísmo racional”, enfatizando a realização individual, a fruição 

das satisfações da vida aqui e agora, em vez de postergá-las a um futuro indefinido de 

felicidade social comunitária, constata Frank (1992).

Contra essas idéias nasceu Crime e Castigo, resultado dos esforços de 

Dostoiévski (CAS) para dramatizar os perigos morais que ele percebia emboscados na 

ideologia do niilismo russo.  

“Raskólnikov não consegue realizar sua ambição de entrar para a fileira 
dos ‘napoleões’, justamente porque não consegue suprimir totalmente a 
atividade de sua consciência moral – uma consciência tão grotescamente 
distorcida pela ideologia radical da década de 1860 que pode justificar o 
assassinato.” (FRANK, 1992, p. 147). 

Dostoiévski (CAS) situa a personagem às vésperas de uma mudança 

radical de vida, porque submetida ao poderio do limite imposto a si por sua consciência. 

Uma força suficiente para remodelar ou destruir o caráter de um homem, que pode, por 

si mesmo, desconsiderá-la e ultrapassá-la.  

“Em Crime e Castigo o tema do limite perpassa a polêmica de 
Raskólnikov com Napoleão. Na reflexão de Raskólnikov, Napoleão 
derramou rios de sangue para consolidar a civilização burguesa, que tem, 
em sua macroestrutura, o sistema bancário como símbolo maior. Daí 
podemos inferir que, se Napoleão cometeu tais crimes e a história os 
absolveu, por que Raskólnikov não pode matar uma mísera velha agiota, 
que repete na microestrutura da sociedade o que o sistema bancário faz na 
macroestrutura?” (BEZERRA, 2006a, p. 9). 
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Para Raskólnikov, a questão do limite é uma imposição da própria existência. 

Ele o ultrapassa cometendo o delito e desfazendo-se, seguido à consumação do ato, do 

dinheiro e dos objetos de valor por ele apropriados. O protagonista ultrapassa os limites ao 

“[...] atentar contra os princípios morais mais sólidos, apagar as diferenças entre o bem e o 

mal em sentido não maniqueísta”. (BEZZERA, 2006a, p. 9). 

O Unabomber, decerto, ultrapassa limites, mas o faz exclusivamente sob a 

titulação de um niilismo, o qual eu arriscaria tachar de ‘pós-moderno’, bem peculiar a 

uma sociedade prestes à exaustão moral. Mas nele não há indícios de uma atitude 

responsível. Já em Raskólnikov, a ultrapassagem ocorre na instauração de um enfoque 

dialógico, que lhe permite repensar sua teoria da justificação do crime e se apropriar do 

ideal da norma transgredida em uma valoração transcendente impregnada em seu íntimo.  

Por isto é que, entre a concepção da teoria da justificação do crime e o alcance 

final da “eficácia intrínseca da norma”, há um longo e penoso processo, que Frank (1992) 

denomina de “dialética interior”. O niilismo do Unabomber não tem propósitos dialéticos. O 

imaginário por ele veiculado não acrescenta ingredientes de ficcionalidade capazes de 

delinear a confluência de significações, tão cara à construção de sentido. Ou seja, na figura do 

criminoso ‘filosófico’, não são detectadas variantes imaginativas que suscitem a discussão da 

apropriação íntima da normatividade ou a questão da validação da lei moral.

Aqui, refiro-me ao dialogismo, na forma expressa por Bezerra (2006a), no 

qual eu “olho o outro nos olhos”, vejo-me “pelos olhos do outro”. O outro que também me 

olha, me espreita, me julga e me completa, assim como ele também se completa em mim. 

Dessa relação de completude emanam sempre as lacunas presentes, originariamente, em 

meu discurso. Lacunas as quais eu mesmo conseguirei agora preencher através deste ato 

de me ver “pelos olhos do outro”. Por isso preciso do outro para preenchê-las.   

No pensamento artístico de Dostoiévski (CAS), a autêntica vida do indivíduo 

realiza-se na diluição dessa divergência presente na relação do homem consigo mesmo,

“quando ele ultrapassa os limites de tudo o que ele é como ser material que pode ser espiado, 

definido e previsto ‘à revelia’, a despeito de sua vontade”, reflete Bakhtin (PPD, p. 59). A 

vida autêntica do indivíduo, no remate do grande pensador russo, só é acessível a um enfoque 

dialógico, diante do qual ele responde por si mesmo e se revela livremente. 
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Dostoiévski (CAS) sabia representar a idéia do outro, mantendo sua valência 
enquanto idéia, mas, cumprindo, ao mesmo tempo, uma distância. Uma das principais 
condições, apontada por Bakhtin (PPD), para criação da imagem da idéia nesse grande autor, 
é a profunda compreensão que ele guarda da natureza dialógica do pensamento humano,da 
“natureza dialógica da idéia”. Para Bakhtin (PPD), somente quando contrai relações 
dialógicas essenciais com as idéias dos outros é que a idéia começa a ter vida, isto é, a se 
formar, a se desenvolver, a encontrar e a renovar sua expressão verbal. 

Bakhtin (ECV) concebe a “outridade” como o fundamento de toda a 
existência e o diálogo como a estrutura primacial de trocas de qualquer existência 
particular, porque “a consciência humana é o registro e o plasmador dessas 
transformações”. (CLARK; HOLQUIST, 2004, p. 91). Por isto o self bakhtiniano nunca 
é completo, uma vez que só pode existir dialogicamente. 

A apropriação da alteridade é insinuada no esboço do herói de Dostoiévski 
(CAS), que sempre procura atenuar sua visão a respeito de si, desqualificando a de outros, 
pois “[...] escuta angustiado todas as palavras reais e possíveis dos outros a seu respeito e 
procura vaticinar e antecipar as possíveis definições de sua personalidade pelos outros”. 
(BAKHTIN, PPD, p. 58-59). Nos principais heróis de Dostoiévski (CAS), nos protagonistas 
de um grande diálogo, como Raskólnikov, Sônia, Míchkin, Stavróguin, Ivan e Dmitri 
Karamazov, há uma profunda consciência da sua falta de acabamento e a solução se embrenha 
por caminhos complexos do pensamento ideológico, do crime ou da façanha. O receituário 
bakhtiniano: “o homem nunca coincide consigo mesmo”. (BAKHTIN, PPD, p. 58-59). 

De fato, Bakhtin (PPD) afirma que o monologismo do autor “coisifica” tudo. 
Tudo, em todo o processo criativo, é objeto da concentração do autor em si mesmo. Ele é 
centro único irradiador da consciência, das vozes e dos pontos de vista do romance. “O outro 
nunca é outra consciência, é mero objeto da consciência de um ‘eu’ que tudo enforma e 
comanda”. (BEZERRA, 2005, p. 192). As personagens são mero objeto do discurso do autor, 
que as enxerga simplesmente como coisas, não como sujeitos “responsíveis”, como 
consciências capazes de falar e responder por si mesmas. 

A passagem, na representação literária, do monologismo ao dialogismo, o 
qual tem a polifonia como forma suprema, equivale à libertação do indivíduo, “[...] que, 
de escravo mudo da consciência do autor, se torna sujeito de sua própria consciência”.
(BEZERRA, 2005, p. 193). O processo dialógico bakhtiniano é uma “luta entre 
consciências”, entre individualidades, onde a palavra do outro rasga uma “fissura na 
consciência do ouvinte”. (BEZERRA, 2005).
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Bakhtin (PPD) fixa que, antes de Dostoiévski (CAS), o romance europeu e 

russo era um todo definitivo, um mundo monológico, uno, proveniente da consciência do 

autor. Depois dele, elevaram-se novos princípios de combinação artística dos elementos e da 

construção do todo. Surgiu, então, o que ele denominou, metaforicamente, o “contraponto 

romanesco”, que mais adiante indicou como o “romance polifônico”. 

Na cerzidura dos conceitos bakhtinianos, é importante retomar a sagacidade

de Kristeva (UPR): Em um contexto de “desaparecimento elocutório” do sujeito e da 

“objetalidade” material ou ideológica, Bakhtin (PPD) decifra aquilo que ele não pode 

nomear, isto é, a “[...] esterilização do sistema de representação. É precisamente o que os 

termos ‘dialogismo’ e ‘polifonia’ vêm sugerir, opostos ao monologismo como brasão do 

discurso representativo”. 31 (KRISTEVA, UPR, p. 21, tradução nossa). 

Os escritos de Dostoiévski (CAS) não “representam” nada: nenhuma 

personagem, nenhuma realidade, nenhum autor exterior à tessitura de onde brotam e do qual 

serão autônomos, à vista de uma matéria que determina a instância de um “eu” ansioso do 

outro. Esses textos evidenciam a relação do sujeito com seu discurso, numa cena onírica, em 

um conglomerado de diferenças em conflito. Daí a força da seguinte figuração: 

“Não mais no espelho, onde, antes se encontrava um logos monolítico – 
uma ‘monológica’. É no seu aço que se produz o que Bakhtin ouve nas 
vozes da polifonia dostoievskiana.”
“Exclama o velho Karamazov: ‘Deus está morto, tudo é permitido’. 
Esse enunciado parece se decifrar a partir do que ele procura 
transformar. Isso se o reconstruirmos, de um só passo, amparados na 
própria concepção que inicialmente ele pretende calar: Deus está morto, 
tudo é impedido.” 32 (KRISTEVA, UPR, p. 21, tradução nossa). 

Essa representação reporta-me ao elemento especular num ato de permuta 

contínua. A imagem “de uma coisa” refletida em outra só se deixa entender quando se vincula 

essencialmente ao próprio aspecto visível, sendo como uma “aparição” que não é ela mesma 

e, no entanto, permite que o próprio aspecto visível apareça espelhado. (GADAMER, VMI). 

Da mesma forma, o pensamento especulativo não pode carregar em si um sentido categórico e 

uno. Só se pode apreender um sentido especular no pensamento, quando vemos a 

31 No original: “C’est précisément ce que les termes de dialogisme ou de polyphonie viennent suggérer, opposés 
au monologisme comme blason du discours représentatif." 
32 No original: “Le miroir où se retrouvai un logos monolitique – une ‘monologique’ – n’est plus ; c’est dans son 
tain que produit ce que Bakhtine entend dans les voix de la polyphonie dostoïeviskienne. L’énoncé du vieux 
Karamazov : ‘Dieu est mort, tout est permis’, semble avoir été déchiffré comme ce qu’il devient si l’on remonte 
d’un pas seulement vers ce qu’il tait : ‘Dieu est mort, tout est interdit." 
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possibilidade da agregação, aos atributos da idéia, de uma qualificação pertencente ao 

universo simbólico daquele sobre o qual o significado se reflete, e que, principalmente, seja 

consistente com a relação semântica original. Deve ser pensado como uma relação especular 

na qual o próprio espelhar não é nada mais do que a pura aparência do refletido. 

O que sobressai na imagística de Kristeva (UPR) é uma relação especular 

ainda mais intensa, já que o que está em jogo não é só ato do espelhamento, mas a 

própria mecânica que explica o funcionamento do espelho. O aço do espelho é sua 

camada mais íntima, o ‘ardil’ que se antepõe ao reflexo da imagem, e é nele que se vê a 

produção das vozes da polifonia de Dostoiévski (CAS).

Aproprio-me do exemplo dado por Kristeva (UPR), a partir da clássica 

afirmação do velho Karamazov, “Deus está morto, tudo é permitido”, para tornar exeqüível 

uma leitura espelhada do tema central de Crime e Castigo, em torno de idéia-matriz de 

Raskólnikov. A imagem da teoria do protagonista, no início do romance, ainda carregada com 

a idéia de justificação do ato delituoso, retorna do espelho, ou melhor, do aço do espelho, já 

contaminada pela eficácia intrínseca da norma moral, que só será definitivamente assimilada 

pelo assassino após um penoso processo de dialética interior.

A sentença retirada de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski (2004), citada 

por Kristeva (UPR), “Deus está morto, tudo é permitido”, assume na relação especular 

bakhtiniana a postura reflexiva de que “Deus está morto, tudo é impedido”. Em Raskólnikov, 

essa relação parece potencializar a frase. A partir daí, quando ele, inicialmente, imagina-se um 

benfeitor da humanidade, mas ao mesmo tempo acredita poder matar uma velha usurária, sem 

que se lhe impute uma pena, transparece, alterando a proposição original, a idéia de que ‘Deus 

está vivo, tudo é permitido’. Ao final, porém, na imagem diretiva da norma refletida na 

consciência do assassino de que “não é moralmente lícito tirar a vida da velha agiota sob 

qualquer fundamento”, faz-me perceber um excedente conceitual da propositura kristeviana, 

onde ‘Deus, sim, está vivo, e por isso, nem tudo é permitido’.  

Caso a busca se restringisse à simples aparência do refletido, sem a ajuda do 

poder revelador do espelhamento dialógico, possivelmente a imagem da teoria da motivação 

do crime de Raskólnikov não chegaria ao ponto de plasmar consciências humanas, nem 

ocasionaria a transmutação da idéia-matriz que impulsionou a ação criminosa e a conseqüente 

assimilação moral de seu resultado.  
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Dostoiévski (CAS) sabia representar a idéia do outro, conservando-lhe 

toda a plenivalência enquanto idéia, mantendo eqüidistância, sem interagir com sua 

própria ideologia refletida.

“A unidade entre os princípios ideológicos e a posição ideológica do herói 
deve ser descoberta na própria obra, como unicidade acentual da 
representação autoral e dos discursos e vivências do herói e não como 
coincidência de conteúdo dos [seus] pensamentos [ ] com as concepções 
ideológicas do autor, expressas em outro lugar. (BAKHTIN PPD, p. 82-83)”. 

Dostoiévski (CAS), como todo autor polifônico, colhe das ideologias para 

delas fazer “protótipos” ou instâncias da parole. Essa condição permitirá a Bakhtin (PPD) 

afirmar que o escrito russo não pensa com as idéias, mas confronta os pontos de vista, as 

consciências, as vozes, enfim, os textos. (KRISTEVA UPR).

O que me interessa é dar enfoque dialógico à apologia do crime de 

Raskólnikov. Embora não sejam questões menoscabas, a “esterilização do sistema de 

representação” e o distanciamento entre a ideologia do autor e a da personagem não 

chegam a perfazer uma relação especular com o objeto pesquisado. Em vez de debruçar-

me sobre questionamentos atinentes à ausência de representação, prefiro deixar que, no 

percurso dialógico a ser cumprido, aflore com plenitude o diálogo de consciências, 

capaz de “abrir fissuras na consciência do ouvinte”, a partir da mecânica das instâncias 

discursivas do próprio herói. 

4.3 Caminhos da teodicéia de Raskólnikov: da valência da idéia criminosa à

responsividade do personagem 

É preciso percorrer o trajeto da dialética interna de Raskólnikov, 

desmanchando o novelo dialógico construído, por Dostoiévski (CAS), em torno da teoria da 

justificação moral do crime concebida pelo protagonista.  

Antes de adentrar nas dimensões discursivas da personagem, é forçoso 

reavaliar a influência do radicalismo russo que contagiou a construção do perfil 

criminoso do herói. Não bastasse a doutrina do “egoísmo racional”, já acrescida, em 

suas ramificações, do ideário de Chernichevski, vem, então, Pissarev (1981) agudizar o 

radicalismo, dando ênfase à realização individual e à fruição das satisfações da vida no 
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aqui e agora. Dostoiévski (CAS) dramatiza as duas correntes com seus retratos 

contrastantes de Raskólnikov. Muito significativas são as declarações de Pissarev 

(1981), num famoso ensaio em que resenhava Pais e Filhos de Turgueniev, defendendo 

o livro contra seus detratores. A personagem Bazarov encarnava o protótipo do novo 

herói radical da época, que abandonava a pecha de ser um intelectual de baixa extração, 

para elevar-se “[...] ao nível de um super-homem nietzschiano, postado além do bem e 

do mal”. (FRANK, 1992, p. 144).  

Declara-se, a respeito de Bazarov: “[...] nada, exceto gosto pessoal, o 

impede de matar ou roubar [...] ou o induz a fazer descobertas no campo da ciência e da 

existência social”. (PISSAREV, 1981, p. 235 apud FRANK, 1992, p. 144) 

“Bazarov é assim declarado psicologicamente imune a escrúpulos 
morais de qualquer tipo, e um crime comum é colocado exatamente na 
mesma situação das realizações intelectuais eminentes ou das 
importantes transformações da vida social.” (FRANK, 1992, p. 144). 

Pissarev (1981) estabelece clara distinção, como faz Raskólnikov, entre 

dois tipos de pessoas: a massa, em sua existência costumeira e vegetativa; e uma 

pequena minoria de outras pessoas, que vivem e trabalham em seu benefício. A massa 

“não faz descobertas ou comete crimes” (PISSAREV, 1981, p. 235 apud FRANK, 1992, 

p. 144), mas essas outras pessoas decididamente o fazem, em nome da massa e em seu 

benefício, e possuem, inquestionavelmente, o direito de transgredir a lei moral, que 

Raskólnikov reivindica para sua “gente extraordinária”. 

Na inserção de tais idéias na narrativa de Dostoiévski (CAS), percebe-se o 

emolduramento da teoria do direito moral de matar nas dimensões discursivas do 

protagonista, quando este escreve o profético artigo “Sobre Crime” e quando, mais tarde, 

repercute essas idéias no seu diálogo interior.

Raskólnikov dá as pinceladas de sua tese, na qual se evidencia a centelha 

das idéias de Pissarev (1981), assim resumidas por: 

“Eis o que me limitei a insinuar: o homem extraordinário tem o direito, não 
oficialmente, mas por seu próprio alvedrio, de autorizar a sua consciência a 
passar por cima de certos obstáculos, no caso especial em que assim o exija a 
realização de seu propósito, o qual, às vezes, pode ser até útil ao gênero 
humano”. (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 264). 
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A idéia fundamental de Raskólnikov é dada a conhecer por Dostoiévski (CAS) 

no diálogo retesado que ele trava com o juiz de instrução. Inicialmente, o artigo é exposto por 

Pórfiri de forma propositalmente deturpada e essa exposição interiormente dialogada é sempre 

interrompida por perguntas dirigidas ao próprio autor do artigo e pelas réplicas dele. Em 

seguida, é o próprio Raskólnikov que expõe o seu artigo, constantemente interrompido por 

perguntas e observações do juiz de instrução.

No seguimento do diálogo, quando questionado, Raskólnikov, tentando 

mitigar os efeitos de sua tese, admite que a divisão dos indivíduos em ordinários e 

extraordinários é um pouco arbitrária. Passa a segmentar os homens em duas categorias, 

uma inferior, a dos ordinários, e outra, superior, compreendendo os que têm o dever de 

fazer ouvir, no meio em que vivem, uma “palavra nova”. À primeira, pertencem os 

conservadores, homens da ordem, que vivem na obediência. À segunda, os homens que 

transgridem a lei. Seus crimes são relativos e muito diferentes. 
“O segundo grupo compõe-se exclusivamente de homens que 
transgridem a lei, os destruidores ou inclinados a sê-lo, a julgar por suas 
faculdades. Naturalmente os seus crimes são relativos e muito 
diferentes. Em sua maior parte eles reclamam, em declarações variadas, 
a destruição do presente em nome de alguma coisa melhor. [...] É 
somente nesse sentido que o meu artigo lhes reconhece o direito ao 
crime. [...] De resto, não há motivos para nos inquietarmos a esse 
respeito: quase nunca a massa lhes reconhece esse direito; corta-lhes a 
cabeça ou os enforca [...]” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 266). 

Ainda assim, arremata Raskólnikov, o primeiro grupo é sempre de 

senhores do presente, e o segundo, de senhores do futuro. Estes e aqueles “têm 

absolutamente o mesmo direito à existência – e vive la guerre éternelle – até a Nova 

Jerusalém, bem entendido”. (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 266).

Na seqüência do embate, Razumikhin, mesmo reconhecendo que não haja 

originalidade na idéia defendida pelo seu amigo, diz-se contristado pelo reconhecimento 

do direito ao derramamento de sangue, por tanto fanatismo. Em determinado momento 

do extenso diálogo, ele deixa claro que a autorização de derramar sangue por uma 

questão de consciência parecia-lhe muito mais terrível do que seria a autorização legal. 

Mas Raskólnikov, em resposta às repreensões havidas por todos ao continuar a defender 

a legitimação das ações criminosas pelos senhores do futuro, objeta: 

“Então, o quê? [...] Eu não tenho culpa de que assim seja. É assim, e 
sempre será assim. [...] Que importa? A sociedade não é suficientemente 
protegida por deportações, pelas prisões, pelos juízes de instrução, pelas 
galés? Por que havemos, pois, de nos inquietar? Que se procure o 
ladrão!” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 269). 
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Daí segue o diálogo em torno da percepção do crime pela consciência, a partir 

da pergunta do juiz de instrução feita a Raskólnikov: 

“– E se o encontrarmos?”
“– É porque ele merece.” 
“– O senhor ao menos é lógico. Mas o que lhe dirá sua consciência?” 
“– O que o senhor tem a ver com a minha consciência?” 
“– É uma questão que me interessa: o sentimento humano.” 
“– Aquele que tem consciência sofre reconhecendo o seu erro. É o castigo, 

independentemente da prisão.” (DOSTOIÉVSKI, CAS, P.269)

Desde a exposição inicial de sua tese até o ponto em que ele é indagado pelo 

juiz de instrução a respeito do que lhe dirá a consciência, Raskólnikov dá sinais de percorrer 

um caminho de autodescoberta, indicado pela oscilação de suas idéias em vista do discurso do 

outro. É esse o diálogo de Raskólnikov consigo mesmo no decorrer de todo o romance. Seu 

discurso interior está inundado das palavras dos outros, “[...] complexificando-as com os seus 

acentos ou revestindo-as diretamente de um novo acento, travando com elas uma polêmica 

apaixonada”. (BAKHTIN, PPD, p. 241). Cada personagem entra em seu discurso interior, 

mas não na forma de um caráter ou tipo, mas como “[...] símbolo de alguma diretriz de vida 

ou posição ideológica, como o símbolo de uma determinada solução vital daqueles problemas 

ideológicos que o martirizam”, seqüencia Bakhtin (PPD, p. 242).  

Como resultado, o discurso interior do protagonista desenvolve-se como 

um drama filosófico, no qual as personagens são concepções de vida e mundo 

personificadas, realizadas no plano real. Para Bakhtin (PPD), todas as vozes 

introduzidas por Raskólnikov no seu discurso interior entram aqui num choque sui

generis, impossível entre vozes num diálogo real.

“Graças ao fato de soarem numa só consciência, elas tornam-se como 
que mutuamente penetrantes: estão aproximadas, avizinhadas, cruzam-
se parcialmente, criando dissonâncias correspondentes na zona da 
confluência.” (BAKHTIN, PPD, p. 242). 

A voz interior, expressada no artigo originalmente escrito pelo protagonista, 

perfilhava a tese radical da legitimação das pessoas ditas extraordinárias sobre as ordinárias. É 

fundamental perceber que a controvérsia, desde o início, não é a legitimação, pela ordem 

jurídica, desse direito de cometer crimes. Em Dostoiévski (CAS), diversamente do ocorrido 

em Sófocles (ANT), não estão em pauta de discussão mecanismos subjacentes ao diálogo do 

protagonista com seus interlocutores que expõem a face coercitiva da norma. Em Crime e 

Castigo, a validação da interpretação do texto, como resultado último a se buscar, só ocorre a 
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partir da exposição e assimilação dos valores ‘internos’ de eficácia da norma, pelo herói. Isso 

exclui, como elemento valorativo, as engrenagens ‘internas’ do discurso: a ambição 

desmedida, a soberba intelectual, a egolatria, o complexo de inferioridade social, etc.; e as 

‘externas’ às instâncias literárias: a situação político-social russa, as idéias radicais vigentes, o 

posicionamento vanguardista do autor, a indiferença da nobreza diante das massas, etc. Já 

que, no resultado moral, resultante da obra, não é a ordem jurídica que legitima pessoas 

extraordinárias a cometerem crimes, mas a própria consciência a mola impulsionadora da 

personagem a ultrapassar certos limites. 

Essa depreciação do aspecto interno do discurso inicial de Raskólnikov, 

diante da efetividade da norma, se expressa até mesmo na locução por ele usada como 

argumento de defesa: a “palavra nova” – dos homens do futuro. Mas, o que ele esquece 

nessa apologia é que a palavra da lei sempre estará sujeita à sua aceitação tácita pela 

sociedade. O que só ocorre quando de sua “proclamação”, como define Gadamer (2006b).  

Aquela “palavra nova”, então, além de ser dita, dependeria de “proclamação” como 

condição de validade. A renovação da ordem, como ingenuamente pretendia o arauto dos 

“extraordinários”, baseada no eco da “palavra nova” só se concretizaria através do ato 

revolucionário, ainda que à custa de milhares de vidas.  

Remanesce a questão da consciência, que as vozes dos outros acabam 

incutindo no discurso interior de Raskólnikov. E, como restará do desenrolar do romance, 

aquele que, pelo trajeto dialógico percorrido, compreende a extensão de seus atos, sofre. E o 

castigo, comumente considerado substituto do arrependimento diante de um problema ético-

religioso, em Dostoiévski (CAS), é apenas mais um resultado da “responsividade”.  

Não há processo de formação de pensamento, nem mesmo nas fronteiras 

da consciência de personagens isoladas.  

“O material semântico não é dado em forma de idéias ou de teses 
isoladas, mas, em forma de diretrizes semânticas humanas, [ ] de vozes, 
resumindo-se o problema apenas em escolhê-las. A luta ideológica 
interior travada pelo herói é uma luta pela escolha de meios de 
significação entre os já existentes, cujo número permanece quase 
inalterado ao longo de todo o romance.” (BAKHTIN, PPD, p. 242). 

Dostoiévski (CAS) nunca expõe o artigo que gerou a polêmica em torno da 

legitimação moral do crime em forma monológica. A exposição de Raskólnikov é impregnada 

de uma “polêmica interna” pela voz de Pórfiri e de seus asseclas.
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“Como resultado, a idéia de Raskólnikov se nos apresenta na zona 
interindividual, de uma tensa luta entre várias consciências individuais, 
sendo que o aspecto teórico da idéia combina-se inseparavelmente com as 
últimas posições dos participantes do diálogo em relação à vida. [...]” 
“Ao perder o seu acabamento monológico teórico-abstrato, que satisfaz 
apenas a uma consciência, a idéia assume uma complexidade contraditória 
e a viva variedade de idéia-força, que nasce, vive e atua no grande diálogo 
da época e guarda semelhança com as idéias cognatas de outras épocas. 
Surge diante de nós a imagem da idéia.” (BAKHTIN, PPD, p. 88). 

A grande diferença entre a leitura dialética feita no capítulo anterior e o 

enfoque dialógico agora analisado reside no fato de que, em Antígona, a trama resolve-

se em uma estrutura monológica, na qual uma posição prevalece sobre a outra. A 

tensividade dos diálogos de Sófocles (ANT) não intui a validação pelo reconhecimento 

da voz do outro, por isso é que a morte de Antígona e a queda de Creonte compõem a 

solução inevitável da tragédia grega. Nenhum dos dois protagonistas se localiza na “zona 

interindividual” do conflito. Em Creonte, a imposição de seu direito não perpassa a luta de 

consciências, nem aciona a escolha de meios de significação entre os possíveis. Em Antígona, 

o elemento impeditivo é a sua teodicéia e a sujeição consciente à moira imposta pelos deuses. 

Lembra Bakhtin (PPD) que, ao autor, estava reservado o destino de ser 

artista da idéia, não na ciência, porém na literatura. Antes de tudo, a imagem da idéia é 

inseparável da imagem do homem, seu portador. Por essa razão, a idéia por si não 

importa. O “homem de idéias” é o “herói das obras de Dostoiévski”. (ENGELGARDT, 

1924 apud BAKHTIN, PPD). Seria absurda a tentativa de combinar, por exemplo, a 

imagem de Raskólnikov com a de um indivíduo de caráter acabado ou atribuir-lhe um 

radicalismo presente nos raznotchíniets dos anos de 1860. Se assim fosse, a idéia do 

protagonista perderia imediatamente sua significação imediata. 

“O único que pode ser portador de idéia plenivalente é o ‘homem no 
homem’ com sua livre falta de acabamento e solução, de que falamos no 
capítulo anterior. É precisamente para esse núcleo interno inacabado da 
personalidade de Raskólnikov que Sônia, Pórfiri e outros apelam 
dialogicamente. E é para esse mesmo núcleo que se volta o próprio 
autor com toda a construção do seu romance sobre Raskólnikov.” 
(BAKHTIN, PPD, p. 84). 

A idéia, como a considerava Dostoiévski (CAS), não é uma formulação

“psicológico-individual subjetiva” com sede permanente na cabeça do homem. “É 

interindividual e intersubjetiva, e a esfera de sua existência não é a consciência individual, 

mas a comunicação dialogada entre consciências”. (BAKHTIN, PPD, p. 87). É, ainda, 

bilateral, e os dois lados não podem se separar um do outro “nem na abstração”. Todo 

material da idéia desenvolve-se, diante do autor, como posicionamentos humanos.  
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“Seu caminho não se estende da idéia para a idéia, mas do 
posicionamento para o posicionamento. Para ele, pensar implica 
interrogar e ouvir, experimentar posicionamentos, combinando uns e 
desmascarando outros. É necessário salientar que no universo de 
Dostoiévski até o assentimento conserva o seu caráter dialógico, ou 
seja, nunca leva à fusão de vozes e verdades numa verdade impessoal 
una como ocorre no universo monológico.” (BAKHTIN, PPD, p. 95). 

Ao cumprir o ciclo de sua dialética interior, Raskólnikov passa a admitir a 

Sônia que, de fato, se queria tornar um Napoleão. O seu assentimento à pretensão de deter o 

poder inerente às pessoas extraordinárias e, portanto, de isentar de julgamento sua conduta 

criminosa não decorre propriamente da apreensão da idéia de sua inusitada teoria do crime, 

mas da passagem de um posicionamento dúbio para um firme, presente na figura napoleônica 

e em tudo o que ela representa. Modelado no encontro de consciências, seu discurso alcança a 

topografia interindividual do ideal do poder e do direito, e permite a ele redirecionar sua 

diretriz moral. Agora ele passa a se orientar não mais de idéia para idéia, mas de 

posicionamento para posicionamento.  

A comprovação dessa reorientação pode ser percebida no doloroso diálogo 

travado com Sônia, quando da confissão de seu crime: 

“Enfim, o simples fato de me propor a questão ‘Napoleão teria feito ou 
não?’ já bastava para me provar que não sou um Napoleão... Toda a 
tortura desse palavreado eu sofri, Sônia, e era isso que eu queria tirar de 
cima dos ombros: queria matar sem casuística, matar para mim, só para 
mim! [...] Não matei para aliviar o infortúnio de minha mãe – isso é 
absurdo! Não matei para consagrar ao bem da humanidade o poder, a 
riqueza que, no meu cálculo, essa morte devia ajudar-me a conquistar – 
outro absurdo! Eu matei simplesmente; matei para mim, só isso: se, em 
decorrência disso, eu pudesse me tornar um benfeitor da humanidade ou 
passasse a vida toda como uma aranha, apanhando as presas na sua teia 
e alimentando-se de sua seiva vital, tudo isso estava bem longe do meu 
espírito naquele instante!...” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 421). 

A incompletude da idéia de matar por questão humanitária ou matar por 

dinheiro confirma e plenifica a dialética interior da personagem. A retroação em sua postura 

de se espelhar na figura de Napoleão desnatura o propósito de sua alegação de inocência, e 

põe às claras o real móvel do crime: a futilidade e torpeza do motivo do assassínio, o egoísmo. 

A enunciação decisiva do herói dostoievskiano – “matei por mim” – desempenha um papel 

não exclusivamente alegórico, mas estruturante na construção de sentido do tema axial do 

romance. A confissão é determinante para o reposicionamento da consciência do protagonista: 

é a atitude “responsível” que desvia para o dialogismo a busca da verdade, antes falsamente 

alardeada pelo criminoso amparado por uma argumentação monológica. 
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4.4 O peculiar procedimento criminal de Raskólnikov: a confissão obtida por indução 

dialógica pela autoridade 

Na análise das dimensões discursivas de Crime e Castigo é ainda crucial deter-

me sobre a atuação da figura notável de Pórfiri Pietróvitch, o juiz de instrução com quem 

Raskólnikov trava sua luta exterior e que é peça-chave no seu processo dialético interior. 

A linha investigativa desse inquiridor ideal desvenda o plano de ação de 

um procedimento jurídico peculiar, “[...] que inclui o transgressor no círculo de seu 

drama, e que o conduz, por meio de sutis recursos artísticos, a confessar a culpa”. 

(GROSSMAN, 1967, p. 36). A confissão, não a admissão, faz com que a ação 

romanesca eleve-se ao cimo: o resgate da culpa, por meio de trabalhos forçados na 

Sibéria, e a busca de novos caminhos para retomar a vida.  

O que triunfa, na visão de Grossman (1967), não é o individualismo rapace, 

nem o Evangelho, mas o amor abnegado de Sônia. “O amor regenerava-os, o coração de um 

encerrava a fonte de vida inesgotável para o coração do outro.” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 

552). O romance está se concluindo, faltando a expiação formal da culpa na natureza punitiva 

da pena, no castigo como forma de solução. As sensações finais de Raskólnikov em seu 

degredo dão a certeza desse triunfo. 

“De resto o que importavam todas as misérias do passado? Naquela 
primeira alegria do regresso à vida, tudo, até o seu crime, até a sua 
condenação e a sua deportação, para a Sibéria, tudo lhe parecia como um 
fato exterior, estranho; parecia até duvidar que isso tivesse realmente 
acontecido [...] No lugar da dialética surgira a vida, e na consciência devia 
elaborar-se algo inteiramente diferente.” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 552). 

A substituição da dialética pela vida não deve ser entendida como uma 

reação adversa ao processo que culminou com sua autodescoberta, após o duradouro 

conflito de consciências. O abandono desse procedimento abriu-lhe a consciência para 

algo inteiramente diferente, tal como exprime o romancista, no último parágrafo: a 

gradual renovação do homem, a sua regeneração paulatina, a sua passagem progressiva 

de um mundo para outro, o seu conhecimento de uma realidade nova, inteiramente 

ignorada até aquele momento.



114

Mas a redenção de Raskólnikov não teria sido possível sem a participação 

resoluta de Pórfiri Pietróvitch, que encarnava o poder judicial e os meios persecutórios 

da conduta criminosa. Esse, o grande paradoxo dessa personagem fundamental na 

engrenagem dialógica de Raskólnikov. Na congruente atuação do juiz de instrução, as 

posições instituintes do direito posto, reveladoras do discurso de uma autoridade

judiciária, foram decisivas para a mudança de postura do criminoso ante o delito. Muito 

embora Pórfiri personificasse as fontes formais e visíveis do direito positivado, do qual 

emana, até o presente, a oficialidade de um discurso judiciário monológico, é curioso 

perceber que, nele, fossem também reveladas posições “instituídas no direito ideal”, 

origem material do sistema judiciário. Observe-se, porém, que essas posições foram 

operadas na sombra e fora dos canais da oficialidade, e, mesmo assim, resultaram na 

compreensão do ideal e do justo pela consciência do infrator e na sua final penalização. 

Dostoiévski (CAS) criticava freqüente e veementemente a psicologia 

mecanicista, tanto em sua linha pragmática, baseada nos conceitos de naturalidade e de 

utilidade, como, especialmente, em sua linha fisiológica, ao que é, aí, reduzida a 

psicologia de uma forma geral. Mas, a compreensão da posição artística do autor fica 

clara de forma significativa na sua crítica à psicologia forense, que, no melhor dos 

casos, é uma “faca de dois gumes”, ou seja, “admite com a mesma probabilidade a 

tomada de decisões que se excluem mutuamente e, no pior dos casos, é uma mentira que 

humilha o homem”. (BAKHTIN, PPD, p. 61). 

Em Crime e Castigo, o arguto juiz de instrução Pórfiri Pietróvitch não se 

orienta pela psicologia forense. 

“[...] mas por uma especial intuição dialógica, que lhe permite penetrar 
na alma inacabada e irresoluta de Raskólnikov. Os três encontros de 
Pórfiri com Raskólnikov não são, absolutamente, interrogatórios policiais 
do tipo comum, por não se realizarem ‘segundo a forma’ – o que Pórfiri 
observa constantemente – mas porque violam os próprios fundamentos da 
tradicional inter-relação psicológica do juiz e do criminoso, o que 
Dostoiévski ressalta.” (BAKHTIN, PPD, p.61). 

De fato, todos os três encontros entre o juiz de instrução e Raskólnikov são 

diálogos polifônicos autênticos e extraordinários. O último desses diálogos adquire especial 

relevo, já que nele se dá a confissão do Raskólnikov a partir das armadilhas argumentativas 

do juiz de instrução. Em determinado momento desse diálogo fatídico, quando já se mostrava 

inevitável a confissão, Raskólnikov indaga ao juiz: 
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“– Mas quem é o senhor – exclamou – para me vir com essas profecias? 
Que alta sabedoria lhe permite adivinhar o meu futuro?” 
(DOSTOIÉVISKI, CAS, p. 463). 

Devolve-lhe Pórfiri a pergunta, na melhor técnica socrática: 

“– Quem sou eu? Sou um homem acabado, nada mais. Um homem sensível 
e compassivo a quem, talvez, a experiência tenha ensinado alguma coisa; 
todavia um homem completamente acabado. Quanto ao senhor, o caso é 
outro. [...] Por que há de recear tanto a mudança que se vai operar na sua 
situação? Não é da falta do bem-estar que um coração como o seu pode 
sentir falta. Aflige-se com a idéia de estar muito tempo enterrado na 
obscuridade? O tempo, em si mesmo, não é nada: a questão não está no 
tempo, mas no senhor. Transforme-se em um sol, e toda a gente o verá. O 
Sol deve ser, antes de tudo, Sol.” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 463). 

O ‘acabamento’ manifesto do juiz, representante das imagens diretivas do 

sistema jurídico, é confrontado, dialogicamente, com o inacabamento de Raskólnikov, que as 

repudia, ao optar por se refugiar na sombra de sua criminalidade ainda inconfessa. Essa feição 

última de homem acabado, declarada pelo juiz de instrução, poderia guardar alguma coerência 

com a concepção foucaultiana da “forma de verdade”, como forma de saber, no qual o 

procedimento do inquérito sedimenta-se.  

Conta Foucault (2005) que o procedimento do inquérito judiciário, conduzido 

pelos procuradores do rei, a partir do século XIII, difundiu-se em muitos outros domínios de 

práticas, sociais, econômicas, e em muitos domínios do poder. Essa tendência comprova-se no 

Renascimento, quando o inquérito se firma como forma de saber e a prova tende a 

desaparecer, dela se encontrando apenas restos, como a famosa tortura, já mesclada com a 

preocupação de obter uma confissão, prova de verificação.

A apropriação do texto foucaultiano à prática do inquérito do juiz de instrução 

Pórfiri há de ser feita com a devida diligência. Não se pode ter a pretensão de averiguar as 

formas da verdade das práticas judiciárias, num caso tão peculiar de procedimento 

investigatório como o estampado nas dimensões discursivas do romance. É aconselhável 

omitir as discussões em torno da contaminação do texto dostoievskiano pelas instâncias não-

discursivas, as quais o próprio autor parece ter feito questão de manter distanciadas de sua 

obra. Mesmo ciente da controvérsia da matéria e de que este não é o palco adequado para a 

análise de discurso, parece apropriado aventar as proposituras sobre a complexa relação entre 

texto e contexto, que aqui assume especial relevo. 
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Maingueneau (2001) foca a “enunciação do texto literário”, que se prende 

às “abordagens imediatas do texto”, e não às “instâncias muito afastadas da literatura”, 

tais como: classes sociais, mentalidades, acontecimentos históricos, etc. Falar em 

discurso literário, para ele, é assumir a enunciação como dispositivo de comunicação por 

si mesmo. Apreendendo-se, desta forma, as obras como discursos e fazendo da 

enunciação o eixo de inteligibilidade do texto literário, desloca-se o centro de atenção 

“[...] do texto para um dispositivo da parole, onde as condições do ‘dizer’ atravessam o 

‘dito’ e onde o ‘dito’ reenvia-se às suas próprias condições de enunciação [...]” 33

(MAINGUENEAU, 2002, tradução nossa).

Não há maneira de encarar o discurso que permita conceber a literatura 

apenas como textos, mas, sim, como um processo que desestabiliza a distinção 

espontânea entre texto e contexto. Em Maingueneau (2001), é evidente a preocupação de 

questionar a interpretação redutora da fronteira entre texto e contexto. Mas a amplitude 

de sua abordagem não chega a ponto de envolver a totalidade dos problemas postos pela 

relação entre uma obra e seu local de surgimento. Seu enfoque visa mostrar como aquilo 

impropriamente chamado de “conteúdo” de uma obra é atravessado, na realidade, pelo 

retorno às “condições da enunciação”. 

Meu objetivo, por ora, é apenas colher, no próprio texto, as apropriações de 

Foucault (1996), relativas às “formas de verdade” no inquérito judiciário.  Deveras, o 

romance dostoievskiano é perpassado pela realidade e sofre os influxos das idéias dos radicais 

que freqüentavam a cena russa. Mas esse contexto não parece, de fato, gerir a obra em análise. 

O discurso de Pietróvitch, percebido durante as três entrevistas tidas com Raskólnikov, indica 

amostras dessa insubmissão do texto às instâncias não-discursivas, já que a forma peculiar de 

condução do procedimento investigatório não era praxe no judiciário russo. Esse discurso 

configura uma organização de conteúdos que não permite exprimir identidades e mentalidades 

reinantes naquelas circunstâncias históricas, nem mesmo reproduzir formas jurídicas 

estandardizadas. A única forma de legitimar o discurso do ‘inquiridor ideal’ é remetê-lo às 

suas próprias condições de enunciação. Nisso parece ter razão Maingueneau (2006). Quando 

aplicamos seu procedimento, o texto passa a ser visto como o próprio gestor de seu conteúdo. 

33 No original: “[...] du text vers un dispositif de parole oú les conditions du dire transversent le dit et oú le dit
renvoie à ses propres condirionsd’enunciation[...]" 
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Deduzo que as peculiaridades da proposição do discurso do juiz de instrução – 

que abandona o conteúdo monológico do procedimento habitual do inquérito em prol do 

recurso da arma verbal e das argumentações baseadas no apelo à autoridade – criam seu 

próprio ‘espaço de enunciação’. Em Dostoiévski (CAS), isso faz aflorar uma mentalidade 

aberta e dialógica, ao mesmo tempo em que confirma a formalização e a autenticação do 

saber pela autoridade. Só que esse espaço não é conquistado por posicionamentos desde logo 

acabados. As três entrevistas dão conta de uma construção progressiva de consciências, matriz 

da assunção do sentido da verdade.

No inquérito foucaultiano, a verdade afigura-se acabada e monológica, 

como expressão dos domínios do poder e como medida do jogo dialético. No 

dostoievskiano, a verdade é forjada na instigação dialógica usada por quem detém o 

saber e o poder. Pórfiri acaba transformando o inacabamento de Raskólnikov em 

acabamento, ou completude do ideal do justo.  

Por este motivo é que, na seqüência do inquérito dialógico do saber, ocultado 

sob a forma de entrevistas despretensiosas, o apelo à metáfora do Sol é o mote final para 

induzir o réu à confissão, presumida na pergunta reflexiva de Raskólnikov: “– Quando 

tenciona prender-me?” (DOSTOIÉVSKI, CAS, p. 463). 

Aqui, a confissão ocorre de forma oblíqua, mas nem por isso deixa de ser 

dialógica. Por meio de uma confissão implícita, dá-se o explícito reconhecimento da validade 

da norma. Na linha retórico-dialógica, Raskólnikov faz a ardilosa pergunta sobre o que lhe 

aconteceria se fugisse. Aceitando a artimanha verbal, retruca Pórfiri Pietróvitch: 

“– Não fugirá. Um mujique fugiria, um partidário da seita em voga, 
lacaio do pensamento alheio, porque basta lhe apontar o dedo, para que 
acredite pelo resto da vida em tudo que uma pessoa quiser. Mas o 
senhor já não acredita em sua teoria: que levaria se fugisse?  Ademais, 
que existência ignóbil e odiosa a de um fugitivo! E o senhor, acima de 
tudo, precisa de uma vida tranqüila, de uma situação definida, de ar. Se 
fugisse, voltaria por sua vontade. O senhor não pode passar sem nós.” 
(DOSTOIÉVSKI, CAS, pp. 463/4).  

“– O senhor não pode passar sem nós”. Eis a sentença capital de assimilação 

da valoração interna da lei. Nas premissas éticas da atuação do juiz cumpre distinguir a 

inevitabilidade de uma moira que assoma a consciência de Raskólnikov. E que, 

diferentemente da moira de Antígona e Creonte, não advém de uma posição obstinada, 

unidimensional e individualizante, mas sim do reflexo intersubjetivo de sua própria 

história no espelho reacionário da sociedade, representado pelo juiz instrutor.  
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4.5 Conjecturas sobre a gênese do crime sem castigo: a influência do pessimismo 

schopenhaueriano sobre a obra de Machado 

A escolha de O Enfermeiro, como contraponto a Crime e Castigo, segue a 

trilha de um mote proposto por Bezerra (2006b), em ensaio publicado sobre o 

dialogismo e a polifonia em Esaú e Jacó. Esse estudo chama a atenção para a 

“duplicidade discursiva” da obra machadiana a partir das primeiras palavras do narrador, 

Aires: a epígrafe de Dante – “Digo, que quando alma mal nascida [...]” 34 (DANTE, 

1956, numeração irregular apud MACHADO, ca. 1950, p. 43 apud BEZERRA, 2006b, 

p. 39, tradução nossa). Esse verso da Divina Comédia induz o leitor a uma duplicidade 

discursivo-estrutural. Esta duplicidade seria explicada quer pela presença de dois autores 

dialogicamente intertextualizados, quer pelo sentido da própria epígrafe, que denuncia 

uma alma na qual convivem os princípios do bem e do mal.  

“Logo, o romance já começa introduzindo o que eu chamo de liminaridade 
dialógica, uma fronteira, um espaço-quase-vazio a ser preenchido pelas 
diferentes vozes que se cruzam: Dante, iniciando a narrativa; e o narrador 
introduzido por Aires que, por sua vez, é imagem de autor ou secundário 
[criação de] Machado de Assis.” (BEZERRA, 2006b, P.39).   

As oscilações das personagens machadianas permitem avistar um espaço de 

“liminaridade”, em que se estabelece uma relação dialógica de “intercomplementaridade”, 

na qual os pólos, o ‘eu’ e o ‘outro’, aproximam-se, e vivem, momentaneamente, como que 

em simbiose, conservando, no entanto, suas individualidades. A enunciação da 

duplicidade discursiva e a exploração da liminaridade dialógica, tendo, ambas, o ponto de 

partida no citado artigo de Bezerra (2006b), levaram-me a investigar em que outra obra 

Machado (ENF) poderia ter percorrido o caminho dialógico.  

Na pista desta liminaridade dialógica, a investigação acabou focando um 

pequeno conto, cuja temática, aparentemente circunscrita a um crime não investigado, poderia 

ocultar premissas objetivas dos múltiplos planos e das múltiplas vozes da existência, tão 

peculiares ao romance polifônico de Dostoiévski (CAS). Essas premissas mostraram-se 

capazes de indicar que a essência conflituosa da vida social “[...] não cabia nos limites da 

consciência monológica segura e calmamente contemplativa”. (BEZERRA, 2005, p. 193). 

34 No original: “Dico, Che quando l’anima mal nata [...]” 



119

Gledson (2003) aponta para a existência de um “realismo enganoso” – 

deceptive realism – em um dos mais importantes romances de Machado (ENF), Dom

Casmurro. É certo que alguns críticos o consideram um realista, destacando a sutileza de 

suas observações a respeito dos costumes sociais e da natureza humana. Seu realismo, 

porém, é “enganoso”: ou seja, está oculto ao leitor, de maneira que torna necessário “ler 

nas entrelinhas”, diz Gledson (2003). Esta característica não se limita a Dom Casmurro,

manifestando-se em outros romances e em alguns contos, como é o caso do escolhido, 

publicado na década de 1880. 

O apontado “realismo enganoso” serve apenas de subterfúgio para a 

compreensão do texto literário. A ousadia e a habilidade técnica do autor permitem que 

detalhes aparentemente desprezíveis componham uma representação da realidade multiface, 

na qual as instâncias psicológica, sexual, familiar, social, religiosa, política e ideológica do 

período, expostas como um todo interligado, veiculem-se em um conjunto interdiscursivo de 

indiscutível interação sócio-cultural. 

 Afirma Ricoeur (2000) que o texto, no todo e em sua totalidade singular, pode 

se comparar a um objeto poliédrico nunca observado sob todos os lados ao mesmo tempo. É 

sempre possível relacionar uma frase, de modo diferente, a outra frase considerada como 

pedra angular do texto. No ato de ler está implícito um tipo específico de unilateralidade, que 

fundamenta o caráter conjectural da interpretação.  De fato, não basta a sutileza do discurso de 

Machado (ENF), é preciso ir um pouco mais além. Fazer análise de um discurso literário não 

é fazer uma leitura entre outras, mas definir o quadro em cujo âmbito se distribuem as 

“múltiplas leituras” que a obra autoriza. É elaborar interpretações que a intuição não seria 

suficiente para produzir. (MAINGUENEAU, 2006). 

A história passa-se em 1860 e narra, em primeira pessoa, um episódio da vida 

de Procópio, a vítima de uma fatalidade multifacetada.  

Vivia o narrador na casa de um padre, antigo companheiro de colégio, 
copiando estudos de teologia, com os quais mantinha sua subsistência. 
Ocorre chegar-lhe um convite para cuidar de um doente no interior. 
Atraído pelo ordenado e já enfastiado do ofício de copista, Procópio 
aceita o convite sem pestanejar.  

O doente era um tal de Coronel Felisberto, que tinha fama de pessoa 
intratável e violenta. Já no segundo dia de sua estada na fazenda, iniciaram-
se as injúrias, até que, em certo dia, ocorreu a primeira agressão. Procópio 
resolveu abandonar o emprego; porém, a pedido do próprio coronel, 
reconsiderou sua decisão. Mas este continuou a agredi-lo. Com o 
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agravamento da situação, decidiu ir embora de vez, cumprindo apenas o 
prazo para que fosse encontrado outro enfermeiro.  

Numa noite, já na expectativa de sua saída, foi surpreendido pelo 
arremesso de uma moringa no seu rosto. Impulsivamente, em reação, 
precipitou-se com as mãos no pescoço do coronel. O aneurisma, uma 
das várias moléstias do velho, rompeu-se e ele morreu. Após uma 
madrugada insone aterradora, Procópio resolveu ocultar o crime, 
encobrindo os vestígios da luta. Ocorreram, então, o velório e o enterro. 

Procópio voltou à Capital, sem levantar suspeitas no vilarejo. Passada uma 
semana, recebeu a notícia de que o coronel lhe legara todo seu patrimônio, o 
que fez exacerbar seu sentimento de culpa e o levou a prometer doar tudo 
aos pobres. O inventário tramitou e ele recebeu a herança. Voltando à vila, 
ouviu elogios ao seu espírito de renúncia e de dedicação ao coronel, a quem, 
por sua vez, não se negavam os atributos de pessoa virulenta e cruel. 
Procópio, por fim, fez poucas esmolas, desistiu de sua intenção de doar o 
legado e preservou a parte grossa da fortuna. 

Redondo (1998), a respeito, escreve que o conto se abre e se fecha com 
disposições testamentárias que atam uma confissão. Procópio, legatário universal e 
assassino inconfesso, decidiu fazer ao seu interlocutor-leitor uma confidência postergada 
pelo tempo. Desenganado e com poucos dias de vida, deixou que o fato viesse a público, 
com a condição de sigilo até sua morte. E pediu, ainda, que, mesmo assim, fosse 
perdoado no que a confissão o fizesse “parecer mau”. 

Procópio apresenta sua história como se fosse de interesse alheio, um pedido 
de publicação. Esta impressão é aventada por Redondo (1998), no reforço comparativo que 
faz do pequeno texto autobiográfico com a grandiosidade do império do Grão-Mogol ou a 
espantosa fotografia dos Macabeus. Temas adequados, segundo Procópio, para freqüentar as 
páginas de um livro de memórias. Nesse prólogo, uma fina ironia revela traços da avareza do 
enfermeiro desenganado, quando diz ao seu interlocutor: “peça, porém, os meus sapatos de 
defunto e não os dou a mais ninguém”. (MACHADO, ENF, p. 187). Ora, antes de fechar os 
olhos, o moribundo pode ofertar os astros ou, mais modestamente, todos os seus bens. Tudo, 
menos aquilo que lhe cabe depois de morto. Mas defuntos não doam sapatos, quando muito 
oferecem seu corpo à terra. (REDONDO, 1998).  

Até este ponto, não se tem propriamente a história confessada, mas um 
‘preâmbulo’ do conto. Um “vestíbulo” nem sempre delimitado por uma fronteira nítida. Nele 
“[...] desenha-se a moldura que enquadra a história e a [afeta]”. (BAPTISTA, 2006, p. 211). É 
quando o conto excede a história para apresentá-la. Da mesma forma que define quem conta, 
a partir do sentido que se apreende tanto no conteúdo da história contada como no ato de a 
contar. Esse é o primeiro traço propriamente moderno da forma do conto machadiano, no qual 
a ficção começa por descrever sua emergência e finalidade, determinando-lhe a estrutura.  
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No “vestíbulo” do conto em exame, o tom de despedida é suplantado pelo 
rogo: “Adeus, meu caro senhor, leia isto e queira-me bem; perdoe-me o que lhe parecer mau, 
e não maltrate muito a arruda, se lhe não cheira a rosas.” (MACHADO, ENF, p.187). Aqui se 
tem o sinal imediato da “moldura da narrativa”, indicada pelo termo “parecer mau”, cuja 
apreensão se dá no confronto da sensação causada pela arruda, a “que não cheira a rosas”. 

Imagine a magnitude do perdão que o narrador pretende alcançar junto ao 
futuro editor e a seus leitores póstumos. Considere, para tanto, a suplicante situação da arruda, 
que não quer ser maltratada por não cheirar a rosas. Compare-se a isso, por fim, a amplitude 
do benefício a ser obtido no julgamento pretendido pelo narrador. Efetivamente, o resultado 
dessa empreitada não será brando. Resta saber se Procópio será absolvido pelo que irá 
confessar. Para isso ele “quererá angariar a simpatia revelando o inconfessável e obter o 
perdão sem reconhecer a culpa”. (REDONDO, 1998, p. 84). Não querer ser maltratado por 
não cheirar a rosas é uma coisa, querer, porém, obter o benefício decorrente de se possuir o 
aroma da rosa, em busca do sucesso que este olor propicia, é um intento impossível.  

Esse, portanto, o pórtico do crime sem castigo de Machado (ENF). Um 
homicídio cometido há anos pelo narrador que, às portas da morte, revivencia o tempo, 
até então proveitoso em sua lassidão. E antevê a revelação de seu segredo na simbologia 
extraída do lusco-fusco causado pela frouxa difusão da luminescência da lamparina, 
exacerbada pela força do imaginário, contido na madrugada.  

“Contente-se o homem com este lúmen que se apaga. O clarão do Sol é 
ilusório, pois o mesmo raio que desnuda todos os contornos ofusca e 
cega, sendo ‘impenetrável como a vida’. Procópio pede, assim, que seu 
ouvinte-leitor se disponha a julgar sua história levando em consideração 
não somente as aparências – a face dos acontecimentos que narra –, mas 
a possibilidade de que um outro lado, ainda obscuro, possa engendrar 
uma nova versão dos fatos ou uma nova compreensão de motivos. In
dubio pro reo.” (REDONDO, 1994, pp. 84-85). 

Machado (ENF) não dá ao leitor garantias de um julgamento justo, 
partindo da presunção de inocência do réu. Ele apenas joga com o leitor-interlocutor e o 
texto é o campo do jogo. O próprio texto, diz Iser (2002), é o resultado de um ato 
intencional pelo qual um autor se refere e intervém em um mundo existente, mas visa a 
algo que ainda não é acessível à consciência.

“Assim, o texto é composto por um mundo que ainda há de ser identificado e 
que é esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo, e, por fim, a 
interpretá-lo. Essa dupla operação de imaginar e interpretar faz com que o 
leitor se empenhe na tarefa de visualizar as muitas formas possíveis do 
mundo identificável, de modo que, inevitavelmente, o mundo repetido no 
texto começa a sofrer modificações.” (ISER, 2002, p. 107). 
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O penhor da presunção da inocência e de um julgamento póstumo e justo são 

apenas entremostrados no conto examinado. O leitor precisa decifrar o caso do enfermeiro 

assassino e enxergar as formas virtuais do mundo identificável nas aparências visíveis da 

narrativa; e as formas plausíveis do mundo repetidas no conto, na supremacia das aparências, 

que acaba impondo a precariedade da consciência moral da personagem. 

A proposta é entender o mundo textual, não como realidade, mas como se o 

fosse. Na moldura apresentada no prólogo do conto, o importante é o leitor imaginar o mundo 

‘encenado’ e, por fim, interpretá-lo. Nesse processo procurarei, através de leituras distintas, 

buscar, entre as possíveis realidades virtuais do texto, apropriações oriundas de duas 

tendências filosóficas em voga à época e que, com certeza, influenciaram o autor. 

Inicio a decifração sob a ótica do pessimismo machadiano. Naquele final de 

século, quando Machado (ENF) produziu sua obra madura, a evolução das idéias tinha seu 

retrato literário na transição do arcadismo português pelo romantismo francês, no surgimento 

do realismo, do criticismo e do filosofismo, que importaram o pensamento cientificista a 

partir de 1870. Conforme Calmon (1937), daquela década em diante começou uma época de 

frenética curiosidade pelo movimento científico da Europa. Os estudos alemães da filosofia 

materialista, o positivismo de Comte, o laicismo e outros movimentos varreram as formosas 

nuvens do romantismo. Instala-se o cepticismo; a anarquia mental; a “boêmia do espírito” e 

seu negativismo religioso; o republicanismo; o economismo ou industrialismo; o 

evolucionismo de Haeckel, o simbolismo de Baudelaire, o realismo de Zola, o ódio ao dogma

e a indiferença ao consagrado.

Machado (ENF) é qualificado como conservador por alguns estudiosos. Um 

dos fatores que contribuíram para essa apreensão, segundo Gledson (2003), é que ele estava 

sempre consciente das limitações impostas ao progresso pela própria sociedade.

Uma influência fundamental para o conservadorismo machadiano está na 

filosofia schopenhaueriana. O escritor, numa de suas últimas cartas, dizia estar relendo esse 

filósofo e possuir, não somente obras dele, como livros de seus comentadores, em francês e 

em alemão. Cita-o várias vezes, mesmo quando o ataca, o que torna patente um envolvimento 

profundo. (GLEDSON, 2003). 

Meu foco está voltado para o pessimismo schopenhaueriano, que se espalhou 

pela obra machadiana. Esse pessimismo, sumariamente compreendido, poderia nos fazer 

admitir que toda ação humana é motivada por egoísmo e por interesse calculado. Protegido 
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nas barricadas da subjetividade e separado de outro ser humano por um fosso, “[...] cada um é, 

para si mesmo, seu próprio mundo e dá continuidade a esta guerra de todos contra todos que 

caracteriza a vida social”. (LEFRANC, 2005, p. 154). 

A experiência moral é, portanto, constituída por uma dupla possibilidade de 

maldade e bondade fundamentais, além dos interesses conscientes ou inconscientes do 

querer-viver. (SCHOPENHAUER, 1966 apud LEFRANC, 2005). Suas idéias atingiram 

não somente artistas e escritores, mas também camadas consideráveis da burguesia. Para 

Rosenfeld (2006), tal repercussão explica-se, em parte, pelo fascínio mórbido por seu 

pessimismo. A adoção desse pensamento por boa parte da burguesia daquele fin-de-siècle,

interessada na manutenção do eterno status quo, “[...] confirma, aliás, pela sua função 

ideológica, a própria teoria do filósofo, segundo a qual as teorias se destinam a justificar 

interesses”. (ROSENFELD, 2006, p. 177).

O pessimismo schopenhaueriano pode ser captado no espaço enunciativo do 

conto. Feitas todas as confidências, Procópio admite no penúltimo parágrafo do conto que, 

com o passar dos anos, a memória tornou-se “cinzenta e desmaiada” e que, às vezes, pensava 

no coronel, para quem havia mandado levantar um túmulo de mármore, obra de um escultor 

napolitano. Admitia um eventual exagero na narração dos fatos, mas sua consciência 

continuava a não dar lampejos de arrependimento do ato, pois também ela dava sinais de 

permanecer cinzenta e desmaiada, como no lusco-fusco. Seja por acomodação ou por cinismo, 

o certo é que a admissão de culpa definitivamente não era o desatamento pretendido pelo 

narrador. Tanto é que sua derradeira sentença foi para atenuar sua possível culpabilidade: 

“[...] é que ele devia morrer, ainda que não fosse daquela fatalidade”. (MACHADO, ENF, p. 

191). Segue daí a despedida final ao leitor-interlocutor e a última disposição de vontade:  

“Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem 
alguma cousa, pague-me também um túmulo de mármore, ao qual dará 
por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha: 
“Bem-aventurados os que possuem, por que eles serão consolados.” 35

(MACHADO, ENF, p. 191). 

Piza (2006) registra que as crônicas machadianas misturam aforismos com 

noticiário e evocam histórias do Evangelho. Mas Machado (ENF) sempre fez uso das citações 

bíblicas para torcê-las, “[...] como quando observa o mau comportamento dos discípulos de 

Cristo quando este foi condenado pelas autoridades”, alfineta Piza (2006, p. 279). 

35 Trata-se de uma corruptela da bem-aventurança, expediente corriqueiro de Machado (ENF). No Evangelho de 
São Mateus (5,4), o texto original é “bem-aventurados os que choram, porque serão consolados!” 
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Afastada a hipótese de redenção moral, continua Redondo (1998), 

Procópio contabiliza perdas e danos e anuncia o saldo no epitáfio sugerido. Na gênese 

de sua fortuna está um patrimônio mais valioso do que dinheiro, uma vez que o antecede 

como condição prévia à sua aquisição: 

“A aura de virtude que lhe é imposta de fora lhe garante o emprego como 
enfermeiro, a simpatia do coronel e o reconhecimento social. Há um 
abismo que separa suas inclinações mais íntimas e a sua face pública. 
Uma se apóia na outra enquanto estratégia de sobrevivência, mas ambas 
jamais coincidem ou se misturam. [O consolo de] Procópio, mesmo sem 
o redimir, é o pacto social que lhe reservou uma posição que sustentará 
com coerência até o fim.” (REDONDO, 1998, p. 87). 

O epitáfio da bem-aventurança estaria comprovando a motivação egoísta 

interesseira, não precisamente pela fortuna que arrebatara como legatário universal do 

falecido coronel, mas pelo reconhecimento social, tão caro à burguesia, cujo retrato 

Machado (ENF) apurou em sua pena.  

O epitáfio do mundo encenado acaba absorvendo o emblema da distinta 

sociabilidade da burguesia do Segundo Reinado (CALMON, 1937). De fato, naquele período, 

a elegância mundana assume, no Rio de Janeiro, formas parisienses e londrinas, que se 

concretizam na opulência dos novos-ricos. 

Machado (ENF) não foi insensível a essas metamorfoses da sociedade de 

então, que se tornava cada vez mais egoísta e cobiçosa. Mesmo os críticos mais 

mordazes de sua obra e de seu suposto absenteísmo político destacam que, nos seus 

romances e contos, “[...] encontramos o espelho vivo de um longo período da civilização 

brasileira”. (BROCA, 1957, p. 13). Tudo nos seus romances e contos está ligado a uma 

realidade concreta, às flutuações do meio fluminense, aos usos e costumes da época.  

Faoro (2001) observa que um importante fenômeno da sociedade daquele 

tempo foi o trânsito da situação de homem rico para a de fidalgo. Embora o dinheiro não 

fosse uma qualificação suficiente para o ingresso no mundo do estamento, ele podia 

proporcionar certo estilo de vida, modelo de educação e prestígio social, que conduziriam 

à outra camada. O “burguês machadiano” circula, nas páginas de sua ficção, “[...] sem 

consciência de missão revolucionária, inovadora e transformadora, mesclada, ora em tom 

leve, ora em cores pesadas, com a tinta do desdém e do ridículo”. (FAORO, 2001, p. 17). 

Conviviam a falsa e a verdadeira grandezas. A elite fechava os claros de suas fileiras, para 

continuar seu domínio. Ao lado dos filhos da elite, coexistiam os da falsa grandeza, 
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armados de truques. A teoria “nomadista”, que gera o medalhão, é o “[...] caldo de cultura 

[de Machado], formando um substituto da elite, à margem do genuíno e autêntico escalão 

tradicionalmente dominante”. (FAORO, 2001, p. 19). 

Junto ao túmulo de mármore de Procópio e sob o mesmo epitáfio, uma 
legião de burgueses machadianos poderia ter descanso eterno, com a consciência 
igualmente isenta de culpa. Pois, de fato, o “burguês machadiano” é bem personificado 
na transição social do enfermeiro Procópio. A este, como a qualquer burguês dos contos 
e romances machadianos, não interessavam teorias modificadoras do status quo reinante, 
que colidissem com seus interesses apaniguados por uma sociedade que não quis 
averiguar o assassínio do coronel. Na apreensão do próprio Schopenhauer (1966, apud
Lefranc, 2005), o que parece importar é a manutenção da “honra burguesa”, assim 
chamada a vigilância que a opinião pública exerce em nossas sociedades, tanto sobre o 
pobre como sobre o rico, e que garante em particular o direito de propriedade. Pouco 
importa se essa honra aumenta o abismo entre os seres humanos, pois a experiência 
moral, inclinando-se quer para a bondade, quer para a maldade, é acessória diante da 
necessidade de sobrevivência social.  

Nessa primeira decodificação filosófica do conto machadiano, não me 
interessava mostrar que o conteúdo de uma obra é atravessado pela realidade, mas, sim, pelas 
condições de enunciação. Também aqui, como em Crime e Castigo, prefiro ficar imune às
instâncias muito afastadas da literatura, limitando-me às abordagens imediatas do texto. 

Nessa interatividade, valho-me, mais uma vez, das formulações de Iser (2002), 
ao afirmar que o repetido no texto não visa o mundo, mas apenas o mundo “encenado”.  

No jogo machadiano, o que importa é o burguês ficcional, cuja moralidade 
não impõe castigo ao crime perpetrado pelo enfermeiro. Entre a simbologia do texto do 
mundo identificável e a plausibilidade do mundo repetido no texto, a lição burguesa 
permanece no translúcido da precariedade da consciência do assassino, que se disfarça 
na conveniência do pacto social. 

Bosi (2002), quando se depara com o conjunto de contos maiores de 
Machado (ENF), no qual, indubitavelmente, ele inclui O Enfermeiro, nota uma 
perspectiva constante, onde o narrador articula meticulosamente o enredo ora para revelar 
ora para insinuar a fragilidade da “consciência moral” das personagens. Dessa 
instabilidade da consciência deriva a “supremacia das aparências, com ânsia na 
visibilidade social e no hedonismo e ênfase no interesse próprio”. 
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A consciência do autor-narrador vem “de fora”. Mas esse “de fora” “[...] é 

descontínuo e oscilante, porque descontínua e oscilante é a presença dos outros”. (BOSI, 

2002, p. 80). No conservadorismo machadiano, denunciado em Procópio, é valioso 

encobrir a agonia da consciência. 

“A sociedade compõe o homem pela opinião, pelos juízos das relações 
externas. Nenhuma virtude superior o distingue, modera ou diferencia. 
Isso significa, além da ‘agonia da consciência’ como juiz das ações, o 
desaparecimento de uma estrutura social que modela os valores sociais 
por critérios de honra e prestígio.” (FAORO, 2001, p. 543). 

A alma exterior do protagonista manifesta-se e lhe diz que, inversamente ao 

conteúdo da citação dostoievskiana, aqui, nem a verdade dos céus, nem a lei da terra lhe 

cobrarão tributo pelo crime perpetrado. O julgamento inconstante do outro, fundado apenas na 

moral das aparências, é o pretexto de Procópio para eximir-se de toda culpa. A variedade de 

julgamento resultante das experiências morais dos outros e da sociedade como um todo, 

em um cinismo indiferente e quase institucional, calcado nos interesses individuais, é 

manipulada pela consciência em conflito em seu próprio benefício. E repetir-se-á 

indefinidamente, nessa consciência e na estrutura social, quando delas novamente se 

exigir um posicionamento valorativo.  

4.6 O pirronismo machadiano como chancela da consciência agonizante e da 

máscara social 

Após essa análise, sob o prisma pessimista, passo à segunda leitura do 

conto, que transita pelo assentimento da aparência no pirronismo machadiano. 

Maia Neto (2007), embora não seja pioneiro em indicar uma dimensão 

cética na obra de Machado (ENF), é o primeiro a analisá-la sob a ótica do ceticismo 

grego, o pirronismo. Essa concepção inaugural de ceticismo, extremada, foi defendida 

por Pirron de Élis, contemporâneo de Alexandre Magno. Conhecemos seus princípios 

pelos registros dos Silloi, de Timon de Fliunte; das exposições de Diógenes Laércio e 

dos Esboços do pirronismo, de Sexto Empírico. (ABBAGNANO, 2003). A investigação, 

zetesis, no pirronismo, não deságua em uma doutrina, em uma epistemologia, mas em 

uma eqüipolência. A ferramenta fundamental do pirronismo é a ‘antilogia’, a oposição 

de argumentos. Apropriando-me: a contradição entre idéias do mesmo discurso, ou entre 
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diversas partes ou passos de um livro, o que levaria à necessária ‘suspensão do 

assentimento’, epoche. Se, para o homem, as coisas são inapreensíveis, a única atitude 

legítima é a de não valorá-las. O que significa não fazer escolhas. Sua resultante é a 

‘ataraxia’, a ausência de perturbação, a imperturbabilidade.  

 “Em Machado de Assis as aparências contraditórias referem-se à vida 
social e às personagens femininas. Estas constituem o principal objeto de 
perplexidade e fonte de perturbações de ‘homens de espírito’. Veremos 
que os personagens que adotam a perspectiva cética procedem a zetesis,
epoche, até alcançarem a ataraxia.” (MAIA NETO, 2007, p. 17). 

O reconhecimento, pelo pirrônico, da aparência é crucial para sua vida 

prática, pois estas aparências, entre as quais ele inclui as leis e os costumes do país em 

que vive, constituem o critério de acordo com o qual ele vive. (MAIA NETO, 2007). O 

ponto crucial é que o pirrônico jamais dá o seu assentimento voluntariamente. Ele o faz 

apenas às aparências, porque tal assentimento é compulsório, derivado do que consegue 

perceber da determinante da ‘coisa’. Isso independe da sua vontade. A afirmação da 

‘coisa’ é apenas mero relato das aparências que apreende dela. O “ceticismo de Machado” 

(ENF) estaria mais próximo do pirrônico, mas a conexão com Sexto é feita, pelo escritor, 

através do contato travado com o ceticismo científico de Montaigne, Pascal. 

“Categorias básicas em Pascal, tais como divertimento e agitação, 
iluminam o pessimismo machadiano e estruturam o quadro no qual o 
‘homem de espírito’ experimenta a crise cética. [...] o personagem 
machadiano assume uma atitude estético-cognitiva cética, deste modo 
alcançando a tranqüilidade pirrônica.” (MAIA NETO, 2007, p. 22). 

Para Maia Neto (2007), o pirronismo machadiano se estrutura a partir de 

questões específicas que percorrem toda sua ficção. Essas questões gravitam em torno da 

observação e avaliação normativa da vida social. Em seguida, aponta outra peculiaridade, que 

reside, principalmente, na solução apresentada para a crise “cética”: a condição de espectador 

e de autor de memórias e memoriais.  

A averiguação do pirronismo no conto não pode dispensar o roteiro do insólito 

processo dialético de Procópio no desenrolar dos fatos. 

A partir do momento de consecução do crime, é possível enxergar, na ação 

do protagonista, três etapas distintas de seu estado de consciência. Num primeiro

momento, tão logo o coronel arremessou a moringa, e Procópio, sem oportunidade de se 

desviar, acabou atingido na cabeça. Quase involuntariamente, atirou-se sobre o doente, 

debateu-se com ele e acabou esganando-o. Ao perceber que o velho expirava, Procópio 
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permaneceu aterrado; gritou, mas ninguém o ouviu. Voltou-se para o corpo, tentando 

retorná-lo à vida. De fato, o coronel estava morto. Sobrevém o primeiro estágio: o da 

“consciência acuada” por vozes surdas, advindas de seu delírio vago: 

“Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, continuavam a 
repercutir dentro de mim, e o ar, para onde quer que me voltasse, 
aparecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens 
nem estilo; digo-lhe que eu ouvia distintamente vozes que me bradavam: 
assassino! assassino!” (MACHADO, ENF, p. 189). 

Eram as vozes primevas de sua consciência, em uma luta interna, impondo-lhe 

a pena da desdita pela ação incontrolada e impensada, que resultara na morte do velho 

decrépito. Eram ‘a verdade dos céus e a lei da terra’ que lhe cobravam tributos, até então. Na 

seqüência dos fatos, no silêncio da noite que se passava e na reflexão do medo inicial, as 

mesmas vozes lhe aturdiam, prenunciando a punição de seu ato: 

“Só então posso dizer que pensei claramente no castigo. Achei-me com 
um crime às costas e vi a punição certa. Aqui o temor complicou o 
remorso. Senti que os cabelos ficavam de pé. Minutos depois, vi três ou 
quatro vultos de pessoas, no terreiro, espiando com um ar de 
emboscada; recuei, os vultos esvaíram-se no ar; era alucinação.” 
(MACHADO, ENF, p. 189). 

Antes de alvorecer, Procópio disfarçou a contusão em sua face e voltou ao 

quarto do crime. Olhou o cadáver de olhos arregalados e a boca aberta, “[...] como deixando 

passar as eternas palavras dos séculos: Caim, que fizeste de teu irmão?” (MACHADO, ENF, 

p. 189) 36. Vendo no pescoço do falecido o sinal das unhas, abotoou bem alto a camisa e 

chegou ao queixo a ponta do lençol. Em seguida, chamou o escravo, dizendo que o coronel 

amanhecera morto; mandou recado ao vigário e ao médico.  

Cessa aqui o estágio da consciência acuada, amedrontada com o ato 

inconseqüente, mas, ainda assim, capaz de avaliar que o crime não deveria escapar às paredes 

da cena da esganadura, únicas testemunhas de uma insanidade e que jamais o delatariam. No 

desenrolar dos fatos, Procópio teve a idéia inicial de fugir, mas resolveu ficar, temendo que a 

retirada imediata pudesse levantar suspeitas. Tomou ele mesmo as providências de amortalhar 

o cadáver, com o auxílio de um velho preto e míope. Na hora certa, diante do vigário e de 

outros presentes ao velório, fechou o caixão e seguiu com o enterro. A passagem da meia-

escuridão da casa para a claridade da rua deu-lhe o receio de que fosse impossível ocultar o 

36 Outra corruptela machadiana, já que o texto bíblico original enuncia: “O Senhor disse-lhe: – Que fizeste! Eis 
que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra”. (Gen, 4, 10). 
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crime. Mas nada transpareceu. A claridade do dia em contraste com o lusco-fusco da 

lamparina no prólogo apenas serve para mostrar a segunda etapa de sua peculiar dialética: a 

consciência sepultada pelo segredo. Procópio confessa, terminado o enterro: “Quando tudo 

acabou, respirei. Estava em paz com os homens”. (MACHADO, ENF, p. 190). 

Embora de princípio admitisse que estivesse em paz com os homens e não 

com sua consciência, Procópio seguiu logo para o Rio, ainda perseguido por 

alucinações. Sete dias depois, recebeu carta do vigário, dizendo que fora achado o 

testamento do coronel e que ele, o assassino, havia sido nomeado legatário universal. 

Primeiro, Procópio ficou pasmo. Depois, cogitou recusar a herança. Logo, decidiu que a 

receberia e que a daria aos poucos aos pobres. Não tencionava fazer isto por escrúpulos, 

mas como “modo de resgatar o crime por um ato de virtude”. (MACHADO, ENF, p. 

190). Resquícios de uma consciência acuada.

Segue, enfim, a última etapa, quando Procópio retorna à vila. E, do seu 

processo inusitado de dialética, sobrevém a sinuosa justificação do ato. A consciência de 

Procópio vai buscando e encontrando atenuantes sucessivas a medida que o antigo 

enfermeiro aproxima-se do seu legado. Aqui, a modelagem da ‘consciência moral 

mascarada’ pelo interesse, que é o eixo da narrativa de Machado (ENF). No derradeiro 

diálogo interior, pergunta-se Procópio: 

“Crime ou luta? Realmente, foi uma luta em que eu, atacado, defendi-
me, e na defesa... Foi uma luta desgraçada, uma fatalidade. Fixei-me 
nessa idéia. E balanceava os agravos, punha no ativo as pancadas, as 
injúrias... Não era culpa do coronel, bem o sabia, era a moléstia, que o 
tornava assim rabugento e até mau... Mas eu perdoava tudo, tudo... O 
pior foi a fatalidade daquela noite... Considerei também que o coronel 
não podia viver muito mais; estava por pouco; ele mesmo o sentia e 
dizia.” (MACHADO, ENF, p. 190). 

A verdade da luta não interessa a Procópio, nem a Machado (ENF), que é 

lacônico na descrição desse momento crucial do conto. O narrador ignora detalhes da luta. O 

que importa “[...] é a luta intestina que se trava na alma atormentada do assassino”. 

(REDONDO, 1998, p. 86). Uma luta interior que dá lugar à idéia de justificação do crime, 

mas não nos moldes da idéia-matriz de Raskólnikov, cuja autoconsciência é totalmente 

dialogada e, em todos os momentos, está voltada para fora, a ponto de modificar o 

posicionamento inicial de defesa do direito das pessoas extraordinárias de cometer crimes.  
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A justificação do crime de Procópio ainda é monológica, pois não se inunda de 

‘palavras dos outros’. O que Procópio faz é se apoderar do conceito legal de exclusão de 

punibilidade: ele apenas exercera sua legítima defesa, usando os meios adequados e 

proporcionais na luta que travara com o coronel; e pretendia, ainda, contar com a atenuante de 

que a vítima não gozava de plenas faculdades mentais, nem era capaz de conferir 

discernimento aos seus atos virulentos. Afinal, prenuncia sua própria absolvição: o coronel 

não viveria muito mais. Matara um homem que devia morrer. Não era ele, mas os conhecidos 

do morto que davam a certificação de sua tese.  

Machado (ENF) faz uso de um discurso entrecortado, como Dostoievski 

(CAS), cheio de dúvidas e de réplicas, em que se evidenciam as vozes dos outros sobre a 

consciência de Procópio. O que me permite intuir a relação dialógica que se estabelece 

na consciência do herói, ou anti-herói machadiano:

“E referiam-se a casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. 
Quer que lhe diga? Eu, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidade; 
depois, entrou-me no coração um singular prazer, que eu, sinceramente, 
buscava repelir. E defendia o coronel, explicava-o, atribuía alguma 
cousa às rivalidades locais; confessava, sim, que era um pouco 
violento... Um pouco? Era uma cobra assanhada, interrompia-me o 
barbeiro; e todos, o coletor, o boticário, o escrivão, todos diziam a 
mesma cousa; e vinham outras anedotas; vinha toda a vida do defunto. 
Os velhos lembravam-se das crueldades dele, em menino. E o prazer 
íntimo, calado, insidioso, crescia dentro de mim, espécie de tênia moral, 
que por mais que a arrancasse aos pedaços, recompunha-se logo e ia 
ficando.” (MACHADO, ENF, p. 191).  

No estranho roteiro da consciência de Procópio há dois indícios do antilogismo 

pirrônico na narrativa. O primeiro deles denuncia-se no assentimento às aparências, 

expressadas pela condolente reação da comunidade local, que insiste em se solidarizar com a 

inexistente dor do enfermeiro, atestando a verve virulenta do falecido. Os sentimentos de 

culpa e de medo iniciais esvaem-se em ruína ante a compulsoriedade da aparência, que lhe 

concede alforria ao crime que restou justificado. 

 O segundo indicativo transparece no epitáfio que o protagonista escolhe, seja 

inscrito em seu túmulo: “Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados”. 

Procópio, em sua ‘zetesis’, aplica a ‘antilogia’ pirrônica, ao contrapor a opinião dos habitantes 

da vila ao seu dilema, e abdica de caminhar em direção à verdade, em uma epoche. Isso o 

levará, ao aceitar, até com satisfação, a herança duas vezes legada a ele: uma pelo morto, 

outra pela sociedade, a uma imperturbabilidade. Essa a ataraxia buscada por Pirron.



131

O certo é que, como na análise do pessimismo machadiano, essa 

decodificação, sob o códice da moralidade pirrônica, não chega a exigir do protagonista 

o cumprimento de qualquer pena pelo cometimento do crime. Entre a simbologia do 

mundo identificável no texto e a plausibilidade do mundo repetido, a lição da ironia, 

inferida pelo pirronismo machadiano, explicita a precariedade da consciência do 

assassino, que se disfarça no jogo social. 

4.7 O trajeto dialógico de Machado na dualidade discursiva de Procópio 

Retomo, neste passo, a noção de “liminaridade dialógica”, ou seja, a existência, 
no discurso literário, de uma fronteira que expõe lacunas de sentido, a serem preenchidas 
pelas diferentes vozes que se cruzam.

Em Crime e Castigo, Raskólnikov vive essencialmente no limiar, como 
anota Bakhtin (PPD). Mora em um quarto semelhante a um caixão, com vista para um 
patamar de escada, e cuja porta permanece constantemente aberta. As ações sempre se 
passam em limiares, em umbrais que nunca são transpostos, ‘ante-salas’, nas quais o 
protagonista permanece sem a decisão de retornar ao aposento anterior ou de adentrar o 
recinto seguinte. A partir dessa limiaridade é possível enxergar a sua inconclusibilidade, 
e, afinal, a própria polifonia dostoievskiana. 

No conto de Machado (ENF), o narrador–protagonista não chega a 
experimentar essa inconclusibilidade. Parece-me razoável perceber a liminaridade de 
Procópio pelo viés social. Afinal, é ele o enfermeiro, não um descendente, nem um 
colateral do falecido, mas assume o papel de único legatário da herança do coronel. De 
simples copista de textos teológicos, sem família, agregado física e intelectualmente de 
um padre, o que denuncia uma liminaridade, em uma vida à margem de tudo, Procópio 
atinge o patamar social almejado.  

Mas Procópio, mesmo quando pede que sua história seja divulgada somente 
após a sua morte, permanece na liminaridade puramente dialógica. Sua atitude perante a 
posteridade nada lhe cobra, nada lhe denuncia, somente a confissão póstuma de um crime, 
e a certeza da prescrição deste, caso a divulgação ocorresse antes de sua morte. Assim, sua 
consciência – ou a falta dela – continua sendo, para o leitor, o palco do cruzamento das 
vozes que o julgam inocente. Destaque-se seu retorno ao vilarejo, para tomar posse do 
legado.
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“Toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência. [...] Vinham 
contar-me cousas dele, mas sem a moderação do padre; eu defendia-o, 
apontava algumas virtudes, era austero: – Qual austero! Já morreu, 
acabou; mas era o diabo.” (MACHADO, ENF. p. 191).

Há, em algumas obras de Machado (ENF), um processo dialógico, que passa 

por diversas etapas de orientação ao “[...] transmudar a forma, complicando-se e 

aprofundando-se enquanto instância do autor e do narrador no controle da comunicação”. 

(BRAYNER, 1982, p. 435). Com efeito, a partir de 1880, sua atividade criativa experimenta 

uma gradativa maturação de formas e conteúdo. A presença, nele, do cronista da cidade deu 

maleabilidade ao texto, acentuando sua tonalidade irônica, sempre ágil no alcançar os 

diversos setores da sociedade. Isso faz com que o autor coloque o enunciado de seus textos 

“[...] no cruzamento entre a linguagem como prática do pensar e o espaço como dimensão na 

qual a significação se articula pela junção de diferenças [...]”. (BRAYNER, 1982, p. 436).

Assim, Machado (ENF) constrói sua produção literária num diálogo constante entre sujeito–

destinatário–contexto, um conjunto de elementos “cênicos ambivalentes”. 

Anota Dixon (2006) que, em Machado (ENF), a caracterização não se 

resume ao traçado de realidades psicológicas individuais, nem consiste na construção de 

sujeitos únicos. A prioridade está no exame da relação entre indivíduos. “Machado 

parece perceber que a verdadeira psicologia do personagem [...] só se revelará na medida 

em que este participa da interação social.” (DIXON, 2006, p. 188).  

Uma interação na qual o amor à opulência da monarquia luso-brasileira foi 

capaz de gerar, nas classes burguesas, manias de grandeza que, por sua vez, alimentaram a 

construção de personagens como Brás Cubas e Quincas Borba. Na verdade havia, no conto, 

um alvo mais distante: o fato de qualquer ser humano, em qualquer época, sempre esperar por 

situações milagrosas, venham de onde vierem. Como se a solução de seus conflitos 

dependesse de uma “última verdade”. “Um abismo atraente” capaz de suprimir de si os “[...] 

rótulos morais, reducionistas, que supõem que o ser humano possa divisar nitidamente o bem 

e o mal, a modéstia e a vaidade”. (PIZA, 2006, p. 225). 

Não chego a afirmar que Procópio almejava essa “última verdade”. Creio que 

preferiu ser absolvido pela posteridade, em vista dos discursos claramente implantados em sua 

consciência a partir das vozes que a contradiziam.
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A duplicidade discursiva é clara. Em princípio tímida, mas se expande quando 

o narrador–protagonista encontra, na afirmação da palavra do outro, a complementaridade que 

lhe falta. Ao final, tais vozes, opostas à sua consciência originalmente abalada, garantem uma 

responsividade perfeitamente adequada ao contexto. De nada serve a Procópio indagar sobre a 

“tênia moral crescendo dentro do seu coração” se ele já estabelecera relações dialógicas 

essenciais com as idéias dos outros, que o inocentam. Na verdade, os outros ‘são’ a 

justificativa moral para o crime sem castigo. No penúltimo parágrafo do conto, é a própria 

personagem que se dá ao luxo de proferir sua sentença absolutória: 

“Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então 
lhes fiz; mas a verdade é que ele devia morrer, ainda que não fosse 
aquela fatalidade...” (MACHADO, ENF, p. 191). 

A obra de Dostoiévski (CAS) é um romance centrado nas idéias do crime, 

como uma colocação vital do problema ético-religioso; e do castigo, como uma forma de 

sua solução. Em Raskólnikov, a busca por uma resolução do impasse ético faz do seu 

discurso uma peça monológica, pois seu intento se resume em convencer o outro. Ele 

não atribui uma culpa a si, considera-se como um daqueles “extraordinários”. Na sua 

ilusão napoleônica, acredita poder mudar a opinião de seus interlocutores alargando, ou 

mesmo desqualificando a norma instituída. Mas, exatamente por se basear em 

argumentações falseadas, sua saída lógica não encontra eco nas vozes dos outros. Ao 

contrário, são essas vozes que preencherão as lacunas de sua consciência.  

N’O Enfermeiro, de maneira diversa, parece não haver nem crime nem castigo, 

somente a ironia sobra como resultante. A equação dostoievskiana não se completa. 

Procópio, no desespero do momento, deixa-se levar pelo medo e não elabora uma racio 

justificadora de sua ação ou mesmo busca a própria lei, em cujo cerne, se pensasse em vez 

de agir, encontraria amparo na legítima defesa. Inversamente a Raskólnikov, que brada 

sua pretensão de inocência em alto e bom tom e só se depara com a culpa ao final, 

Procópio, de início julgado pela consciência, não deseja externar sua idéia. Procura 

escondê-la, pois já antecipou seu veredicto. E é aí que a ironia se instala. Previamente 

culpado, prescindiu, por inexistente, de argumento. Mas a sociedade é sua defensoria. No 

discurso monológico do outro, ele acaba ‘santificado’. O acaso se repete tanto no crime 

como na solução do impasse ético. As significações sociais invadem e assumem a mente 

de Procópio, tornando a consciência da personagem mera engrenagem de dissimulação. 
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Em Machado (ENF), não é a vida de Procópio que se percebe na 

liminaridade. Machado (ENF) não denuncia um lugar vazio que, no caso de Dostoiévski 

(CAS), é preenchido pela luta de consciências. A liminaridade no conto machadiano – 

repito – é discursiva e o caminho dialógico é percorrido de forma a evidenciar uma alma 

exterior composta pelos fios que unem a sociedade. Nele, a tematização não é 

propriamente em torno do crime. O assassinato de um coronel, que encarna o 

autoritarismo da sociedade patriarcal brasileira, é emblemático e serve de pretexto para 

desvendar as máscaras que a vida em sociedade impõe. 

Enquanto o romance dostoievskiano gira em torno da natureza dialógica da 

idéia, o conto de Machado (ENF) é uma jocosa crítica social. As interpretações 

schopenhaueriana e pirrônica dos itens imediatamente anteriores, em Machado (ENF), não 

servem de moldura para qualquer manifesto ou contramanifesto filosófico do crime. Não 

contemplam a pretensiosa e convicta ira do moralista nem o devaneio utópico. Machado 

(ENF) não escreve para justificar ou combater qualquer corrente filosófica ou modismo 

intelectual da época. Nesse aspecto, as duas obras distanciam-se enormemente.  

Sem dúvida, n’O Enfermeiro, Machado (ENF) afasta a hipótese de redenção 

moral. O consolo de Procópio é “[...] o pacto social que lhe reservou uma posição que 

sustentará com coerência até o fim”. (REDONDO, 1998, p. 87). A aura de virtude e de 

santidade, que o final do romance lhe assenta, é ausente no seu diálogo interior. Ela garante-

lhe o emprego como enfermeiro, a simpatia do coronel e o reconhecimento da sociedade. E, 

por fim, a absolvição de seu crime. Mas essa mesma aura promove um abismo entre a alma 

interior e exterior, entre sua consciência e sua face pública.  

“Vive-se essencialmente só. A resolução dos conflitos interiores fica a 
cargo do indivíduo, de sua vontade e do ponto de equilíbrio que julgar 
mais conveniente em relação ao mundo externo. Não se trata, para 
Machado, de hipocrisia. A vida simplesmente não oferece possibilidade 
de [interação entre] dois planos que visceralmente se ignoram.” 
(REDONDO, 1998, p. 87). 

No conto machadiano, não se estabelece propriamente um dialogismo no plano 

das idéias. A duplicidade discursiva é fixada no plano da significação pelo embate entre o 

interior e o exterior, entre a consciência e a aparência percebida pelo meio social.  
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A relação eu-tu, em Procópio, não chega a ser dialética ou dialógica. Parece 

disfarçar-se em um diálogo da consciência nos estertores. A dualidade discursiva, nesse caso, 

ocorre somente na consciência do leitor, a metaconsciência do narrador. Aqui, o dualismo não 

permite um relacionamento tenso com tudo o que é o ‘outro’, ou seja, com outros selves, e 

não se realiza interiormente, aponta para a resultante das práticas sociais sem que se 

concretize uma oposição arquitetônica entre o ‘eu’ e o ‘outro’. Trata-se de um mascaramento 

que exige a presença da ‘metaconsciência narrativa’, a postura do leitor. Esse ambiente apenas 

tolera trocas circunstanciais entre o leitor e o texto, o protagonista e o leitor e, finalmente, o 

leitor e o autor. E essas permutas podem até chegar a influir na compreensão, mas não 

conseguirão abrir uma fissura ideológica substancial na consciência daquele que lê. 
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CAPÍTULO V 

5 A ARQUITETÔNICA DA CIRCULARIDADE DISCURSIVA 

5.1 Engrenagens de compartilhamento da escrita literária na práxis interpretativa 

Ao perseguir minha proposta inaugural de repensar a escrita jurídica 

mediante o seu compartilhamento com a experiência da hermenêutica literária e de 

desvendar o ‘espaço enunciativo’ dos textos analisados, pude, ao menos, entreouvir 

traços de “abertura dialógica” na mecânica das instâncias discursivas do romance de 

Dostoiévski (CAS) e do conto de Machado (ENF).  

Com a análise do percurso dialógico da idéia-central da justificação do crime, 

nas obras anatomizadas, o que pretendi tornar claro, na ênfase dada à incorporação das 

significações imaginárias sociais ocorridas, é o ganho que a práxis jurídica poderia incorporar 

da experiência hermenêutica do discurso literário. Ou seja, nos textos do corpus a assimilação 

do imaginário, ora pelo protagonista ora pelo ‘outro’, deixa antever um caminho dialógico em 

que a aplicação da lei ganharia largueza de significação, a partir da experiência prática do 

individual e do concreto. Sobretudo em Crime e Castigo, esses ganhos são mais visíveis. 

Todavia, o processo de dialética interior sentida em Raskólnikov e a dualidade 

discursiva infiltrada no conto machadiano não foram, ainda, suficientes para a definição de 

engrenagens que permitam compreender a relação dialógica direito–literatura. As trajetórias 

das personagens insinuam a aparição de um perfil dialógico da escrita jurídica. É ponderável 

que esse perfil dialógico oponha-se ao exagero das premissas rituais da norma, que só têm 

serventia para ratificar a conduta ‘monológica’ do intérprete da lei e ‘coisificar’ a expressão 

formal, em detrimento de uma atitude responsível entre o aplicador e o destinatário. 

A imprecisão da norma, como aplicada na atualidade, não permite ao 

intérprete o reconhecimento de todos os casos que o legislador quis indicar. Mas, ainda 

assim, ele é obrigado a fazer escolhas e a validá-las. A literatura permite um veredicto 

mais confortável ao leitor, que decide exclusivamente no tribunal de sua consciência, ou 

melhor, no confronto com outras consciências.  
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Poder-se-ia dizer que a abertura dialógica do intérprete da obra literária não se 

ajustaria ao labor judicante, com sua armadura monológica. O “caráter hermenêutico do 

falar”, no caso do texto jurídico, reclama a necessidade de validação, porque a “palavra 

proclamada da lei” converte a norma proposta em verdade formal. Mas, na prática, no 

processo de validação da palavra da lei, os destinatários da norma ou os jurisdicionados dão-

se conta de outras possibilidades, que autorizam a eleger outros caminhos. No entanto, as 

escolhas anteriormente feitas pelo legislador, quando da elaboração da norma, em algumas 

circunstâncias, algemam o aplicador e o intérprete a trajetórias insidiosas e irreversíveis. 

Essas encruzilhadas lógicas, creio, podem ser evitadas se utilizarmos a mediação do processo 

hermenêutico literário na compreensão do texto jurídico. 

Hermenêutica remete à Hermèneia, e sua raiz etimológica associa-se ao 

deus Hermes, nascido de uma aventura extraconjugal de Zeus com a plêiade Maia, ninfa 

do monte Cilene. O nome Hermes parece estar relacionado a “monte de pedras”, um 

marco delimitativo dos caminhos e de certas terras. Desse monte emergia um pilar 

coroado com um elemento itifálico, símbolo de fecundidade e prosperidade, protetor dos 

umbrais das portas, dos acessos. O que atribuía ao deus grego outro epíteto: “aquele que 

está diante da porta”. Hermes assumia, assim, a função de mediador dos deuses e dos 

homens, fruto de seu livre trânsito entre o mundo terreno e o Olimpo. 

“A juventude, a frescura, a precocidade, a astúcia, a inteligência, a 
eloqüência, e o pitoresco são as principais características deste deus 
rústico e popular, a quem os humanos consideram um verdadeiro amigo 
divino. [...] É venerado como o deus da palestra e do estádio, como deus 
dos viajantes, da eloqüência, dos comerciantes e dos ladrões.” 
(MATÍNEZ; FERNÁNDEZ-GALIANO; MELERO, 1997, PAG.189).  

A letra da lei não pode delimitar o exercício hermenêutico, se, na verdade, é 

este quem delimita aquela. Por isso é que as tradicionais técnicas de interpretação 

gramático-literais, lógico-sistemáticas, históricas, teleológicas, etc. nunca proporcionaram, 

ao aplicador da norma, um critério seguro quanto ao sentido normativo a ser demarcado no 

caso concreto. Dentre aqueles elementos, o que está mais perto do texto é o gramático-

literal. Mas ele não é suficiente para esgotar os possíveis sentidos da norma. Lyra Filho 

(1993 apud SILVA FILHO, 2006) já lembrava que o expresso gramaticalmente está ligado, 

desde o início, a uma circunstância social e a uma intenção “regulativa” que proporcionarão 

sempre a possibilidade de novos sentidos. 
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Como um Hermes controlador dos umbrais e mensageiro entre seres 

distintos, mediador das diferenças entre homens e deuses, a hermenêutica literária, na 

aplicação pretendida, trabalhará no limiar entre os textos jurídico e literário. Ao 

intérprete, não é permitido ignorar o sentido não formalmente expressado no enunciado 

da lei. Diferentemente do que se passa com as leituras realizadas nas instâncias 

discursivas das obras literárias revisitadas nesta dissertação, adstritas às abordagens 

imediatas do texto, o discurso jurídico somente se aperfeiçoa no plano concreto e 

histórico da experiência social. Há inúmeros mecanismos de poder, amparados na idéia 

da igualdade formal, e elementos metajurídicos escondidos atrás da retórica da lei, os 

quais ‘proclamam’ sua verdade. Dentre eles, o compartilhamento da escrita literária 

parece ser um dos que mais poderiam beneficiar a práxis interpretativa. 

Falando do “modo de ser da literatura”, Gadamer (VMI) atribui ao 

conceito de literatura uma amplitude mais abrangente do que o de obra de arte literária. 

Desse “modo de ser” participam, não só a tradição legada da linguagem dos textos, 

como, também, a da metalinguagem usada na interpretação científica destes. Existem 

obras científicas que, por sua qualidade literária, conquistaram o direito de ser 

consideradas obras de arte e de ser incluídas no rol da literatura universal. A diferença 

dessas linguagens, da poesia e da prosa literária e científica, reside no fato de que cada 

uma delas tem uma valoração e pretensão próprias da verdade. 

Observa-se que o modo de ser da literatura tem algo de peculiar e 

incomparável. Ela impõe uma missão específica para o “transformar-se em compreensão”. 

Para Gadamer (VMI), não há nada tão estranho e tão exigente para o ato de compreender 

como a linguagem escrita. Até o diálogo entre interlocutores que não falam o mesmo idioma 

permeia uma compreensão imediata via linguagem gestual e tonal.

“A escrita, e a literatura enquanto participa dela, é a compreensibilidade 
do espírito de tal modo despojada que se situa no que há de mais 
estranho. Não há nada que possua um caráter espiritual tão puro quanto a 
escrita, e nada depende tanto do espírito compreendedor como ela. Em 
seu deciframento e interpretação dá-se um verdadeiro milagre: a 
transformação de algo estranho e morto em um ser absolutamente 
familiar e coetâneo.” (GADAMER, VMI, p. 230). 

Essa idéia de participação da literatura na compreensibilidade do espírito é 

retomada por Gadamer (2006b) em texto posterior, sobre filosofia e literatura. A obra de 

arte literária tem, de certa forma, uma existência para o ouvido interior, que percebe a 
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“conformação lingüística ideal", algo que ninguém nunca mais poderá ouvir. A voz não 

permite essa compreensibilidade ‘supralingüística’, presente no modo de ser de um texto 

literário. Esse é o motivo pelo qual ele se diz persuadido de que uma grande literatura 

não pode ser lida em voz alta. O falar teria que ser quase um murmurar, um “falar-para-

dentro-de-mim”. O ‘falar interior’ para o ‘ouvido interior’. 

Com certeza, isso fica claro quando percebemos que, no exercício 

cotidiano da leitura, não conseguimos nos prender exclusivamente ao expressado na 

littera, pois o spiritus, nosso ouvido interior, não é estanque à compreensão meramente 

gramatical. As duas participam ativamente no processo da apreensão de sentido, e, 

deveras, o spiritus, atado ao imaginário interior, atua fortemente na determinação do 

caminho interpretativo.   

Mas, na práxis jurídica, esta comunhão spiritus–littera, peculiar ao texto 
literário, dá lugar a uma contraposição gravosa. A vida do direito está longe de representar o 
rio tranqüilo que muitos imaginam. Nela agitam-se as forças vivas da consciência social e 
enfrentam-se os mais diversos tipos de práticas e de interesses, dos quais somente uma parte 
conforma-se à norma. Na verdade, os pretensos saberes positivos, sobre os quais o direito 
tenta apoiar sua própria positividade, são sempre postos à prova no processo de compreensão 
do texto legal, no qual se digladiam spiritus e littera numa batalha infindável. (GUTWIRTH, 
2001apud OST, CAL). O estranho nunca se torna familiar e, nesse terreno real e movediço, o 
direito faz escolhas e se esforça por cumpri-las, em nome da segurança jurídica que 
pretensamente recobre as relações travadas no mundo vivido. 

Quando se afirma que a experiência em sociedade é dotada de um estatuto, 
sobressai a idéia de disciplinamento das práticas sociais; de submissão a um conjunto de 
princípios, valores e interesses do sistema de poder atuante, reunidos sob o envoltório 
normativo do direito. Na “viscosidade serial” do sistema de poder, a lei é sempre a 
cristalização, em um dado momento, de certo número de relações de força. Essas relações 
liberam o universo conflituoso que subsiste sob a “ilusória placidez do discurso 
institucional”. (TELLES JÚNIOR, 1986). 

A hermenêutica jurídica não pertence ao mundo da teoria geral da 
compreensão e interpretação do texto, consiste em “concretizar a lei” em cada caso. É 
“aplicação”, não só interpretação, atesta Gadamer (VMI). Ela não tem, no ato de 
compreender, seu atributo básico. É apenas um instrumento da dogmática jurídica a ser usado 
pelo interpretador da lei, nos casos em que as lacunas por ela deixadas o coloquem em um 
impasse sem conclusões possíveis. Aquele que compreende não escolhe arbitrariamente um 
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ponto de vista. Assim, para a possibilidade da aplicação da hermenêutica na interpretação 
jurídica, é essencial que a lei vincule por igual a todos os membros da comunidade. A não 
ocorrer isso, como nos regimes absolutistas, não se poderá falar em hermenêutica alguma.  

“[...] a única pertença à lei que se exige aqui é que a ordem jurídica seja 
reconhecida como válida para todos, sem exceção. Por isso, a princípio, 
sempre é possível conceber como tal a ordem jurídica vigente, o que 
significa reelaborar dogmaticamente qualquer complementação jurídica 
feita à lei. Entre a hermenêutica jurídica e a dogmática jurídica existe, 
pois, uma relação essencial, na qual a hermenêutica detém a primazia. A 
idéia de uma dogmática jurídica perfeita, sob a qual se pudesse baixar 
qualquer sentença como um simples ato de subsunção, não tem 
sustentação.” (GADAMER, VMI, p. 433). 

 A valer: na positivação da lei preexiste sempre um espaço vazio e a 
correção de certas deficiências não encontra resposta acabada na dogmática jurídica. Na 
sua elaboração, o direito preserva a potencialidade do injusto e, na aplicação, reafirma-se 
em um círculo vicioso. A dogmática, assim, é definida como “[...] a prática hermenêutica 
– tecnológica – de explicitação da discursividade institucional na formulação normativa e 
ideológica do direito”. (TELLES JÚNIOR, 1986, p. 116). O que a dogmática faz é repetir 
e ritualizar as imagens diretrizes da lei geral e abstrata, sem a, já citada, facilitação 
proporcionada pela compreensibilidade do espírito no modo de ser da literatura. 

 Sucede que o mecanismo semiológico do discurso institucional habita o 
universo hermético do lógico, da congruência, do sistemático. O discurso institucional não 
compartilha o universo da “indisciplina” literária, que se insinuaria nas falhas da 
dogmática, realizando um trabalho de interpelação do jurídico.  

Na tentativa de esboçar uma arquitetônica da circularidade discursiva, 
passo a expor dois cenários especulativos que permitirão divisar alguns elementos de 
profundidade na inter-relação do direito com a literatura. 

5.2 A fecundidade da experiência hermenêutica da obra literária 

A interpretação é intrínseca à discursividade do espírito humano, que 
comumente pensa, de forma unívoca, em apenas uma coisa de cada vez e em um único 
encadeamento sucessivo de um elemento para outro. Por isso, a interpretação tem a 
estrutura dialética de “[...] todo ser finito e histórico, na medida em que ela tem de 
começar em algum ponto, buscando superar a unilateralidade que ele introduz no 
começo”. (GADAMER, VMI, 608).  
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Parece-me que toda interpretação é motivada por algo e obtém seu sentido a 

partir daí. A dialética filosófica se utiliza do artifício da auto-suspensão de todas as 

imposições unilaterais e da superação das contradições para expor o ‘todo da verdade’. O 

que leva ao problema insolúvel, por princípio, de saber por onde se deve começar, já que todo 

começo é fim e todo fim é começo. Por sua vez, o esforço hermenêutico, apesar de também

revelar um ‘todo de sentido’, o faz a partir da multilateralidade de suas relações. À 

totalidade das determinações do pensamento, corresponde a individualidade do sentido que 

se tem em mente. (GADAMER, VMI, p. 608). 

Em Gadamer (VMI), a compreensão toma rumos determinados por 

preconceitos ou pré-julgamentos. Isso nos sensibiliza para a preexistência, em cada texto 

ou fala, de uma dimensão histórica, uma consciência apoiada na “história efeitual”. 

Dessa concepção, na busca do entendimento de um enunciado, deve-se tentar extrair 

seus pressupostos, que se consolidam em uma “tradição histórica”, a guiar o intérprete 

por um caminho no qual tudo se tornará inteligível. Mas essa tradição é, ao mesmo 

tempo, explicitadora e restritiva. Tanto conduz o intérprete, diante de situações que se 

enquadram em soluções já experimentadas, quanto o limita e o induz a interpretar as 

novas situações somente por meio de escopos já estabelecidos anteriormente, cegando-o 

a possibilidades ainda desconhecidas.

Então, se a compreensão é fruto da tradição histórica, é de se supor que ela seja 

apenas a continuação dessa tradição e a esta esteja eternamente atrelada. Mas, essa concepção 

cai diante da “abertura dialógica”. A experiência hermenêutica tem plena consciência do

caráter interminavelmente aberto do acontecimento de sentido, do qual participa.  

Toda interpretação é especulativa em sua própria realização efetiva e se põe 

acima de sua autoconsciência metodológica. E isso, completa Gadamer (VMI), é o que 

emerge do caráter de linguagem da interpretação, pois a palavra interpretadora é a “palavra do 

intérprete”. Isso quer dizer que a apropriação não é mera reprodução ou relato posterior ao 

texto da tradição, mas é como uma recriação pelo compreender. 

“A unidade interna entre compreensão e interpretação se confirma 
precisamente no fato de que, frente ao texto dado, a interpretação, que 
desenvolve as implicações de sentido de um texto e as torna expressas na 
linguagem, parece uma nova criação, mas não afirma uma existência 
própria ao lado da compreensão. [...] Enquanto realização da compreensão, 
ela [a palavra interpretadora] é atualidade da consciência efeitual, e como 
tal é verdadeiramente especulativa [...]” (GADAMER, VMI, p. 611). 
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Essas reflexões de Gadamer (VMI) se orientam pela idéia de que a linguagem é 

um meio, Mitte, um lugar em que se reúnem o ‘eu’ e o mundo, ambos em suas unidades 

originárias. Aí, a “palavra falada” encontra-se com ‘aquilo que vem à fala’, em uma estrutura 

ontológica, na qual o sentido inicial da fala torna-se distinto, mas só é apreensível por conter a 

idéia ‘daquilo que veio com ela’. Nesse movimento especulativo, reconhece-se o caráter da 

linguagem como medium universal da consciência histórica entre passado e presente. Por isso, 

Gadamer (VMI) assevera ser a hermenêutica um “aspecto universal da filosofia” e não 

somente a base metodológica das chamadas ciências do espírito.  

Não obstante as severas críticas à pretensão desse caráter universal37, as 

idéias de Gadamer (VMI) refletem a sutileza do principal problema hermenêutico: “[...] 

como pensar o histórico como algo específico, único, singular e, ao mesmo tempo, como 

algo que compartilha da estrutura do presente e envia mensagens rumo ao presente e 

pelo presente”. (TIHANOV, 2006, p. 260). 

O principal aspecto que pretendo destacar não é o caráter universal da 

hermenêutica, mas a ‘universalização dialógica’ da experiência hermenêutica. Muito embora 

o escopo da tradição tenha papel fundamental no pensamento gadameriano, sua hermenêutica 

também enfatiza a “abertura dialógica” do intérprete.

Sob o prisma do modelo dialógico de conversação, a atitude de comunicação 

genuína entre parceiros envolve perda de individualidade e de controle. (MEDINA, 2007). O 

enunciado ‘conduzir uma conversação’, para Gadamer (VMI), transmite uma idéia incorreta. 

Interlocutores só serão parceiros de conversação quando ‘vulneráveis’ para comunicar-se; o 

intérprete deve se expor a novos significados e permitir ao outro que o interprete, em uma 

mutualidade decorrente das trocas conversacionais.  

A compreensão é, acima de tudo, um processo intelectual de interpretação, 

mas é também uma experiência vivida, uma “realização de vida”. Na ótica gadameriana, 

ler e compreender um texto mostra a mesma lógica e dinâmica de uma conversação. A 

mutualidade da compreensão atingida numa conversação é também alcançada no texto. 

37 Habermas (1989a), com efeito, considerou que esse primado era muito mais uma pretensão do que a descoberta de uma 
efetiva dimensão universal. Mesmo reconhecendo a importância da reflexão hermenêutica para minar as pretensões de 
objetividade das ciências do espírito, bem como das próprias ciências naturais, Habermas (idem) entende que o pensamento 
gadameriano sustentado na universalidade hermenêutica, ao ser interpretado como evento mediado pela linguagem comum, 
não revela as perturbações sofridas no seio desta linguagem. A hermenêutica não conseguiria projetar seus tentáculos 
universais sobre os problemas da linguagem que podem ocorrer em nível individual ou interior, na matriz teórica da 
psicanálise; ou em nível sociocoletivo, na inspiração marxista. (HABERMAS, 1987 apud SILVA FILHO, 2006).
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A verdade do diálogo é o logos e este não pertence a lado nenhum, pois, a partir de sua 

constatação, passa a ser acessível a todos e sobrepuja amplamente a opinião subjetiva 

dos interlocutores.

O que a interpretação de um texto pede de um leitor é que este se torne um 

parceiro na conversação. Isso requer não só abertura dialógica, mas também 

“envolvimento”. Exercitar a hermenêutica é dialogar com o texto. O que foi transmitido na 

forma literária acorda do alheamento em que se encontrava, despertado pela realidade do 

diálogo. E esse texto, agora incorporado do conteúdo absorvido da realidade, tornar-se-á um 

novo objeto a ser apropriado por novas realidades despertadoras, em uma circularidade 

discursiva. Submetida a esses deslocamentos circulares, a obra de arte literária não passa 

ilesa. Muito ao contrário, ela possui uma relação privilegiada com a interpretação, que a 

aproxima da filosofia, afirma Gadamer (2006b).  

Um texto literário, segundo Gadamer (2006b), não é apenas suscetível de 

interpretação, mas carecedor dela. Na literatura, o lingüístico não se distancia do resultado 

obtido na compreensão. A obra literária é linguagem, mas não só significa, é aquilo que 

significa. Quando se recebe uma carta, lê-se seu conteúdo e sua função foi cumprida. Ao 

contrário, um poema não se resolve com uma única leitura. Quanto mais se conhecer um 

poema, mais se entenderá. E, assim: “[...] quanto mais o interpreto, [amplio seu significado] e, 

inclusive, se o guardo de memória, até o fundo, tanto mais me diz um poema verdadeiramente 

bom. Não se faz pobre, senão mais rico”. 38 (GADAMER, 2006b, p. 192, tradução nossa). 

Esse enriquecimento atribuído à aplicação da circularidade no exercício 

interpretativo de um poema deixa entrever a distinção característica das obras de arte. A 

experiência do belo. “Significa uma animação de todo nosso sentimento vital.” 

(GADAMER, 2006b, p.193). 

“O encontro com uma obra de arte é sempre, diria eu, como um diálogo 
fecundo, um perguntar e um responder, ou um ser perguntado e ter que 
responder; um diálogo verdadeiro, do qual algo saiu e ‘permanece’.” 39

(GADAMER, 2006b, p. 193, tradução nossa). 

38 No original: “[...] tanto más lo interpreto, lo despliego (auslege) y repliego (zusammenlege); e, incluso, si me lo sé de 
memoria, hasta el fondo, tanto más me dice un poema verdaderamente bueno. No se hace más pobre, sino más rico.” 
39 No original: “El encuentro con una grande obra de arte es siempre, diría yo, como un diálogo fecundo, un 
preguntar y un responder, o un ser preguntado y tener que responder; un diálogo verdadero, del cual algo ha 
salido y ‘permanece’.” 
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Os belos discursos da literatura clássica não levam esse nome apenas pelo fato 

de seu conteúdo ser dito de maneira bela, mas também porque belo é o que neles se diz. De 

fato, da tradição poética dos povos, devemos reconhecer que não admiramos apenas sua força 

poética, sua fantasia e arte de expressão, “[...] mas, também, e sobretudo, a verdade superior 

que fala a partir dela”. (GADAMER, VMI, p. 443). 

A apropriação dessa tradição escrita não é apenas uma parte de um mundo 

passado, mas sempre se eleva na esfera do significado que ela enuncia. Trata-se da 

“idealidade da palavra”, cujo sentido supera a própria materialidade finita e efêmera da 

sua expressão no vivido.

A distância temporal entre o texto e o leitor não significa que o texto perde seu 

caráter inovador. Segundo Iser (1996), ele apenas assume formas diferentes. Na atitude 

participante do leitor, evidencia-se o não visto no mundo real, em uma “transcendência de sua 

posição no mundo”; compreende-se algo antes não efetivo, pois não reflete a realidade dada. 

No processo de envolvimento circular, as obras literárias estudadas 

assumem um papel preponderante na abertura dialógica do intérprete. A experiência 

hermenêutica literária evidencia a força atrativa de seu discurso na apropriação de 

imagens. Antes subjetivas, elas tornam-se acessíveis à intersubjetividade e repercutem 

na produção de seu sentido. Veja-se o caso do romance de Dostoiévski (CAS), em que o 

autor apresenta personagens realistas que se revestem de uma característica verificável 

em uma avaliação subjetiva: a questão da justificação do crime cometido pelo 

protagonista, em uma resultante intersubjetiva, com a assimilação, pelo autor, de um 

consenso exarado pela sociedade na figura de Pietróvitch. 

Por isso é que, na transcendência da posição do leitor–intérprete no mundo 

encenado da obra, as abordagens gadamerianas permitem ver o “[...] emaranhado 

ontológico ou existencial e a transformação mútua, características de encontros 

interpretativos”. (MEDINA, 2007, p. 90). E esse entrelaçamento de significações 

esculpe-se como um dos indícios do compartilhamento da hermenêutica literária com a 

práxis interpretativa da escrita jurídica. Tal parece ser viabilizado pelo que Gadamer 

(VMI) chama de “fusão de horizontes”, ou seja, a junção de dimensões interpretativas de 

parceiros em conversação, sejam pessoas, ou textos. Essa fusão complementa a 

conversação, quando os juízos subjetivos são cambiáveis de forma intersubjetiva. 
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As idealidades das palavras eminentes da escrita literária e da lei 

encontram terreno favorável na mutualidade dos encontros interpretativos. As pretensões 

cognitivas do direito positivo, que assentam sua própria efetividade, e do texto literário 

entram em processo de interrogação mútua, propiciando uma compreensão 

transformadora do sentido do justo. Se os trajetos dialético e dialógico, percorridos de 

maneira diversa no corpus, sugeriram que a questão da efetividade e da positividade da 

norma é antecedida pela discussão da sua eficácia intrínseca, é porque o intérprete, já 

familiarizado com a escritura literária e, portanto, acostumado a ouvir o seu ouvido 

interior, percebeu que algo estranho se verteu em algo familiar. 

Os mecanismos do universo lógico, congruente e sistemático do discurso 

jurídico institucionalizado são postos à prova pelas indisciplinadas engrenagens do 

discurso literário, que insinuam as falhas da dogmática jurídica e confrontam a 

apropriação formal do imaginário social pela norma. 

Todas essas especulações permitem determinar, de maneira mais acurada, o 

sentido da verdade em jogo na compreensão, delineado pelo diálogo fecundo entre o texto e o 

leitor, seja na escrita literária ou na jurídica. Por extensão, na união de dimensões 

interpretativas de parceiros, que agora passará a ocorrer não só no universo do leitor e 

do texto, estarão reunidos, pelo medium, no processo circular, não a figura do leitor-

texto, mas, muito além, uma parceria entre o leitor-texto-juridico, o leitor-texto-literário, 

o leitor e os textos envolvidos.

5.3 A interligação concêntrica do discurso na construção do sentido 

Inicio esta investigação em busca da essência da circularidade discursiva no 

movimento da compreensão, retomando Gadamer (VMI), que indaga como se começa o 

trabalho hermenêutico.  

A circularidade do pensamento entre conceitos e juízos é a mesma da 

linguagem entre frases e palavras. Daí decorre uma relação estreita entre a hermenêutica, o 

caminho da linguagem; e a dialética, o caminho do pensamento. Há, aí, um processo mais

universal que abrange a essas circularidades, em um encadeamento circular crescente, onde a 

hermenêutica acontece por causa da dialética, mas onde a dialética tem obrigatoriamente de 

apropriar-se da hermenêutica para que se expresse. 
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Recorda, Gadamer (VMI), que é preciso compreender o todo a partir do 

individual e o individual a partir do todo. Trata-se de uma regra transportada da antiga 

retórica para a hermenêutica moderna. Tanto em uma como em outra subjaz uma relação 

circular: a antecipação de sentido que visa a uma compreensão explícita através do fato 

de que o todo determina as partes e estas, por sua vez, a ele.   

“A tarefa é ir ampliando a unidade de sentido compreendido em círculos 
concêntricos. O critério correspondente para a justeza da compreensão é 
sempre a concordância de cada particularidade com o todo. Se não 
houver tal concordância, significa que a compreensão malogrou.” 
(GADAMER, VMI, p. 386). 

Schleiermacher (2005), teólogo alemão, protestante, o primeiro a falar em 

envolvimento circular, afirma que a hermenêutica encontra seu solo em toda situação em 

que o homem encadeia pensamentos por intermédio de palavras. Neste plano, a 

linguagem confunde-se com o próprio pensamento.  

A dinâmica do círculo hermenêutico, para ele, estava presente tanto no 

técnico ou psicológico da interpretação quanto no gramatical, bem como na utilização 

dos métodos. Ele preocupava-se com o aspecto psicológico do intérprete, dando ênfase à 

dimensão subjetiva, em que o enfoque desloca-se do conteúdo do discurso para a 

bagagem vivencial do autor no ato criativo.  

No aspecto gramatical, o círculo pode ser visualizado em vários níveis, na 

relação entre: a palavra e a frase, na qual o sentido da palavra só pode ser percebido a 

partir do todo da frase; a frase e o discurso onde ela se insere; o discurso e a obra que o 

contém; e, finalmente, entre a obra e a língua onde ela figura, abrangendo a totalidade de 

suas obras literárias. 

A mesma circularidade entre frases e palavras, na linguagem, é a 

circularidade, entre conceitos e juízos, no pensamento. (SILVA FILHO, 2006). “O 

círculo hermenêutico é uma conseqüência imediata da interação de linguagem e 

discurso, de meditação e composição, de significado e sentido, de estrutura e estilo, de 

história e práxis que a ultrapassa [...]” (FRANK, 2006 apud SCHLEIERMACHER, 

2006, p.61-62). Na análise dessa hermenêutica “quando procuramos compreender um 

texto, não nos deslocamos até a constituição psíquica do autor, mas em direção à 

perspectiva na qual o outro conquistou sua própria opinião”. (GADAMER, VMI, p.386).
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Em Heidegger (1997), a dinâmica do círculo passa a se situar no plano 

ontológico40. Aqui a hermenêutica age revolucionariamente, pois o “ser-aí” se caracteriza 

como um “ente”, que atua a partir da “compreensão existencial” e se transmuda ao longo da 

experiência histórica. Este momento não é estático e muito menos alcançável em sua 

plenitude, pois está intimamente ligado à circularidade que também ocorre no plano da 

história e na temporalidade que lhe é inerente.  

Na visão heideggeriana, a existência do círculo é um fato inexorável, mesmo 
que o resultado da compreensão fique encurralado no problema final do “onde o início? onde 
o fim?” da dialética filosófica. Não há por que se lutar para sair do círculo, somente para 
salvaguardar a objetividade científica; o importante é abordá-lo de modo justo e correto. 
Gadamer (VMI) aponta, como solução, a “fusão de horizontes”, em uma apropriação da 
idéia da dinâmica do círculo hermenêutico de Schleiermacher (2005). 

A evolução da idéia da circularidade é atravessada pelo problema hermenêutico 
da compreensão e da interpretação. A velha tradição dividia o fenômeno hermenêutico em: 
subtilitas intellegendi, a compreensão; subtilitas explicandi, a interpretação; e subtilitas
applicandi, a aplicação, esta última durante o pietismo. Esses três momentos perfaziam o 
modo de realização da compreensão. O romantismo reconheceu o significado sistemático do 
problema hermenêutico, pugnando pela unidade interna de intelligere e explicare. Para 
Gadamer (VMI), a compreensão não precede e sim complementa a interpretação. 

Mesmo reconhecendo a inseparabilidade da compreensão e da interpretação, 
essa hermenêutica romântica coroava a interpretação psicológica, ou seja, o deciframento 
e a fundamentação da individualidade do outro. Conforme ressaltado por Gadamer (VMI), 
não há como dividir o problema hermenêutico em duas partes: a subjetividade do 
intérprete e a objetividade de sentido que se trata de compreender. A essência do próprio 
fenômeno hermenêutico compreensivo não esta na busca da subjetividade do autor do 
texto ou do autor do discurso, mas sim na persecução da coisa-em-si, a respeito da qual o 
texto ou o discurso falam. 

Ricoeur (2000) pretendeu prover sua teoria da interpretação na exposição 
da dialética da explicação e compreensão como fases de um único processo. Para isso, 
separou-a em dois tempos: um, onde o movimento ocorre da compreensão para a 
explicação e, o outro, em que a ação se inverte.

40 Gadamer (VMII) confirma que Heidegger (1997) se apoiou, para sua análise crítica e polêmica da 
compreensão, no antigo discurso sobre o círculo hermenêutico, reivindicando-o como círculo positivo, e o 
elevou a conceito em sua analítica do “ser-aí”.  
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No primeiro, o foco da discussão toma a forma de conjectura. O texto é 
uma partitura musical e o leitor, o maestro, o qual acompanha a notação. Por 
conseguinte, compreender não é apenas repetir o evento, é gerar um novo 
acontecimento, que suscitará, por sua vez, nova leitura. Então, acompanhar a notação é 
conjecturar o sentido do texto, porque a intenção do autor fica além do alcance do 
maestro, não tanto pela impossibilidade, vivida pelo intérprete, de se comunicar com a 
experiência vivencial do autor, mas por causa da natureza da intenção verbal do texto.

A transição da conjectura para a explicação ocorre pela investigação do objeto 
específico. Portanto, construir um sentido verbal de um texto é reconstruí-lo em sua estrutura 
específica, a começar de um todo. Igualmente ao que ocorre na interpretação de uma partitura, 
a estrutura, em um texto, não deriva apenas de palavras, de frases singulares, a obra passa a 
ter uma espécie de “plurivocidade”, diferente da polissemia das palavras isoladas e da 
ambigüidade das frases soltas. “A plurivocidade textual é típica das obras complexas do 
discurso e abre-as a uma pluralidade de construções.” (RICOEUR, 2000, p. 88). Essa
reconstrução da arquitetura do texto emerge de processo de circularidade. Essas enunciações 
assemelham-se às noções gadamerianas, no envolvimento de sentidos que a parte guarda com 
o todo. E na replicante circularidade que daí advém. 

Essa prática da circularidade do texto leva-me a interpolar a idéia da 

interligação concêntrica da práxis jurídica com a experiência hermenêutica das narrativas 

literárias e a detectar uma ‘pluricircularidade especular’ daí resultante.  

Em François (2005), essa ‘pluricircularidade’ ganha o nome de 

“reduplificação”. Para ele, o jogo reflexivo não pode ser confundido com a autoconsciência. 

Antes, pretende-se como uma engrenagem de construção do sentido, derivada do diálogo, 

nem sempre simétrico e harmonioso, entre diferentes discursos, consciências; e das 

potencialidades enigmáticas da escritura literária.  

“Os macacos interagem, os homens dialogam e a palavra ‘comunicação’ 
reagrupa perigosamente as duas coisas. Observaremos também que, 
nessa revirada cultural onde literatura domina, através do diálogo com 
textos de um autor ausente, Bakhtin, Rabelais ou Dostoiévski, se 
transforma o meio que dá sentido aos diálogos concretos com os quais 
nos entretemos na vida de todos os dias.” (FRANÇOIS, 2005, p. 191). 

Falar em espelhamento é citar Kristeva (1986). Ela atribui o papel de 

principal objeto da análise lingüística ao autor. E baseia-se na leitura do dialogismo 

bakhtiniano expressa no, já citado, jogo entre os textos do sujeito e do destinatário. Em 
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suas formulações sobre as dimensões ou coordenadas de espaço textual, ela distribui o 

status da palavra entre dois eixos cartesianos. O plano das abscissas, onde o autor e o 

destinatário “co-apropiam-se” da palavra do texto. E o plano das ordenadas, onde a 

relação texto-contexto é orientada por um corpus literário pré-existente. Assim, todo 

texto resulta da assimilação e transformação de outro e a noção de intertextualidade 

antepõe-se à de intersubjetividade.

“O texto como enunciado incluído na comunicação discursiva – na cadeia 
textológica – de dado campo. O texto como mônada [...], que reflete 
todos os textos [...] de um dado campo do sentido. A concatenação de 
todos os sentidos, uma vez que se realizam nos enunciados. As relações 
dialógicas entre os textos e no interior de um texto. [...] Diálogo e 
dialética.” (BAKHTIN, ECV, p. 309). 

A fim de demonstrar a desejada circularidade discursiva entre a escrita jurídica 

e a obra literária, o novo patamar da minha especulação assenta-se no aprimoramento do 

conceito de dialogismo. Aqui importa considerar não mais o especulativo e o dialético, mas o 

dialógico e o dialético.  É preciso diferenciá-los até em sua sistemática.  
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“Dialogismo substitui esses conceitos [especulativo e dialético], 
absorvendo-os dentro da noção de relação. Ele não se empenha na 
direção da transcendência, mas, antes, na da harmonia, ao mesmo tempo 
implicando uma idéia de ruptura, de oposição, de analogia, como uma 
modalidade de transformação. Dialogismo situa os problemas filosóficos 
dentro da linguagem; mais precisamente, ‘dentro da linguagem’ como 
uma correlação entre textos, como um ler–escrever que desaba numa 
lógica não-aristotélica, sintagmática, correlacional, ‘carnavalesca’.” 41

(KRISTEVA, 1986, p. 58-59, tradução nossa). 

A relação entre o autor e o destinatário parece abolir os problemas de 

causalidade e finalidade presentes na arena filosófica. As relações dialógicas que se 

instauram entre o texto jurídico e a obra literária sugerem ser capturadas por um 

redimensionamento fenomenológico, que busca reencontrar, na vivência do outro, a 

verdade na experiência da elaboração de um diálogo bakhtiniano.  

 “Um estenograma do pensamento humanístico é sempre o estenograma 
do diálogo especial: a completa inter-relação do ‘texto’, objeto de 
estudo e reflexão, e do contexto emoldurador a ser criado, que
interroga, faz objeções, etc., no qual se realiza o pensamento cognitivo 
e valorativo do cientista. É um encontro de dois textos – do texto pronto 
e do texto a ser criado, que reage; conseqüentemente, é o encontro de 
dois sujeitos, de dois autores.” (BAKHTIN ECV, p. 311). 

O texto é “reflexo subjetivo do mundo objetivo”, é expressão da 

consciência que reflete algo, diz Bakhtin (ECV). Quando o leitor se apodera do texto, 

ocorre como que uma contraposição angular de dois espelhos, em que o refletido em um 

é o reflexo do que já estava contido no outro: o leitor refletindo o reflexo da realidade, o 

texto. A compreensão do texto será “[...] sempre [...] um correto reflexo do reflexo”. 

(BAKHTIN, ECV, p. 319).  

O “reflexo do reflexo” na práxis jurídica torna-se mais factível com o 

espelhamento do imaginário social, engajado no texto ficcional, na generalidade e na 

abstração da norma jurídica, transformando-a em um reflexo mais próximo do mundo vivido.  

Para isso, excluem-se, do processo de compreensão da norma, os conceitos 

dualistas. Sobejam, então, as “noções de relação”, estas, sim, importantes na caminhada em 

direção à valoração transcendente do indivíduo e à harmonia social, em detrimento da 

transcendência dialética. Pretende-se, com isto, decantar a exacerbação da ritualística da 

41 No original: “Dialogism replaces these concepts by absorbing them within the concept of relation. It does not 
strive towards transcendence but rather toward harmony, all the while implying an idea of rupture (of opposition 
and analogy) as a modality of transformation. Dialogism situates philosophical problems within language; more 
precisely, within language as a correlation of texts, as a reading-writing that falls in with non-Aristotelian, 
syntagmatic, correlational, ‘carnivalesque’ logic.”  
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norma jurídica, que insiste numa conduta puramente monológica e reificadora da expressão 

formal da lei, em uma razão inversa ao refletido do mundo vivido, que se expressa na 

responsividade entre seu aplicador e seu destinatário. 

Uma das motivações que encontro para atingir esse objetivo proposto, de 

limpar da compreensão da norma o joio do excesso de formalismo, está no fato de nenhum 

texto em si ser puro, mesmo que, por detrás, se faça presente o sistema de linguagem. Além 

desses elementos repetíveis da langue, pululam, no texto original, outros textos singulares, 

frutos de “relações dialógicas peculiares”. (BAKHTIN, ECV).

Não há como negar a existência, então, dos mais variados mecanismos 

metajurídicos no processo de compreensão da norma, nem tampouco esquecer que, antes de 

ser ‘palavra jurídica’, ela é uma palavra do sistema da língua de modo geral e carrega em si 

todo o imaginário atribuído pelos utentes. A melhor compreensão do texto jurídico ocorrerá, 

não só no plano da materialização dos textos, na intertextualidade, como já proposto; mas no 

embate entre enunciados–discursos, na interdiscursividade.

“[...] mas o enfoque dialógico é possível a qualquer parte integrante do 
enunciado, inclusive a palavra isolada, caso esta não seja interpretada 
como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição 
semântica do outro, como representante do enunciado de um outro, ou 
seja, se ouvirmos nela a voz do outro.” (BAKHTIN, PPD, p. 184). 

  A busca da compreensão, nesse sentido, pressupõe uma realização especular na 

construção da arquitetura do texto, em um processo de circularidade, no qual as possibilidades 

finitas da palavra ganhem amplitude.  

 O manuseio da relação especular entre o literário e o jurídico, por meio de 

uma investigação do objeto da conjectura, parece assegurar a construção de um sentido 

mais abrangente. O intérprete, livre do aprisionamento monológico, encontrará, com 

certeza, uma definição mais próxima da realidade expressa no problema que busca 

solucionar. Pode-se, enfim, enriquecer o discurso jurídico, o entender, o compreender, 

mediante, apenas, o reposicionamento das consciências do intérprete, do aplicador e do 

destinatário da norma, de forma reflexiva. 

A liberdade do ser na escolha do caminho a percorrer, exercida nesse 

reposicionamento fenomenológico, situa-se nas possibilidades presentes no ato criativo, em 

que o vivido pelo intérprete ganha cor. Já o entendimento do porquê do caminho escolhido, e 

de como ele se refletirá na aporia a ser solucionada, baseia-se na multiplicidade difusa de 
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opções geradas pela dúvida com relação ao “[...] universo de conceitos, às idéias acabadas ou 

aos juízos inquestionados, com os quais, por comodidade, circunstâncias ou pragmatismo, ele 

[o intérprete] vem convivendo”. (TELLES JUNIOR, 1986, p. 69). Mas isso tem de ser 

emoldurado pela compreensão bakhtiniana do objeto estético, na representação do mundo 

pela literatura, onde a atividade ético-cognitiva pressupõe uma ética. (TEZZA, 2007). 

“[...] só em relação ao outro vivencia-se imediatamente a precariedade da 
apreensão cognitiva e da imagem puramente semântica – indiferente às 
singularidades concretas – da justificação ética, pois elas evitam o elemento 
da expressividade externa tão essencial no vivenciamento do outro por mim 
e não-essencial em mim mesmo.” (BAKHTIN, ECV, p. 38). 

A arquitetônica da circularidade discursiva pressupõe uma “arquitetônica 

do mundo na visão artística. Uma visão que ordena não só os elementos espaciais ou 

temporais, mas também os de sentido”. (BAKHTIN, ECV). É preciso que as condições 

que emolduram o contexto de aplicação da lei sejam experimentadas pelo intérprete com 

o ganho da significação estética das idéias veiculadas pela visão ética da escrita literária. 

É preciso, também, que a diretriz semântica da personagem–texto repercuta na posição 

interior do leitor–intérprete, no acontecimento único e singular de sua existência. E, 

finalmente, que a literatura nos diga alguma coisa a mais que não nos poderia dizer o 

discurso jurídico. Um excedente ético na cognição da verdade.

5.4  O além-fronteiras da arquitetônica: um ato de confiança ou de traição? 

Todo o conjunto de dados conhecidos por meio de minha experiência, como 

operador do direito, levou-me a contestar as pretensões cognitivas do direito positivo, 

assentadas na efetividade e coercitividade da norma geral e abstrata. Isso provocou um 

processo de questionamento das hermenêuticas envolvidas.   

Os cenários até aqui esboçados para uma arquitetônica da circularidade 

discursiva, a solução por mim vislumbrada, e assinalados como pontos extremos de todas as 

apropriações teóricas podem alcançar bordas traiçoeiras. Como Hermes, a hermenêutica 

domina o limiar existente na intersecção dos elementos da compreensão, entre si e com o 

texto. E, como que se apoderando das qualidades desse deus, ela se põe como a chave 

criptográfica do poder de transformação. 
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Nestas considerações finais, não me interessa repisar tópicos já discutidos. 

O que importa é investigar o além-fronteiras do terreno onde pretendi desenhar uma 

arquitetônica. Nessas beiras fenomenológicas, o que continua a provocar minha 

curiosidade é o fato de que a suposta objetividade da norma, quando confrontada com os 

mecanismos de aprimoramento da relação direito-literatura, não dá resposta às questões 

suscitadas pela subjetividade e pela intersubjetividade. Um dos principais embaraços a 

serem solvidos surge da oposição entre o social e o individual, que faz emergir dois 

importantes aspectos do dialogismo. 

“[...] o sentido do texto e a significação das palavras dependem da 
relação entre sujeitos, ou seja, constroem-se na produção e na 
interpretação de textos; [...]”  
“[...] a intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois a relação entre 
os interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, 
como também constrói os próprios sujeitos produtores do texto; [...]” 
(BARROS, 2007, p. 26) 

A asserção de que a intersubjetividade se antepõe à subjetividade não dá 
evidências, na metodologia interpretativa vigente, de ser acolhida pela hermenêutica jurídica. 
Os mecanismos determinantes da dogmática jurídica não se compadecem com a reconstrução 
da palavra “proclamada” da lei baseada em uma relação negocial entre sujeitos para a 
produção de sentido, mas numa relação de poder, em que a produção de sentido age sobre os 
sujeitos, destinatários da norma.  

Se, nessa relação, há um encontro entre o texto pronto e o texto que reage, 
há uma confluência entre dois sujeitos, dois autores. A amplitude das escolhas ou de 
caminhos da hermenêutica literária possibilita que as fronteiras entre consciências sejam 
mais perceptíveis, tornando mais solidárias as posições antagonizadas. Para que esse 
encontro seja factível, é preciso que a diretriz semântica da personagem repercuta na 
posição interior do intérprete, no acontecimento singular de sua vida e no da vida do 
texto. Logo, na vida do aplicador do direito e na vida do texto jurídico. Por esses 
motivos, tomo como provável a anteposição da intersubjetividade não só à 
subjetividade, mas também à própria objetividade da lei.  

Prossigo em minhas inquietações, desdobrando a já citada relação 
intersubjetividade–subjetividade. Toda palavra sem destinação e monológica é inútil 
como instrumento de criação. Toda voz criadora pode-se passar por uma segunda voz no 
discurso. O escritor é aquele que trabalha a língua de uma perspectiva exterior, fala 
indiretamente. Toda atitude humana deve ser interpretada a partir de sua “eventual 
expressão semiótica”. (BAKHTIN, ECV). 
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As apropriações a respeito da realidade da consciência e da interpretação 

da atitude do homem só podem ser aceitas se, entre as partes – o elaborador, o 

intérprete, o usuário da interpretação e o destinatário –, houver predisposição em se 

admitir a amplitude da capacidade interpretativa de todos os envolvidos.  

“[Assim], toda compreensão [...] começa por um ato de confiança. Tal 
confiança será, normalmente, instantânea e acrítica, mas com um 
fundamento complexo. Trata-se de uma convenção operacional que 
decorre de uma seqüência de pressuposições fenomenológicas sobre a 
coerência do mundo; a presença do significado em sistemas semânticos 
bastante diferentes e talvez até formalmente contraditórios; e a validade 
da analogia e similaridade.” (STEINER, 2005, p. 317). 

Muito embora o principal foco de Steiner (2005) seja a operação tradutória, 

falar em coerência no mundo, na presença dos significados em sistemas semânticos, não 

limitaria o ato de confiança unicamente à tradução. Redundaria, no mínimo, em investigar, 

como uma profissão de fé, a aceitação tácita da significação inicial do texto, na busca e na 

transferência do sentido da verdade; e em aceitar que há “alguma coisa lá” a ser compreendida 

e que este esforço não será em vão. (STEINER, 2005, p. 317).

Essas assertivas arriscam-se na percepção de uma multiplicidade de 

universos semânticos desarticulados. Nessas circunstâncias, poder-se-ia até duvidar da 

viabilidade prévia da compreensão. Mas, em termos hermenêuticos, sou levado a crer, 

mediante o compartilhamento de práxis interpretativas, em algo além do que a existência de 

“alguma coisa lá”. Minha opção ainda está em reafirmar a idéia bakhtiniana de que:  

“[...] o homem tem necessidade estética absoluta do outro, do seu 
ativismo que vê, se lembra, reúne e unifica, que é o único capaz de criar 
para ele uma personalidade externamente acabada [...] Tal personalidade
não existe se o outro não a cria [...]”. (BAKHTIN, ECV, p. 33). 

De Man (1990) entrevê algumas evidências de onde se localiza o além-

fronteiras do exercício hermenêutico. Assevera ele que o caminhar da outridade em direção ao 

reconhecimento do outro, do dialogismo ao diálogo, em Bakhtin (ECV), ultrapassa o desejar. 

Apesar de achar prematuro especificar como deve ocorrer este reconhecimento.

Inferir o acontecimento de um diálogo forçado, já que o desejo dos 

interlocutores estaria fora de cogitação, significaria a traição dos preceitos que fundamentam a 

teoria bakhtiniana. Em socorro a Bakhtin (ECV), de Man (1990) afirma que a discussão sobre 

o que seja realidade ou ficção, no romance, desvia a atenção da compatibilidade entre os 

discursos descritivo da poética e normativo da hermenêutica. Acredito que a reciprocidade 
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hermenêutica entre sistemas semânticos distintos impõe um desvelamento entre enunciados 

tangíveis pela consciência dos sujeitos envolvidos na relação, corroborando a anteposição da 

intersubjetividade sobre a subjetividade.  

O intérprete jurídico, ao se utilizar de experiências e significações 

proporcionadas pelas ferramentas da análise do discurso literário, pode permear o mesmo 

universo interpretativo do leitor da obra, sem que, para isso, necessite caminhar em território 

alheio, em uma reflexividade discursiva. (WHITE, 1994).  

Na práxis jurídica, esta reflexividade ocorreria desde que houvesse a 

interferência de um elemento ‘traidor’ da excessiva idealização de um direito 

inalterável, e pela sobrecarga de coerção que impregna a mente do próprio intérprete. 

Para além de “alguma coisa lá”, esse elemento de “traição” da linguagem jurídica só 

pode ser expresso no seu indulto por parte do intérprete jurídico.

Os chaveamentos dessa questão escoram-se no pressuposto de que, tanto os 

enunciados quanto os sujeitos envolvidos na práxis interagem na construção do sentido 

comum, em bases dialógicas, e “[...] na apreensão da reflexividade discursiva por meio do 

encontro de consciências”. (WHITE, 1994, p. 34). 

Os aportes de imaginação, revela Dilthey (2007), não se desenvolvem no 

vazio: devem sair de uma alma sã e poderosa, saturada de realidade, e fortalecer o melhor nos 

leitores e ouvintes, ensinando-lhes a compreender seu próprio coração, ao descobrirem a vida 

oculta. A relação entre realidade e ficção elucida a verdade aos protagonistas do exercício 

hermenêutico. O intérprete jurídico, seja pela crença no compartilhamento hermenêutico, seja 

por saturação ante os excessos da linguagem e da dogmática jurídicas, deve abandonar as 

etapas maçantes de seu caminho institucionalizado e se colocar à altura do extraordinário.

Nesse novo patamar hermenêutico, reanimado pela necessidade estética absoluta do outro, 

certamente, ele terá à disposição um instrumento privilegiado para a compreensão da vida, 

nesse além-fronteira dialógico.  
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CONCLUSÃO 

As fronteiras do discurso jurídico são delimitadoras da práxis hermenêutica 

delas decorrente. O discurso jurídico é essencialmente emoldurado pela forma. Esse 

condicionamento busca ratificar a significação discursiva no elevado grau de abstração e 

generalidade que a lei avoca para si. O paradoxo dessa noção é que o discurso normativo, 

gerador do exercício hermenêutico, ao tempo em que demonstra fortalecimento de sua 

dimensão reguladora, debilita-se ante a concretude da aparência da verdade exigida pela 

Justiça. Esse formalismo necessita ser repetidamente confirmado para que o direito 

objetivo cumpra seu papel, mas esbarra na multiplicidade de soluções possíveis plasmadas 

na diversidade de ocorrências fáticas presentes nos eventos que a questionam. 

A preponderância da forma na linguagem jurídica escamoteia significados atrás 

da essência coativa do direito. Isso repercute negativamente na generalidade e indeterminação 

de seus enunciados. Esse ocultamento restringe a compreensão das situações concretas e 

simula um resultado satisfatório, quando de sua aplicação pelos intérpretes da norma. Essa 

redução de sentido deriva da influência de conceitos, utilizados pelo elaborador no processo 

de construção de significados, que resulta em uma exegese manipulada dos enunciados legais, 

ao final imputada ao destinatário como valores realizáveis. Sob as aparências da palavra da lei 

jazem processos mentais inconscientes auto-repressores da subjetividade dos aplicadores, que 

engessam a própria estrutura discursiva. 

Esse processo não é plenamente dialético, simplesmente porque o discurso 

normativo, depois de proclamado, rechaça a possibilidade de contemplar aporias. A pretensa 

noção de clareza e perfeição, expressa pela hermenêutica jurídica, acaba por motivar a 

generalização e a indeterminação dos enunciados. Ao mesmo tempo, tem nas propositais 

lacunas e na indeterminação de certas definições legais a saída para sua realização lógica. Ao 

generalizar o destino de sua aplicação e mascarar as casuísticas não abrangíveis pelo seu 

mandamento, reforça a falsa idéia de universalismo.  

A interação de subjetividades é um elemento desprezado na elaboração de 

sentido no discurso jurídico. As subjetividades são descartadas em prol de uma construção 

unilateral e verticalizada de sentido. Portanto, seu matiz dialógico é nulo. Para alcançar 

um traçado interativo conveniente, há que se nivelar as desigualdades de poder entre o 
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legiferante e o operador da norma. Em uma situação ideal, os intérpretes deveriam ter 

soberania suficiente para escutar seu “ouvido interior” e projetar suas proposições nas 

diversas relações travadas com outros destinatários, segundo o apreendido por sua 

consciência, independente do que o legislador excluiu com a generalização.  

O texto normativo não deixa que o discurso do intérprete ou aplicador seja 

exercido fora do âmbito da inequivocidade das escolhas impostas pelos interesses do poder 

social. Nele não se admite que as construções de sentido sejam ‘ressignificadas’ sem a 

ingerência da coercitividade embutida no controle estatal. Muito pouco ou quase nada sobra 

ao intérprete, quando chamado a suprir as dificuldades de interpretação da lei.

A carência de alternativas decorre, também, de outro importante aspecto 

qualitativamente mais gravoso: a autocensura, sintoma interior da coerção. Desapercebido 

desse fato e premido por essa ‘ausência de liberdade’, o intérprete abandona seus

possíveis questionamentos sobre a legitimidade da norma. Vítima da influência que os 

detentores do poder exercem sobre a faculdade decisória dos indivíduos, passa a, 

automaticamente, replicar esse posicionamento.  

O discurso jurídico tem a pretensão de ser verdadeiro, mesmo que, muitas 

vezes, conflite com a verdade quando a validação da interpretação é imprescindível. A 

pretensão de verdade buscada na aparência da justiça é, portanto, infrutífera. Considere-

se, ainda, a estéril tentativa de demonstrar uma auto-suficiência discursiva que não 

permite o uso de outra metalinguagem senão a jurídica. Ou a recusa da aplicação do 

exercício hermenêutico no discurso do intérprete, caso ele se feche à discussão sobre a 

relação inexorável entre poder e discurso jurídico.

Uma das formas mais sutis de comprovação da inter-relação entre poder e 

discurso jurídico são as expressões indeterminadas contidas no texto legal. Admita-se serem 

elas imprescindíveis à ordem de discurso, normativa e controladora do contexto de aplicação 

da norma, já que não se podem antecipar todas as hipóteses de incidência. E ter-se-á de 

conviver com o veto à inovação e a sujeição à repetição dos mesmos enunciados reguladores. 

A expressão da verdade no discurso jurídico é sempre um manifesto de 

‘autofenomenologia’, comum a quem se satisfaz com seus próprios enunciados, e de anti-

reflexividade, em um ato de repúdio à interpenetração de subjetividades na práxis interpretativa. 



158

Como previsto por mim no início desta jornada heurística, a análise do corpus

escolhido atestou que os limites do discurso literário não restringem a práxis interpretativa 

dele resultante. Ele não se emoldura nem se justifica em formas para exprimir a ‘sua verdade’. 

O autor de uma obra literária pode chamar nossa atenção sobre enunciados discursivos que 

não havíamos percebido no mundo vivido, mesmo que o simples ineditismo do discurso 

literário não seja suficiente para emprestar-lhe a autoridade da verdade.  

É correto pensar na existência de uma verdade ‘interna’ na obra ficcional, 

desde que se tenham em mente as instâncias discursivas do próprio texto. Mas, quando se 

trata de avaliar o contexto da obra nas instâncias não-discursivas, ver-se-á que o autor não 

está livre de se emaranhar em um conflito com a verdade. Ela escapa de sua percepção e

avança por sobre a situação da realidade vivida, internaliza na obra as estruturas sociais e se 

faz relevante para a compreensão da verdade ‘externa’.

Nem toda obra literária, porém, reúne condições de excelência para fazer 

coincidir a verdade interna com a externa. Aquelas que são capazes de atingir esse plano 

de superioridade sugerem, por meio do jogo do texto, um exercício hermenêutico de 

complementação da realidade, ainda que não tenham qualquer pretensão de absolutizar a 

verdade ‘interna’.

A grandeza de uma obra literária reside na capacidade de incentivar o leitor 

a romper os liames da realidade, abstendo-se das aspirações de poder no processo de 

construção de significados. Os modelos mentais de estruturação de sentido nessas obras 

não podem chegar ao ponto de impor soluções definitivas para o desvelamento do jogo de 

compreensão. Devem, apenas, permitir variações de subjetividade na apreensão da 

verdade. Idealmente, deveriam enriquecer seu conteúdo subjetivo com os de outrem, em 

uma modelagem intersubjetiva, segundo o modelo dialógico de construção de sentido.  

Apenas essa desocultação em uma ampliação de horizontes conceituais não é 

suficiente para justificar a sobreposição do discurso literário ao jurídico. É inconcebível que 

qualquer texto, até os monumentos literários, abranja todas as contingências do mundo vivido, 

ao ponto de suprir as imperfeições, lacunas e indeterminações da norma. Não é assim que os 

deslocamentos circulares entre as hermenêuticas ocorrem.  
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A circularidade pretendida parte das relações dialógicas entre o texto 

jurídico e o literário, na pretensão de atingir um ideal de diálogo entre essas escritas. 

Um diálogo entre iguais, entre ordens de discursos despidas de qualquer ambição de 

inequivocidade, imperatividade e forma de controle sobre o intérprete. Um diálogo que 

respeita a palavra do outro, segundo formulações imagísticas de enunciados, que, em 

vez de se chocar com o discurso normativo, complementasse a missão do intérprete, ao 

construir o sentido no discurso jurídico. Um diálogo de construções mentais negociadas, 

interativas, sem o rigor da idealidade de uma norma pretensamente abstrata que finda 

por manipular as faculdades decisórias pela repetição da forma. Um encontro de 

corações, de consciências libertas do jugo de um sentido único, que, antes, não passa de 

um sentido absolutamente estranho à pretensão de justiça de cada um.

Enfim, uma fenomenologia do vivenciamento no outro, sem a influência de 

estruturas discursivas dissimuladoras das ideologias e interesses que impregnam o poder. 

Uma fenomenologia da reflexividade de sentidos buscados onde antes se encontravam apenas 

vontades discordantes. Em um aprender a partir da liberdade de pensamento. Uma verdadeira 

universalização de sentidos, agora extraída, não pela postura reducionista e excludente do 

positivista, ao desconsiderar o ideário do outro; mas, sim, pelo acréscimo de conteúdo que 

advém da aceitação do outro, de sua empiria e de sua imagística como uma parte do caminho 

que leva à compreensão de um todo mais amplo e mais próximo da verdade. 
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