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INTRODUÇÃO

Esse livro procurará formular uma nova forma de inter-
pretar o direito; esta hermenêutica é proposta enquanto uma
teoria nas mãos dos magistrados(as) capaz de compreender a
natureza ética do direito. Basicamente, atém-se a uma interpre-
tação inclusiva, reconhecida na própria constituição de sentido.
Como se constituem nossos julgamentos? São eles inclusivos?
Seria ético um direito que exclui? Se o direito procura dar um
sentido ético, não deveria ser ele inclusivo?

Inicialmente, no primeiro capítulo, procuraremos demons-
trar a impossibilidade da imparcialidade nos julgamentos. Ge-
ralmente usa-se esse termo para dizer que a pessoa está julgando
unicamente por aquilo que rege a lei, ou seja, abstém-se de qual-
quer sentimento ou inclinação partidária; esquece-se, porém, que
a própria lei foi constituída a partir de uma história, dos senti-
mentos de uma época, esquece-se que muitas leis favorecem so-
mente alguns poucos, esquece-se que elas não são eternas e se
esquece de que podem ser usadas para o interesse próprio e par-
tidário, bem dentro do guarda-chuva da lei. Isso tudo revela o
quão alienadas essas leis estão da nossa existência e que mudam
conforme caminhamos.

No segundo capítulo, passaremos a formular uma teoria
hermenêutica inclusiva, advinda da construção teórica da minha
primeira obra: Fenomenologia da Inclusividade, cuja base teórica
foi elaborada a partir dos pressupostos filosóficos dos autores
Husserl, Merleau-Ponty e Waldenfels. Iremos propor seis atitu-
des que o julgamento precisa ter para ser inclusivo. São elas: pos-
suir uma reflexão latente; estar incluído no mundo-da-vida; evitar
o fechamento de nossas teses; evitar o reducionismo dos polos
subjetivo e objetivo; promover a reversibilidade da cumplicidade
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de sentido e promover a fronteirização dos sentidos como possi-
bilidade ético-responsiva. Tais atitudes estarão envolvidas no pró-
prio caráter pessoal do julgador(a), pois nas próprias estruturas
da cognoscibilidade e na sua imbricação com o mundo-da-vida
encontraremos o sentido como possibilidade ética inclusiva. Nesse
viés, o julgamento está entrelaçado com a esfera de sentido e o
modo como se constitui esse processo de sentido.

A partir do terceiro capítulo, faremos uma interlocução com
os grandes autores do direito, a saber, Kelsen, Dworkin e Rawls.
Essa interlocução fará sua crítica, mas também apontará várias
perspectivas inclusivas que ajudarão a dar respaldo à nossa teo-
ria. Procuraremos apresentar os autores, inicialmente, sem intro-
missão, a fim de melhor visualizarmos o contexto geral de suas
teorias para, só então, construirmos um dia-logos inclusivo.

No quarto capítulo, aplicaremos a mesma metodologia do
terceiro capítulo. Em um primeiro momento, vamos apresentar
os hermeneutas famosos, Gadamer, Honneth e Lindhal; em se-
guida, faremos uma interlocução com suas obras com o propósi-
to de vislumbrar uma contribuição mais íntegra à nossa proposta
inclusiva.

O quinto capítulo fará o papel de apontar os resultados e
horizontes que se abrem à hermenêutica ao se adotar uma atitu-
de inclusiva. Desde a formação do caráter pessoal do magistrado
(a), da possibilidade da autenticidade em nossos julgamentos, do
reconhecimento do direito aos excluídos, até à sua autorrealiza-
ção social, o direito apresenta-se como uma grande possibilida-
de de transformação social. Constatamos que o direito revela uma
vocação que deve ser exercida junto ao mundo-da-vida, ajudan-
do na constituição de sentido, a partir do qual a última palavra é a
primeira de um processo de realização da justiça. Afinal, será
possível o direito sem uma hermenêutica inclusiva? A Hermenêu-
tica inclusiva apresenta-se como uma alternativa teórica para o
direito, todavia não all-inclusiveness e nem excludente.
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Capítulo I

ALIENAÇÃO E IMPARCIALIDADE

Alienação

O próprio fluxo histórico que nos trouxe até aqui inviabili-
za qualquer forma de imparcialidade. Construímos valores cul-
turais, religiosos e éticos que moldam nossa forma de pensar e
agir. Diante dessa condição, somos alienadamente formados,
inaptos à imparcialidade. Essa alienação é trabalhada por vários
autores sob óticas diversas.

O primeiro autor que trabalharemos é Heidegger, pois ele
nos apresenta um enfoque existencial, cujas perspectivas envol-
vem nossa forma de interpretar o mundo. O autor fala sobre a
nossa relação existencial de estarmos “jogados” no mundo, sem
a qual não existiríamos, revelando uma partilha significativa en-
tre o eu, o mundo e o outro que não deixa dúvidas da influência
constitutiva que mutuamente sofrem. Para Heidegger, o Dasein
(o ser existencial) não é um ser autossubjetivo/objetivo, uma vez
que é absorvido pelo mundo e pelo outro. O Dasein não é este ou
aquele, nem uma soma de ambos, mas é um self e um eles1. Isto
significa que nós vivemos no mundo entre outros no modo da
cotidianidade, compartilhando um mundo circunvizinho. Esta
absorção é entendida em termos de existência, em que o Dasein é
constitutivo, sendo junto com os outros no mundo.

1 HEIDEGGER, Martin. Being and Time. Translated by Joan Stambaugh; revised
and with a foreword by Dennis J. Schmidt. Albany: State University of  New York
Press, 2010, p. 125.



12

Para Heidegger, ser lançado no mundo significa ser ao
mesmo tempo absorvido por ele e, também, perder-se na publici-
dade do eles. Assim, cair como presa no mundo significa estar
absorvido no ser-com-um-outro2. Como estamos emaranhados
com o mundo, experimentamos tanto a autenticidade como a
inautenticidade. A autenticidade acontece quando o Dasein pro-
jeta seu ser sob possibilidades e, ao contrário, a inautenticidade
acontece quando o Dasein se aliena na absorção, fechando-se a
sua possibilidade. Ambos os conceitos são partes do ser-no-mun-
do como enredados, como uma condição existencial do Dasein.

Como o Dasein existe no modo de se revelar, ele também
mostra o fenômeno mais primordial da verdade. O Dasein está
na verdade pela revelação, pelo estar jogado, pelo projeto e por
ser presa. A verdade, a-letheia3, é revelação, e não um acordo en-
tre a sentença e o objeto. O Dasein é revelação e o é na medida em
que se revela a si mesmo. A revelação do Dasein também o apon-
ta como um projeto lançado: como sempre já pertencendo a um
lugar e tempo definidos e como sempre revelando suas próprias
possibilidades. Mostra também que ele existe como presa, como
sempre perdido no mundo, mesmo no desvelamento.

Porque o Dasein está perdido no eles, é que deve primeiro
encontrar-se onde se encontra a autenticidade possível. Desta
forma, o chamado da consciência tem o caráter de convocar o
Dasein da publicidade do eles para decidir por uma potencialida-
de do ser. A voz da consciência4, que é um discurso sem senten-
ças, silenciosamente chama o Dasein de volta ao self  de tal ma-
neira que projeta sua potencialidade, enquanto espera para ter
uma consciência. Só porque o Dasein é culpado no fundamento
de seu ser, e fecha-se a si mesmo enquanto lançado e presa, é que
a consciência é possível5. Ser um fundamento significa uma falta

2 Ibidem, § 38, p. 169
3 Ibidem, § 44, p. 210.
4 Ibidem, § 54, p. 258.
5 Ibidem, § 58, p. 275.
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constante executada pelo próprio Dasein, porque nunca se pode
ganhar mais do que o seu próprio ser. Essa falta é necessária para
que o Dasein seja o fundamento, que surge de seu próprio proje-
to. É um possível chamado contra a alienação.

Voltando na história, entre os séculos XVIII e XIX, encon-
tramos a figura de Hegel, que contribui sobremaneira para os
desenvolvimentos futuros do conceito de alienação. O autor traz
os termos Entfremdung e Entäusserung, que são os corresponden-
tes semânticos alemães para a palavra alienação. Hegel fala de
uma alienação da autoconsciência por meio da qual, esta se põe
na objetividade, estranhando-se e superando tal estranhamento
graças ao retorno ao puro pensamento. Essa alienação é vista
como a objetivação-estranhamento da abstrata autoconsciência,
a qual reencontra a si mesma apenas superando a objetividade.
Essa significação fica clara, sobretudo, na segunda parte da obra
de Hegel, intitulada Fenomenologia, na qual a consciência pura
sai de si para um momento de estranhamento que é a negação de
si e, enfim, retorna a si. Esse movimento de ruptura e ao mesmo
tempo objetivante, revela uma consciência dialética que se obje-
tiva, estranhando-se. A superação dialética dá aporte ao retorno
à pura consciência, libertando-a positivamente da alienação.

Influenciado por Hegel, Marx, nos Manuscritos econômico-
filosóficos e na Ideologia alemã, reacende a problemática da aliena-
ção, pela qual a situação de expropriação e de perda de si faz com
que o operário seja privado pelo capitalista do produto de seu
trabalho6. O operário não reconhece mais o fruto de seu traba-
lho, perde-se de si. Se o produto do trabalho não é fruto de sua
vontade, do seu controle, o produtor não se reconhece no que
produz. O produto surge como um poder separado do produtor,
como realidade que tiraniza, domina e ameaça. Antes o trabalho
era fator de objetivação dialética: o indivíduo desenvolvia-se como

6 MARX, Karl. Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844) Ergänzungsband, I.
Werke. Berlim: Dietz Verlag, 1968, pp. 511-512.
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um ser criativo, explorava suas potencialidades e via o produto
como parte de sua identidade. Segundo Marx, o homem deixa
de se humanizar, de transformar a natureza, de se objetivar nela
e de humanizá-la, fazendo dela seu corpo inorgânico. Assim, a
alienação do trabalho consiste no fato de que o trabalho é exter-
no ao operário, ou seja, não pertence ao seu ser; não há mais
realização no trabalho. O capitalismo, que se funda sobre a pro-
priedade privada, faz do operário uma mercadoria nas mãos do
proprietário. Agora, o trabalho distancia o trabalhador de sua
humanidade e, para libertá-lo, novas condições sociais precisa-
rão surgir.

O indivíduo vê-se explorado, pois vê a riqueza gerada pelo
seu trabalho ser tomada pelos proprietários dos meios de produ-
ção. O trabalhador é levado a gerar acumulação de capital e lu-
cro para uma minoria, enquanto vive na pobreza. A exploração
causada pela divisão do trabalho e o acúmulo de capital encon-
trarão sua superação através da luta de classes, que eliminará a
propriedade privada e o trabalho alienado. Nessa perspectiva,
quando desaparecer a divisão entre trabalho manual e trabalho
intelectual, e quando o trabalho vier a ser necessidade e não meio
de vida, a humanidade encontrar-se-á em suas próprias realiza-
ções. A realização humana em sua criatividade e potencialidade
norteará a saída contra a alienação.

Seria um processo de busca da autenticidade, de luta de
classes ou de retorno a si que nos libertaria da alienação? E, ten-
do se libertado, poderíamos afirmar a possibilidade da imparcia-
lidade? Marx e Hegel não viram o fim do processo dialético no
qual pautavam suas convicções filosóficas e parece que a huma-
nidade ainda está em busca de sua realização. Isso nos levaria a
crer que possuímos uma condição existencial alienante? E, se a
alienação faz parte de nossa condição humana, como buscar uma
saída? Terá a alienação algo de positivo?

Para Hegel, nossa consciência precisa sair de sua rigidez para
objetivar-se dialeticamente; para Marx, a economia influencia a
forma pela qual pensamos. Esses dois autores, embora apresen-
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tem uma saída da alienação, não conseguem justificar um mun-
do, pelo menos existente, sem ela. Heidegger, por sua vez, admi-
te uma condição alienante existencial, da qual, buscando uma
autenticidade, projeta-se o próprio ser. No entanto, se formos
considerar que vivemos em uma condição alienante, não seria o
caso de pensarmos se o próprio mundo, o corpo e os outros tam-
bém não estariam mutualmente alienados uns dos outros? Essa
possibilidade retiraria do eu a responsabilidade como o único
doador de sentido, remetendo a um sentido partilhado, a um pro-
jeto partilhado, pelo qual teríamos, doravante, uma cumplicida-
de de sentido7. Nesse enfoque e estudioso dos pensamentos de
Hegel, Marx e Heidegger, surgirá a figura de Maurice Merleau-
Ponty.

Cumplicidade de sentido

Na sua obra Fenomenologia da percepção (1945), Merleau-
Ponty estabelece um entrelaçamento no mundo-da-vida que en-
globa uma cumplicidade de sentido entre o Eu, o corpo, o mun-
do e os outros8. Merleau-Ponty começa afirmando que a tarefa
da fenomenologia seria redescobrir o contato primário com o
mundo, em outras palavras, colocar as essências novamente na
existência9. Não seria uma forma de nos afastar do mundo, nem,
tampouco, de conceber a nós mesmos como uma parte do mun-
do, enquanto simples objeto das ciências naturais: seria, isso sim,
um esforço de retornar ao mundo existente anteriormente ao
nosso conhecimento10, a um mundo que sempre já esteve lá, an-
terior a qualquer análise que possamos conferir-lhe.

7 JUNGLOS, Márcio. Complicity of  meaning and the original presence: intertwining
relationship with the life-world in Merleau-Ponty. Ludus Vitalis, vol XXII, num.
42, 2014, pp. 179-194.

8 Ibidem, p. 179.
9 MERLEAU-PONTY, Maurice. Phenomenology of  perception. Translated by Donald

A. Landes, London and New York: Routlegde. 2012, p. xx.
10 Ibidem, p. xxii.
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O mundo tem uma presença originária pela qual possui
sua própria forma de dádiva que é independente de nossa per-
cepção11; porém, nós o experienciamos e isso estabelece uma
unidade constitutiva que não pode ser unilateral, apenas com-
partilhada. Nem o corpo, nem o mundo são apenas passivos:
ambos são, também, atividade. Na experiência, ambos se inva-
dem e se deixam ser invadidos. O corpo invade as coisas com os
olhos, com as mãos, com os pés, em outras palavras, o corpo
invade as coisas com sua expressão. O corpo cognoscente12 man-
tém uma relação ao mesmo tempo passiva e ativa com o mundo.
O mundo também invade o corpo, transforma-o de novo em ve-
lho, de saudável em enfermo; enche-nos de beleza, de pavor. A
experiência entre corpo e mundo não deixa nenhum dos polos
ilesos; todos saímos feridos e curados.

Para Merleau-Ponty, o mundo não pode ser compreendido
como uma construção de nossa consciência, mas, na experiência,
encontramos uma estrutura de relações13 que nos aludem como
seres relacionais no mundo, cujo significado é compartilhado. O
mundo não opera como uma máquina isolada, nem é fator de uma
consciência solitária. Há uma simbiose14 entre corpo e mundo que
favorece um diálogo entre ambos15. Ao mesmo tempo em que o
corpo toma posse do mundo, ele próprio é possuído pelo mundo.
Os membros do corpo estão preparados para dar e receber. Por
exemplo: os olhos que consideram a beleza, também são tocados
pelo esplendor da criação, os pés que caminham, encontram as
possibilidades de sua direção no próprio chão, a mão que toca,
precisa sentir a espessura e textura do objeto e o olfato que busca o
cheiro, sente-se invadido pela riqueza dos odores.

O processo de entrelaçamento no mundo, onde encontra-
mos outros, leva consigo a expressão de uma cultura. Os atos

11 Ibidem, p. 158.
12 Ibidem, p. 295.
13 Ibidem, p. 313.
14 Ibidem, p. 331.
15 Ibidem, p. 334.
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culturais tornam-se anonimamente sedimentados no corpo, eles
penetram na medida em que interagimos no próprio mundo de
nossas vivências. Somos influenciados em nossa natureza huma-
na pelos arredores e, no meio em que vivemos, encontramos ou-
tras pessoas.

Não podemos escolher não encontrar outras pessoas, elas
estão lá antes mesmo de nosso nascimento. No questionamento
levantado por Merleau-Ponty: “Como pode a palavra Eu tornar-
se plural? [...] Como falo de um outro Eu que não seja eu mes-
mo16”? A existência de outros evita e afronta o pensamento obje-
tivo; nós não mais nos vemos como a única consciência, porque
precisamos lidar com os outros diferentemente da forma como
lidamos com os objetos. O outro não é um instrumento, mas
portador de uma história, de um corpo vivido e de um outro Eu.
Através do outro, aprendemos a perceber e a redescobrir o mun-
do e a nós mesmos no mundo entre outros. O corpo que pensa e
sente o outro quebra o pretenso mundo solipsista para revelar
um mundo compartilhado, onde vivemos entre outros, um mun-
do de possibilidades.

A possibilidade de outros emerge quando não mais conce-
bemos a consciência como uma consciência constitutiva que opera
isoladamente, como um puro ser para-si-mesmo17; ela emerge
quando restauramos sua natureza perceptiva, como um sujeito
de comportamento, como um ser-no-mundo. O corpo do outro
não é um mero fragmento do mundo, uma vez que traz sua pró-
pria elaboração, uma determinada visão e uma maneira peculiar
de lidar com as coisas no mundo.

De acordo com Merleau-Ponty, nós precisamos redesco-
brir o mundo social18 depois do mundo natural. O mundo social
é uma dimensão permanente da existência, pois estamos situa-
dos em relação a ele; ele existe silenciosamente e como uma soli-

16 Ibidem, p. 364.
17 Ibidem, p. 367.
18 Ibidem, p. 379.
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citação. Essa anonimidade significa que o mundo social não é o
mundo científico ou o mundo objetivo, mas um mundo vivido
que é social e é sempre pensado como um fundo em silêncio e
em solicitação. Anonimidade e fundo são qualidades essenciais
da presença originária (Urpräsenz)19. A anonimidade, por sua li-
berdade sem objetivação e o fundo, pela sua prontidão, apresen-
tam a situação como horizonte.

A presença originária vem como uma solicitação e nos joga
adiante na transcendência. Para Merleau-Ponty, não há trans-
cendência fora do mundo-da-vida, pois a subjetividade transcen-
dental é essencialmente uma intersubjetividade transcendental20

devido a sua relação com o outro no mundo. Assim, o outro existe
para nós como um irrecusável estilo ou coexistência, como uma
prontidão e como uma solicitação21.

O Eu, em Merleau-Ponty, reveste-se de existência, pois não
opera isoladamente. Assim, não podemos ter certeza da realida-
de apenas pensando nela, mas porque estamos em situação, en-
volvidos na experiência atual22, por exemplo: amor, ódio, desejo
recebem sua certeza a partir da própria experiência desses senti-
mentos, ou seja, pela situação na qual nos encontramos neles e
não apenas pensando neles. O cogito é envolvido de uma tessitu-
ra23, de uma carnalidade que não permite o solipsismo. Nas his-
tórias imaginativas, no retorno a um passado distante ou na ida a
um futuro longínquo, na capacidade abstrativa e na própria obje-
tivação: nada disso provaria um Eu desencarnado, apenas refor-
çaria a certeza de que não se pensa ex nihilo (do nada). Para Mer-
leau-Ponty, pensa-se a partir da existência, de uma ancoragem

19 Ibidem, p. 381.
20 Ibidem, p. 378.
21 JUNGLOS, Márcio. Complicity of  meaning and the original presence:

intertwining relationship with the life-world in Merleau-Ponty. Ludus Vitalis, v.
XXII, n. 42, 2014, p. 192.

22 MERLEAU-PONTY, Maurice. Phenomenology of  perception. Translated by Donald
A. Landes, London and New York: Routlegde, 2012, p. 402.

23 Ibidem, pp. 424, 426.
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no mundo. Merleau-Ponty não defende a ideia de um Eu preso a
um corpo, a um mundo ou ao outro, mas que essa carnalidade
traz possibilidades e não objetivações; não é um aprisionamento,
mas um caminho para a liberdade.

Existe algo a mais pelo que estaríamos essencialmente li-
gados além do mundo e de tudo o que existe dentro dele, como
objetos, pessoas, corpo, consciência, fatores econômicos, histó-
ria ou nós mesmos? Será que não existe uma relação de poder
que constrói suas verdades? E se esse é o caso, qual o caminho
apontado para a saída? É possível a liberdade?

O sentido como poder

Não poderíamos falar de alienação sem abordar as contri-
buições desenvolvidas por Michel Foucault nos seus estudos so-
bre a questão do poder. Para Foucault, não existe o poder, mas
sim relações de poder que, através de seus mecanismos, atuam
como uma força coagindo, disciplinando e controlando os indi-
víduos. Para Foucault, na modernidade, na medida em que fo-
ram mudando as relações sociais, políticas e econômicas, tam-
bém foram sendo produzidas novas relações de poder, mais ade-
quadas às necessidades do poder dominante. A questão do poder
estará presente nos temas trabalhados por Foucault como a me-
dicina, a psiquiatria, a justiça, a geografia, a sexualidade, o papel
dos intelectuais, o Estado e as prisões24.

Segundo Foucault, o poder penetra o corpo, encontrando-
se exposto no próprio corpo25 e encontra sua justificação por meio
da produção da verdade pelos intelectuais do poder. O poder é
muito mais sutil do que óbvio, possuindo artimanhas e mostran-

24 JUNGLOS, Márcio. Criação e criatividade como expressão da liberdade: uma
abordagem inclusiva em Merleau-Ponty, Foucault e Waldenfels. Kínesis, v. III, n.
06, dez. 2011, pp. 242-259.

25 FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: Microfísica do poder. Organização e
tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 146.
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do-se concreto na história. Assim, o poder não é uma função
exclusiva da repressão, da censura, da exclusão, do impedimen-
to, do recalcamento: ele também se materializa nas instituições;
a própria arquitetura revela traços da inserção do poder que po-
demos ver nas prisões, nas escolas, nos hospícios, hospitais e as-
sim por diante. O poder se faz sutil, também, na geografia, na
maneira como dividimos as terras, organizamos os lugares e de-
terminamos fronteiras. Embora o poder não possua um corpo ou
uma voz, possui, na realidade, todos os corpos e todas as vozes.

As mulheres, os homossexuais, as vítimas do racismo, ain-
da estão em processo de busca de reconhecimento de seus direi-
tos, de sua expressividade, visando a uma inclusão na sociedade.
Para Foucault, esses movimentos excluídos representam uma
resistência no contexto dos padrões estabelecidos que, por sua
vez, também produzirão seus efeitos de verdade. Foucault enxer-
ga na história as relações de poder, seus artifícios belicosos e sem
sentido, evidenciando um contraste em relação a uma história
determinística do sentido. Foucault não se atém a uma história
dos reis e de seus heróis, mas vê, também, nas margens o surgi-
mento de um novo sentido. Argumenta ele: “A relação de poder
não é relação de sentido. A história não tem sentido, o que não
quer dizer que seja absurda ou incoerente. Ao contrário, é inteli-
gível e deve poder ser analisada em seus menores detalhes, se-
gundo a inteligibilidade das lutas das estratégias, das táticas26”.
Na busca da construção da verdade, dentro dos processos histó-
ricos, encontramos uma inseparabilidade entre história e verda-
de. Nas palavras de Foucault: “a verdade é deste mundo; ela é
produzida nele graças às múltiplas coerções e nele produz efeitos
regulamentados de poder27”. Sendo a própria verdade poder, tor-
na-se necessário pensar as implicações dessa relação que estabe-
lece formas hegemônicas. Para tanto, Foucault se voltará contra
todo processo de hegemonia, seja ele cultural, econômico ou so-

26 Ibidem, p. 5.
27 Ibidem, p. 12.
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cial, como o intento de analisar as bases de sua construção para
uma possível desvinculação das hegemonias dominantes.

A obra Vigiar e punir, de Foucault, relata a história da pri-
são, seu surgimento e desenvolvimento através de um poder que
se estabelece profundamente na vida humana. Nessa obra, pode-
mos constatar a passagem dos suplícios para as fortificações da
prisão, revelando uma docilização da punição que, por sua vez,
promove uma economia política do corpo. Com as prisões, tor-
na-se possível a elaboração de sistemas disciplinares para contro-
lar os corpos, direcioná-los, exigir deles sinais visíveis de cura,
em detrimento das formas cruéis que envolviam os suplícios im-
postos aos corpos em praça pública.

Para assegurar a disciplina, cria-se nas prisões um sistema
de vigilância que se fará presente não só nas prisões, mas tam-
bém nos sistemas de ensino, nas indústrias, nos hospitais, nos
manicômios, etc. Esse sistema de vigilância se concretiza pela
construção do Panópticon, elaborado em fins do século XVIII,
pelo jurista inglês Jeremy Bentham. O Panópticon era uma gran-
de torre pela qual um vigia poderia ver os prisioneiros sem ser
visto. Escreve Foucault sobre a influência da torre de vigia para
as instituições futuras: “É suficiente então colocar um vigia na
torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um
condenado, um operário ou um escolar28”. Paralelamente a esse
processo de vigilância, segue-se uma série de processos disciplina-
res e exames usados como forma de controle, com o intuito de
desenvolver o poder sobre os corpos. Podemos perceber a concre-
tização do poder na arquitetura, no espaço público e no próprio
corpo. Embora o poder não seja um existente, é real e está presen-
te nas relações humanas e nas suas instituições, criando mecanis-
mos cada vez mais eficazes e sutis; ele cria seu próprio corpo.

Foucault faz uso de um método que lhe permite desmasca-
rar a manifestação do poder, como ele age na história. Escreve o

28 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard,
1975, pp. 201-202.



22

autor: “Trata-se de ativar saberes locais, descontínuos, desquali-
ficados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que
pretenderia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de
uma ciência detida por alguns29”. O método ao qual Foucault se
refere é o método genealógico, que não se detém tão somente
nas teorizações centralizadoras do saber, mas na nossa própria
subjetividade, formada pelos poderes históricos que nela se fa-
zem presentes. O método genealógico rompe com uma história
contínua, linear, teleológica, que buscava origens e semelhanças
entre os objetos e com as tentativas de estabelecer relações cau-
sais entre os acontecimentos. Foucault questiona o modelo de
fazer história, propondo uma escavação minuciosa nos diversos
acontecimentos dispersos e heterogêneos.

Se qualquer forma de sentido expressa poder, como Fou-
cault pretende encontrar espaço para a liberdade? Seria uma li-
berdade sem sentido? Foucault propõe um novo sujeito ético li-
vre de toda a subjetividade prescritiva. Como, então, é possível
este sujeito ético livre? Foucault apresenta a criatividade como
alternativa. É necessária uma luta que não se corrompa ou dese-
je o poder, desarmando seus dispositivos que fomentam a exclu-
são. A criatividade teria algo a ver com o fugir do controle ou
ainda, de criar novas formas de agir dentro de relações de poder,
de criar resistência ao poder. Na medida em que se consegue fu-
gir da repetitividade, ou seja, quando o sujeito muda o modo de
agir em uma situação costumeira ou em uma situação existente,
para fins de controle, agindo de modo diferente, resistindo ao
controle, torna-se um exemplo que pode ser entendido como uma
prática criativa. Foucault mostra que, na Estilística da existência, a
ascese torna-se indispensável na construção ética de cada indiví-
duo, pois ela nos liberta extrínseca e intrinsecamente, rejeitando
a ideia do indivíduo como dado, possibilitando uma autocria-

29 FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: Microfísica do poder. Organização e
tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979, p. 171.
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ção. No processo de autocriação, torna-se necessário um cuidado
de si que se desenvolverá a partir de um conhecimento de si, máxi-
ma socrática que, na leitura de Foucault, revelará um processo
de libertação. Como escreve Foucault: “não é possível cuidar de
si sem se conhecer. O cuidado de si é certamente conhecimento
de si30”.

Segundo Foucault, não basta somente romper os ferrolhos
repressivos para que o homem se reconcilie consigo mesmo, re-
encontre sua natureza ou retome contato com sua origem e res-
taure uma relação plena e positiva consigo mesmo31, como pre-
tendera Marx. Assim, a libertação não é vista como um aconte-
cimento ou um ato, mas como uma prática. Para que haja a li-
bertação, é necessária a prática, mas ela não pode se extinguir
com o ato conquistado, ela precisa ser contínua. Foucault diz
que quando um povo colonizado procura se liberar do seu colo-
nizador, esta é certamente uma prática de liberação; a liberação,
porém, não basta para definir as práticas de liberdade que serão
em seguida necessárias para esse povo. A liberação abre um campo
para novas relações de poder, que devem ser controladas por prá-
ticas de liberdade32.

As práticas de liberdade devem envolver nosso Ethos33, nossa
maneira de ser e de se conduzir, um modo de ser do sujeito e
uma certa maneira de fazer, visível para os outros. O Ethos como
o lugar da morada, como o espaço do hábito e do exercício do
bem comum não pode ser confundido com egoísmo, nem como
absorção de ideologias. Assim, o Ethos também implica uma re-
lação com os outros, pois é a cidade o lugar conveniente para
exercer uma magistratura ou para manter relações de amizade.
Segundo Foucault, o problema das relações com os outros está

30 FOUCAULT, Michel. A ética do cuidado de si como prática da liberdade. In:
Ditos & Escrito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 269.

31 Ibidem, p. 265.
32 Ibidem, p. 267.
33 Ibidem, p. 270.
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presente ao longo do desenvolvimento do cuidado de si34. No
exemplo de Foucault, o tirano é aquele que não cuida de si, pois
se deixa levar pelos vícios e é, na realidade, escravo dos seus ape-
tites. O bom soberano é precisamente aquele que exerce seu po-
der adequadamente, ou seja, exercendo ao mesmo tempo seu
poder sobre si mesmo. É o poder sobre si que vai regular o poder
sobre os outros35. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles diz que a justi-
ça passa da esfera do agir individual para o bem do outro, tor-
nando-se a maior das excelências, pois todas as outras se concen-
tram nela, de forma que se torna uma excelência completa36. O
sábio seria aquele que conduz bem sua vida em sua relação com
os outros e com a vida da cidade. Assim, o cuidado de si, que é
primordial, a ordem do cosmos e a vida da polis precisam estar em
perfeita harmonia.

Foucault constata que no pensamento grego e romano, o
cuidado de si não pode em si mesmo tender para um amor exa-
gerado por si mesmo que viria a negligenciar os outros ou, pior
ainda, a abusar do poder que se pode exercer sobre eles. Para
Foucault, o risco de dominar os outros e de exercer sobre eles um
poder tirânico decorre precisamente do fato de não ter cuidado
de si mesmo e de ter se tornado escravo dos seus próprios dese-
jos. Assim, a certeza ontológica de quem se é e de que se é capaz
como cidadão e dono da casa em um oikos, não implica qualquer
forma de abuso sobre os outros. Esse cuidado de si foi mal inter-
pretado pela história posterior, sendo posto em suspeita, inter-
pretado como origem de várias faltas morais.

Segundo Foucault, não é possível defender a ideia de que
o poder é um sistema de dominação que controla tudo e que não
deixa nenhum espaço para a liberdade, uma vez que sempre ha-
verá resistência quando se trata de poder, seja ele eficaz, ou não.

34 Ibidem, p. 271.
35 Ibidem, p. 272.
36 ARISTOTLE. Nicomachean ethics. Translated by Christopher Rowe. New York:

Oxford University Press, 2002, p. 160.
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Foucault traz o exemplo da estrutura conjugal tradicional da so-
ciedade dos séculos XVIII e XIX37, na qual não se pode dizer que
somente havia o poder do homem; a mulher podia fazer uma
porção de coisas: enganá-lo, surrupiar-lhe dinheiro, recusar-se
sexualmente. Ela se mantinha, entretanto, em um estado de do-
minação, já que tudo isso não passava de um conjunto de astúci-
as que jamais chegava a inverter a situação. No caso de domina-
ção econômica, social, institucional ou sexual, o problema é de
fato saber como vai se formar a resistência e que impacto ela
terá.

Para Foucault, sempre estaremos envolvidos em relações
de poder; isso não significa que o poder seja algo mau e que tor-
nará a liberdade impraticável, já que sempre haverá resistência e
práticas de liberdades. Se conhecer e cuidar de si envolve o ser
humano em práticas de liberdade, como escreve Foucault: “Ocu-
pa-te de ti mesmo, ou seja: constitua-te livremente pelo domínio
de ti mesmo38”, a base fulcral para o caminho da liberdade en-
contra-se, então, em uma afirmação (resistência) do próprio eu
como livre perante as múltiplas relações de poder. A própria li-
berdade é um poder. A libertação é da escravidão, do domínio,
da (a)normalidade, da subjugação, da verdade hegemônica, en-
fim, de tudo que impede a criatividade, o conhecimento de si, o
cuidado de si e as práticas de liberdade.

Existência, possibilidade e estranhamento

Poderíamos nos perguntar o que Hegel, Marx, Heidegger,
Merleau-Ponty e Foucault teriam em comum? Não possuem eles
perspectivas diferentes? Parece que todos falam de uma condi-
ção humana de alienação (estranhamento) e todos buscam uma
forma de libertação de tal alienação, ou pelo menos de certo tipo

37 FOUCAULT, Michel. A ética do cuidado de si como prática da liberdade. In:
Ditos & Escrito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 277.

38 Ibidem, p. 278.
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de alienação. Alguns são mais otimistas em relação à libertação
– talvez no fim da história, ou por uma sociedade sem classes;
outros buscam um equilíbrio entre alienação e libertação, viven-
do uma vida mais autêntica, buscando possibilidades ou reali-
zando práticas de libertação. O fato é que há um estranhamento,
visado pelos autores na história, que não nos permite viver sem
certas dimensões, como a dimensão do outro, de nós mesmos e
do mundo – a não ser que a história acabe, chegue ao seu fim,
mas aí não teríamos mais história. Outro aspecto que encontra-
mos subjacente a esses autores é a questão da familiaridade. Há
uma tensão entre o familiar e o estranho, seja na relação entre
minha consciência e o mundo, seja pelo trabalho, ou nas próprias
relações de poder.

As teses fundamentais desse livro também permearão a
mesma problemática destes autores: o estranhamento e como li-
dar com esse estranhamento. Há uma possibilidade de concilia-
ção entre estranhamento e familiaridade? Quais seriam seus li-
mites? O que de fato é familiar, e o que, de fato, é estranho?

 É muito mais confortável vivermos em um ambiente fa-
miliar, onde podemos nos sentir mais à vontade do que em um
ambiente estranho, onde nos sentimos desconfortáveis e insegu-
ros. Nossa tendência é buscar vivermos em mundo familiar e não
em um ambiente estranho. Isso acontece em todos os níveis de
nossa existência, seja em nossas rotinas diárias ou em nossos re-
lacionamentos mais complexos; seja em ideais simples ou en-
quanto processos profundamente abstratos. Todos buscamos o
conforto da familiaridade, no entanto ela pode criar um campo
de forças no qual nada do que seja estranho possa entrar, inviabili-
zando qualquer possibilidade de criatividade ou de novidade. Se-
ria um campo propício ao determinismo, ao objetivismo, a vários
dogmas, às verdades absolutas, a preconceitos e à exclusão.

Para adentramos nesse campo de pesquisa, vamos analisar
os estudos de Bernhard Waldenfels, que fez uso do fenômeno do
estranhamento como condição de possibilidade. Para o autor, o
fato de estarmos no mundo, envolvidos como nossos afazeres
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diários, viabiliza vários aspectos do estranhamento. Escreve
Waldenfels: “O estranhamento não se encontra simplesmente em
algum lugar, é semelhante a estar dormindo e estar acordado, ter
saúde e ficar doente, ser jovem ou ser velho...39”. Somos afetados
diariamente por aquilo que é estranho em vários níveis, desde ao
enxergar uma nova ave no céu, sermos surpreendidos por uma
tempestade, escutarmos uma notícia de violência no noticiário
ou até mesmo estarmos envolvidos em um desentendimento,
perdermos documentos importantes ou sermos assaltados ao
voltarmos para casa. Agora, a maneira como essas coisas nos
afetam, ou seja, a maneira como respondemos a elas, faz toda a
diferença.

Waldenfels usa a palavra alemã Fremd-heit40 (estranhamen-
to). Principalmente, Fremd significa algo que está fora do próprio
domínio, em outras palavras, o que é colocado fora ou dentro, no
grupo ou fora do grupo. Em segundo lugar, o Fremd é o que per-
tence aos outros. Significa a propriedade que alguém possui, ou
não. Fremd também pode significar o que nos parece heterogê-
neo, que evoca outro gênero, gerando sentimentos de espanto ou
de admiração. Esses três aspectos da alienidade podem ser abor-
dados como aspectos de lugar, propriedade e modo41. Para Wal-
denfels, o estranho não é uma mera oposição ao mesmo, mas é
um processo que se dá simultaneamente entre uma inclusão (Ein-
grenzung) e uma exclusão (Ausgrenzung)42 que emerge de outro
lugar. Nas Meditações cartesianas, Husserl caracteriza a experiên-
cia do estranho como: “acessibilidade do que é originalmente
inacessível43”. Assim, a experiência do outro é acessível para al-

39 WALDENFELS, Bernard. Phänomenologie des Eigenen und des Fremden. Berlin:
Akda-Verlag, 1997, p. 164.

40 WALDENFELS, Bernhard. The question of  the other. Hong Kong: The Chinese
University Press, 2007, p. 5.

41 Ibidem, p. 6.
42 Ibidem, p. 7.
43 HUSSERL, Edmund. Cartesian Meditations. Trans. D. Cairns, Hague: Nijhoff,

1997, p. 144.
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guém, porque ele está envolvido em tais experiências, mas, ao
mesmo tempo, não é algo determinável de forma que possa ser
decifrado no primeiro olhar, embora possa trazer novas possibi-
lidades para a experiência como um todo.

Quando Waldenfels diz que o estranhamento emerge em
outro lugar, não quer dizer que é algo que surge do lado de fora,
pois pode surgir de nossas próprias experiências, de nossos pró-
prios selves. Pode-se dizer que existe uma morada estranha no eu,
vivendo em outro lugar através de uma ausência encarnada44. As-
sim, o próprio e o estranho representam dimensões que podem
ser entrelaçadas pela própria experiência. A primeira dimensão
é chamada por Waldenfels estranhamento extático45 para significar
o estranhamento que pode emergir no próprio self através de um
passo para fora da vida comum, como, por exemplo, no diverti-
mento, no espanto, etc, possibilitando novas experiências. Em se-
gundo lugar, Waldenfels nomeia o estranhamento duplicado46, para
mostrar o alter ego, que não é apenas um outro eu, mas uma dupli-
cação do próprio self por meio de um outro, no sentido de que o
estranhamento próprio é reforçado por um outro eu. Assim, antes
de nos vermos, vemo-nos sendo vistos, somos abordados por al-
guém antes de abordar, sentimo-nos invadidos antes de invadir;
vemo-nos por outros olhos, que não são os nossos. Uma terceira
dimensão representa o que está além do ordinário, que ultrapas-
sa a ordem estabelecida. Essa dimensão é chamada de estranha-
mento extraordinário47, por ultrapassar a ordem estabelecida. Quan-
do este estranhamento se encontra no limite/margem do que está
deste lado ou do outro lado, trazendo a ordem para seu status
nascendi (seu surgimento), chama-se estranhamento liminal.

Waldenfels, como Heidegger, nos vê como jogados no
mundo, procurando dar sentido a nossa própria existência, toda-

44 WALDENFELS, Bernhard. The question of  the other. Hong Kong: The Chinese
University Press, 2007, p. 8.

45 Ibidem, p. 10.
46 Ibidem, p. 11.
47 Ibidem, p. 13.
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via faz uso de uma ambiguidade, defendida por Merleau-Ponty,
que inviabiliza o ser existencial como o único doador de sentido.
A relação que estabelecemos entre nosso corpo, nosso eu, o ou-
tro, o mundo, não é apenas uma relação de implicação, como
apontava Husserl, mas de reversibilidade encarnada, ou seja, o
sentido é compartilhado, há uma espécie de cumplicidade de sen-
tido. Dessa forma, Waldenfels ultrapassa a esfera do próprio, do
familiar, para buscar naquilo que é estranho, características de
possibilidade e não apenas de ameaça.

A existência é alienante. De alguma forma, sempre esta-
mos ligados tanto ao que é estranho como ao que é familiar, pois
ainda não foi criado um ser humano solipsístico. Para comprar
pão na padaria, precisamos da matemática euclidiana e da física
newtoniana, assim podemos entender as distâncias e os movi-
mentos dos corpos com precisão a fim de trazer com segurança o
pão para casa. Estradas, sinalizações, referências, tudo isso é muito
familiar, mas muito inútil quando estamos perdidos em uma flo-
resta. Waldenfels não abandona o que é familiar e nem transfor-
ma o estranho em algo familiar, ou o familiar em algo estranho,
mas busca um dia-logos entre a esfera própria e a estranha.

Parece haver uma alienação existencial entre aquilo que é
estranho e aquilo que é familiar. Seria possível vivermos sem fa-
miliaridade e estranheza? Sem ordem, sem encanto, sem surpre-
sa? Digamos que estivéssemos vivendo em uma ilha deserta: se-
ria possível a des-ordem? Ou se fosse permitido a um grupo fazer
o que quiser com uma bola, teriam total liberdade para jogar da
forma como quisessem? Seria possível um jogo sem regras?

Direito, integridade e fronteiras

Dentro dessa perspectiva da construção de regras, Ludwig
Wittgenstein traz perspectivas fundamentais e norteadoras para
as discussões contemporâneas. No §83 da sua obra Investigações
filosóficas, Wittgenstein imagina a possibilidade de pessoas se di-
vertindo num campo jogando bola de tal modo que comecem
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diferentes jogos existentes, não jogando todos até o fim; atiram a
bola para o alto ao acaso, perseguindo-se mutualmente por brin-
cadeira, atirando a bola, etc. Logo, em meio à confusão, surgirão
regras e todos começarão a segui-las, pois, na medida em que
continuam a brincadeira, estabelecem regras e as modificam con-
forme a brincadeira segue. Não só em uma brincadeira coletiva,
mas, também, na vida solitária na prisão ou no deserto, logo
criamos um sistema diário de regras, tanto para evitar a loucura,
como para evitar o marasmo da solidão. Uma das características
da humanidade é a racionalidade, e possuir racionalidade signi-
fica construir um ordenamento, multiplicar, subtrair, classificar,
fazer diferenciações e assim por diante. Assim, ao mesmo tempo
em que vivemos entre-meio (in-beween) à esfera própria e estra-
nha, não vivemos, de igual forma, sem regras.

Mais precisamente nos capítulos III e IV desse livro, apre-
sentaremos autores que farão parte do estudo teórico do direito,
apresentando suas perspectivas no que tange à interpretação jurí-
dica e seu envolvimento com as regras (normas) e princípios. Um
desses autores que se faz muito presente do século XX é Hans
Lindahl. Segundo Lindahl, a tarefa da lei seria regular o com-
portamento humano no espaço e no tempo, determinando quem
deverá fazer o quê, onde e quando. Para Lindahl, Hans Kelsen,
representante do positivismo jurídico, foi um dos poucos teóri-
cos a estudarem o direito na perspectiva das fronteiras legais.
Assim, para Kelsen, as normas legais regulam o comportamento
humano em quatro dimensões48: espacial (a lei é dada para al-
gum lugar, território), temporal (por um período de tempo), ma-
terial (conteúdo devido) e subjetiva (sujeitos devidos). Todavia,
diferente de Kelsen, Lindahl irá abordar os problemas marginais
que se encontram entre a legalidade e a ilegalidade. Tais proble-
mas surgem em relação ao que está incluído ou excluído do di-
reito. Assim, surgirá um terceiro aspecto que questionará o tem-

48 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.
Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 13.
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po da lei, a matéria da lei, o espaço da lei e o sujeito da lei. A a-
legalidade seria esse terceiro fator questionador do que estaria
incluído ou excluído do direito, apresentando uma ordem es-
tranha pela qual as quatro dimensões da ordem legal seriam
questionadas.

Na visão de Lindahl, para que haja um self  coletivo que siga
leis é necessário um fechamento49 das quatro dimensões que re-
gulam o comportamento humano, excluindo o que não faria parte
do direito (não-direito). A este ponto, Lindahl apresenta um pa-
radoxo: a inclusão de pessoas em uma dada ordem legal pressu-
põe a exclusão daquilo que não pertence à ordem legal. Esse não-
direito, no qual se opera um limite entre legalidade e ilegalida-
de, Lindahl chamará de a-legalidade. A a-legalidade traz um
questionamento fronteiriço entre aquilo que está dentro ou fora
do direito, questionando os espaços devidos, tempos devidos, con-
teúdos devidos e sujeitos devidos.

Lindahl vê o não-ordenado como uma possibilidade, pois
a a-legalidade questionadora orienta-se dentro de um reino de
possibilidades50, exortando para que o direito venha a abarcar
novas possibilidades, como novas ações conjuntas, novas formas
reveladoras de algo como algo e novos pontos normativos. A a-
legalidade exige uma resposta mediante o “ordenando”, ou seja,
mediante a ordem que se estabelece na medida em que se cami-
nha. A brincadeira de bola, à qual se predestinou total liberdade,
é responsiva, uma vez que ela responde ao clamor que se dá na
medida em que o jogo segue adiante. Tanto para Wittgenstein
como para Lindahl, há uma dinamicidade da ordem, há um “or-
denando” do direito. Wittgenstein não se preocupará com o que
está fora, mas com o que está em jogo. Todavia, para Lindahl, o
que está fora pode questionar a responsividade do que está den-
tro e o que está dentro pode questionar uma resposta estrangeira.

49 Ibidem, pp. 91-92.
50 Ibidem, p. 132.
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A a-legalidade está entre-meios (in-between), está na
(i)legalidade, ela se dá por intermédio de um dia-logos51 e não por
uma esfera determinista e objetivista. Ela vê o paradoxo inclusi-
vo/exclusivo como uma possibilidade. Não procura colocar todo
mundo dentro ou apenas um grupo, mas questiona a esfera do
que está dentro e fora para que haja uma responsividade não en-
gessada numa espécie de determinismo, mas que caminha. Esse
movimento é expressado pela necessidade de uma política da a-
legalidade que nos dará aporte para pensar, repensar e construir
novas possibilidade para o direito. A política da a-legalidade tor-
na o direito dinâmico.

Mas como o diálogo pode nos ajudar a resolver problemas
divergentes? O diálogo é algo sem regras, sem racionalização?
Ele despreza a lei? Talvez a forma como concebemos a regra, a
racionalização e como resolvemos nossos problemas é que esteja
equivocada. Não em si, mas na sua limitação, no seu reducionis-
mo. Para tanto, o autor Hans Gadamer nos auxilia a nos apro-
fundarmos no que concerne à força do diálogo. Gadamer fez
uma denúncia do mau uso que o ocidente fez da razão, tentando
abarcar a verdade através da estrutura lógica de um enunciado.
Para Gadamer, o que move o enunciado é a pergunta52; para isso,
faz um retorno aos diálogos platônicos e à origem da dialética
grega. Para compreendermos melhor a verdade de um enuncia-
do, devemos compreender a situação de pergunta que o moti-
vou. Pergunta e resposta abrangem um horizonte de compreen-
são, pois estão envolvidas em uma relação dialética, pela qual
uma remonta à outra, ambas são interpelação (Anrede)53.

Gadamer considera que o diálogo54 propulsiona a realiza-
ção da linguagem, pois essa vem a ser comunicativa, interpelan-

51 Ibidem, p. 255.
52 GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und Methode, Band 2: Hermeneutik II,

Wahrheit und Methode. Ergänzungen, Register. Tübingen: J.C.B. Morh, 1993,
p. 52.

53 Ibidem, p. 53.
54 Ibidem, p. 110.
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do os conceitos à vida. Assim, a função dialética questionadora
do diálogo traz perspectivas novas à rigidez do conceito. Gada-
mer traz a analogia do jogo55 para retratar esse acontecer/reali-
zar que se dá pela linguagem. O jogo revela-se em sua prática
lúdica, quebrando a rigidez da objetividade, como o diálogo que
se desprende de fatores determinísticos para novas possibilida-
des. Tanto em Wittgenstein como em Gadamer, o jogo apresenta
características dinâmicas pelas quais novas regras são construí-
das e estabelecidas. Porém, para Gadamer, o jogo não é apenas
visto como um exemplo pelo qual novas regras são construídas,
mas como ele pode questionar a rigidez da objetividade, da mes-
ma forma como o diálogo traz novas possibilidades ao determi-
nismo linguístico.

Segundo Gadamer, é necessário reconhecer que o caráter
de universalidade56 da linguagem requer uma constante crítica,
ou seja, na medida em que denunciamos o encobrimento da lin-
guagem, seus aspectos ideológicos, criamos a falsa ideia de uma
espécie de interpretação definitiva. Não obstante, a crença no
ideal da última palavra não condiz com a universalidade da lin-
guagem, pois está em constante transformação, em movimento,
já que a linguagem nos remete tanto para além dela mesma, como
para além da expressividade que ela apresenta, não se esgotando
no que diz, no que se traduz e no texto. A linguagem sempre
portará consigo a possibilidade do questionamento, da reflexão
sobre nossos juízos; sua universalidade denuncia nossas formas
conceituais de julgar; ela denuncia nossa soberba conceitual.

Parece que estamos alienados à nossa própria ignorância
socrática. Reconhecer nossa ignorância, perante a universalida-
de da linguagem, dá-nos a possibilidade de uma autocrítica la-
tente, uma constante reflexão sobre nossos julgamentos, sobre
nossas próprias vivências interpretativas. Como dar conta de tudo

55 Ibidem, p. 130.
56 Ibidem, p. 152.



34

isso? Como garantir a integridade de nossos julgamentos sem
excluir? Como fazer com que os excluídos possam ter seus direi-
tos reconhecidos? Será que só um Hercules poderia dar conta
dessa tarefa? Essa tarefa colossal interpretativa foi apresentada
pelo jurista Ronald Dworkin. Ele propõe um método criativo cons-
trutivo de interpretação57 pelo qual a melhor forma de interpreta-
ção é acolhida como a resposta correta. Na verdade, trata-se de
construir uma decisão correta, amparada na integridade do sis-
tema jurídico como um todo, desde suas convenções jurídicas e
seus precedentes até a atualidade contextual, extraindo princí-
pios amplos que serão personificados58 pela comunidade, funda-
mentados nos princípios de justiça, equidade e do devido proces-
so legal, visando a uma coerência no processo como um todo.
Nessa perspectiva, o juiz Hércules é qualquer mortal que aceita o
princípio de integridade, visando a uma horizontalidade históri-
ca, aberto às novas interpretações que vislumbrem o passado, o
presente e o futuro.

Uma interpretação não precisa apenas ser encaixável, mas
também justificada na prática em questão59. A fim de estabelecer
uma coerência em relação à melhor resposta possível, Dworkin
traz a ideia da integridade inclusiva60, pela qual o juiz (a) precisa
levar em conta todos os componentes do direito como integrida-
de, considerando-os como virtudes do direito, a saber, equidade,
justiça e devido processo legal. Para Dworkin, inclusividade sig-
nifica coerência das três virtudes do direito. A resposta correta,
vista sob a perspectiva da integridade, não é a última palavra, a
definitiva, mas é a última palavra para o começo do direito.

Além da inclusividade como coerência, a inclusividade tam-
bém traz uma realização do ser existencial como participante de

57 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge, Massachusetts London, England:
Harvard University Press, 1986, p. 52.

58 Ibidem, p. 225.
59 Ibidem, p. 285.
60 Ibidem, p. 405.
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um mundo comum a todos, onde se possa exercitar a criativida-
de, a dignidade e a pertença. Qual é a equidade, a justiça que
busca o ser humano? Como ele se sente reconhecido como por-
tador de direito?

Realização, sentido e inclusividade

Desacordos sempre surgirão em relação a questões funda-
mentais e suas respectivas aplicações práticas. Podemos ter uma
consciência mais universalista, utilitarista ou podemos nos pau-
tar pelo meio-termo no tocante a fundamentos e práticas; assim
sendo, fica muito difícil defender uma concepção única de justi-
ça ou equidade sob um ponto de referência comum. Todavia, o
ser existencial busca a realização e um reconhecimento frente a
uma comunidade, inviabilizando qualquer forma de relativismo
cético. Por sermos hermeneutas, somos conjuntamente seres res-
ponsivos, ou seja, respondemos e uma certa justificação nos é
cobrada. Cremos que uma realização solipsista seria impossível
devido à própria alienação existencial na qual estamos imbrica-
dos. Seres humanos procuram, também, encontrar soluções para
resolver seus problemas; respostas são inúmeras, mas uma res-
posta reducionista e não aberta a novas possibilidades seria um
contratestemunho à horizontalidade da história. Assim, se não
vivemos sozinhos, não podemos não responder, não interpretar
o mundo e, ainda, procuramos uma realização, procuramos um
reconhecimento, então, uma resposta ética que contemple esses
fatores se torna necessária.

Continuando com nossos aprofundamentos contemporâ-
neos, estudaremos o pensamento de John Rawls, ganhador do
Prêmio Nobel; ele propõe um equilíbrio reflexivo61 entre uma
concepção de bem e de justiça através de uma reflexão racional62

61 RAWLS, John. A theory of  justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of
University Press, 1971, p. 20.

62 Ibidem, p. 11.
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que faríamos em uma pura situação hipotética. Imagine que você
estivesse sob um véu de ignorância, não sabendo o lugar nem a
situação em que nasceria. Que lugar e situação escolheria para
nascer? Certamente não colocaríamos nossa preciosa vida em
risco escolhendo a violência, o preconceito ou qualquer forma
de desigualdade social sob o risco de nascermos sujeitos a esta
situação. A reflexão racional nos remeteria a princípios de justi-
ça que fomentassem a igualdade geral, respeitando as diferenças
e que todos tivessem acesso a iguais oportunidades63.

Para Rawls, nossa concepção de bem deveria estar em con-
sonância com os princípios de justiça, pois esses implicariam
vantagens para uma sociedade bem organizada, em que todos
cooperariam para a formação de um self coletivo, cujo bem pro-
porcionasse oportunidade, liberdade e igualdade para todos. A
posição original, da qual brotam os princípios de justiça, não re-
pousa somente em uma pura abstração: ela se objetiva na vida
social, onde todos trabalham para o benefício mútuo e a estabili-
dade racional da justiça como equidade.

Parece que Rawls possui um argumento muito forte com
relação à possibilidade da imparcialidade consoante os princí-
pios de justiça. Todavia, uma vez que alienados existencialmen-
te, nunca estaremos na posição original e, mediante a universali-
dade (Gadamer), que nunca será alcançada pela lógica dos con-
ceitos e os feitos racionais, nunca deixaremos de ser ignorantes.
O argumento de Rawls convoca as concepções de bem, os senti-
mentos, a educação para colaborarem com os princípios impar-
ciais da justiça, mas a consciência que nos convoca aos princí-
pios é divergente (Dworkin), ou seja, possuímos desacordos com
relação às concepções fundamentais e suas aplicações práticas.
O ser alienado existencial busca dar sentido a sua vida e, para
isso, precisa de espaço, tempo e matéria (conteúdo), ou seja, pre-
cisa de justiça na qual sua existência seja reconhecida. Ele luta
por reconhecimento.

63 Ibidem, pp. 60-61.
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Para compreendermos melhor a luta pelo reconhecimen-
to, abarcaremos, também, o pensamento atual de Axel Honneth.
Para Honneth, o indivíduo não se desvincula do social, pois para
que haja um estado de solidariedade, pressupõe-se que cada indi-
víduo esteja em condição de estimar um ao outro64. Para tanto,
Honneth vê nas relações assimétricas um pré-requisito para au-
torrealização e realização social. Nesse sentido, estimar um ao
outro assimetricamente significa ver o outro sob a luz dos valo-
res que permitem que as habilidades e traços do outro apareçam
significativamente na práxis social.

Honneth estabelece um ponto final hipotético65 de vida boa
na qual os indivíduos buscariam um reconhecimento conjunta-
mente, pois o homem não consegue amar sem a participação do
outro, ter direitos sem o outro, nem ser humano sem o outro. A
luta pelo reconhecimento mútuo, sem perder traços essenciais de
nossa individualidade, constrói as bases da autorrealização. De
certa forma, autorrealização é realização social. Nesse viés, so-
mente quando as pessoas são efetivamente reconhecidas como
portadoras de necessidades afetivas, como sujeitos que têm direi-
tos, que possuem singularidades e habilidades, contribuindo à
vida comum através de um horizonte compartilhado de valores,
é que elas podem, então, se autocompreender como indivíduos
plenamente realizados.

Entre o direito e a lei há um abismo. O magistrado(a) vê-se
nesse abismo quando busca um julgamento que precisa ser dado.
O seu julgamento nunca será imparcial; ou ele julgará a partir de
normas estabelecidas e motivadas historicamente, por meio do
devido processo legal, ou julgará a partir de convicções éticas ou
princípios. Não haveria abismo se ele/ela optasse por um dos
lados, talvez fosse muito mais confortável e familiar.

64 HONNETH, Axel. The struggle for recognition: the moral grammar of  social conflicts.
Trad. by Joel Anderson. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995, p.
129.

65 Ibidem, pp. 168-169.
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Digamos que o abismo represente um existencial que cla-
ma por reconhecimento, do qual o ser precisa ser resgatado em
seus próprios direitos e, não apenas isso, precisa sentir que é por-
tador de direito – no direito. O juiz (a), agora, quer assumir a
responsabilidade de sua magistratura, ele(a) quer uma carnalida-
de do direito, ou seja, que a essência do direito seja trazida de
volta para a existência. A grande questão será: como incluir o
abismo no direito? Como o veredito, a sentença pode resgatar a
autorrealização dentro de uma realização social? Talvez a per-
gunta seja: Como incluir sem excluir?
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Capítulo II

O MÉTODO HERMENÊUTICO
INCLUSIVO

No livro Fenomenologia da inclusividade (2014)66, já havía-
mos lançado as bases teóricas para uma inclusividade capaz de
medir o escopo inclusivo de todas as éticas já existentes, – saber
até onde elas incluem, ou não. Criamos um método fenomeno-
lógico inclusivo e nos perguntamos se existe a possibilidade de
uma ética que não seja inclusiva. Agora precisamos saber se o ser
humano, de fato, sente-se incluído; se aquela pessoa à qual é dita
ter direito à educação, à saúde, à moradia, à vida, etc, sente que
tem esses direitos. A integralidade do direito não está só na letra,
no devido processo legal, mas está no mundo-da-vida. Nessa pers-
pectiva, o direito é uma vocação por meio da qual ocorre a autor-
realização na realização social. Isso nos leva à construção de uma
hermenêutica inclusiva que venha a garantir um método inclusi-
vo a toda interpretação. Para tanto, vamos reconstruir nosso
método fenomenológico inclusivo, ampliando-o à hermenêuti-
ca. Vamos visar a uma atitude interpretativa e ao modo como ela
pode dar sentido ao ser; obviamente isso só será possível se com-
preendermos que ética e direito estão alienados um do outro.

Serão desenvolvidas seis propostas que caracterizam uma
hermenêutica inclusiva. Para o desenvolvimento das quatro pri-
meiras, inspiramo-nos nas resoluções dos paradoxos de Husserl,
apresentados em sua obra Krisis e trabalhados nos §§ 52-54; para

66 JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova
Harmonia, 2014.
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a quinta, o termo reversibilidade, retrabalhado por Merleau-Ponty,
será essencial para ampliarmos nossa concepção de inclusivida-
de; por fim, as novas perspectivas sobre o conceito de estranha-
mento em Waldenfels darão suporte a uma interpretação inclu-
siva ético-prática. Esses aspectos hermenêuticos inclusivos serão
organizados em uma tabela, a fim de termos uma rápida visão e
acesso à possibilidade de uma hermenêutica inclusiva.

Reflexão latente

Em sua obra Meditações Cartesianas, Husserl relata que não
podemos formar, por um processo de abstração, a ideia de um
fundamento para toda a ciência. Também não podemos cons-
truir nem aceitar julgamento algum que não seja derivado da
experiência67 na qual vivemos, onde as coisas aparecem por elas
mesmas, através de sua evidência própria.

Devido à atualidade do mundo, não podemos forçar um
julgamento objetivo sobre ele. Para o autor, o mundo clama seu
próprio ser (Seinsanspruch)68, não como um bloco estático, mas
como um mundo vivido (Lebensumwelt), um ser fenomenológico
(Seinsphänomen)69 no qual a evidência do mundo vem como um
campo de presença (Gegenwartsfelde), à maneira própria como se
apresenta a nós.

Para compreender essa atualidade do mundo, Husserl irá
introduzir seu método chamado epoqué ou redução fenomenológi-
ca. Esse método consiste na não-aceitação70 do que é tomado por
certo objetivamente e subjetivamente. Dessa forma, Husserl faz
emergir um Ego puro no sentido transcendental com o puro fluxo
de suas cogitações71. Assim, a evidência vem da própria dádiva do

67 HUSSERL, Edmund. Cartesianische Meditacionen und Pariser Vorträge, Second
edition. The Hague, Martins Nijhoff, 1973, § 5, p. 54.

68 Ibidem, §8, p. 58.
69 Ibidem, §8, p. 59.
70 Ibidem, §8, p. 60.
71 Ibidem, §8, p. 61.
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mundo vivido e não da pura abstração objetiva, nem do mundo
visto como um bloco estático. O que Husserl propõe é uma evi-
dência originária, pela qual a consciência e o mundo dão-se atra-
vés do próprio fluxo vivencial, através de uma vivência latente.
Consequentemente, o mundo não é nem um pedaço de nosso
Ego, nem nosso Ego é um pedaço do mundo72.

Husserl trabalha a consciência segundo os modos da estru-
tura noética e noemática73. Para compreendê-los, é necessária uma
reflexão transcendental conforme a epoqué fenomenológica. Nesse
viés, nós nos abstemos de nossa atitude natural de tomar como
certo o que é dado, a saber, aquela atitude de colocar as coisas
num sentido objetivo abstrato (noemática). Ao realizarmos essa
abstenção, eis que surge uma dádiva originária, fazendo-nos re-
conhecer a infinidade do fluxo espaciotemporal entre consciên-
cia/mundo (noético). Assim, teremos uma divisão do Ego (Ich
Spaltung)74 em relação ao reconhecimento da latência (seu lado
noético) e da objetivação abstrata (lado noemático). Por conse-
guinte, o Ego inevitavelmente está em constante latência, mas,
também, possui uma tendência objetivante, – ele vive entre-meio.

O fluxo da consciência traz consigo a implicação de uma
não-objetificação da atualidade, por meio da qual novas possibi-
lidades podem surgir. Sempre ficará algo em aberto (Offenlassen)75.
Nessas circunstâncias, a atualidade envolve suas próprias poten-
cialidades76.

A atitude que o Ego tomará frente à descoberta da redução
faz com que ele próprio desenvolva certa particularização, que
Husserl irá chamar de caráter pessoal77. Assim, a atitude de aber-
tura trazida pela epoqué, vivida pela consciência imanente do tem-
po, formando suas objetivações (noema, tipos ideais, idealiza-

72 Ibidem, §11, p. 65.
73 Ibidem, §15, p. 74.
74 Ibidem, §15, p. 73.
75 Ibidem, §19, p. 83.
76 Ibidem, §19, p. 82.
77 Ibidem, §32, p. 101.
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ções), junto a um fluxo implícito, desenvolve nosso caráter pes-
soal. Isto posto, nosso caráter pessoal é constituído em nossa ati-
tude através do próprio processo, quer por uma atitude natural
que toma por certo o tematizado, quer por uma atitude que bus-
ca novas possibilidades. Podemos dizer que nosso Ego (concre-
to)78 tem sua própria forma de constituição.

Se considerarmos a nossa vida constitutiva, ou seja, a for-
ma como desenvolvemos o nosso conhecimento sobre as coisas,
logo percebemos que possuímos uma atitude natural de assegu-
rar objetivamente o que é dado como existente contra possíveis
controvérsias. Temos uma tendência natural de estabelecermos
abstrações as quais vêm determinar certezas. Afinal, não conse-
guimos nem beber um copo de água sem ter certas certezas com
relação às medidas, pesos, distâncias, temperaturas, etc. Estas
objetivações são necessárias e não precisam ser perdidas na epo-
qué. Mas são colocadas entre parênteses a fim de encontrarmos
um fluxo originário. Na reorientação da epoqué, nada é perdi-
do79, nenhum dos interesses e fins do mundo-da-vida, também
nenhum dos fins do conhecimento, porém ela abre caminhos para
novas possibilidades, através de uma atitude que vai além daqui-
lo que é dado como é dado. Ela oportuniza uma atitude reflexiva
latente que pode reorientar o conhecimento, formando uma per-
sonalidade que reflete constantemente e não simplesmente toma
com garantido o que é dado. A atitude reflexiva latente molda o
caráter do pesquisador (a), do julgador (a) frente aos fenômenos
que se apresentam.

Com as descobertas do método fenomenológico, podemos
aferir que a primeira atitude do juiz (a) é reflexiva e essa atitude
revelará seu caráter pessoal. Ele terá a tarefa de colocar a lei sem-
pre entre parênteses, a fim de que a justiça apareça dentro da

78 Ibidem, §41, p. 117.
79 HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die

transzendentale Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie.
Husserliana VI. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1976, §52, p. 179.
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própria normatividade. Não se trata de dar uma interpretação
determinística mediante um escalonamento hierárquico norma-
tivo (Kelsen), mas de colocar todas as cartas na mesa, permitin-
do uma maior compreensão da integridade do processo. Na ati-
tude reflexiva, nada se perde, todas as cartas ficam expostas à
maneira fenomênica, ou seja, ao modo como aparecem.

O teórico do direito Dworkin, por exemplo, procurará de-
fender o direito como um conceito interpretativo80 amplo, pelo
qual os juízes com suas próprias convicções e instintos, desenvol-
vem teorias sobre a melhor interpretação, sem desmerecer o de-
vido processo legal. Segundo Dworkin, os juízes não pensam nas
leis fora do mundo em que vivem, da sociedade da qual partici-
pam, nem se despem de convicções e princípios. O direito ganha
em possibilidades quando “tudo” é colocado sobre a mesa, em
pratos limpos. Uma vez que o passado e o futuro estão unidos na
integridade do direito, estão suspensos e preparados à reflexão,
podemos construir novas possibilidades, mover inúmeras situa-
ções de perguntas possíveis sobre os enunciados evidenciados
(Gadamer). Podemos fazer mais, podemos dar melhores respos-
tas; respostas mais inclusivas.

Uma atitude reflexiva latente evidencia nossa primeira abor-
dagem de uma inclusividade não exclusiva. No momento da sus-
pensão de nossas teses, à luz reflexiva, nada é imparcial e nada é
interesseiro, tudo está em jogo, a fim de refletir sobre a melhor
forma de inclusão. Para evitarmos que a atitude inclusiva acabe
se tornando excludente, precisamos manter nossos pressupostos
em reflexão81. Tal movimento reflexivo busca a dádiva e não o
dado, ou seja, desnuda-se de preconceitos, da atitude natural de
subjetivar o mundo e do objetivismo determinista. Embora tudo
isso não se perca, nada se exclui, – pois tudo é possibilidade. Uma

80 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge, Massachusetts London, England:
Harvard University Press, 1986, p. 87.

81 JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova
Harmonia, 2014, p. 65.
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hermenêutica só é inclusiva quando se dispõe à reflexão, na qual
se consideram todos os aspectos por meio dos quais se apresenta
o fenômeno, inclusive nosso aparecer junto a ele, pois o juiz (a)
está envolvido no próprio processo, como o terapeuta se envolve
no processo de cura de seu paciente.

Inclusão no mundo-da-vida

A reflexão constante (latente) nos leva à inclusão no mun-
do-da-vida. Quando refletimos e permitimos a incorrência do
mundo como dádiva, ou seja, como seu modo de aparecer, pro-
porcionamos uma atitude que nos leva diretamente ao próprio
mundo. Para Husserl, geralmente as pessoas se enganam, pois
acreditam que a redução aos fenômenos as levaria a um afasta-
mento do mundo. Pelo contrário, a atitude reflexiva lança luz
sobre tudo aquilo que é desconsiderado por motivos teóricos ou
interesses próprios. Para o autor, colocar o mundo entre parênte-
ses significa nos abstermos de um único caminho para a possibi-
lidade de outros. Por essa razão, defendemos que o método de
redução se torna inclusivo, pois sai de sua esfera teórica racional,
para dirigir, reorientar-nos ao que é de fato dado. Nós, pela redu-
ção fenomenológica, somos reformulados (umgestaltet) em nos-
sos objetivos através do todo do sentido do ser (Seinsinn). Nas
palavras de Husserl: “O mundo é o universo aberto, o horizonte
do termini, o campo universal do que existe no qual toda a práxis
é pressuposta e, continuamente, enriquecida por seus resulta-
dos82”. Nós não saímos do mundo, mas somos por ele interpos-
to, ou seja, adentramos o próprio mundo de que nossos pressu-
postos teóricos objetivados acabam por nos afastar. Esse méto-
do, segundo Husserl, possibilita-nos a maneira daquilo que é dado
ele mesmo (derjenigen der Gegebenheitsweisen desselben83).

82 HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie.
Husserliana VI. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1976, §52, p. 180.

83 Ibidem, p. 181.



45

O primeiro passo leva necessariamente ao outro; quando a
reflexão latente se atém ao modo de aparecer dos fenômenos do
mundo, adentro à sua presença, ou seja, àquilo que aparece como
fenômeno originário. Essa atitude procura não sair do mundo, mas
entrar no mundo, em outras palavras, sair do objetivismo e do subje-
tivismo que caracterizam o conforto solipsístico84. Negar uma atitu-
de inclusiva e sua possibilidade é negar que as pessoas possam en-
frentar seus preconceitos, defender direitos igualitários e um mun-
do mais justo. Esses dois passos para que uma hermenêutica seja
inclusiva, abrem-se a possibilidades, não permitindo que se viva
apenas sobre publicidade do eles (Heidegger), do já constituído
(Husserl) ou sobre a forma de um solipsismo (Heidegger/Husserl).

No âmbito do direito, poderíamos dizer que o caráter pes-
soal do magistrado (a) dar-se-ia por intermédio de uma autenti-
cidade, pois este estaria projetando seu ser sobre possibilidades85

e não sobre a publicidade do eles. Assim, uma interpretação au-
têntica, cuja atitude estivesse voltada à ofertalidade do mundo-
da-vida, faria parte do próprio caráter do magistrado (a). Esses
dois passos, pelos quais estamos construindo as bases de uma
hermenêutica inclusiva, favorecem um caráter autêntico do her-
meneuta. Para tanto, buscar-se-ia uma interpretação na qual o fe-
nômeno se apresente em sua integridade e não sob o viés unica-
mente objetivista da lei ou da discricionariedade subjetivista.

Sempre haverá uma falta86, algo intacto, algo invisível que
provocará, convocará nossa consciência a um fundamento au-
têntico. A autenticidade interpretativa evita tanto o paradoxo in-
clusivo/exclusivo como o da alienação/liberdade, ou seja, do
incluir sem excluir e da viabilidade da liberdade, pois ela se abre
às possibilidades por intermédio de uma atitude latente. Dessa

84 JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova
Harmonia, 2014, p. 66.

85 HEIDEGGER, Martin. Being and Time. Translated by Joan Stambaugh; revised
and with a foreword by Dennis J. Schmidt. Albany: State University of  New
York Press, 2010, § 38, p. 169.

86 Ibidem, § 58, p. 275.
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forma, a inclusividade só é possível no âmbito de uma atitude
reflexiva latente que nos leve ao mundo-da-vida e não a um afasta-
mento dele. A atitude inclusiva deve fazer parte da prática do
magistrado (a) enquanto ser livre e autêntico. Foucault nos lem-
bra de que para que haja a libertação é necessária a prática, não
podendo ficar estagnada no ato conquistado, pois precisa ser con-
tínua. A libertação abre um campo para novas relações de poder,
que devem ser controladas por práticas de liberdade87. Assim,
também, a hermenêutica inclusiva é possível através de atitudes
interpretativas inclusivas; ela não para no julgamento, não for-
ma uma receita a partir da prática, pois faz parte do caráter do
magistrado (a) julgar de forma inclusiva. Ele tem a receita (pre-
cedentes), mas, pela reflexão, tem o mundo-da-vida, tem a atuali-
dade, tem a perspectiva do futuro, tem possibilidades.

Aquele que julga não está fora da justiça. Tem os mesmos
direitos de estar incluído no âmbito da justiça. Assim, deve jul-
gar com liberdade e com autenticidade, praticando uma herme-
nêutica inclusiva que revigora a justiça, tornando-a mais dinâmi-
ca e mais incluída no mundo-da-vida. Espera-se de um pai e de
uma mãe não um julgamento imparcial ou partidário, mas que
seja autêntico, como, também, não se espera que um cientista
seja imparcial ou interesseiro, mas autêntico. Afinal, que teste-
munho queremos dar aos nossos filhos e que inovação científica
queremos para o futuro da humanidade? Pautaremos nossos jul-
gamentos de forma legalista ou interesseira? A resposta definirá
o caráter ético do julgador (a), seja ele juiz (a), mãe ou cientista.

Entendemos que a melhor forma não é a legalista, nem a
interesseira, mas a inclusiva. Em nossa proposta de uma herme-
nêutica inclusiva, nada se perde, nem a lei, nem nossos interes-
ses; tudo está posto em benefício de uma justiça autêntica, que se
caracteriza por fomentar práticas de liberdade. Agora, como evi-
tar as formas interesseiras e legalistas, se nada se perde?

87 FOUCAULT, Michel. A ética do cuidado de si como prática da liberdade. In:
Ditos & Escrito. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 267.
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Evitar o fechamento de nossas teses

Para Husserl, no processo de enriquecimento do co-
nhecimento, encontramos uma objetificação que corresponde à
obra sintética do Ego, fazendo parte de seu modo de ser88. Nesse
processo de julgamento, há um lado tanto passivo como ativo
pelo qual o Ego avança constitutivamente. De acordo com Hus-
serl, duas coisas podem acontecer89: (i) pode-se seguir o processo
de determinação através do desenvolvimento passivo/ativo, ou
(ii) pode-se interromper o processo. Essa interrupção é dada pelo
seu fim (o processo encontra seu limite) ou pelo horizonte aberto
encontrado no próprio processo.

Husserl considera que a lógica ajuda a estabelecer várias
relações através de julgamentos. Se alguém vai a fundo, exami-
nando relações de comparação, associações e similaridades, che-
ga a uma repetição universal90. Porém, se alguém tiver um objeto
em sua frente, julgando-o como tal, esse perderá sua atualidade,
para-se o fluxo da própria experiência, o que possibilita um pro-
cesso de julgamento que vai além da mera comparação, associa-
ção e similaridades91. Assim, os julgamentos são constitutivos de
experiência como um todo, não são separados do fluxo da vivên-
cia psicofísica da existência. Isso significa que, em julgamentos,
temos a experiência da constituição da verdade, – uma história
sem fim92. Podemos dizer que sempre haverá uma atualidade que
escapa de nossas objetivações e que vai além delas próprias, tor-
nando a perspectiva da verdade dinâmica. Essa abordagem do
fluxo latente, impregnado por uma atualidade que nunca é esgota-
da em sua plenitude, será reatualizada pela culpa em Heidegger,

88 HUSSERL, Edmund. Analyses concerning passive and active synthesis: lectures on
transcendental logic. Netherlands, Kluwer Academic Publishers, 2001, §55 p. 299.

89 Ibidem, §56, pp. 303-304.
90 Ibidem, §65, p. 351.
91 Ibidem, §65, p. 353-355.
92 Ibidem, §65, p. 305. Ver também: JUNGLOS, Márcio. The constitution of  judgment

in Husserl’s phenomenology. Discusiones Filosóficas. Jun./Dic. 2015: 31-47.
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pelo invisível em Merleau-Ponty, pelo universal em Gadamer e
pelo estranhamento em Waldenfels.

Husserl considera que o fluxo heraclitiniano93 inviabiliza
qualquer forma de descrever, de documentar de forma definitiva
o elusivo fluxo da vida. Por essa razão, sempre haverá um não-
dito no dito, certa originalidade própria da dádiva pela qual o
mundo-da-vida se dá. Não podemos, porém, guiar nossa vida por
algo que não podemos capturar, ou seja, precisamos de objetiva-
ções, parâmetros bens estabelecidos, orientações pelas quais pos-
samos nos guiar, até porque elas também fazem parte do modo
do ser no mundo. O que o fluxo heraclitiniano nos proporciona
são possibilidades de incluir aquilo que outrora era excluído.
Compreender que há um não-dito no dito, uma originalidade
que dá sustentação a todo o lado visível de nossas teorias é profí-
cuo, dá dinamicidade aos nossos julgamentos e teorias. Imagine
que tenhamos uma crença, ou formamos um pensamento sólido
sobre algo. O que acontece? Automaticamente constrói-se um
muro fortificado do qual tudo o que não pertence a suas dimen-
sões é excluído, conforme a figura abaixo:

93 HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie.
Husserliana VI. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1976, §52, p. 181.
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É claro que precisamos de certas diretrizes, até porque es-
tamos alienados em uma organização social, participamos de
atividades em conjunto, planejamos juntos, etc., mas isso não
significa que sejam leis inquebrantáveis e que não possam ser
modificadas na medida em que caminhamos. Precisamos evitar
o fechamento de nossas teses, ou seja, deixar algo invisível a fim
de sustentar uma visibilidade inclusiva. Fechar nossas teses sig-
nifica parar todo o fluxo da consciência imanente do tempo. Sig-
nifica parar algo em latência, fazer um recorte do mundo-da-vida
e tomá-lo como o “próprio mundo da vida”.

Em uma perspectiva jurídica, Dworkin diz que o direito
sempre irá além dele mesmo, pois não pode ser esgotado em um
catálogo de regras ou em interesses próprios. Ele não vê o direito
como um território, mas como uma atitude interpretativa que
vem a ser autorreflexiva, visando a uma crítica e a uma contreti-
zação criativa em caráter dos compromissos assumidos. Como
em um romance em cadeia94, a história precisa continuar, o roman-
cista deve criar a melhor interpretação possível, como se fosse a
obra de um único autor, mesmo sendo os romancistas diferentes.
Trata-se de uma continuidade e não de um novo começo, preva-
lecendo a ideia de conjunto, objetivando um resultado integrado.
Com isso, Dworkin constata que o veredito, uma resposta correta,
a última palavra, por sua integridade, não é a melhor palavra95,
pois o direito, em sendo construtivo, mantém a latência históri-
ca. O direito é um processo, não um veredito, ou seja, o direito
não para na última palavra: ele começa na última palavra.

A inclusividade só ocorre através de uma atitude frente
àquilo que se apresenta como dádiva. O desafio do direito reside
em uma atitude inclusiva que propicie aos envolvidos a justiça.
Essa atitude deve fazer parte do caráter do juiz (a), pois revela
uma autenticidade hermenêutica que é inclusiva. Através de uma

94 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge, Massachusetts London, England:
Harvard University Press, 1986, pp. 228-232.

95 Ibidem, p. 413.
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atitude reflexiva latente, de uma inclusão no mundo-da-vida e de
uma atitude de não-fechamento de nossas teses, qualquer forma
de exclusão pode ser desnudada e a justiça pode emanar inclusi-
va. Portanto, a inclusividade só é possível mediante uma atitude
hermenêutica autêntica que deixa tudo às claras, – minhas inten-
ções e o devido processo legal.

Evitar o reducionismo dos polos subjetivo e objetivo

Esses três primeiros passos (paradoxos expostos por Hus-
serl) envolvem um fluxo temporal que necessita nossa atenção
reflexiva, uma vez que revelam uma originalidade inesgotável
presente no mundo-da-vida. Nesse patamar, onde tudo é suspen-
so, nada é descartado, pois tudo está em reflexão. Todavia, tudo,
também, é colocado fora de jogo96, todo o nosso chão seguro no
qual depositávamos confiança cega e absoluta. Aqui podemos
estabelecer uma diferença fulcral entre imparcialidade e autenti-
cidade em nossos julgamentos. A atitude imparcial procura um
julgamento objetivista centrado na lei, ou seja, procura colocar
interesses pessoais de lado em benefício exclusivo da lei. Um juiz
(a) imparcial seria aquele que julgaria a partir da tecnologia da
lei. Uma atitude autêntica não abandona a lei, nem nega sua
alienação, mas é autocrítica, ou seja, ao mesmo tempo em que
nada se perde, tudo fica fora de jogo. Basicamente, a latência
reflexiva não permite nada tomado por certo (tudo está fora de
jogo em se tratando de garantia), mas nada é perdido, pois tudo
é possibilidade. Na autocrítica autêntica, ao mesmo tempo em
que se considera tudo como possibilidade, nada é tomado por
certo. Um juiz (a) autêntico seria aquele que julga a partir do que
aparece como possibilidade, como a lei, os interesses, o ethos cul-
tural, a realização humana, a liberdade, etc.

96 HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie.
Husserliana VI. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1976, § 53, p. 182.
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Tudo é “engolido” pela epoqué, tanto a subjetividade como
a objetividade. A parte subjetiva do mundo engole, por assim
dizer, o mundo inteiro e, portanto, também, a si própria97. As-
sim, ao mesmo tempo em que tudo é exposto, tudo, também,
pode ser motivo de inquirimento. Na epoqué, nem a lógica, ne-
nhum a priori, ou qualquer demonstração filosófica no velho esti-
lo nos fornece artilharia suficiente, pois tudo fica sob o guarda-
chuva da epoqué. Na reflexão propiciada pela epoqué, começa-se
sem qualquer terreno subjacente. Cria-se, então, um terreno pró-
prio a partir da autorreflexão originária, na qual o mundo ingê-
nuo é transformado em fenômeno, ou melhor, num universo de
fenômenos98.

O mundo-da-vida, a partir do qual realizamos nossas consi-
derações e onde fundeamos nossas correlações, impõe uma hori-
zontalidade questionadora de nossos próprios interesses e das
ciências de fato. Na dimensão fenomênica do mundo, o subjeti-
vismo e o objetivismo são deslocados de sua polaridade, evitan-
do, assim, reducionismos, tanto ao polo subjetivo, como ao polo
objetivo, deslocando-se-os para a horizontalidade da vida. Tal
horizonte é imensamente maior do que qualquer subjetividade
ou objetivismo, questionando e dando a eles uma perspectiva mais
inclusiva.

Quando privilegiamos um dos polos (subjetivo/objetivo)
em nossos julgamentos, ou quando isso acontece em uma esfera
jurídica, o que constituímos, na verdade, já fora pré-determina-
do. Assim, o que há não é um julgamento, mas uma imposição.
Se mesmo com os votos contados ou com uma decisão já pré-
estabelecida se estabelece um ritual, é porque se constitui um te-
atro jurídico para justificar interesses com a roupagem da objeti-
vidade normativa. O Brasil presenciou um julgamento, no TSE,
da cassação da chapa Dilma-Temer (2017), que deixou um ar de

97 Ibidem, § 53, p. 183.
98 Ibidem, § 53, p. 185.
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impunidade na população tão grande que esta se viu usurpada
da justiça. O que houve foi uma aula de como o sentimento de
impunidade pode ser esmagador e humilhante para um povo. O
povo não se viu reconhecido, presenciou uma perda de identida-
de, perda de dignidade, perda de confiança e não se sentiu incluí-
do na horizontalidade do direito. Uma hermenêutica inclusiva
proporciona um julgamento autêntico pelo qual se evita o redu-
cionismo em benefício de uma diá-logos, procurando a melhor
forma para que a justiça se encontre reconhecida. O ritual, ou
seja, o devido processo legal serve para promover a justiça, não
para enterrá-la.

Já Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, revela que a justiça
se relaciona com pessoas e coisas, indo além da sabedoria indi-
vidual de conduzir bem a própria vida99. A justiça nasce do rela-
cionamento, de como eu sou justo com relação às coisas e às
pessoas, sendo esta relação indissociável da polis. Husserl encon-
tra a mesma dificuldade: ao mesmo tempo em que colocamos o
mundo como objeto para nós mesmos, nós somos objeto desse
mundo. Há um outro Eu perante uma comunidade de Eus que,
da mesma forma, nos transforma em fenômenos. Como em Aris-
tóteles, Husserl esbarra no problema do outro.

Para Husserl, o outro e o mundo estão implicados nos pro-
cessos constitutivos, envolvidos em uma subjetividade transcen-
dental, da qual, em última instância, o sujeito é o único doador
de sentido100. Essa implicação, defendida por Husserl, que consi-
dera o sujeito como o único doador de sentido, precisa de uma
radicalização, pois o sentido, para uma hermenêutica inclusiva,
precisa ultrapassar a barreira egológica para encontrar uma cum-
plicidade no mundo-da-vida. O outro, o mundo, o corpo e o pró-

99 Ver JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova
Harmonia, 2014, pp. 118-121.

100 HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie: eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie.
Husserliana VI. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1976, § 55, pp. 190-193.
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prio Eu não estão implicados, estão imbricados, entrelaçados,
constituem uma partilha, uma cumplicidade. Como ultrapassar
a barreira egológica, a última palavra do Eu? Como sentir que
estou incluído, não como mais um dentro, mas como cúmplice?
Como se dá a radicalização (ir até as raízes) no mundo-da-vida?
Como ser-no-mundo de forma autêntica?

Promover a reversibilidade da cumplicidade de sentido

Merleau-Ponty vai além do conceito de implicação/corre-
lação apregoado por Husserl. O sujeito não é o único responsá-
vel pela significação, uma vez que se caracteriza como cúmplice
da significação. Essa mudança traz características mais radicais
para a nossa proposta de uma hermenêutica da inclusividade.
Nesse viés, o ser perde o status de doador de sentido e assume o
de cúmplice do sentido. Em seu entrelaçamento com o mundo,
com seu corpo, com os outros e consigo mesmo, o Eu, que dá
sentido, também recebe sentido: como a mão que cumprimenta
e, ao mesmo tempo, recebe o cumprimento, assim, também, quan-
do interpretamos o mundo, somos por ele interpretados.

Na situação de julgamento, a reversibilidade ensina que
uma atitude de julgamento interesseira ou objetivista retira do
processo sua autenticidade. Faz um recorte conforme a inclina-
ção e perspectiva do magistrado (a). O juiz (a) não é o doador do
sentido, ele é parte do próprio processo interpretativo: a interpre-
tação não é dele, é dos autos do processo.

Em sua obra Fenomenologia da percepção Merleau-Ponty faz
uma crítica ao intelectualismo e ao empirismo101. Quando nos
encontramos jogados no mundo das coisas, a atitude natural per-
mite-nos a segurança de obter um real além das aparências e uma
verdade além das ilusões. O intelectualismo não questiona o va-

101 MERLEAU-PONTY, Maurice. Phenomenology of  perception. Translated by Donald
A. Landes, London and New York: Routlegde. 2012, pp. 28-51.
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lor dessas noções: ele somente confere poder a uma criatividade
universal de reconhecer a mesma verdade absoluta que o realis-
mo simplesmente deposita em uma dada natureza. O intelectua-
lismo se apresenta como uma doutrina da ciência, ele acredita
retirar suas verdades de provas matemáticas e não de evidências
simples do mundo. Todavia, não consegue entender o fato de
ideias prévias, que ficam em nossas memórias e influenciam nos-
sas ideias atuais. Para Merleau-Ponty, nossos pensamentos cla-
ros e distintos sempre nos fazem fazer uso de pensamentos previ-
amente formados por outros e pelo próprio Eu, instalando-se na
memória, ou seja, na natureza da própria mente ou em comuni-
dade de pensadores, a partir de um espírito objetivo102.

O empirismo, por seu turno, permanece na crença absolu-
ta no mundo como uma totalidade espaço-temporal de eventos,
tratando a consciência como uma região desse mundo. O empi-
rismo não se preocupa com o que acontece com o entendimento
reflexivo das coisas – o máximo que vislumbra é uma passagem
de ideias simples para complexas e que quanto mais próximas do
objeto essas ideias estão, mais próximas da verdade elas se en-
contram. É claro que essa visão, já iniciada pelos gregos, e de
acordo com a qual as ideias puras e verdadeiras determinam a
realidade, ou os próprios objetos e suas ligações determinam as
ideias, causou um grande prejuízo a nossa condição humana.
Essa separação retira-nos do mundo-da-vida. Segundo Merleau-
Ponty, fomos cortados da origem do próprio conhecimento, fo-
mos cortados da horizontalidade da experiência. É na percepção
que Merleau-Ponty encontra a imbricação necessária entre a trans-
cendência e a existência. O que faz esse elo é a própria carne, ou
seja, o corpo. O modo como percebemos o mundo a nossa volta
revela por si só uma reversibilidade que promove todo o sentido
como cumplicidade. O que a história separou por tanto tempo
agora encontra sua relação de sangue, sua carnalidade. Para

102 Ibidem, p. 42.
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Merleau-Ponty, não somos uma parte, nem um todo, mas parti-
lhamos da significação do mundo. A minha palavra no mundo
não será a primeira e certamente não será a última. Para tomar-
mos emprestada uma expressão de Dworkin, é como se a nossa
vida fosse um romance em cadeia, só que esse romance conti-
nuará depois de nós: não seremos os primeiros, nem seus últi-
mos autores. A reversibilidade revela outra coisa, uma presença
originária na própria carnalidade. Assim, partilhamos significa-
dos porque cada pessoa, cada coisa, cada corpo possui sua origi-
nalidade que enriquece toda a significação. Ignorar isso é perder
possibilidade.

Axel Honneth, membro da escola de Frankfurt, traz uma
boa contribuição para a partilha significativa quando fala das re-
lações sociais de estima assimétrica103, frisando que estas vêm a
contribuir como pré-requisito para a solidariedade. Nesse senti-
do, estimar um ao outro assimetricamente significa ver o outro
sob a luz dos valores que permitem que as habilidades e traços
do outro apareçam significativamente nas práxis sociais. Aqui, o
diferente não produz medo, mas possibilidades para a formação
da vida ética. Honneth vai além de uma tolerância passiva, pois
inspira uma preocupação sentida pelo que é individual em parti-
cular sobre as outras pessoas. Nesse sentido, a estima assimétrica
coloca o outro como uma possibilidade significativa no reconhe-
cimento mútuo de direitos. Não podemos reconhecer o outro, se
não enxergarmos suas diferenças.

É evidente que um juiz (a) não é um administrador social
que vai encontrar meios para que as pessoas vivam em harmonia
dentro de suas características assimétricas, contudo é um pesqui-
sador do direito e precisa conhecer como este deve ser exercido
entre as pessoas. Talvez resida aí uma diferença crucial entre um
pesquisador e um aplicador da lei. O pesquisador reflete sobre

103 HONNETH, Axel. The struggle for recognition: the moral grammar of  social conflicts.
Translated by Joel Anderson. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995,
p. 129.



56

possibilidades, o aplicador impõe a lei despreocupadamente. As
pessoas, no entanto, precisam ter seus direitos reconhecidos e
sentir que fazem parte desse direito, precisam sentir que fazem
parte da mesma carne do mundo que todos104. Direito significa
acesso à carne que nos liga a um mesmo corpo, embora os mem-
bros possuam suas particularidades e diferenças. Nem todo mun-
do pode ser pé, ou julgar que a mão é mais importante que seus
dedos. A diferença nos une, a indiferença nos separa. A herme-
nêutica inclusiva busca esta radicalização não prescritiva ou uti-
litarista, mas uma unidade na diferença, uma unidade radical,
ou seja, que vá até a raiz de suas diferenças.

Um julgamento autêntico apresenta possibilidades e seus
aspectos de reversibilidade; ele ultrapassa a mera letra, os inte-
resses e quaisquer inclinações sem que nada disso se perca e nada
disso se imponha. O juiz (a) não precisa deixar de ser humano
ou sair do mundo para fazer parte do processo de julgamento,
deve, porém, suportar um espaço e um tempo pelos quais os di-
reitos das partes envolvidas sejam reconhecidos, tanto de quem
acusa, como de quem é acusado. Ninguém perde totalmente seus
direitos, uma vez que existem direitos que jamais podem ser per-
didos, já que eles mantêm nossa humanidade humana, como bem
nos lembra Foucault: “No pior dos assassinos, uma coisa pelo
menos deve ser respeitada quando é punido: sua humanidade105”.
Como o julgamento atinge esse reconhecimento? Como trans-
formar nossa hermenêutica da inclusividade de tal forma prática
que venha a contribuir efetivamente para o reconhecimento da
justiça? Com a hermenêutica da inclusividade pode ser autêntica
e prática ao mesmo tempo?

104 JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova
Harmonia, 2014, p. 76.

105 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard,
1975, p. 76.
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Promover a fronteirização dos sentidos
como possibilidade ético-responsiva

Como vimos, temos uma relação carnal com o mundo, a
qual promove e sustenta toda a significação. Nossas construções
artificiais constitutivas podem inibir o fluxo espaciotemporal em
sua ofertalidade, obstruindo novas possibilidades. Daí o desafio
de fazer com que nossas teses possam continuar sensíveis à origi-
nalidade do mundo-da-vida, uma presença originária que insiste
em revelar seu valor. Defendemos que a inclusividade seria esse
caminho de possibilidade: não uma inclusividade da coisa-em-si,
mas fenomenológica, ou seja, não uma inclusividade de colocar
mais uma coisa dentro ou tudo dentro, mas aquela que cria pos-
sibilidades frente ao que aparece. A inclusividade é o exercício
prático da ética; ela exige uma atitude frente ao mundo-da-vida.
As investigações propostas por Waldenfels em relação ao estra-
nhamento tornam-se muito importantes para o desenvolvimento
de nossa hermenêutica inclusiva. Agora, a cumplicidade de sen-
tido revelará seu lado fronteiriço, no qual encontraremos um ca-
ráter ético-prático, indispensável a toda atitude inclusiva. Segun-
do Waldenfels, nossa atitude no mundo-da-vida é uma atitude res-
ponsiva por meio da qual somos comissionados a uma resposta
devido aos caracteres de desafios (Aufforderungscharaktere106) por
meio dos quais o próprio estar-entre-as-coisas-no-mundo proporcio-
na uma ofertalidade mútua de sentido. Dessa forma, não posso
não responder a esses desafios. Como diz Waldenfels: “Nenhu-
ma resposta é também uma resposta107”. Tais desafios aparecem
como clamores (Anspruch), ou seja, exigem uma resposta da qual
não podemos escapar, pois estão aí, insistentes108, clamando sua
possibilidade. É exatamente sobre esse aspecto que há uma re-

106 WALDENFELS, Bernhard. Das leibliche Selbst: Vorlesungen zur Phänomenologie
des Leibes. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000, p. 372.

107 Ibidem, p. 336.
108 MERLEAU-PONTY, Maurice. Le philosophe et son ombre. In: Signes, Paris:

Gallimard, 1960, p. 228.
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versibilidade já proposta por Merleau-Ponty à qual, agora, retor-
naremos, para compreendermos justamente esse momento de
possibilidade, advindo dos clamores que nos impõem desafios e
pelos quais ficamos impossibilitados de uma não-resposta. Essa
reversibilidade nos colocará num patamar de seres essencialmente
responsivos/interrogativos. Segundo Waldenfels: “A resposta não
está mais alta ou mais baixa em relação ao clamor, especialmen-
te ao clamor interrogativo ao qual respondemos”109. Waldenfels
procurará uma reversibilidade concernente à responsividade, pois
ela emerge (hervorgehen) já sendo interrogativa, transformando-
se em um clamor ela mesma.

A palavra clamor (Anspruch) possui vários significados em
Waldendels, dentre eles, podemos aludir ao sentido de Ethos, ou
de justiça. Nessa perspectiva, a hermenêutica deve ser responsi-
va a esse clamor que, por seu turno, não deixará o processo ileso.
A ciência do direito envolve responder aos clamores. Não pode-
mos responder aos clamores sendo imparciais ou interesseiros,
já que tal perspectiva reducionista velaria todo sentido. O juiz (a)
precisa ouvir, entender, responder aos clamores que vêm como
interrogação ao processo. Aquilo que clama exige uma resposta,
exige um direito, exige um reconhecimento. O juiz (a) vai além
da atitude natural, para se colocar frente aos desafios que lhe são
apresentados. Assim, a epoqué fenomenológica colocará as precon-
cepções entre parênteses, a fim de que os clamores não sejam si-
lenciados por uma ciência positivista ou partidária. O juiz (a) que
julga, justifica sua resposta mediante a fundamentação da lei, atra-
vés de antecedentes e de princípios de justiça. Ele está em frente a
clamores que lhe são apresentados e precisa dar uma resposta.

Waldenfels usará dois conceitos chaves para desenvolver
sua ética responsiva: clamor (demand) e resposta110. A partir deles,

109 WALDENFELS, Bernhard. Antwortregister. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994,
p. 193.

110 WALDENFELS, Bernhard. The question of  the other. The Chinese University of
Hong Kong: Hong Kong, 2007, p. 25.



59

analisará como respondemos aos clamores que vêm de algum
lugar (elsewhere), antes de qualquer determinação que possamos
fazer. Waldenfels caracterizará esse momento de tempo responsivo,
que não seria um tempo que poderíamos medir, mas um tempo
que se dá a/para quem (to whom) alguma coisa acontece111. Se-
gundo o autor, através desse acontecimento alguma coisa se tor-
na visível, audível, sensível, invadindo e deslocando nossos pres-
supostos e vontade112. Esse tempo responsivo, do que acontece
(what happens / Widerfahrnis113), é uma tentativa de elucidar que
tal acontecimento não pode ser alcançado por uma generaliza-
ção, nem por um processo unificador. Ele é sem posição, aconte-
cendo, vindo de algum lugar, fazendo surgir o movimento res-
ponsivo, sendo responsável pelas experiências que acontecem
entre nós. Não é possível estabelecermos o início nem o fim des-
se evento, havendo uma espécie de desvio causado pelo próprio
evento que traz o movimento responsivo à tona, trazendo todas
as experiências possíveis/impossíveis que acontecem entre nós
(happen between us).

Há uma luta por reconhecimento (Honneth) que clama por
justiça, fazendo parte, ou não, da lei promulgada. O grande pro-
blema da lei é também o grande problema da burocracia: por
vezes falta reconhecimento. Assim, o funcionário responsável pelo
processo burocrático vê a sua frente apenas papéis, e não o ser
humano, o qual representa o papel, como o juiz (a) que só vê a
lei, cego (a) para a humanidade. Nossa perspectiva inclusiva não
defenderia uma desburocratização ou processos mais lentos, mas
também não desprezaria sua eficácia e benefícios; o que se con-
testa é a insensibilidade a tudo o que é humano. A agilização de
processos, como a desburocratização, não tem sentido se não for
para reconhecer os aspectos mais candentes da humanidade. A
hermenêutica inclusiva visa ao reconhecimento, visa à integrida-

111 Ibidem, pp. 43-48.
112 Ibidem, p. 45.
113 Ibidem, p. 48.
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de, visa à autonomia e visa à realização da humanidade. Quando
falamos em humanidade, mencionamos, junto a ela, tudo o que
a torna plena em sua relação com o mundo-da-vida. O direito deve
ir além de colocar mais um dentro, pois as pessoas, à margem do
direito, não querem apenas entrar, querem “fazer parte”, ou seja,
querem participar da mesma carne, ter o seu sangue reconhecido
como o de qualquer outro, tão somente porque seu sangue tam-
bém é sangue, como qualquer outro sangue.

O espaço do direito não tem um começo e não tem um fim
que seja predeterminado, ele vem como um evento que acontece
entre nós. Nesse espaço que acontece, surge também o evento do
julgamento que tem caráter responsivo. Todavia, a norma tem
um espaço e um tempo determinados (Kelsen, Lindahl). Agora,
como o juiz (a) poderia julgar de tal forma que as normas con-
templassem o direito, a justiça mesma pelos quais está pautado
(a)? Como ir além do simplesmente colocar mais um dentro, para
se chegar à perspectiva de uma inclusividade autêntica?

Antes de responder a essas questões, precisamos deixar cla-
ro que quando falamos em autonomia, realização, integridade e
reconhecimento, estamos levando em consideração a reversibili-
dade, ou seja, não há autonomia, realização, integridade e reco-
nhecimento sem o outro, sem o corpo, sem o mundo e sem o Eu.
Nesse sentido, visamos a uma autonomia, uma realização, uma
integridade e a um reconhecimento autênticos, marcas centrais
de uma hermenêutica inclusiva. Essas excelências do direito tam-
bém estão sob o crivo de nosso método fenomenológico inclusi-
vo-interpretativo. Nesses termos, não pode haver autonomia so-
lipsística, nem realização solipsística, reconhecimento inclinató-
rio ou integridade esfacelada. Em nossa visão, a prática da her-
menêutica inclusiva revelará a autenticidade do direito.

A atitude interpretativa inclusiva do juiz (a) não é um ato
do juiz (a), mas do processo. O juiz (a) não ouve apenas sua cons-
ciência, ele ouve várias vozes, vários clamores. Ele precisa estar
aberto ao que está fora e não somente ao que está dentro, pois o
julgamento autêntico está imbricado em uma justiça autêntica.
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Essa reversibilidade entre a atitude interpretativa autêntica e a
justiça autêntica revela que o caráter do juiz (a) está entrelaçado
com a autenticidade da justiça. Portanto, a justiça não está na
coisa, nem na consciência, ambas precisam estar entrelaçadas.

Quando Waldenfels contempla os limiares fronteiriços do
sentido, propondo empurrar às fronteiras (Grenzen stösst114) o pró-
prio constituído, vê uma atitude ético-prática voltada às possibi-
lidades, não buscando a eliminação dos problemas, mas possibi-
lidades por meio deles advinda115. Nesses termos, a inclusividade
só acontece, no campo da possibilidade, quando o estranhamen-
to é visto como uma possibilidade e não como uma ameaça. Te-
mos a tendência de considerar o diferente, o estranho, o anormal
como uma ameaça ao sistema constitutivo e logo tratamos de
prover meios de saná-los. Waldenfels, imbuído de uma atitude
aberta frente aos desafios que são apresentados, não apenas de
um olhar que vê ameaças, mas um olhar que vê possibilidades,
dará um caráter ético-prático que alude a novas perspectivas éti-
cas. Lindahl busca esse viés, apontado por Waldenfels, a fim de
elevar o direito a um patamar de possibilidades que vem do que
está fora da lei, como uma contribuição para o que está dentro
da lei. Assim, o horizonte da lei encontra luzes fora de suas fron-
teiras, tornando familiar o que antes era estranho. A inclusivida-
de é a arte de familiarizar-se com o estranho, não de eliminá-lo,
mas de lançar luzes. De alguma forma, estamos sempre incluí-
dos entre a familiaridade e a estranheza.

É claro que seria muito mais fácil julgar a partir da objeti-
vidade ou de nossos interesses, mas ser um cientista, um pesqui-
sador do direito, exige integridade, exige herculicidade. É um tra-
balho infindo – a reflexão lateja constantemente e busca autenti-
cidade. Essa autenticidade dá-se fenomenologicamente a partir

114 WALDENFELS, Bernhard. In den Netzen der Lebenswelt. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1985, p. 29.

115 Ver JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova
Harmonia, 2014, p. 51.



62

do que acontece ou, nas palavras de Waldenfels, a partir do even-
to. Para Waldenfels, o que acontece entre nós faz toda a diferen-
ça, pois exige uma resposta independente de nossa posição ou
pressuposições. O evento vem antes de tudo isso e se torna repre-
sentativo para a ética. O evento ético exige justiça, exige reco-
nhecimento. Ele causa um deslocamento originário no tempo
(originäre Zeitverschiebung116), um acontecer de variadas possibili-
dades. Aquilo que acontece de forma inusitada, desde um aci-
dente, um momento de depressão, até a situação de injustiça ou
de desrespeito em relação aos nossos direitos, faz emergir um
clamor por reconhecimento, uma resposta ética. O direito torna-
se dinâmico a partir de um deslocamento de sua normatividade.
O magistrado (a) sempre está dentro e fora da lei, pois conta sua
reflexão, não a lei.

O que faz com que duas pessoas que teriam tudo para se
separar, se unam? – Pode ser uma porção de coisas, como amor,
afinidades, pontos de vista em comum e assim por diante. Seja lá
o que for, uma coisa sempre acontecerá: as fronteiras que as se-
paravam foram derrubadas. Houve um deslocamento daquilo que
antes era estranho para elas, já que aquilo que as separava, não
as separa mais. Como isso aconteceu? Houve uma fronteiriza-
ção dos sentidos, ou seja, o limite foi questionado não só por
uma reflexão, mas, também, por uma ação. Na fronteirização
considera-se tanto o lado interno quanto o externo do constituí-
do, assim como o modo de sua constituição. Quando fronteiras
são eliminadas, a reflexão se torna prática. A mudança da lei
ocorre da mesma forma. Inúmeros podem ser os motivos dessa
mudança, desde a justiça à corrupção. Todavia, uma coisa sem-
pre acontece: o limite fronteiriço, através do qual fronteiras esva-
necem, foi questionado.

O evento dá ao juiz (a) a possibilidade de ver as linhas fa-
lhas da lei, suas fendas, suas tensões. Isso trará ao direito um

116 WALDENFELS, Bernhard. Schattenrisse der Moral. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 2006, p. 99.
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caráter dinâmico. Mas qual a diferença entre uma mudança cor-
rupta e uma mudança justa? Em palavras mais simples: como
saber se o direito está sendo dinamizado positivamente em favor
da justiça, ou negativamente, em favor da injustiça? A nossa res-
posta é: o que de fato é autêntico, não pode ser corrompido. A
autenticidade não é oriunda de uma noção de bem, ou de uma
ética religiosa, nem se precisa traçar um paralelo, ou buscar um
equilíbrio entre ela e o conceito de bem. A origem da autentici-
dade vem do entrelaçamento entre reflexão e prática, daquilo
que emerge entre nós e que se coloca em pratos limpos.

Acreditamos que uma hermenêutica é inclusiva na sua au-
tenticidade quando tudo está exposto, quando tudo se torna frá-
gil e, ao mesmo tempo, forte, aberto e disposto a mudanças. Nes-
se sentido, apresentamos nosso método hermenêutico inclusivo
em um quadro, além das atitudes indispensáveis a uma inclusão
autêntica. Arriscaríamos dizer que não há como uma ética pres-
supor inclusividade, se não estiver envolvida nas atitudes eluci-
dadas. São elas:

Hermenêutica Inclusiva

Atitude inclusiva 1. Possuir uma reflexão latente.

Atitude inclusiva 2. Incluir o mundo da vida.

Atitude inclusiva 3. Evitar o fechamento de nossas teses.

Atitude inclusiva 4. Evitar o reducionismo dos polos sub-
jetivo e objetivo.

Atitude inclusiva 5. Promover a reversibilidade da cumpli-
cidade de sentido.

Atitude inclusiva 6. Promover a fronteirização dos senti-
dos como possibilidade ético-responsiva.

O que a nossa maneira de interpretar propõe é a possibili-
dade de um direito autêntico imbricado em uma hermenêutica
igualmente autêntica. Não defendemos nenhuma teoria específi-
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ca; o que procuramos fazer é ampliar a inclusividade através de
atitudes e práticas advindas de forma autêntica. Com isso, apre-
sentamos alguns questionamentos: é possível uma ética que não
seja inclusiva? Se o direito envolve ética, não seria mais excelente
se ele buscasse uma autenticidade em seus julgamentos? Não se-
ria a justiça autêntica e inclusiva em sua essência? E se é assim,
não estaríamos diante da elaboração de um método fomentador
de tais perspectivas?
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Capítulo III

HERMENÊUTICA JURÍDICA

Esse capítulo será destinado ao estudo de três autores do
direito teórico, a saber, Hans Kelsen (1881-1973), John Rawls
(1921-2002) e Ronald Dworkin (1931-2013). Inicialmente, vamos
expor as bases pelas quais os autores expuseram suas teses e, após,
faremos uma interlocução com eles à luz do método hermenêu-
tico inclusivo. Poderíamos dizer seguramente que esses autores
trouxeram grandes contribuições para o âmbito da interpretação
jurídica que ainda se fazem presentes nas discussões atuais sobre
a natureza do direito. Dessa forma, procuraremos apresentar um
resumo de suas principais obras a fim de compreendermos suas
linhas argumentativas e sua visão teórica do direito como um
todo. Em seguida, vamos nos envolver com uma discussão com
os autores com o intuito de encontrar perspectivas, semelhanças
e traçarmos críticas, buscando novas possibilidades de interpre-
tação.

Teoria do direito de Hans Kelsen

Hans Kelsen, em sua obra Teoria pura do direito, diz que a
teoria pura é uma teoria do direito positivo, tendo a pretensão
não de ser uma ordem legal específica, mas um direito positivo
geral que oferece uma teoria da interpretação. Caracteriza-se
como pura, porque descreve somente o direito e exclui tudo o
que se situa fora do seu escopo. Para tanto, Kelsen removerá, do
escopo do direito, disciplinas tais como a psicologia, a sociolo-
gia, a ética e teorias políticas que, embora apresentem relações
próximas, são de prerrogativas diferentes, evitando o que cha-
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mará de sincretismo metodológico117 que obscurece a essência da
ciência do direito.

Kelsen faz uma diferenciação entre os significados dos atos
objetivos e subjetivos. O significado subjetivo de um ato nem sem-
pre coincide com o significado objetivo, ou seja, o significado de
um ato subjetivo nem sempre expressa o significado da lei. Como
a norma confere significado legal (ou ilegal) ao ato, ela serve de
esquema de interpretação118. No exemplo de Kelsen, o fato de exis-
tir contratos entre comerciantes resulta do fato de existir tal possi-
bilidade prevista no código civil, assim como testamentos só exis-
tem em sua forma prevista e permitida. Portanto, o que vem a ser
compreendido como ciência do direito provém do caráter norma-
tivo legal, pelo qual certos atos são considerados legais ou ilegais.

Por normas, Kelsen entende que significamos que algo de-
verá ser (ought to be), deverá acontecer, devemos agir de tal for-
ma. Por consequência, a palavra dever é usada para expressar o
significado normativo de um ato direcionado através do com-
portamento de outros, contendo um comando, permissão, auto-
rização.

Outra diferenciação importante para Kelsen é a diferença
entre normas e atos de vontade. Para Kelsen, norma é um dever,
mas o ato de vontade é um “ser”119. Assim, o resultado de minha
vontade não necessariamente significa que o outro deverá agir
de tal forma ou, melhor dizendo, o fato de eu querer algo, não
significa que deverá ser assim. Essa diferença impossibilita que
um dever seja reduzido a um “ser”. Para melhor ilustrar essa
diferença, Kelsen traz o exemplo do gangster e do oficial do im-
posto de renda. Embora ambos possam exigir que pessoas devol-
vam dinheiro, somente o oficial tem o direito de fazê-lo, pois
pode comandar, é-lhe permitido e autorizado. Até o costume só

117 KELSEN, Hans. Pure theory of  law. Translated by Max Knight. 5 ed. New Jersey:
The Lawbook Exchange, LTD., 2008, p. 1.

118 Ibidem, p. 4.
119 Ibidem, p. 5.



67

é constituído como um ato objetivo, se a constituição do grupo
social o institui.

A norma torna-se válida se ela representa um dever e não
um “ser”120. Entretanto, para Kelsen, é necessário fazer uma dis-
tinção entre a validade de uma norma e sua eficácia. A eficácia
de uma norma revela o grau de força representada por ela, o quan-
to as pessoas a levam em conta, ou não. Para que uma norma
não perca seu caráter de validade, faz-se necessário, pelo menos,
um grau mínimo de eficácia121.

Outro aspecto, com relação à validade da norma, é o en-
tendimento de que ela é constituída no espaço e no tempo122.
Kelsen afirma que o conteúdo da norma se refere a acontecimen-
tos ocorridos no espaço e no tempo, sendo a validade da norma
geral ou particular. Isto significa que a norma é válida num tem-
po e lugar específico; que o comportamento, por ela determina-
do, tem espaço somente em algum lugar e em algum tempo. Kel-
sen também expõe a esfera temporal da validade de uma norma,
distinguindo entre o tempo anterior e posterior do decreto da
norma123, dando o exemplo de que no período nacional socialis-
ta alemão assassinatos eram legalizados, contudo, foram, poste-
riormente, qualificados como delitos. Portanto, uma norma pode,
retroativamente, anular a validade de uma norma anterior.

Segundo Kelsen, é importante observarmos que a validade
da norma sempre terá uma esfera pessoal e material que são in-
separáveis, podendo ser tanto limitadas como ilimitadas. Assim,
a validade da norma poderá envolver indivíduos específicos, ou
gerais; poderá, também, envolver coisas dentro de um limite (por
exemplo: territorial), ou gerais.

Fugindo da esfera dos pressupostos do “ser”, o comporta-
mento recebe um valor positivo ou negativo, não por ser deseja-

120 Ibidem, p. 10.
121 Ibidem, p. 11.
122 Ibidem, p. 12.
123 Ibidem, p. 13.
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do ou não desejado, mas por se conformar, ou não, com a nor-
ma. Novamente, a diferença entre eficácia e validade vem à tona
aqui. Por exemplo: se na punição há várias determinações em
relação à duração da pena, não é porque uma determinação se
conforma em maior ou menor grau com a punição do que a ou-
tra, mas porque se trata de uma questão de eficácia, e não de
validade – uma punição pode ser mais eficaz do que a outra,
entretanto, não significa que é menos válida. Dessa forma, não
se pode medir a validade de uma norma em termos de causa e
efeito, mas sua eficácia, sim.

Para Kelsen, eficácia e validade são cruciais para com-
preendermos a ordem social124, pois esta representa uma ordem
normativa que comanda o comportamento humano numa rela-
ção direta ou indireta com outros, sendo pautada pelo direito e
pela moral. Assim, recompensas e punições são consideradas em
termos de eficácia para a manutenção da validade da ordem so-
cial. Kelsen traz o exemplo da fala de Jesus com relação ao rela-
cionamento do homem/mulher para com seu próximo125. Mes-
mo que Jesus diga que não devemos pagar o mal com o mal, mas
com o bem, este mandamento não é desprovido de sanções, pois
estas seriam cobradas nos céus. Como a ordem social é estabele-
cida por uma comunidade que aprova ou desaprova comporta-
mentos gerais e específicos, sanções acabam sendo centrais para
tal ordenamento.

A lógica do direito

Kelsen considera a ordem como um sistema de normas
cuja unidade provém de uma lógica a partir da qual novas pos-
sam ser constituídas, ficando evidente que as validades dessas
normas subsequentes estão vinculadas a uma norma básica126.

124 Ibidem, p. 24.
125 Ibidem, p. 27.
126 Ibidem, p. 31.
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Portanto, as subsequentes normas devem ser interpretadas à luz
de uma norma básica, chamada de constituição127 que, por seu
viés, é estabelecida como um conjunto de normas objetivas váli-
das e os indivíduos, que a estabeleceram, são autoridades consti-
tucionais.

Sendo as normas válidas previstas dentro de uma ciência
estabelecida por um sistema, a saber, a constituição, temas como
a paz, o amor, ou até mesmo a justiça não podem ser critérios da
coercibilidade da norma, porque poderiam estar vinculados a
interesses particulares, tais como a políticas específicas ou a gru-
pos religiosos. A norma precisa de coercibilidade para sua eficá-
cia e, mesmo que contenha obrigações legais sem estipular atos
coercivos, tornam-se, mesmo assim, dependentes de atos coerci-
vos. Kelsen diz que mesmo se o assassinado seja estabelecido
como causador da morte de outro indivíduo, precisará estar co-
nectado a um outro artigo que diga, por exemplo: “se alguém
cometer assassinato, a corte autorizada deverá impor pena de
morte128”. Disso resulta que uma ordem legal precisa ser caracte-
rizada como uma ordem coerciva, mesmo que nem todas as nor-
mas estipulem atos coercivos, todavia se revelam dependentes
destes para sua eficácia.

O direito é uma ordem coerciva, ou seja, uma ordem nor-
mativa que busca promover um certo comportamento, anexan-
do ao seu oposto um ato coercivo social organizado, enquanto a
moral é uma ordem social sem sanções, atendo-se à aprovação
ou desaprovação dos atos comportamentais129. Para Kelsen, a
relação entre direito e moral não é de conteúdo, mas de forma130.
Portanto, não podemos atrelar qualquer conteúdo ao direito, afir-
mando ser este a paz, a justiça, ou impondo qualquer moralida-
de universal, pois em assumindo a existência de um postulado

127 Ibidem, p. 47.
128 Ibidem, p. 58.
129 Ibidem, p. 62.
130 Ibidem, p. 65.
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moral, pressupõe-se uma moralidade universal, determinada pelo
seu conteúdo, que seja comum a todos os sistemas morais. A
relação formal entre direito e moral dá-se pelo dever ser, pois am-
bas se caracterizam por sua normatividade, a saber, uma ordem
social pela qual deve-se comportar de determinada maneira. Kel-
sen estabelece que a Teoria pura do direito rejeita a tese de que o
direito, por natureza, é moral e que uma ordem social imoral
não é uma ordem legal131. Para o autor, isto pressuporia uma
ordem moral absoluta, válida em todos os tempos e lugares. Não
obstante, Kelsen afirma que certo e errado não podem ser pa-
drões fixos, independentes do tempo e do espaço.

Kelsen distingue entre o caráter estático e dinâmico da te-
oria do direito132. O caráter estático refere-se às normas legais
criadas, aplicadas e obedecidas por atos do comportamento hu-
mano, já o caráter dinâmico representa os atos de criação, apli-
cação, ou obediência determinada pelas normas legais. Por con-
sequência, não se criam atos legais sem um processo que se ori-
enta por um sistema de leis criadas, ou seja, a constituição.

As normas legais não são julgamentos, mas sim coman-
dos, permissões e autorizações. Kelsen faz uma diferenciação en-
tre normas legais (Rechts-Norm) e sentenças do direito (Rechts-
Satz)133. A ciência do direito pode descrever o direito, todavia não
pode prescrever certos comportamentos; embora na sua descri-
ção do direito faça uso das normas criadas, isso não significa,
porém, que as sentenças da lei, formuladas pela ciência do direi-
to, sejam simples repetições das normas legais criadas por uma
autoridade legal. A ciência do direito, no seu processo criativo,
avulta o caráter dinâmico da lei. Assim, as sentenças do direito
não assumem um significado autoritário da norma legal, antes
possuem um caráter de julgamento, permanecendo como uma
descrição objetiva e não uma prescrição do direito.

131 Ibidem, p. 68.
132 Ibidem, p. 70.
133 Ibidem, p. 72.
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Segundo Kelsen, não podemos confundir o método utili-
zado pelas ciências naturais (causa e efeito) com o método da
ciência do direito (imputação134). Por exemplo: um jurista não
pode basear seu julgamento sobre uma relação de causa e efeito,
mas de acordo com o ordenamento jurídico, pelo qual certos atos
legais são imputados a certos comportamentos, ou seja, ele não
olha para a causalidade do fato, mas pela normatização legal do
fato. Dessa maneira, podemos dizer que uma sanção é imputada
a um delito, mas não porque foi afetada ou causada por ele135,
uma vez que a ciência do direito possui uma base legal, não cau-
sal. No exemplo de Kelsen: “a lei da natureza diz: se um corpo
metal é aquecido, dilata-se; o direito legal diz: se um homem
rouba, deverá ser punido pelo tribunal136”.

 De acordo com Kelsen, a civilização primitiva era regida
pelo princípio da imputação, pois o princípio da causalidade se-
ria fruto de uma sociedade posterior, mais avançada. Por conse-
guinte, se alguém se comportava mal, deveria ser punido, e se se
comportasse bem, deveria ser recompensado. Provavelmente,
consoante Kelsen, como tais leis relacionavam-se à questão do
incesto e do assassinato, as sanções restringiam-se ao princípio
da retribuição. Não se perguntava pela causa das coisas, mas pelo
responsável, fosse ele um homem ou um deus. Quando o ho-
mem se liberta do animismo e de uma vontade super-humana137,
o princípio da causalidade começa a dar forma às ciências da
natureza. Para Kelsen, ainda há alguns resquícios dessa mente
primitiva na forma de compreender as coisas. Assim, se a ideia
da primeira causa ainda está relacionada à vontade de um Deus
criador ou ao livre-arbítrio humano ligado às concepções metafí-
sico-religiosas, é porque o princípio de causalidade não está com-
pletamente emancipado do princípio de imputação.

134 Ibidem, p. 76.
135 Ibidem, p. 81.
136 Ibidem, p. 87.
137 Ibidem, p. 85.
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Como a Teoria Pura do Direito abstém-se de qualquer forma
de interesse político e religioso, propondo-se como ciência, toda-
via não regida pela lei da natureza, mas pelo princípio de impu-
tação, este livre de formas estranhas ao próprio direito e desvin-
culado da forma primitiva interpretativa que misturava o enten-
dimento do mundo em geral não científico com um dever ser.
Agora, o direito, o qual nos propõe o autor, relaciona-se com o
dever ser e não com o ser. A imputação, assim compreendida, tor-
na-nos livres, pois não estamos mais presos à determinabilidade
causal, nem a uma concepção metafísico-religiosa. A partir de
então, assumimos nossa responsabilidade por nossos próprios atos
mediante uma sociedade organizada. Para Kelsen, imputação e
liberdade estão essencialmente ligados. Nas palavras do autor:
“alguém não imputa uma sanção a um comportamento do indi-
víduo porque ele é livre, mas o indivíduo é livre porque alguém
imputou uma sanção ao seu comportamento138”.

Kelsen nos lembra que a ciência do direito não se apresen-
ta como uma análise sociológica que trabalha com interpreta-
ções de forças, ou com as causas que levaram à consolidação de
certos fatos, todavia a sociologia pode estudar as normas legais a
fim de melhor entender a sociedade, pois a sociedade é ordenada
segundo normas específicas. Essas prerrogativas nos ilustram que
é uma falácia pensar que o direito induz ou produz certos valores
absolutos. O cientista do direito não lida com ideologias, mas
com a realidade (acontecimentos)139 da norma pela qual pauta-
mos nosso comportamento segundo o dever ser.

O direito e suas relações

Kelsen faz uma importante distinção entre sanção, respon-
sabilidade (liability) e obrigação140. Essa distinção refere-se sem-

138 Ibidem, p. 98.
139 Ibidem, p. 105.
140 Ibidem, p. 123.
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pre ao dever ser do comportamento e não à intenção do agente,
pois posso ser negligente para com a norma, posso não prevê-la
em certas circunstâncias, mas há uma absoluta responsabilidade
que não nos torna imunes frente ao delito cometido. Baseando-
se nisso, a sanção não é igual à obrigação, ela é um ato coercivo
cuja norma atrela-se a certo comportamento, referindo-se ao con-
teúdo da obrigação legal. A responsabilidade também é diferen-
te da obrigação, visto que posso ser responsável por mim mesmo
ou por outrem, porém isso se torna legal somente consoante as
obrigações estabelecidas pelo sistema normativo. As obrigações,
todavia, consistem em omitir o comportamento que abarca um
delito. O direito positivo não precisa ser analisado conforme a
intenção do agente, mas conforme a responsabilidade e a eficá-
cia das sanções respaldadas pelas obrigações contidas no sistema
normativo.

Kelsen procura expor que não podemos medir o direito
pela intenção do agente, tornando-o subjetivo e de caráter moral.
A visão tradicional segundo a qual o direito e a obrigação são
dois objetos diferentes da cognição legal e que o primeiro vem a
ter prioridade sobre o segundo, provém da doutrina inatista do
direito natural, pela qual esse direito natural inato é válido antes
de qualquer ordem legal positiva estabelecida141. Entretanto, des-
de os primórdios, a subjetividade do direito está ligada à aceita-
ção de normas objetivas pela comunidade da época, ou seja, o
assassinato era permitido ou não, conforme as prerrogativas da
sociedade primitiva.

Para Kelsen, o direito tem uma relação com o dever ser do
comportamento, no qual assumimos responsabilidades. Assim,
o direito à propriedade existe em relação aos indivíduos e suas
obrigações para com o território alheio e seu próprio. Afirmar
que o direito seja atrelado a um único indivíduo, sem reconhecer
a relação essencial entre os indivíduos, poderia transcorrer em

141 Ibidem, p. 129.
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interesses próprios e ideológicos, como a justificativa capitalista
de exploração142. Portando, não pode haver um direito só das
coisas, só dos animais ou só das plantas, sem que haja relação
entre indivíduos, entre as obrigações comportamentais objetiva-
das no sistema normativo.

Um outro aspecto que inviabiliza atrelar o direito à inten-
ção do agente é a análise em relação à capacidade de assumir
obrigações. Por essa razão, segundo Kelsen, não podemos apli-
car sanções punitivas aos inaptos a essa capacidade prevista no
direito, como, por exemplo, as crianças e os mentalmente doen-
tes. Agora, a análise parte da capacidade do agente de assumir
obrigações e não de uma perspectiva inatista. Não é porque uma
criança intenta ou não intenta, mas porque não possui ainda as
condições mentais necessárias ao cumprimento de obrigações.
Conforme escreve Kelsen: “[...] a capacidade de assumir obri-
gações pressupõe a capacidade de cometer delito”143. Em con-
sequência disso, as pessoas sem capacidade de assumir obriga-
ções também não podem responder por elas e nem cometer deli-
to, precisam, isso sim, de representantes legais que assumam a
responsabilidade por seus direitos e deveres. Também não po-
dem ter um direito144, somente um representante legal tem essa
capacidade, pois o direito é entendido por Kelsen como um po-
der legal, ou seja, a capacidade conferida a um indivíduo de as-
sumir obrigações, conforme seu dever ser comportamental.

 Existe uma relação legal145 entre indivíduos pela qual um
é obrigado a determinado comportamento com relação ao ou-
tro. Kelsen lembra que o conteúdo legal da norma não se refere a
indivíduos, mas ao comportamento, não se refere a seres huma-
nos, mas a certo comportamento humano e, não somente a certo
comportamento humano, mas a outros fatores em conexão com

142 Ibidem, p. 131.
143 Ibidem, p. 152.
144 Ibidem, p. 160.
145 Ibidem, p. 163.
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o comportamento humano146. No exemplo da relação legal do
matrimônio147, Kelsen afirma que não é o caso de uma relação
sexual complexa e econômica entre indivíduos, mas de um com-
plexo de obrigações e direitos que se pautam por sentido técnico
específico, um complexo de normas legais, cujas relações com-
portamentais são determinadas legalmente.

Vimos, em Kelsen, que ninguém pode criar direitos para si
próprio148, pois se tornaria uma espécie de ideologia, vinculada a
interesses pessoais, justificando a posse, a opressão e a subjuga-
ção. Essa forma ideológica de compreender o direito o vê como
um reflexo individual, e não como uma relação legal essencial.
Assim, até mesmo a pessoa jurídica precisa ser analisada confor-
me seus membros em relação ao comportamento. A pessoa jurí-
dica é apenas um conceito auxiliar da ciência do direito, repre-
sentando um complexo de direitos e obrigações, expressado no
conceito de pessoa. Para Kelsen, aqui, a pessoa é meramente a
personificação dessa totalidade149. Portanto, se o direito impõe
obrigações e prescreve direito às cooperações, é porque tais pre-
cisam ser exercidas e realizadas. Nas palavras de Kelsen: “O di-
reito cria obrigações e direitos que têm o comportamento huma-
no como seu conteúdo – o direito não cria pessoas150”. Fica claro
que Kelsen elimina a aproximação subjetivista do direito, redu-
zindo-a ao sentido objetivista.

Diferentemente da relação de causa e efeito, a procura pela
validade da norma não pode se estender indefinidamente151; ela
precisa terminar com uma norma que venha a pressupor as de-
mais. De acordo com a natureza da validade, dois tipos de siste-
mas normativos precisam ser distinguidos: o tipo dinâmico e o
tipo estático. Ambos os tipos são deduzidos a partir de uma nor-

146 Ibidem, p. 165.
147 Ibidem, p. 168.
148 Ibidem, p. 170.
149 Ibidem, p. 173.
150 Ibidem, p. 191.
151 Ibidem, p. 194.
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ma geral; o tipo estático, através de uma operação lógica, o dinâ-
mico, por seu turno, a partir das determinações pelas quais a or-
dem legal pode ser criada. No exemplo de Kelsen:

Um pai ordena que seu filho vá à escola. A criança pergunta:
por quê? A resposta talvez seja: por que o pai assim ordenou e a
criança deve obedecer seu pai, a resposta talvez seja: por que eu
devo obedecer ao meu pai, a resposta talvez seja: porque Deus
ordenou que devemos obedecer aos nossos pais¸ e deve-se obe-
decer aos mandamentos de Deus. Agora, se a criança pergun-
tar por que se deve obedecer aos mandamentos de Deus, ou
seja, se a criança questionar a validade dessa norma, então a
resposta seria que essa questão não pode ser respondida, a nor-
ma não pode ser questionada – a razão para a validade da nor-
ma não pode ser procurada: a norma precisa ser pressuposta152.

No exemplo de Kelsen, fica claro que não podemos reali-
zar uma busca infinda a fim de encontrarmos uma norma bási-
ca. O caráter dinâmico revela que a norma básica limita-se a au-
torizar a regra pela qual a norma desse sistema deve ser criada.
Assim, a ordem do pai é válida, não porque é deduzida logica-
mente, mas porque ele a criou por um ato que autoriza esta for-
ma de se criar tal norma. A norma básica fornece somente a ra-
zão para a validade, mas não ao mesmo tempo o conteúdo das
normas constituindo o sistema. Portanto, uma norma legal não é
criada porque tem um certo conteúdo, porque seu conteúdo é
logicamente deduzido de uma norma básica, mas porque é cria-
da de uma certa forma permitida e autorizada pela norma bási-
ca, ou seja, a norma de uma ordem legal deve ser criada por um
processo específico153. A norma básica deve fornecer a razão para
a validade da sua constituição e da ordem coerciva em concor-
dância com ela, não sendo um produto de uma mera invenção154.

As exceções, no contexto do ordenamento jurídico, tam-
bém devem ser interpretadas de acordo com a regra autorizada
pressuposta da norma geral. Assim, se entre seres humanos al-

152 Ibidem, pp. 196-197.
153 Ibidem, p. 198.
154 Ibidem, p. 201.
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guns são isentos de obrigações, pelo fato de serem menores de ida-
de, é porque a norma básica pressupõe tal possibilidade. As exce-
ções tornam inclusive mais eficaz o ordenamento jurídico, e evi-
tam normas conflitantes. A ordem coerciva, pressuposta da nor-
ma básica, deve ter caráter de validade e ser eficaz. A eficácia esta-
belece a viabilidade da validade. Uma norma que não é eficaz aca-
ba perdendo o sentido de existência e está fadada ao seu fim.

A criação do direito

 Como vimos, em Kelsen a norma básica deve ser pressu-
posta para o ordenamento jurídico. Nesse sentido, até o direito
internacional é válido para a nação somente se seu governo, na
base de uma efetiva constituição, reconhece tal direito. Não obs-
tante, se a razão para a validade da ordem legal nacional é en-
contrada em uma norma do direito internacional, então se en-
tende que este último é superior à primeira155. Kelsen compreende
uma estrutura hierárquica na ordem legal, pela qual a constituição
vê-se como norma básica, dando dinamismo ao ordenamento ju-
rídico subsequente. Nesses termos, a criação normativa parte do
pressuposto da constituição desenvolvendo-se hierarquicamente.
Assim, a norma que regula a criação de outra é maior, a norma
criada em conformidade com a primeira é menor156. Não pode
haver um sistema de coordenação de normas de igual nível: deve
haver, necessariamente, uma hierarquia de níveis diferentes.

Para Kelsen, as normas legais criadas por atos que alme-
jam a criação do direito e as normas legais criadas por costume
devem ser aplicadas por órgãos competentes, sendo esta a fun-
ção dos tribunais e autoridades competentes. Consequentemen-
te, as normas gerais possuem dupla função: (1) determinação
desses órgãos e o procedimento a ser observado; (2) determina-
ção do conteúdo das normas individuais a ser criada no procedi-

155 Ibidem, p. 217.
156 Ibidem, p. 221.
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mento judicial e administrativo157. Essas duas funções são carac-
terizadas por normas formais do direito referentes ao ponto (1),
e por normas materiais do direito, referentes ao ponto (2). O di-
reito formal e o material são inseparavelmente conectados158.
Somente sua combinação orgânica permite que se constitua o
direito que regula sua própria criação e aplicação. Podemos con-
cluir que a aplicação da lei é, ao mesmo tempo, criação da lei159.

O procedimento pelo qual o direito mantém-se em renova-
ção provém de um processo de constante individuação e concre-
tização. Assim, a fim de individualizar a norma geral, o tribunal
deve primeiro averiguar em um caso dado quais as condições
para que uma sanção determinada em in abstracto esteja presente
in concreto. Nas palavras de Kelsen: “O tribunal tem que respon-
der a quaestio juris como também a quaestio facti160”. Portanto, a
descoberta do direito faz-se presente somente quando uma nor-
ma geral é aplicada em um caso concreto, possuindo um caráter
constitutivo, não somente declaratório.

Embora os casos concretos possam apresentar variadas pos-
sibilidades interpretativas, isso não significa um lapso do direito,
mas que tais casos concretos podem ser interpretados consoante
um escalonamento jurídico (ordenamento legal), pelo qual o juiz
(a) cria uma norma que venha a retratar tal possibilidade. Assim,
um tribunal de instância elevada pode ser autorizado a criar não
somente normas concretas individualizadas, mas, também, nor-
mas gerais161. Isso ocorre para evitar ambiguidades interpretati-
vas, sendo essas precedentes de normas individuais subsequen-
tes. Escreve Kelsen: “A formulação dessa norma geral é a suposi-
ção pela qual a decisão de precedente pode dar direção para de-
cisões de casos semelhantes162”. Kelsen não irá assumir nem a

157 Ibidem, p. 230.
158 Ibidem, p. 231.
159 Ibidem, p. 234.
160 Ibidem, p. 237.
161 Ibidem, p. 250.
162 Ibidem, p. 251.
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posição da common law anglo-americana, na qual somente o tri-
bunal cria o direito (somente normas individuais existem), nem
o direito estatutário europeu-continental, no qual o tribunal não
cria o direito, somente aplica o direito já criado (somente nor-
mas gerais existem)163. Não obstante, Kelsen afirma que o tribu-
nal cria leis, geralmente leis individuais, mas dentro de uma or-
dem legal que estabelece o órgão legislativo ou reconheça o cos-
tume de criação legal. Desse modo, a decisão judicial é uma con-
tinuação, não o começo do processo criativo.

Segundo Kelsen, no processo discricionário dinâmico do
direito, não se pode dizer que uma norma criada é ilegal ou in-
constitucional164, mesmo que contenha contradições, pois se tal
norma foi criada dentro de um processo normativo autorizado,
que inclusive fora elevado à decisão máxima das últimas instân-
cias, esta é legal. O que poderá acontecer para a anulabilidade165

dessa norma passa por um processo autorizado para esse propó-
sito, seja por órgãos específicos para tal fim, seja por um proces-
so de decisão comunitária, também devidamente autorizado.

Relação entre o direito nacional e internacional

Dentro do processo de dinamicidade do direito, o aspecto
discricionário do Estado não foge à regra do ordenamento jurí-
dico, pois tanto responde legalmente ao próprio ordenamento
nacional, como ao direito internacional166, consoante normati-
zação prevista na constituição. Assim, a autonomia do Estado
vincula-se ao ordenamento jurídico que lhe é garantido pela
constituição, dentro dos limites da constituição. Nas palavras
de Kelsen: “O assim chamado território do Estado pode somente
ser definido como uma esfera de validade de uma ordem legal

163 Ibidem, p. 255.
164 Ibidem, p. 267.
165 Ibidem, p. 276.
166 Ibidem, p. 290.
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nacional”167. O Estado está atrelado não somente a um espaço,
mas também a um tempo específico, inviabilizando qualquer for-
ma metafísica de compreender o Estado como fator eterno e in-
dissolúvel.

O Estado, dentro de sua dinamicidade, pode ser visto sob
o aspecto da centralização e da descentralização168. A centraliza-
ção alcança seu nível máximo quando todas as funções são reali-
zadas por um único órgão e, especialmente, quando todas as
normas de uma ordem legal, sendo essa individual ou geral, são
criadas e aplicadas por tal órgão. A descentralização alcança seu
nível máximo se todas as funções são realizadas por todos os
indivíduos atrelados à ordem legal. Para Kelsen, a centralização
e a descentralização no seu nível máximo representam apenas
um ideário que não ocorre na realidade social, todavia o caráter
legal, sendo esse centralizado ou não, pauta-se normativamente.

O direito internacional é “direito” se for uma ordem coer-
civa, ou seja, um conjunto de normas que venham a regular o
comportamento humano. Para Kelsen, as sanções específicas do
direito internacional são represálias e guerra169. A represália é
uma interferência do direito internacional, visando delitos co-
metidos não aceitos na constitutiva internacional. A guerra re-
presenta uma graduação mais drástica contra os delitos cometi-
dos pelo Estado. As investidas do direito internacional contra o
Estado procuram proteger o próprio Estado em sua autonomia
normativa. Assim, a intervenção do direito internacional ocorre
dentro de um ordenamento jurídico autorizado, pois o Estado na-
cional já prescreve tal intervenção em seu próprio ordenamento.

Com relação à soberania do direito internacional e do di-
reito nacional, não se pode optar, preferencialmente, consideran-
do apenas uma soberania170 em detrimento da outra. A questão

167 Ibidem, p. 288.
168 Ibidem, p. 317.
169 Ibidem, p. 320.
170 Ibidem, p. 334.
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da subserviência de uma em relação à outra parte do próprio
conceito de soberania, que é estrando a proposta da Teoria Pura
do Direito. Kelsen não propõe uma discussão de conceitos, diri-
ge-se ao ordenamento jurídico que irá determinar os conceitos.
Portanto, não tem sentido a discussão sobre qual dos direitos está
acima do outro em questões de soberania, pois Kelsen vê ambos
de forma monística171, ou seja, ambos os direitos precisam reco-
nhecer o ordenamento jurídico a partir de seus fundamentos, e
não a partir de qualquer ideologia, seja ela política ou ética.

Para Kelsen, interpretação é uma atividade intelectual que
acompanha o processo de aplicação da lei no seu avanço de um
nível mais elevado para um nível menos elevado172, deixando es-
paço para a discricionariedade. No exemplo de Kelsen: “Se um
órgão A ordena ao órgão B que prenda C, o órgão B deve, de
acordo com sua própria discricionariedade, decidir quando, onde
e como conduzir a ordem de prisão173”. Assim, para Kelsen, todo
ato de aplicação da lei é apenas parcialmente determinado e par-
cialmente indeterminado pelo direito. Tal indefinição174 não dei-
xa o direito confuso, mas continuará o andamento determinati-
vo que constitui o processo de hierarquia da ordem legal, permi-
tindo que venha a ser mais eficaz em relação a um fato concreto.

O resultado de uma interpretação legal não se dirige ne-
cessariamente a um único resultado175, pois várias possibilidades
podem advir do processo normativo em questão. Não obstante,
uma norma, para Kelsen, deve ser criada dentro da estrutura de
uma norma geral. Nesse sentido, todas as normas, assim criadas,
são válidas com maior ou menor grau de eficácia. Portanto, dife-
rentemente da teoria da jurisprudência tradicional, que procura
somente uma resposta válida, a Teoria Pura do Direito lega es-
paço à discricionariedade.

171 Ibidem, p. 333.
172 Ibidem, p. 348.
173 Ibidem, p. 349.
174 Ibidem, p. 349.
175 Ibidem, p. 351.
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A Teoria Pura do Direito não pretende ser uma atividade
cognitiva fora da averiguação da estrutura da lei, nem uma defe-
sa da vontade individual, envolvendo uma norma única. Assim,
não recebe determinação de valores sociais176 pelos quais se justi-
ficam máximas tais como “bom para o povo”, “interesse do Es-
tado”, “progresso”, etc. Todavia, se o direito positivo delegar al-
gumas normas meta-legais, sejam elas morais ou normas de jus-
tiça, tornam-se essas, agora, normas do direito positivo e não
mais simplesmente morais ou justas. Segundo Kelsen, a inter-
pretação por um órgão de aplicação da lei é sempre autêntica.
Ela cria a lei.

Interlocução com Kelsen

A nossa teoria de uma interpretação inclusiva reconhece
sua alienação e, ao mesmo tempo, é crítica de toda a alienação.
A despeito disso, não se perde em um sincretismo metodológico,
pois é capaz de suspender todas as metodologias e colocá-las à
prova quanto ao seu escopo inclusivo; em outras palavras, é uma
teoria que é capaz de medir o escopo inclusivo de qualquer teoria
de interpretação já proposta. Nossa teoria, de certa forma, não é
somente mais uma teoria, uma vez que abraça todas as teorias
como possibilidades. Ela reconhece a importância da lógica na
construção de uma esquematização jurídica coerente e eficaz,
todavia dá-se ao trabalho de suspender toda a lógica em favor do
reconhecimento da justiça. Certamente alguém não daria seu
carro para um leigo em mecânica tentar consertá-lo, mas um pro-
fissional obstinado por seu método pode deixar de ver o que está
bem a sua frente, pois às vezes o problema não está no carro, está
em quem dirige o carro. Foi o que aconteceu com meu carro. Ele
simplesmente não pegava mais quando eu ligava. A autorizada
guinchou-o e colocou-o no computador para ver qual o proble-

176 Ibidem, p. 354.
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ma. Para a nossa surpresa, nada foi encontrado, mas possíveis
soluções foram apontadas, como: bateria ou tentar reiniciar o
computador do carro; optamos pela solução mais barata, reinicia-
mos o computador. Para encurtar a história, passamos dois anos
levando a diferentes mecânicos e nada, o problema sempre retor-
nava. Até que um dia um mecânico me fez uma pergunta: como
você liga esse carro? Respondi que virava a chave e acelerava.
Bingo! Finalmente encontramos o problema que já estava nos
perturbando há muito tempo. Diferente dos carros antigos, não
se pode acelerar para dar a partida; isso afoga o carro e pode
danificar uma série de componentes. Nenhum mecânico antes
tivera a ideia de ir além da tecnologia mecânica, considerando o
humano por trás da máquina.

Para Kelsen, a norma regula o comportamento humano
no sentido de como ele tem que ser. O comportamento envolve
relacionamento com pessoas e com coisas no mundo em que vi-
vemos. É muito salutar que existam normas que nos auxiliem no
comportamento e estabeleçam regras que oportunizem uma boa
convivência entre as pessoas. No entanto, almejar que normas
regulem totalmente algo tão abrangente quanto o nosso compor-
tamento, isso já seria muito pretensioso. Há sempre uma desloca-
ção da normalidade do comportamento, dependendo de como res-
pondemos ao evento que vem (sem avisar) até nós. Aliás, a forma
como respondemos pode resultar em perspectivas novas para o
próprio direito, pois trazem uma nova reflexão para o direito.

Um professor de biologia relatou-me a forma como ele edu-
cou seus filhos, após eles quebrarem uma boneca de argila que
havia trazido do nordeste brasileiro, quando tirava férias com sua
esposa. Mesmo avisando aos seus filhos para não brincarem de
bola dentro de casa, eles atingiram a boneca com a bola, que-
brando seu chapéu. Bom, o pai poderia aplicar um castigo de
imediato ou poderia usar aquela situação para chantagear seus
filhos. Todavia, preferiu convidar seus filhos para consertarem a
boneca juntos e, após, explicar o que havia acontecido para a
mãe deles. Falaram que haviam quebrado, mas que também ha-
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viam consertado. O pai, em vez de aplicar um castigo, preferiu a
autenticidade e, as crianças, por sua vez, não cumpriram um cas-
tigo, mas sim, consertaram o que tinham estragado. Nossa cultu-
ra de julgamento ainda está muito atrelada à eficácia por meio
de métodos coercitivos. O pai precisa punir para ser respeitado, a
lei precisa punir para mostrar sua eficácia, no entanto as pessoas
confundem vingança com justiça. Foucault já nos alertou que os
sistemas prisionais acabam fabricando delinquentes177, pois a pri-
são não educa, apenas pune. Às vezes, a lei, em vez de ser eficaz,
fica à espera de um milagre. Sua eficácia é medida em termos
unicamente de punição e não por formas educativas. Talvez a
pergunta mais apropriada seria não como punir, mas como edu-
car os presos. No ano de 2016 tivemos várias rebeliões nas cadei-
as brasileiras ocasionadas pelo descaso e desleixo de nossos siste-
mas prisionais. Criou-se uma escola de criminosos, um espaço
para se pensar o crime e, inclusive, para se exercer o crime.

O importante não é só saber que normas possuem um es-
paço e um tempo específico, mas que transpareçam um espaço e
um tempo para que a justiça seja reconhecida. O filósofo da es-
cola de Frankfurt, Habermas, preconiza a ideia de um espaço
público no qual pessoas altamente esclarecidas, através de uma
razão não reducionista, possam alcançar o entendimento a fim
de estabelecer normas justas178. Assim, a conquista de um acor-
do normativo tem uma base racional; ela não pode ser imposta
por nenhum partido, sendo de forma instrumental, através de
uma intervenção situacional direta ou estrategicamente, através
da influência das decisões dos opoentes179. Desse modo, o direito
seria favorecido pela imparcialidade, não havendo qualquer for-
ma de intervenção de fora ou de dentro que viesse a conduzir de

177 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard,
1975, p. 258.

178 HABERMAS, Jürgen. The theory of  communicative action: reason and the
rationalization of  society. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press,
v. 1, 1983, p. 285.

179 Ibidem, p. 287.
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forma interesseira as decisões tomadas. Valeria somente o diálo-
go racional livre de inclinações pessoais. Na obra A inclusão do
outro, Habermas escreve:

[...] não haverá direito algum, se não houver liberdades subjeti-
vas de ação que possam ser juridicamente demandadas e que
garantam a autonomia privada de pessoas em particular juridi-
camente aptas; e tampouco haverá direito legítimo, se não hou-
ver o estabelecimento comum e democrático do Direito por parte
e cidadãos legitimados para participar desse processo como ci-
dadãos livres e iguais180.

Embora Habermas vá além de Kelsen, criando um espaço
de decisão normativa, essas decisões ainda estariam presas a um
positivismo jurídico, pois seriam imparciais, ou seja, o espaço
público desconsideraria a autenticidade. Nesses termos, criar-se-
ia um espaço de pessoas voltadas unicamente para uma normati-
zação racional. O que muda de um autor para o outro, é que
Habermas possibilita uma maior participação popular, apesar de
a imparcialidade continuar a mesma. Tanto em um espaço pú-
blico autorizado como em um corpo de magistrados autoriza-
dos, haverá sempre a possibilidade discricionária da lei, seja ela
democrática ou não.

Não discordamos de Kelsen em relação à importância da
Constituição como fundamentação das normas subsequentes, ou
seja, as normas não podem ser criadas do nada; elas têm uma
história, uma história constitutiva. O que torna nossa hermenêu-
tica inclusiva é ter a audácia de suspender a própria Constitui-
ção, não no sentido de suprimi-la, mas de colocá-la em jogo a
favor do reconhecimento do direito. Aliás, na hermenêutica in-
clusiva nada se perde, embora tudo seja suspenso, ou seja, tudo é
posto em favor do reconhecimento do direito. Nossa própria his-
tória constitutiva revela sua (in)determinação. Há sempre um lado
visível e invisível na carnalidade do direito.

180 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos da teoria política. Tradução por
George Sperber, Paulo A. Soethe e Milton C. Motta. São Paulo: Edições Loyola,
2007, p. 91.
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O direito carnal é feito de relações, não apenas de compor-
tamentos de um dever ser, mas de um ser entre seres. Para a herme-
nêutica inclusiva, ser e dever ser estão imbricados. Desse modo, a
interpretação irá além de averiguar as peculiaridades comporta-
mentais para ver se elas estão em conformidade hierarquicamen-
te com a operacionalidade normativa e se são eficazes; ela irá,
também, buscar saber se a pessoa terá seu direito reconhecido. As
pessoas não podem ser tratadas como animais de laboratórios, onde
testes são feitos para ver qual o melhor método a ser utilizado: elas
são seres e querem ser reconhecidas como tais. O desafio do direi-
to não é ver a intenção do agente, nem as minúcias conformistas
da lei, mas sua imbricação, seu entrelaçamento carnal com o
mundo-da-vida. A hermenêutica inclusiva não é uma teoria do
comportamento, mas das relações entrelaçadas que reverberam
cumplicidade.

Kelsen defende a inseparabilidade entre a quaestio juris e a
quaestio facti, assim como a hermenêutica inclusiva. Entretanto,
na hermenêutica inclusiva essa inseparabilidade não se dá ape-
nas por um arcabouço lógico que, em última instância, deter-
minará sine qua non os casos concretos, nem seria uma forma de
adaptar um ao outro. O que se propõe é um diálogo pelo qual
encontrar-se-á uma cumplicidade de sentido. A concretude do
acontecimento tem sua originalidade. Ele próprio é questiona-
dor e responsivo, é um evento que acontece entre nós e, como
diz Waldenfels, o que acontece entre nós faz toda a diferen-
ça181. O fato concreto sempre foi um ponto de interrogação à lei
e uma resposta estranha à familiaridade de seus pressupostos.
O direito e o mundo-da-vida precisam dialogar, não para encon-
trar uma unidade final, mas para se estabelecer um começo.

181 WALDENFELS, Bernhard. The question of  the other. The Chinese University of
Hong Kong: Hong Kong, 2007, pp. 43-48.
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Uma teoria da justiça em John Rawls

Passamos agora a expor as ideias de John Rawls para, logo
após, realizarmos uma interlocução com suas teorias. O autor
inicia sua obra Uma teoria da justiça falando da importância que
os princípios de justiça têm em uma sociedade bem organizada.
Essa não se pautaria somente pela visão utilitarista do desenvol-
vimento do bem (good) de seus membros, mas por uma concep-
ção pública de justiça. Para tanto, a sociedade concorda e conhe-
ce que outros aceitam os mesmos princípios de justiça e, ainda,
as instituições públicas em geral satisfazem, conhecem e respei-
tam tais princípios182. Nesse patamar, uma sociedade bem orga-
nizada envolverá coordenação, eficiência e estabilidade183, que são
consequências de um acordo mútuo dos princípios de justiça.

Uma concepção de justiça, portanto, deve ser considerada
incrementadora, em primeira instância, de um padrão184 pelo qual
os aspectos distributivos da estrutura básica da sociedade devem
ser acessados. Esse padrão deve representar o ideal social conec-
tado com a concepção de justiça, representando uma visão na
qual os objetivos e propósitos da cooperação social são compre-
endidos.

Rawls passa a defender um contrato original enquanto uma
ideia norteadora pela qual os princípios de justiça de uma estru-
tura básica da sociedade são objeto de um acordo geral. Essa
posição original representaria os termos fundamentais que esta-
riam conectados à justiça enquanto equidade. Esse acordo não
seria feito sem uma reflexão racional185, cuja reflexão levaria aos
princípios do que seria justo ou injusto. A reflexão racional seria
elucubrada em termos de uma pura situação hipotética186 que

182 RAWLS, John. A theory of  justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of
University Press, 1971, p. 5.

183 Ibidem, p. 6.
184 Ibidem, p. 9.
185 Ibidem, p. 11.
186 Ibidem, p. 12.



88

conduziria, por suas próprias características, a certa concepção
de justiça. No entanto, os princípios de justiça seriam escolhidos
sob um véu de ignorância. Assim, ninguém saberia seu lugar na
sociedade, sua classe ou status social, também ninguém saberia
sua fortuna na distribuição dos recursos naturais e habilidades,
sua inteligência, força e assim por diante. Seria igualmente assu-
mido que não se conheceria suas concepções de bem ou suas
propensões psicológicas especiais. Isso possibilitaria que nenhu-
ma decisão fosse tomada sob circunstâncias particulares. Para
Rawls, essa condição originária caracterizaria o sentido de justi-
ça enquanto equidade, pois os status quo não é mantido por dife-
renças sociais, mas por uma igualdade originária.

Rawls sustenta que na situação inicial as pessoas iriam es-
colher preferir dois princípios norteadores187: o primeiro requer
equidade na atribuição de direitos e deveres, enquanto o segun-
do sustenta que desigualdades sociais e econômicas, como desi-
gualdades de riqueza e autoridade, seriam aceitas somente se elas
resultassem na compensação de benefícios para todos e, em par-
ticular, para os menos favorecidos socialmente. Assim, até mes-
mo o progresso econômico seria fator de construção da justiça
como equidade, pois faria parte da escolha racional na qual to-
dos poderiam usufruir o benefício do desenvolvimento. A esco-
lha racional188 está atrelada à justiça enquanto equidade, já que
ninguém iria escolher a possibilidade da desigualdade como pos-
sibilidade para si mesmo.

Na tentativa de manter a coerência entre nossos julgamen-
tos e os princípios de justiça, Rawls propõe revisões a partir do
que ele chamará de equilíbrio reflexivo189, pelo qual os princípios e
julgamentos possam coincidir e pelo qual se pudesse refletir so-
bre a derivação de nossos julgamentos em sua conformidade com
os princípios. Dessa forma, o caráter interpretativo de nossos jul-

187 Ibidem, p. 14.
188 Ibidem, p. 17.
189 Ibidem, p. 20.
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gamentos deveria encontrar um equilíbrio reflexivo com os prin-
cípios que envolveram uma escolha racional consoante à justiça
enquanto equidade.

Rawls ressalta a importância do contrato inicial feito atra-
vés de uma escolha racional. Esse diferencia-se de noções utilita-
ristas que, em benefício da maximização dos bens, atropelam a
decisão de cada um em benefício de um espectador imparcial
que teria a responsabilidade de prescrever os ditames das vanta-
gens. A proposta de Rawls é contrária ao estrategismo imparcial
do utilitarismo.

A escolha racional também encontra problemas nas pers-
pectivas intuicionistas, pois parte de uma escolha de princípios
em detrimento de outros, sendo essa construída e não aceita irre-
fletidamente. Assim, conclui-se que a teoria da justiça seja divi-
dida em duas partes principais190: (1) uma interpretação da situa-
ção inicial e a formulação de vários princípios disponíveis para a
escolha e (2) um argumento estabelecendo quais desses princípi-
os de fato serão adotados.

Depois desse procedimento, Rawls, provisoriamente, ado-
ta dois princípios de justiça191: primeiramente, cada pessoa deve
ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades
básicas iguais que sejam compatíveis com um sistema de liberda-
de para as outras. Em segundo lugar, as desigualdades sociais e
econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mes-
mo tempo: a) consideradas como vantajosas para todos dentro
dos limites do razoável e b) vinculadas a posições e cargos acessí-
veis a todos. O ponto (a) se refere ao princípio da diferença e o
ponto (b) ao princípio de igual oportunidade para todos. Esses
princípios devem primeiramente ser aplicados à estrutura básica
da sociedade, devendo governar a atribuição de direitos e deve-
res e regular as vantagens sociais e econômicas.

190 Ibidem, p. 54.
191 Ibidem, pp. 60-61.
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Esses princípios reconhecem as diferenças entre as pesso-
as, propondo que todas tenham acesso a iguais oportunidades,
favorecendo o crescimento como um todo. No exemplo de Ra-
wls192: oportunidades de adquirir conhecimento cultural e habili-
dades não podem depender de posições de classe, sendo que os
sistemas escolares, públicos ou privados, deveriam inibir qual-
quer forma de discriminação.

A estrutura básica, apontada por Rawls, deve ser avaliada
a partir da posição de igual cidadania193. Essa posição é definida
por direitos e liberdades através do princípio de igual liberdade e
igual oportunidade. Dessa forma, quando os dois princípios são
satisfeitos, todos são cidadãos, englobando uma mútua respon-
sabilidade. Para que haja o bem-estar entre os cidadãos, torna-se
necessário um esquema de cooperação social sem o qual não se
poderia ter uma vida satisfatória. Para Rawls, essa cooperação
social deve ser compreendida em termos racionais e não somen-
te em termos de eficiência. Assim, pode surgir o caso de até ser
eficiente economicamente, todavia pode deixar milhões de pes-
soas à margem da economia. Para evitar isso, para Rawls, a pró-
pria eficiência deve ser compreendida racionalmente, visando o
princípio de igual liberdade para todos. Tal princípio, segundo
Rawls, corresponde ao próprio significado natural de fraternida-
de194, pelo qual ninguém veria sentido nas vantagens se não fos-
sem em benefício de todos, ou seja, a eficiência do crescimento
das vantagens seria trabalhada no sentido de melhorar o benefí-
cio dos menos afortunados.

Os princípios de justiça tornam-se claros no sentido de que
ninguém possa obter tudo o que queira, pois a mera presença de
outras pessoas impõe limites a isso. Rawls afirma que esses prin-
cípios representam a melhor resposta para o benefício mútuo e
evita qualquer forma interesseira e egoísta195. Esses princípios

192 Ibidem, p. 73.
193 Ibidem, p. 97.
194 Ibidem, p. 105.
195 Ibidem, p. 119.
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orientam nossa conduta e razão moral196 ao propósito de iguais
oportunidades e crescimento mútuo. Tais princípios exercem o
papel de critérios de julgamento sobre a justiça das instituições
básicas da sociedade, que regulam a distribuição de direitos, de-
veres e demais bens sociais.

Para Rawls, é pressuposto que os partidos conheçam as
circunstâncias de justiça que descrevem as condições normais
sobre as quais a cooperação humana é tanto possível como ne-
cessária. Assim, Rawls vê que a sociedade humana se caracteriza
pelas circunstâncias de justiça, nas quais encontramos conflitos,
desigualdades e temos a necessidade de resolvê-las e corrigi-las
mediante a justiça. Rawls distingue dois tipos gerais de circuns-
tâncias: as circunstâncias objetivas e as circunstâncias subjetivas
de justiça197. As primeiras se referem a um grupo de homens que
habitam um determinado território geográfico, possuem simila-
res capacidades física e mental e sem relações de dominação; são
vulneráveis aos ataques e às forças conjuntas de outros. Ademais,
deve-se ter presente a escassez moderada de recursos naturais e
não naturais. As segundas têm que reconhecer os diferentes fins
e propósitos que, devido à natureza dos recursos naturais e so-
ciais, incidem sobre as pessoas que trabalham e que vivem. É
necessário reconhecer que os homens sofrem diversas carências,
que suas faculdades de razão, memória e atenção são limitadas;
que seus juízos, no mínimo, podem ser deformados pela ansie-
dade, preconceitos e preocupações próprias. Existem falhas mo-
rais por egoísmo e negligência. Os indivíduos têm planos de vida
diferentes e existe diversidade de crenças filosóficas, religiosas,
de doutrinas políticas e sociais. Essas circunstâncias, objetivas e
subjetivas, deflagram diversos tipos de conflitos e incongruên-
cias que devem ser sanados pelos princípios de justiça.

196 Ibidem, p. 121.
197 Ibidem, pp. 126-127.
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Posição original e os princípios de justiça

Na posição original, os partidos não possuem qualquer
noção de bem, os fins particulares não podem exercer qualquer
cálculo interesseiro, além disso, possuem somente um plano ra-
cional de vida. Mas, qual a melhor opção de justiça depois do
véu198? Para Rawls, mesmo que se levante o véu de ignorância,
permanece o viés racional pelo qual a justiça ainda iria preferir
os princípios nos quais baseou-se o acordo originário, pois esses
garantem uma melhor partilha e uma maior liberdade para to-
dos. Essa razão, guiada pelos princípios de justiça, garantiria re-
ais oportunidades, trazendo retornos notáveis para o futuro199 e
para o desenvolvimento de um povo.

Os princípios de justiça asseguram o melhor dos mundos
possíveis segundo suas diretrizes e prevê uma razão suficiente200.
Portanto, não teríamos alternativa a não ser explorar os vários as-
pectos dessa situação inicial que apontam racionalmente para os
dois princípios de justiça201. Rawls acredita que as pessoas, imbuí-
das racionalmente de justiça, naturalmente iriam desejar202 uma
vida de acordo com os princípios de justiça, pois quando os dois
princípios são satisfeitos, as liberdades seriam asseguradas e cada
um seria beneficiado pela cooperação social. Dessa forma, os prin-
cípios de justiça seriam autossuficientes para, racionalmente, in-
terpretarmos e vivermos a justiça. Rawls ressalta que a própria
imparcialidade203 não seria eficaz como instrumento de justiça, se
não tiver alicerçada nos parâmetros dos princípios de justiça.

Da posição original surgem, primeiramente, os princípios
da justiça, que devem ser trabalhados sempre de forma lexical.

198 Ibidem, p. 142.
199 Ibidem, p. 151.
200 Ibidem, pp. 159-166. Esse raciocínio é muito semelhante ao de Leibniz, quando

este ressalta que Deus criou o melhor dos mundos possíveis, existindo uma razão
suficiente para isso.

201 Ibidem, p. 168.
202 Ibidem, p. 177.
203 Ibidem, p. 187.
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Em seguida, inicia a sequência dos quatro estágios204, que dará
origem às instituições básicas da sociedade, visando à concretu-
de dos princípios de justiça. O primeiro estágio é voltado à posi-
ção original pela qual as pessoas escolhem os princípios básicos
que nortearão a manifestação pública da justiça para sua socie-
dade, realizando-os por trás do véu de ignorância. Posteriormen-
te à posição original, no segundo estágio, faz-se necessário uma
convenção constituinte (a formação da Constituição), na qual o
princípio de igual liberdade seria aceito de forma unânime, uma
vez que, por meio dele, a liberdade de consciência e a de pensa-
mento se encontrariam protegidos; o véu seria parcialmente le-
vantado, guiando-se especialmente ao primeiro princípio de jus-
tiça. O estágio seguinte é o legislativo, que se caracteriza pela
análise da justiça das leis e das políticas. Os diversos institutos
legais devem satisfazer não apenas os princípios da justiça, mas
também respeitar quaisquer limites estabelecidos pela constitui-
ção. Nesse estágio levanta-se um pouco mais o véu, todavia a
orientação se dá mais ao segundo princípio, o qual garante que
as pessoas tenham iguais oportunidades. O último estágio é o da
aplicação das regras a casos particulares por parte dos juízes e
administradores. Nesse estágio, não se observa qualquer vestígio
do véu da ignorância, pois são as circunstâncias de cada caso
concreto que deverão ser examinadas pelos aplicadores do direi-
to, tendo em vista os princípios de justiça.

Rawls considera o princípio da liberdade anterior e superior
ao princípio da igualdade. Também o princípio da igualdade de
oportunidades é superior ao princípio da diferença. Assim, a apli-
cabilidade dos princípios de justiça é facilmente compreensí-
vel, inclusive em relação às restrições impostas pela lei. Devem
essas ser aplicadas visando à ordem lexical dos princípios para
que as liberdades e iguais oportunidades para todos os cidadãos
sejam salvaguardados. Segundo as palavras de Rawls: “A liber-

204 Ibidem, pp. 195-201.
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dade é governada pelas condições necessárias à própria liberda-
de”205. Quando injustiças surgirem, será necessário saná-las sem,
contudo, ferir a própria idoneidade da justiça. Portanto, a estabi-
lidade206 da justiça torna-se imprescindível. A estabilidade de uma
sociedade justa não significa que ela deva ser imutável, mas que
mesmo que haja mudanças que venham a ameaçar a justiça, a
sociedade deva ser capaz de manter a sua fidelidade aos princípi-
os de justiça e às instituições que lhes dão suporte. Assim, os
princípios de liberdade levam aos princípios de responsabilida-
des207, ou seja, à constituição; e os poderes executivo e legislativo
que dela emanam devem promover a estabilidade da justiça, sen-
do as próprias sanções apenas mecanismos de estabilidade.

Segundo Rawls, a força da justiça como equidade surgirá a
partir de duas contemplações: o requerimento de que todas as
desigualdades serão justificadas em favor do menos favorecidos
e a liberdade como prioridade. Devido a tais considerações, ter-
se-ia o princípio208: (Primeiro princípio) – cada pessoa deverá ter
direito ao mais extensivo sistema total de liberdades básicas iguais
compatível com um sistema similar de liberdades para todos.
(Regra prioritária) – os princípios de justiça devem ser postos em
ordem lexical e, portanto, a liberdade pode ser restrita somente
em favor da liberdade. Há dois casos: (a) a menor extensiva liber-
dade deve fortalecer o sistema total de liberdade compartilhada
por todos, e (b) uma liberdade desigual deve ser aceitável para
aqueles que têm liberdade menor.

Rawls traz pontos semelhantes em sua justiça enquanto
equidade e a ética kantiana. Rawls lembra que a ética de Kant
não se reporta somente à generalidade, mas que sua moral deve
ser aceita sob condições que caracterizam os homens como seres
livres e seres racionais iguais209. Segundo Rawls, Kant inicia sua

205 Ibidem, p. 215.
206 Ibidem, pp. 219-220.
207 Ibidem, p. 241.
208 Ibidem, p. 250.
209 Ibidem, p. 251.
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ética com a ideia de que princípios morais são objetos de uma
escolha racional pela qual, na lei moral, pode-se racionalmente
querer governar a própria conduta de forma ética para o bem
comum, pressupondo um reino dos fins aceito por todos. Essa
legislação universal é defendida por Kant como aceita sob condi-
ções que caracterizam a humanidade como livre e composta de
seres racionais iguais. Na visão de Rawls, Kant entendia que uma
pessoa age de forma autônoma quando os princípios de sua ação
são escolhidos por ela como a mais adequada expressão possível
de sua natureza como um ser livre e igual, no entanto, devido a
sua posição social e a dotes naturais, esses princípios não são
adotados, agindo, ela, assim, de forma heterônoma. Rawls vê o
véu de ignorância como possibilidade de privar cada um de agir
de forma heterônoma, levando-os aos princípios de justiça. Para
tanto, a justiça como equidade acrescentaria valorosa contribui-
ção à ética Kantiana, conduzindo-a a um viés prático social e
institucional210. A autonomia apregoada por Kant assemelha-se
ao caráter do desinteresse da posição original, levando a uma
motivação racional pela qual cada um escolherá a alternativa
autônoma como a melhor opção de justiça. Para Rawls, seus
princípios de justiça fazem cada um reconhecer o self numênico
kantiano211, levando-o a reconhecer praticamente sua natureza
livre e igual; em outros termos, Rawls dá uma contribuição ao
formalismo kantiano, guiando-o a um viés prático. Em breves
palavras, Rawls faz com que o self  numênico de Kant, que é o
epicentro da ação para este, possa reconhecer, praticamente, tan-
to a sua natureza livre e igual, como levá-lo a criar princípios de
justiça que venham a garantir tal natureza na sociedade como
um todo; – o self  numênico é transformado em self  coletivo.

210 Ibidem, p. 252.
211 Ibidem, p. 255.
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A ordem e o suporte da justiça

Para que os princípios acordados na posição original rece-
bam um viés prático, fidelidade e estabilidade são necessárias.
Um sistema justo deve gerar seu próprio suporte212. Isso significa
que esse deve ser de tal forma organizado que traga aos seus
membros um sentido de justiça correspondente, um desejo efeti-
vo para agir de acordo com as regras estabelecidas em razão da
justiça. As próprias instituições não devem ser apenas justas, mas
serem edificadas de tal forma a encorajar a virtude da justiça em
seus membros. Para Rawls, a economia deveria ter papel impor-
tante na construção da justiça, pois seu viés prático deveria dar
testemunho de justiça, proporcionando oportunidades para to-
dos, visando ao crescimento econômico coletivo.

A fim de organizar a ordem lexical e expô-la com mais
clareza, Rawls a formula de forma completa, incluindo formula-
ções anteriores. Assim fica disposto:

Primeiro princípio.
Cada pessoa deverá ter um igual direito a uma maior extensão
do sistema total de iguais liberdades básicas compatíveis com
um sistema similar para todos.
Segundo princípio.
Desigualdades sociais e econômicas devem ser organizadas de
forma que sejam:
(a) Para o maior benefício do menos favorecido, consistente com
o princípio de justiça econômico, e;
(b) Ligado aos ofícios e posições abertos para todos sob condi-
ções de justa equidade de oportunidade.
Primeira regra prioritária (Prioridade da Justiça).
Os princípios de justiça podem ser restritos somente em benefí-
cio da liberdade. Há dois casos:
(a) uma menor extensiva liberdade deve fortalecer o sistema total
de liberdade compartilhada por todos;
(b) uma liberdade desigual deve ser aceitável para aqueles que
têm liberdade menor.
Segundo regra prioritária (A prioridade da Justiça sobre a Eficiência e
Bem-estar)

212 Ibidem, p. 261.



97

O segundo princípio da justiça é lexicalmente prioritário em
relação ao princípio da justa oportunidade e prioritário em re-
lação ao princípio da diferença. Há dois casos:
(a) uma desigualdade de oportunidade deve aumentar a opor-
tunidade daqueles como menos oportunidades;
(b) uma taxa excessiva de poupança deve ser equilibrada de tal
forma a atenuar as dificuldades dos que carregam esse fardo213.

Rawls vê a necessidades de ligar esses princípios ao dever
natural e à obrigação dos indivíduos com o propósito de tornar
sua teoria completa214. O dever natural teria o objetivo de supor-
tar e promover as instituições justas. Esse dever possui dois as-
pectos: primeiro, devemos cumprir e realizar nossa partilha em
instituições justas, quando existem e se aplicam a nós; e, segun-
do, devemos ajudar no estabelecimento das organizações quan-
do elas não existem, pelo menos quando isso puder ser feito com
pequeno custo por nós mesmos. Assim, para Rawls, o indivíduo
tem um dever natural de agir e promover uma sociedade justa,
cuja melhor alternativa racional se encontra nos princípios de
justiça. Como cidadão racional ou legislador, a pessoa deverá
suportar e favorecer os estatutos que melhor se conformem aos
dois princípios de justiça. Segundo Rawls, cidadãos não estariam
ligados a nenhuma instituição justa, se eles não tiverem aceitado
ou continuarem aceitando seus benefícios.

A fim de fortalecer os laços da justiça como equidade, Rawls
fomenta o dever natural do respeito mútuo215 pelo qual respeita-
mos uns aos outros como pessoas morais, como pessoas com
senso de justiça e uma concepção do bem. Assim o respeito mú-
tuo é visto de várias formas: em nossa vontade de ver a situação
dos outros com seus pontos de vista, da perspectiva de suas con-
cepções de bem e em estarmos preparados para dar razões às nos-
sas ações sempre quando os interesses dos outros são material-
mente afetados. Os deveres naturais dão suporte evidente à justi-

213 Ibidem, pp. 302-303.
214 Ibidem, pp. 333-334.
215 Ibidem, p. 337.
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ça como equidade, pois trabalham para a cooperação mútua e
crescimento de todos, eles não fazem acepções de pessoas e evi-
denciam a justiça.

Todas as vezes que a injustiça prevalecer, os indivíduos te-
rão o dever/direito de questionar e desobedecer. A violação do
princípio de igual liberdade é, então, o objeto mais apropriado
da desobediência civil216. Isso posto, segue-se a lógica da respon-
sabilidade, enquanto cidadãos, de promover e sustentar a justiça
como equidade, na qual a liberdade e a igualdade sejam as vigas
que dão sustentação à concepção de justiça. Rawls lembra que a
própria desobediência deve verter dos princípios de justiça, não
conduzindo a atos que dão contratestemunho da liberdade. As-
sim, a disposição geral de se engajar em uma desobediência civil
justificada217 introduz estabilidade em uma sociedade bem orga-
nizada ou quase justa.

Para Rawls há uma primazia do justo sobre o bem218, pois
há muitas concepções em relação ao bem, sendo muito impró-
prio derivar do bem concepções de justiça. Segundo o autor,
ambos devem ser complementares, sendo que a justiça seria o
fator limitador do conceito de bem. Evitar-se-ia, dessa forma,
prerrogativas, ou tentativas de impor uma concepção de bem so-
bre os delineamentos da justiça. Não é o caso de uma concepção
vir antes da outra, mas de o bem dever, necessariamente, estar
sintonizado com os princípios de justiça derivados racionalmen-
te da posição original. Conclui-se que a ideia de bem deve rece-
ber um caráter racional, pelo qual excluir-se-ia de suas bases in-
teresses particulares, imposições que venham a ferir a liberdade e
a igualdade.

Rawls vê a necessidade de fazer uma distinção entre uma
teoria tênue (thin theory) e uma teoria completa (full theory) do
bem219. A teoria tênue do bem restringe-se a explicar a preferên-

216 Ibidem, p. 373.
217 Ibidem, p. 383.
218 Ibidem, p. 396.
219 Ibidem, pp. 396-397.
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cia racional pelos bens primários e a explicar a noção de raciona-
lidade, realçando os princípios na posição original. Assim, a teo-
ria tênue do bem, pelo qual as partes contratuam, revela que de-
verão assegurar suas liberdades e autorrespeito e que, para salva-
guardar seus objetivos, requerem mais do que menos de seus bens
primários. Assegurados os princípios de justiça em sua correla-
ção com o bem, busca-se uma teoria completa do bem, visando a
uma mais ampla concepção do bem, chegando a estabelecer bens
finais220. Isso viabiliza uma explicação de nossas atividades com
relação ao bem, na qual todos estariam dispostos a agir em favor
de uma concepção pública de justiça, afirmando suas institui-
ções sociais. Para Rawls, portanto, ter um senso de justiça é algo
realmente bom e, a congruência entre a justiça e o bem conduz-
nos a um suporte estável da justiça como equidade. Essa estabili-
dade se dá quando os demais seres estão volitivos a agir virtuosa-
mente em favor da justiça221.

A principal ideia da justiça como equidade, na qual enfati-
za-se aqueles princípios que emergem racionalmente da posição
original de equidade, prepara o caminho para uma teoria com-
pleta do bem. Para Rawls, a pessoa exerce o bem em benefício da
equidade, não usando outros como meio, mas tratando as pessoas
como livres e iguais. Assim, as ações voltam-se ao bem público,
implicando que seus membros tenham um forte e efetivo desejo de
agir de acordo com os princípios de justiça222. Tal colaboração
mútua, não utilitarista, visa ao desejo de estabilidade, tanto de uma
sociedade fraterna, como das instituições que a comportam.

O sentimento moral

Uma sociedade bem organizada é propícia à estabilidade
da justiça, criando em seu seio um senso de justiça a partir do

220 Ibidem, p. 398.
221 Ibidem, p. 436.
222 Ibidem, p. 454.
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qual se desenvolve uma moralidade em torno dos princípios de
justiça. As crianças, em seu desenvolvimento, começam a com-
preender e a aprender os benefícios da justiça, sendo capazes,
com consciência adequada, a fazer as devidas associações223 jus-
tas, tratando os outros como iguais, como amigos e cooperando
para o bem comum. Cresce, nesses termos, um sentimento de as-
sociação lapidado pelo ideal de igual cidadania e igual liberdade.

Para Rawls, o sentimento moral224 pode favorecer os prin-
cípios de justiça, criando atitudes em benefício da liberdade e a
propósito da equidade. Rawls considera os sentimentos morais
como características naturais da vida humana225; assim sendo,
não podemos simplesmente desconsiderá-los em nossas atitudes.
Dessa forma, sentimentos morais como ressentimento e indig-
nação pressupõem uma explicação referente a princípios de di-
reito e justiça; são diferentes de sentimentos de perturbação ou
ira, pois estes são frutos de emoções circunstanciais, não se pau-
tam sobre o alicerce da justiça. Por exemplo, a vingança, a ira, as
perturbações não encontram suporte nos princípios de justiça,
mas em nossas alterações comportamentais, já a indignação e o
ressentimento diante da injustiça encontram sua justificação le-
gal. Para Rawls, a pessoa desprovida de senso de justiça é igual-
mente desprovida de atitudes fundamentais sobre a noção de
humanidade. Os sentimentos morais revestem-se de responsabi-
lidades em relação ao outro, fortalecendo atitudes de justiça en-
quanto equidade. Escreve Rawls: “Essa responsabilidade é o pre-
ço do amor e confiança, de amizade e afeição, e de uma devoção
às instituições e tradições, as quais beneficiaram e serviram aos
interesses gerais da humanidade226”. Fica claro que Rawls fomenta
os sentimentos morais como necessários para a promoção dos
princípios de justiça, viabilizando atitudes de responsabilidade

223 Ibidem, p. 472.
224 Ibidem, p. 479.
225 Ibidem, p. 487.
226 Ibidem, p. 489.
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em prol da liberdade e igualdade. Quando Rawls afirma que as
atitudes morais fazem parte da humanidade, quer dizer que elas
clamam os princípios de justiça em sua explicação, ou seja, os
sentimentos morais encontram sua justificação racional na justi-
ça enquanto equidade.

As instituições sociais, políticas e econômicas são congru-
entes com a moral, influenciando decisivamente na qualidade
moral da vida pública e na formação do caráter dos cidadãos.
Assim, o modo como as instituições estiverem estruturadas é fun-
damental para a justiça ou para a injustiça da sociedade, das rela-
ções humanas e mesmo dos seres. Rawls aponta as três leis da
psicologia moral a fim de realçar o caráter educativo e formativo
da estrutura básica da sociedade. São elas:

Primeira lei: dado que as instituições familiares são justas, e que
os pais amam a criança e expressam manifestamente esse amor,
preocupando-se com o seu bem, então a criança, reconhecendo
o amor evidente que sentem por ela, aprende a amá-los. Segun-
da lei: dado que a capacidade de uma pessoa para o sentimento
de companheirismo tornou-se uma realidade quando ela adqui-
riu vínculos de acordo com a primeira lei, e dado que uma or-
ganização social é justa e esse fato é reconhecido por todos,
então essa pessoa desenvolve laços de amizade e de confiança
em relação aos outros na associação, à medida que estes, com
evidente intenção, cumprem seus deveres e suas obrigações, e
correspondem aos ideais de sua situação. Terceira lei: dado que
a capacidade de uma pessoa para o sentimento de companhei-
rismo foi realizada quando ela criou vínculos de acordo com as
duas primeiras leis, e dado que as instituições de uma socieda-
de são justas e esse fato é publicamente reconhecido por todos,
então essa pessoa adquire o senso de justiça correspondente, à
medida que reconhece que ela e aqueles por quem se interessa
se beneficiam dessas organizações227.

Enquanto as duas primeiras leis se reportam ao ambiente
institucional como sendo justo, a terceira formulação destina-se
ao reconhecimento público disso. Para Rawls, essa conexão en-
tre os princípios de justiça com as aspirações humanas elabora

227 Ibidem, pp. 490-491.
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um senso de justiça dentro de uma concepção coletiva do bem,
formando uma congruência necessária para a estabilidade da
justiça enquanto equidade. Dessa forma, todos os três princípios
psicológicos conspiram para suportar as instituições de uma so-
ciedade bem estruturada, favorecendo a autoestima, o compa-
nheirismo e o desejo de justiça, elementos fundamentais para
sua estabilidade. Consequentemente, a estabilidade dos princí-
pios de justiça encontra sua maior força através daquilo que seja
perspícuo em relação à razão, congruente com nosso bem e que
esteja enraizado não na abnegação, mas na afirmação do self228.

Rawls afirma que a educação moral é uma educação para
a autonomia229. Isso significa que seremos influenciados pela tra-
dição, autoridade ou pela opinião de outros, mas a congruência
entre nossas atitudes morais e os princípios de justiça fomentam
a autonomia e a construção de um self coletivo, sem sermos usur-
pados em nossa liberdade e equidade. Nessa perspectiva, a auto-
nomia favorece que os princípios de justiça sejam objetivados nas
instituições de nossa sociedade. Os indivíduos autônomos com-
partilham suas capacidades e talentos em benefício da união so-
cial230. Rawls traz o exemplo de um jogo231, no qual os jogadores
compartilham de uma mesma finalidade, que é ganhar o jogo. A
finalidade compartilhada será somente realizada caso os jogado-
res joguem justamente conforme as regras, e se todos os jogado-
res procurarem jogar bem. Se este objetivo for alcançado, todos
sentirão prazer e satisfação em relação à mesma coisa. Segundo
Rawls, um bom jogo é uma conquista coletiva, requerendo uma
cooperação de todos. Quando lutamos para concretizar os prin-
cípios de justiça e conseguimos, a natureza individual e coletiva
dos agentes morais é mais completamente realizada e congruen-
te com o bem individual e coletivo232.

228 Ibidem, p. 499.
229 Ibidem, p. 516.
230 Ibidem, pp. 523-525.
231 Ibidem, pp. 525-526.
232 Ibidem, p. 528.



103

Rawls não se pauta na idealização de fins últimos, mas na
busca pela objetividade dos bens na vida prática social233. Para
tanto, Rawls busca a lógica aristotélica, na qual a felicidade se dá
por ações excelentes dentro de um plano racional de vida. As-
sim, a congruência do bem com os princípios de justiça se justifi-
cam objetivamente no contexto social. Como identificar um pla-
no de vida, se não há fins últimos? Um plano racional é aquele
escolhido consoante uma racionalidade deliberativa definida por
uma completa teoria do bem. Portanto, uma pessoa dá forma
aos seus objetivos gradualmente conforme a justiça permite, sen-
do capaz de formular e seguir um plano de vida a partir do qual
possa engendrar sua própria unidade234. Como a natureza do self,
como a liberdade e a igualdade das pessoas morais é idêntica
para todos, o self é realizado nas atividades de muitos selves235.

A posição original, da qual brotam os princípios de justi-
ça, não repousa somente em uma pura abstração; ela se objetiva
na vida social, onde todos trabalham para o benefício mútuo e
estabilidade racional da justiça enquanto equidade. A congruên-
cia entre a justiça e o bem trazem credibilidade e justificam a
liberdade e a igualdade envolvendo a cooperação de todos. Pode-
se dizer que a justiça enquanto equidade não se restringe a uma
ideologia específica, nem a um tempo ou lugar específico, mas é
construída para todos os tempos e lugares; é construída sub specie
aeternitatis (sob o aspecto da eternidade).

Interlocução com Rawls

O princípio da escolha racional proposta por Rawls não se
reduz a interesses particulares, ao logicismo e ao intuicionismo,
mas a uma situação hipotética de como a sociedade deveria ser
sob o véu de ignorância. Diferentemente de Kelsen, que deriva

233 Ibidem, pp. 548-549.
234 Ibidem, p. 561.
235 Ibidem, p. 565.
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sua tese jurídica hierarquicamente de uma constituição, a partir
da qual a interpretação e a discricionariedade emanam logica-
mente, Rawls deriva sua tese de princípios de justiça hipotetica-
mente racionalizados. Rawls evita que concepções de bem, ad-
vindas da religiosidade ou propostas políticas partidárias venham
a influenciar a diretriz da justiça. Pelo contrário, outras fontes de
justiça devem estar em equilíbrio reflexivo com os princípios de
justiça. Assim como Kelsen, Rawls coloca o direito sob a pers-
pectiva de um dever ser a partir de um acordo comum, – a consti-
tuição para Kelsen e os princípios de justiça para Rawls.

A hermenêutica inclusiva considera todas as dimensões
temporais da constituição do direito236. Nesse viés, ela não é ape-
nas uma interpretação de um dever ser mediante um acordo do
passado. Há um lapso temporal nas teorias de Kelsen e de Rawls
que escamoteiam o evento presente, – escamoteiam aquilo que
acontece. A dimensão do presente é esvanecida pelo passado e
por aquilo que deveria acontecer no futuro; em outras palavras, o
presente é interpretado à luz do passado que já estabelecerá o
que irá acontecer no futuro. A desconsideração do presente, nes-
ses termos, pode suprimir o que de fato vive, expressa-se e muda,
– desconsidera a carne. Para a hermenêutica inclusiva, todas as
dimensões temporais se entrelaçam no processo constitutivo; a
própria constituição é dada temporalmente, ela é morte e vida.
Nesses termos, ela busca uma interpretação autêntica pela qual
o direito seja reconhecido. Aliás, o direito só pode ser reconheci-
do, se for autêntico. Assim, mesmo que a pessoa tenha escolhido
sua profissão e essa seja essencial para o suporte de muitas ou-
tras, isso não garante que tanto a sua profissão como a sua pes-
soa seja reconhecida. A liberdade e as desigualdades sociais,
mesmo que ajudem e suportem a máquina produtiva, não garan-
tem o reconhecimento. Não há liberdade sem a dimensão do pre-
sente. A liberdade do passado e a liberdade do futuro podem es-

236 Ver JUNGLOS, Márcio. The constitution of  judgment in Husserl´s
phenomenology. Discusiones Filosóficas. Jun,-Dic. 2015, pp. 35-36.
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tar muito distantes do que acontece, por isso Foucault nos alerta
para o fato de que precisamos de práticas de liberdade e do quan-
to elas necessitam estar atreladas ao conhecimento de si e ao cui-
dado de si.

O direito é palpitante, latente, ou seja, não pode estar pre-
so no tempo e no espaço, muito menos rendido em um livro. O
direito precisa incluir; abrigar em suas asas seus filhos desgarra-
dos. Não basta saber que sou livre se não tenho as mesmas possi-
bilidades à educação, à saúde, ao laser. No Brasil todos os cida-
dãos têm esse acesso, mas e seus analfabetos (as), seus presos
(as), seus idosos (as), seus negros (as), seus homossexuais/lésbi-
cas, onde estão seus direitos, garantidos pela Constituição? Sem
presente, sem reconhecimento não há direito.

Na realidade o juiz (a) nunca é aquele que dá a última pa-
lavra, mas aquele que começa tudo. Seu papel não é apenas jul-
gar, mas interpretar, e interpretar faz parte do ser humano, ele é
um ser hermeneuta (Heidegger). Há uma responsabilidade (res-
ponsus) inerente à profissão, de acordo com a qual os que lidam
com ela, desde funcionários públicos a advogados e juízes, preci-
sam responder aos clamores advindos do direito. Um (a) oprimi-
do (a), uma nação: todos querem participar da mesma carne do
mundo de todos. O refugiado não quer entrar e tomar o lugar do
nativo, ele quer o mesmo que todos, ele quer habitar.

Na obra Fundamentação da metafísica dos costumes237, Kant
afirma que cada pessoa é um fim em si mesma, o que significa
que toda pessoa é livre e igual. Rawls lembra-nos de que a ética
kantiana deve ser interpretada à luz dessa característica, ou seja,
que o imperativo categórico pressupõe um reino dos fins no qual
todos estejam incluídos. Rawls enfatiza que seus princípios tam-
bém trazem a liberdade e a igualdade a todos. Todavia, Rawls

237 KANT, Immanuel. Groundwork of  the metaphysics of  morals: a german-english edition.
German text from the second original edition (1786) ed. by Jens Timmermann,
English translation by Maty Gregor and revised by Jens Timmermann. New
York: Cambridge University Press, 2011, p. 85. Ver também JUNGLOS, Márcio.
Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova Harmonia, 2014, p. 140.
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procura dar um caráter mais prático à ética kantiana, mostrando
a possibilidade da concretude dos princípios de justiça, sendo
eles assumidos racionalmente por cada pessoa. Partindo de um
imperativo geral, de um escalonamento jurídico ou de uma or-
dem lexical, sem reconhecer o que é estranho ou o que está fora,
pode-se criar determinismos ou dogmas jurídicos que deixam de
ser justos, pois a justiça não está presa na letra da lei, – é a letra
da lei que deve estar sob a tutela da justiça.

A utopia, na sua origem, é um instrumento poderoso de
transformação social, pois faz uso de uma construção hipotética
de como a realidade deveria ser, segundo princípios racionais.
Cremos que todas as teorias trazem uma proposta utópica. A
teoria da justiça rawlsiana traz claramente uma proposta utópica
desde a formação dos princípios de justiça à sua proposta de uma
teoria completa de justiça. Todavia, Rawls busca também uma
proposta concreta à hipótese. Assim, sua teoria não é só um so-
nho, mas uma possibilidade. A grande diferença entre sua teoria
e a hermenêutica inclusiva é que esta não exige uniformidade de
ação, nem de sentimento, já que prevê não-uniformidade e dife-
renças entre as pessoas. O que é estranho também entra em jogo,
pois há um diálogo entre estranho e próprio que acontece so-
mente no presente. Embora a utopia seja necessária para qual-
quer construção ética, ela apenas se alimenta do passado e do
futuro, pois encontra dificuldade de dialogar com as contradi-
ções presentes.

Como Rawls, a hermenêutica inclusiva também considera
que os sentimentos estão ligados à justiça. Porém, não procura
emparelhá-los nem eliminá-los de uma concepção de justiça.
Segundo Rawls, a educação seria o meio mais adequado pelo
qual os princípios de justiça poderiam encontrar uma relação
congruente com os sentimentos. Ensinar-se-ia os princípios e seus
benefícios desde cedo, tornando a criança mais propensa a sus-
tentá-los posteriormente dentro de uma sociedade bem organi-
zada. Cremos que de fato a educação influencia e dá um sentido
de coletividade aos indivíduos, mas não dá para extrair uma co-
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nexão necessária entre o que a pessoa aprende e o que ela é. A
hermenêutica inclusiva questiona se não dá para, também, desde
cedo, ensinar que existe o diferente, que existe o não-estrutura-
do, que as pessoas mudam de ideias e que pensam diferentemen-
te e que o estranho não é apenas ameaça, mas possibilidade. Se-
ria uma educação para o mundo-da-vida, no qual aprender-se-ia
sobre o tempo, seus eventos, seus desafios e seus clamores.

A questão do direito em Dworkin

Por fim, apresentaremos um resumo da obra O império do
direito, de Ronald Dworkin, que traz a essência de sua compreen-
são teórica do direito. O autor começa exaltando o direito como
a instituição social mais estruturada e reveladora, assumindo pro-
eminência em nossas vidas ao ponto de escrever já no início de
seu prefácio: “Nós vivemos no e através do direito. Ele nos torna
aquilo que nós somos: cidadãos, empregados, doutores, cônju-
ges, pessoas que possuem coisas. Ele é espada, escudo e amea-
ça238”. Não obstante, há muitos desacordos em relação ao direi-
to, gerando discussões em torno de fatos do direito e em torno de
discussões políticas geminadas de moralidade e fidelidade.

No tocante aos fatos, desacordos envolvem eventos atuais
e históricos e, em relação à moralidade e fidelidade, desacordos
surgem-no tocante ao que se julga certo ou errado. Ambos são
diferentes, mas familiares, não representando muitos problemas
quando irrompem no tribunal. Mas, e os desacordos em relação
ao direito? Segundo Dworkin, advogados e juristas discordam
frequentemente sobre o direito que regula o caso e sobre os testes
corretos a serem usados.

Dworkin analisa as proposições do direito (propositions of
law)239 compreendidas como as várias sentenças e clamores pelos

238 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cabrigde, Massachusetts London, England:
Harvard University Press, 1986, p. Vii.

239 Ibidem, p. 4
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quais as pessoas discorrem sobre o que é permitido, proibido ou
autorizado no direito. Tais proposições geralmente são com-
preendidas como falsas ou verdadeiras pelos advogados, pelos ju-
ízes e pelas pessoas ordinárias; normalmente em virtude de outras
mais familiares, das quais as proposições do direito são parasitas;
são essas chamadas de fundamentos do direito (grounds of  law).

Dworkin distingue duas formas pelas quais os advogados
e juízes discordam sobre a veracidade das proposições do direito.
Eles podem concordar sobre os fundamentos do direito, quando
esses esclarecem proposições particulares consoantes sua falsi-
dade ou veracidade, mas discordam se tais fundamentos de fato
são satisfeitos em casos particulares. No próprio exemplo de
Dworkin, advogados e juízes podem concordar que o limite de
velocidade da Califórnia seja de 55 milhas, se, no entanto, o livro
oficial de estatutos da Califórnia contenha um direito para tal
efeito, mas podem discordar se o livro de fato contenha tal direito.
Dworkin chama essa divergência de desacordo empírico sobre o direi-
to240. A outra forma de desacordo se dá em relação aos fundamen-
tos do direito. Nessa forma de discordância, pode-se concordar, de
forma empírica, sobre os livros de estatutos e nas decisões judi-
ciais passadas no que diz respeito, por exemplo, às compensações
das lesões de trabalho, mas se discorda sobre o que é o direito de
compensação, pois há controvérsia se tais livros de estatutos e
decisões judiciais esgotam os fundamentos do direito. Dworkin
chama essa divergência de desacordo teórico sobre o direito.

O desacordo teórico sobre o direito traz questões mais
complicadas, sobre as quais se discute em relação à possibilidade
criacionista do direito e da possibilidade da adequação responsi-
va. Para Dworkin, maus juízes241 podem usar o direito a seus
próprios propósitos e à política, não se importando com a misé-
ria, injustiça e seus efeitos, todavia, os bons juízes preferem a
justiça. No viés do desacordo teórico sobre o direito, Dworkin

240 Ibidem, p. 5
241 Ibidem, p. 8.
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lança um questionamento242: “O que deveria fazer o juiz (a) na
ausência do direito?” – Deveria preencher as lacunas, preservan-
do o máximo do espírito do direito em voga? Deveria agir demo-
craticamente, tentando alcançar o resultado que acredita ser a
vontade do povo? Ou, se aventurando, tentar tornar o resultado
do direito o mais sábio e bom possível, segundo suas opiniões?

Segundo Dworkin, a discricionariedade do direito prevê
diferentes respostas para casos difíceis, procurando insights sub-
jetivos para tanto, uma vez que não há uma resposta correta (right
answer)243. Dworkin se preocupará mais com a natureza interna
da argumentação, do que fatores externos que venham a adulte-
rar e tornar perverso o direito244.

No exemplo do caso Elmer, que matou seu avô por enve-
nenamento em Nova York, em 1882, Dworkin procura mostrar
a discrepância em relação ao sentido do direito. Elmer sabia que
seu avô havia deixado a maior parte da propriedade para ele,
mas devido ao fato de o avô ter se casado, Elmer suspeitou que o
avô poderia mudar sua vontade e deixá-lo sem nada. O crime foi
descoberto e Elmer foi condenado e sentenciado a um período
de anos na cadeia. As filhas seriam as legatárias residuais, caso
Elmer morresse antes de seu avô. Elas, devido ao assassinato do
seu genitor cometido pelo seu sobrinho, resolveram buscar seus
direitos, pedindo que todo o patrimônio ficasse com elas, e não
com seu sobrinho. Argumentavam que, como Elmer havia mata-
do o testador, seu pai, a lei não lhe dava o direito a nada.

É importante notar que a lei desse período não dizia nada
sobre esse caso particular, cabendo aos juízes decidir o veredito.
Teriam as irmãs direito de receber a herança do pai, sendo que
Elmer havia matado, por motivos interesseiros, seu avô? Um dos
juízes do tribunal julgador, chamado juiz Gray, afirmou que se
Elmer perder a herança por ser assassino, estará sofrendo uma

242 Ibidem, p. 9.
243 Ibidem, p. 10.
244 Ibidem, p. 14.
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punição adicional por seu crime, além de todos os anos que fica-
rá na penitenciária. É um princípio bastante importante da justi-
ça que a punição de um determinado crime seja estabelecida com
antecedência pela legislação e não seja aumentada pelos juízes
depois que o crime foi praticado. Outro juiz, chamado Earl, ar-
gumentou que, em outros contextos, o direito respeita o princí-
pio de que ninguém deve beneficiar-se do seu próprio delito, de
tal modo que a lei testamentária devia ser lida no sentido de ne-
gar uma herança a alguém que tivesse cometido crime na inten-
ção do benefício. Por maioria dos juízes, a causa foi favorável às
filhas.

Segundo Dworkin, a teoria da legislação de Earl contém
um princípio relevante, em detrimento do legalismo de Gray. Para
Earl, os estatutos não deveriam ser construídos em isolação his-
tórica: os juízes deveriam construir um estatuto de forma que se
aproximasse dos princípios de justiça assumidos em todo o lu-
gar. Segundo Earl, primeiramente, é sensível aos juízes respeita-
rem os princípios de justiça, a não ser que claramente indiquem
o contrário. Em segundo lugar, desde que a forma de um estatu-
to faça parte de um sistema intelectual mais vasto, deve, esse ser
construído de maneira que faça o sistema mais vasto coerente
em princípio.

Dworkin analisa, também, o caso Snail Darter. Em 1973 o
Congresso dos Estados Unidos promulgou a Lei das Espécies
Ameaçadas, que era fundada na preocupação nacional com a
preservação e manutenção das espécies ameaçadas. Essa lei au-
torizava o Ministério do Interior a indicar as espécies que, segun-
do sua opinião, estariam correndo o grande risco de se tornarem
extintas devido à destruição de muitos dos seus habitats que o
Ministério considerava essenciais à sobrevivência e à manuten-
ção delas, e também essa mesma lei exigia que todos os órgãos e
departamentos do governo tomassem todas as medidas necessá-
rias para assegurar que todas as ações autorizadas, financiadas
ou até mesmo executadas por eles, não pudessem pôr em risco
algum a continuidade da existência das espécies ameaçadas.
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Um certo grupo de preservacionistas do estado do Tennes-
see era contra os projetos de construção de uma barragem que
estava sendo construída por ordem da Administração do Vale
Tennessee, não devido a alguma ameaça às espécies, mas porque
essa barragem estava modificando a geografia da área ao trans-
formar riachos que corriam livremente em feios e finos fossos.
Mesmo sabendo que a barragem já estava em seu estágio final e
que tinha consumido bem mais de cem milhões de dólares, os
preservacionistas, pela descoberta de que tal barragem estava
ameaçando destruir o único habitat do Snail Darter (um peque-
no peixe de 7,5 cm, sem nenhuma beleza, interesse biológico e
nenhuma importância ecológica), conseguiram convencer o Mi-
nistro do Interior a mostrar esse pequeno peixe como uma das
espécies ameaçadas de extinção e tomar as medidas legais perti-
nentes para impedir a construção e a finalização dessa barragem.

A Administração sustentou que as palavras “ações autori-
zadas, financeiras e executadas”, contidas no corpo da lei, deve-
riam ser entendidas como uma referência ao início de todo e qual-
quer projeto, e não a projetos em fase final de conclusão. Para
manter seu pedido, chamou-se a atenção para outras leis aprova-
das pelo Congresso Norte Americano, todas essas aprovadas al-
gum tempo depois de o Ministro do Interior ter declarado que o
término da barragem daria fim ao Snail Darter, o que sugeria
que o Congresso tinha como desejo que a barragem fosse termi-
nada, a despeito da declaração ministerial. Ficou evidente que o
Congresso tinha autorizado, especificamente, a dotação de recur-
sos para que a barragem fosse concluída mesmo após o Ministro
do Interior ter identificado o Snail Darter como uma espécie ame-
açada de extinção através da conclusão do projeto. E muitas das
comissões do próprio Congresso declararam, de forma específica
e por mais de uma vez, serem contra a decisão do Ministro, aca-
tando a interpretação da lei feita pela Administração do Vale do
Tennessee e desejando que a barragem fosse concluída.

Todavia esse caso de impasse entre o Poder Legislativo na
figura do Congresso Nacional Norte Americano e o seu Poder
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Executivo, representado pelo Ministro do Interior, foi parar na
Suprema Corte Constitucional, órgão máximo do Poder Judi-
ciário, para que este proferisse, através de uma sentença, a deci-
são mais plausível para o caso.

A Suprema Corte decidiu que a barragem que estava sen-
do terminada no Tennessee fosse interrompida, apesar do enor-
me desperdício de recursos públicos. Não obstante, as discussões
dos juízes foram divergentes. O Juiz Burger disse que o significa-
do não contextual do texto deveria ser imposto, não levando em
conta o quanto estranho ou absurdo seriam as consequências, a
não ser que a Corte descobrisse fortes evidências pelas quais o
Congresso pretendesse o oposto. Já o Juiz Powell disse que a
corte deveria aceitar um resultado absurdo somente se encontrar
provas convincentes de que foi pretendido.

Dworkin ressalta que as discussões no caso Snail Darter
eram alusivas ao sentido do direito, de como os juízes deveriam
decidir em casos particulares; não discutiam questões de fato,
nem questões de fidelidade, mas da natureza do direito. O Juiz
Burger detinha-se mais ao sentido legal e intencional na interpre-
tação e o juiz Powell, ao sentido legal e do bom senso no julga-
mento.

 Um outro caso se reporta a um acidente de carro ocorrido
na Inglaterra por volta das 16h em 19 de outubro e 1973, no qual
ficaram feridos o esposo e quatro filhos da senhora McLoughlin.
Sabendo da morte de uma filha e das condições de gravidade dos
demais familiares, a senhora teve um colapso nervoso e resolveu
pedir indenização ao motorista que havia causado o acidente.
Seu advogado começa analisando casos precedentes alusivos a
lesões emocionais sofridas em casos semelhantes. Todavia, em
todos os precedentes o requerente havia estado na cena do aci-
dente ou chegado em poucos minutos. Para os advogados ingle-
ses e americanos, a doutrina de casos precedentes rezava que
decisões anteriores deveriam ser repedidas em um novo caso.
Porém, eles distinguem entre uma doutrina estrita que obriga os
julgadores (as) a seguir decisões anteriores de Tribunais superio-
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res ou uma doutrina atenuada do precedente que impele somen-
te que o magistrado (a) atribua algum peso às decisões preceden-
tes sobre o mesmo caso, devendo segui-las, a não ser que as inter-
prete equivocadas, podendo buscar fontes de casos de outros es-
tados ou países.

O juiz da primeira instância julgou que os danos emocio-
nais da sra. MacLoughlin não poderiam ser previsíveis como
aqueles ocorridos em cena do crime, ou seja, ela poderia tê-los
forjado. A sra. Macloughlin recorre ao Tribunal de Apelação,
instância hierarquicamente superior à primeira. Tal tribunal man-
tém a decisão anterior, mas revela ainda outros argumentos. Nesse
caso, abrir um precedente de tal natureza poderia incitar várias
ações fraudulentas, podendo inclusive aumentar o custo dos se-
guros, fazendo com que pessoas pobres fossem inibidas de diri-
gir. Então, a sra. MacLoughlin apela à Câmara dos Lordes, esta,
por achar infundados os argumentos, determina novo julgamen-
to. A Câmara dos Lordes é unânime, não vendo razão no direito
para que sra. MacLoughlin não receba a indenização por danos
emocionais. Assim, a Câmara entende que princípios não po-
dem ser suprimidos por políticas, sendo inapropriado rejeitar um
clamor válido, visando efeitos econômicos.

Dworkin analisa, por fim, o caso Brown. Depois da Guer-
ra Civil Americana, o norte vitorioso alterou a constituição com
o intento de terminar com a escravidão. Uma dessas emendas, a
décima quarta, declarava que nenhum Estado poderia negar a
qualquer pessoa a “igual proteção da lei”. Após a reconstrução,
o Sul reorganizou-se e alguns Estados sulistas praticaram segre-
gação do tipo racial em serviços públicos. Os negros, além de
obrigados a viajar na parte de trás dos coletivos, eram segregados
na educação.

Em um julgamento conhecido como Plessey v. Ferguson,
o réu argumentou, perante a Suprema Corte, que tais práticas
segregacionistas violavam a cláusula de igual proteção. A Corte
rejeitou a alegação de que esta política violava o preceito prece-
dente, argumentando que as exigências dessa cláusula estariam
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sendo atendidas caso os Estados oferecessem serviços separada-
mente, porém iguais, e que, por si só, o fato da segregação não
tornava esses serviços automaticamente desiguais.

Em 1954, um grupo de crianças negras de Topeka, no Kan-
sas, ingressou com uma ação que foi acolhida, sob o argumento
de que a fórmula “separados, mas iguais” violava o princípio da
igual proteção estabelecido na Décima Quarta Emenda. Trata-
se do processo de Brown versus Board of  Education. A segrega-
ção era mantida, muitos negros haviam morrido em conflitos e o
momento parecia possibilitar uma nova discussão sobre o tema.
Os advogados não favoráveis alegaram que o precedente de 1896
(Caso Plessy vs. Ferguson) deveria ser respeitado. Não obstante,
neste julgamento, a Corte decidiu de forma diversa, em julgado
unânime. Não foi rejeitada a antiga fórmula “separado, porém
igual”; ao contrário, “baseou-se em controvertidas evidências
sociológicas para mostrar que as escolas nas quais se praticava
segregação racial não podiam ser iguais por esta única razão.

Aqueles que entendiam contrariamente sustentaram que a
segregação não era inconstitucional, que a expressão ‘igual pro-
teção’ não determina se ela é vedada ou não, e ainda que os legis-
ladores que aprovaram a Décima Quarta Emenda tinham plena
consciência da realidade nas escolas. Ainda nesta visão, o prece-
dente era tão antigo e importante que não deveria ser leviana-
mente derrubado.

Para Dworkin, esses argumentos envolvem os fundamen-
tos do direito constitucional, não argumentos de moralidade ou
reparação. As decisões foram fundamentadas nos precedentes e
em controvérsias históricas sociais a respeito do modo de inter-
pretar o direito.

Teorias do direito

Doworkin passa a analisar as propostas semânticas do di-
reito. O autor vê as propostas de significado semântico como po-
sitivistas, tendo em vista que assumem uma conceitualização pré-



115

determinada do direito, dizendo que o desacordo linguístico é só
aparente; elas afirmam que o significado do direito está na forma
como nós o usamos. Assim, teorias semânticas245 supõem que
advogados e juízes usem basicamente os mesmos critérios para
decidir se proposições são falsas ou verdadeiras, supondo que os
mesmos concordam sobre os fundamentos do direito.

Dworkin cita o britânico John Austin, do século dezenove,
cuja principal ideia seria a de que o direito é uma matéria de
decisões históricas feitas por pessoas em posição de poder políti-
co, sendo influentes para determinar comandos que serão obede-
cidos. Segundo Dworkin, a principal correção feita dessa ideia
foi a do livro de H. L. A. Hart, a qual rejeita o autoritarismo
como um fato brutal de um comando habitual e subserviente.
Ao contrário de Austin, Hart defende que o verdadeiro funda-
mento do direito se detém nas convenções sociais, que represen-
tam a aceitabilidade social de esquemas normativos que confe-
rem poderes às pessoas para criar direitos válidos. Dworkin traz
um exemplo para ilustrar a diferença entres esses dois positivis-
tas. Para Austin, a proposição segundo a qual o limite de veloci-
dade na Califórnia é de 55 milhas é verdadeiro, porque os legisla-
dores que promulgaram a norma estavam no controle. Para Hart,
ela é verdadeira porque as pessoas da Califórnia aceitaram e con-
tinuam aceitando o esquema de autoridade implantado na cons-
tituição do estado nacional. Dworkin questiona-se se elas são
tão diferentes assim, uma vez que ambas se pautam sobre o crité-
rio da obediência, podendo alguém obedecer apenas por medo,
como as pessoas obedeciam aos oficiais nazistas da Alemanha
de Hitler. Para Dworkin, tanto o convencionalismo de Hart como
o autoritarismo de Austin desembocam no critério da obediên-
cia, alicerçados pela perspectiva positivista.

Dworkin defende a perspectiva de que as pessoas que dis-
correm nas decisões jurídicas, sejam elas defensoras da morali-

245 Ibidem, p. 33.
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dade (direito natural), do contexto (realismo) ou mesmo de ques-
tões semânticas, na verdade discorrem sobre o que é o direito.
Dworkin cita o exemplo da fotografia que, para alguns, pode ser
considerada obra de arte, mas, para outros, não. No caso, a ver-
dadeira discussão não estaria na possibilidade de fixar uma linha
divisória que diga quando é e quando não é obra artística, mas a
contenda diria respeito ao que a arte, devidamente compreendi-
da, de fato é. Na verdade, as diversas posições com relação ao
direito revelam sua compreensão sobre a natureza do direito.

Em questões de desacordo, Dworkin ilustra a concepção
do agulhão semântico246 que compreende o direito como fato so-
cial, sendo este apenas constatado empiricamente em nosso coti-
diano. Em relação às divergências, do que seria e sua possibilida-
de, pensam, os adeptos dessa concepção, que se pode discutir
sensatamente apenas quando todos aceitarem e seguirem os mes-
mos critérios para decidir, quando as posições sejam bem funda-
das, mesmo que não se possa fixar com exatidão, como era de se
esperar, quais são estes critérios. Dworkin traz um exemplo prá-
tico. Duas pessoas podem discutir sobre quantos livros uma de-
las tem na biblioteca, desde que ambas previamente tenham a
mesma noção ou estejam de acordo sobre o que é um livro. Po-
dem até divergir nos casos incertos, por exemplo, uma chaman-
do de livrinho àquilo que a outra denomina panfleto. Agora, não
podem divergir sobre os denominados casos centrais. No exem-
plo de Dworkin, se alguém disser que o exemplar de Moby Dick
na biblioteca não é um livro, pois em sua opinião romances não
são livros, qualquer divergência será necessariamente absurda.
Para esses autores, há a necessidade determinística do consenso,
pois de outra forma não se chegaria a lugar nenhum quanto a
verdade ou não dos critérios para decidir sobre o direito. Será
mesmo? Como poderiam as divergências entrar no escopo das
decisões sobre o direito?

246 Ibidem, p. 45.
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Dworkin se propõe a analisar como divergências são pos-
síveis no direito através da atitude interpretativa247, trazendo um
exemplo denominado de exemplo imaginário248. Nesse, Dworkin
imagina a história fictícia de uma comunidade, na qual seus mem-
bros seguem um conjunto de regras, chamadas regras de cortesia,
abrangendo certas ocasiões sociais. Há uma regra que obriga os
camponeses a tirar o chapéu da cabeça diante dos nobres, bem
como outras regras semelhantes. Por algum período ela é aceita
sem maiores problemas, até como um tabu. As coisas mudam a
partir do momento em que todos passam a ter uma complexa
atitude interpretativa alusiva à regra de cortesia, possuindo dois
componentes básicos: o primeiro é a ideia de que esta prática
está vinculada a algum interesse, propósito ou princípio, obten-
do alguma finalidade; o segundo é a condição ulterior, de acordo
com a qual as exigências da cortesia não são necessariamente
aquilo que sempre se interpretou que fossem, embora suscetíveis
a sua finalidade, de tal forma que as regras estritas devem ser
compreendidas, aplicadas, ampliadas, modificadas, atenuadas ou
limitadas segundo essa finalidade. A partir dessa atitude inter-
pretativa, a instituição da cortesia deixa de ser mecânica, já que
os membros daquela comunidade elaboram novas significações
para, subsequentemente, configurá-las a esse propósito. Isso
mostra, para Dworkin, que valor e conteúdo se imbricam mutu-
almente.

O conteúdo normativo pode sofrer transformações duran-
te nossas práticas interpretativas, por meio das quais novos valo-
res são observados em detrimento de valores considerados ultra-
passados. Não obstante, Dworkin adverte que a prática jurídica
pode exaurir-se, caindo novamente no estado estático e mecâni-
co do seu início. Que método interpretativo poderíamos utilizar
sem prejuízo e desrespeito a outras colaborações interpretativas?

247 Ibidem, p. 46.
248 Ibidem, p. 47.
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Interpretação jurídica

Dworkin propõe a criação construtiva de interpretação249. Nessa
visão preliminar sobre a interpretação, Dworkin inspira-se na
interpretação das artes e da prática social. Diferentemente de uma
interpretação científica, que se baseia em dados empíricos, na
interpretação artística surgem várias propostas interpretativas com
relação à intenção do autor de escrever ou produzir uma obra de
arte. Na prática social, surgem, igualmente, várias formas inter-
pretativas concernentes ao fato social. Essas múltiplas interpre-
tações procuram impor a um objeto ou prática o melhor exem-
plo possível da forma e do gênero em questão. Assim, cada intér-
prete deverá escolher e refletir sobre qual das interpretações reve-
la-se como a melhor. Trata-se de construir a interpretação medi-
ante as várias propostas levantadas. Para Dworkin, a interpreta-
ção criativa, na visão construtivista, é uma questão de interação
entre propósito e objeto250. Dessa forma, não se trata somente de
saber a intenção do que está acontecendo, como se intenta em
uma interpretação conversacional comum, mas de tornar o obje-
to o melhor possível. De igual forma, não se trata apenas de sa-
ber o objeto interpretado, procurando técnicas causais para tan-
to, mas de atribuir o melhor valor possível a ele. Posto de outra
forma, o processo criativo não pode ser separado do processo
construtivo.

Nessa perspectiva construtiva, Dworkin procura evitar a
discricionariedade, sem, contudo, abandonar uma construção
histórica do Direito. Isso revela-se claramente nos três estágios
interpretativos251. Cada estágio da atitude interpretativa exigirá
um grau de consenso dentro da comunidade. O primeiro é o es-
tágio pré-interpretativo, pelo qual as regras e padrões tomados para
prover um conteúdo experimental da prática é identificada.

249 Ibidem, p. 52.
250 Ibidem, p. 52
251 Ibidem, pp. 65-68.
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Dworkin ressalta que mesmo aqui há certo nível interpretativo,
além de uma mera identificação. O consenso, adquirido nesse
estágio, não é um consenso de precedentes determinativos, pelos
quais não haveria mais necessidade de avançar para um próximo
estágio. Não obstante, há práticas comuns, pessoas compartilham
o mesmo vocabulário, entendem o mundo de forma similar, or-
bitam em torno de problemas semelhantes; essa comunidade
possui formas de vida252, semelhanças de família, como aquelas
apresentadas pelo filósofo Wittgenstein253. No segundo estágio,
chamado de interpretativo, busca-se uma justificação geral para
os elementos levantados na etapa anterior. Consistirá na argu-
mentação sobre a conveniência ou não de buscar uma prática
com essa forma geral. Assim, evita-se que o intérprete proponha
uma nova prática, desconsiderando a prática vigente. O terceiro
estágio é o pós-interpretativo ou reformulador.

O intérprete deve ajustar sua ideia daquilo que a prática
realmente requer para melhor servir à justificativa que ele aceita
na etapa interpretativa. Dessa forma, os julgamentos interpreta-
tivos seriam mais um modo de ver todas as dimensões das práti-
cas254, necessitando convicções mais substanciosas nas quais se
revelaria quais justificações seriam mais condizentes com a prá-
tica. Os três estágios propostos pelo autor distinguiriam a inter-
pretação da invenção255.

Como leitor de Wittgenstein, Dworkin vê o papel do filó-
sofo como aquele capaz de esclarecer as confusões oriundas das
formas interpretativas, revelando a prática social e não uma figu-
ra pictórica da realidade. Para tanto, é necessário identificar como
as pessoas procedem, fazem uso das práticas e paradigmas. Se-
gundo Dworkin, as pessoas possuem um sentido comum, mas

252 WITTGENSTEIN, Ludwig, Philosophische Untersuchungen In: Schriften,
Ludwig Wittgenstein, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1960, §23, p. 300.

253 Ibidem, p. 354.
254 DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambrigde, Massachusetts London, England:

Harvard University Press, 1986, p. 63.
255 Ibidem, p. 68.
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divergem quanto aos seus detalhes, como no exemplo da árvo-
re256. Assim, em termos gerais, as pessoas concordam com as pro-
posições mais genéricas e abstratas sobre a cortesia, que formam
o tronco da árvore, mas divergem quanto aos refinamentos mais
concretos dessas proposições abstratas, os galhos da árvore. Para
melhor ilustrar, o filósofo poderia trabalhar a diferença entre o
conceito e conceituação257, demonstrando o grau de abstração entre
elas. No exemplo da cortesia, poder-se-ia encontrar um consen-
so de que o respeito provesse o conceito de cortesia e que posi-
ções competitivas sobre o que realmente requer o respeito, re-
querem, porém, conceituações desse conceito. Por intermédio
da análise do grau de abstração entre conceitos e conceituações,
dentro de uma prática social, poderia se melhorar o ambiente inte-
lectual da comunidade.

Para Dworkin, compreender os três estágios construtivos
da interpretação, dentro de um consenso da melhor interpreta-
ção possível, sendo essa bem justificada, constitui uma forte opo-
sição às tentativas céticas, pois elas próprias, em suas objeções,
precisariam apresentar a melhor interpretação possível258, cain-
do, assim, em autocontradição. Em outras palavras, não existe in-
terpretação melhor, como a melhor interpretação possível259. Como
escreve Dworkin: “[...] essa dança preliminar do ceticismo é tola e
sem fundamento; nem contribui para nada, nem subtrai nada do
assunto em questão260”. Para Dworkin, ao cético só basta per-
guntar sua opinião e logo se vê que nada tem a contribuir.

Dworkin defenderá o direito como um conceito interpre-
tativo261, pelo qual os juízes, com suas próprias convicções e ins-

256 Ibidem, p. 70.
257 Ibidem, p. 71.
258 Ibidem, pp. 76-75.
259 Aqui encontramos forte relação com a estrutura do raciocínio elaborado por

Santo Anselmo, em seu argumento ontológico: “Deus é aquilo do qual nada de
maior se pode pensar”. Santo Anselmo elaborou esta prova a priori justamente
como argumento infalível contra os céticos.

260 Ibidem, p. 86.
261 Ibidem, p. 87.



121

tintos, desenvolvem teorias sobre a melhor interpretação, con-
forme a responsabilidade que sua prática exige. Segundo Dworkin,
os juízes pensam sobre as leis e, mais do que isso, pensam nelas
dentro da sociedade na qual vivem, a partir do ambiente intelectual,
da linguagem comum. Há fatores centrípetos (de fora para den-
tro)262 que vêm da educação legal conservadora, bem como os
processos seletivos dos juristas, como a administração dos escri-
tórios, há, ademais, fatores centrífugos (de dentro para fora) que
vêm dos próprios juristas e de suas convicções políticas e ideo-
lógicas no tocante à justiça. Dworkin não vê essas múltiplas
influências como desfavoráveis ao direto, ao contrário, o direi-
to ganha poder quando se torna sensível às fricções e tensões das
fontes intelectuais.

Para Dworkin, a jurisprudência vem a colaborar para o de-
senvolvimento da formação do direito, pois ela permite a elabora-
ção de novos paradigmas interpretativos. De repente pode surgir
uma nova interpretação, o que parecia incontestável é contestado,
ou mesmo uma interpretação radical da aplicação do direito pode
ser desenvolvida; os paradigmas são rompidos, e surgem novos
paradigmas263. Em suma, a interpretação construtiva procura mos-
trar a prática legal na sua melhor luz, procurando encontrar equi-
líbrio entre a prática e a melhor justificação para tal.

A integridade e suas concorrentes

Mediante tais prerrogativas, Dworkin lança algumas ques-
tões à interpretação do direito, que são vistas sob a luz de três
concepções não-semânticas. São elas o convencionalismo, o prag-
matismo e o direito como integridade. Seguem as perguntas pro-
postas pelo autor:

[...] justifica-se o suposto elo entre o direito e a coerção? Faz
algum sentido exigir que a força pública atue somente em con-

262 Ibidem, p. 88.
263 Ibidem, p. 90.
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formidade com os direitos e responsabilidades que decorrerem
de decisões políticas anteriores? Segundo, se tal sentido existe,
qual é ele? Terceiro, que leitura nesse ínterim – que noção de
decisão de coerência é a mais apropriada264?

Para Dworkin, o convencionalismo pode facilmente se
transformar em moralidade política, influenciando as decisões
do passado em prol de seus propósitos. O pragmatismo jurídico
afirma que as pessoas nunca têm direito a nada, a não ser à deci-
são judicial que, ao final, se revelar a melhor para a comunidade
como um todo, sem considerar nenhuma decisão política toma-
da no passado. O direito como integridade é delineado pelas eta-
pas interpretativas apresentadas. Assim, procura a melhor luz à
interpretação, visando uma justificativa contundente entre as
decisões passadas e a interpretação presente, sendo que a coer-
ção é apenas justificada se assegurar a igualdade entre os cida-
dãos. O direito como integridade une o passado com o presente,
vislumbrando uma dinamicidade construtiva dos paradigmas
interpretativos, inclusive viabilizando a possibilidade de novos
paradigmas.

Dworkin faz algumas considerações ao convencionalismo,
demonstrando a sua inadequação como teoria interpretativa. Para
o convencionalismo, o direito é o direito265, ou seja, não é aquilo
que se pensa que é, mas o que realmente ele é. A tarefa dos juízes
não seria mudá-lo para sua própria ética ou política, mas apenas
aplicá-lo. O convencionalismo fica preso às decisões do passado,
todavia, diante dos casos difíceis e novos, sua interpretação fica
estéril; sem amparo nos precedentes, fica, assim, obrigado às in-
terpretações discricionárias.

Os exemplos dos casos difíceis apontados por Dworkin re-
velam a ambiguidade266 do convencionalismo, pois juristas po-
dem concordar com abstrações das convenções, concordando com
o que a legislação e os casos precedentes são, mas tomam uma

264 Ibidem, p. 94.
265 Ibidem, p. 114.
266 Ibidem, p. 123.
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interpretação controversa em relação à melhor interpretação do
caso, pois os precedentes não abrangem a real complexidade
atual. No exemplo do caso Snail Darter havia dois precedentes,
lei orçamentária em sua fase final e lei das espécies ameaçadas;
no final das contas, a atitude interpretativa convencionalista obri-
gava a se optar por uma das duas, ficando a critério dos juízes
decidir o melhor precedente à questão267.

Para Dworkin, mesmo que os precedentes sejam evidentes
em si mesmos e não envolvam qualquer controvérsia em relação
à interpretação, não podemos simplesmente conjecturar uma
defesa cega do convencionalismo. Se os juristas pensam que uma
proposição particular sobre a legislação é verdadeira por conven-
ção, eles não irão refletir que precisariam uma razão substantiva
para aceitá-la268. Porém, Dworkin sustenta que, por mais lúcidos
à atualidade que os precedentes possam ser, precisamos nos ater
à razão para suportá-los, não por mero convencionalismo. Se-
gundo o exemplo de Dworkin, o fato de se dirigir do lado direito
na América e do lado esquerdo na Inglaterra representa uma
expectativa de que outras pessoas que sigam as regras façam o
mesmo. Conforme Dworkin, não podemos dizer que uma regra
é melhor do que a outra, pois nossas razões para que as pessoas
dirijam do mesmo lado devem ser mais fortes269, baseadas em
razões que venham a sustentar tais normas. Dworkin não defen-
de um determinismo cego, dado que a cegueira normativa atro-
fia a busca da melhor resposta possível.

Dworkin vê o pragmatismo como uma opção melhor do
que o convencionalismo, pois analisa os casos à luz da busca de
um maior benefício para a sociedade. Não obstante, falta-lhe ca-
ráter de integralidade, pois desconsidera como propedêuticas as
decisões do passado. Portanto, o direito perde sua essencialida-
de, tornando-se algo que será predito pelo tribunal, ou “somente

267 Ibidem, p. 132.
268 Ibidem, p. 136.
269 Ibidem, p. 145.
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algo que os juristas comerão no café da manhã270”, ou seja, algo
a ser visto e analisável no tribunal.

Encontra-se no pragmatismo três dimensões: a econômi-
ca, a criacionista e a reducionista271. Na sua vertente econômica,
o direito analisa os casos conforme seus impactos sociais. Vê-se
aqui forte influência do utilitarismo, pelo qual os julgamentos
são medidos pelos seus possíveis efeitos e não pela justiça em si.
A corrente criacionista, por seu turno, revela descaso para com
os precedentes, podendo os julgadores (as) eles mesmos criar o
direito conforme acharem mais conveniente à sociedade. No seu
viés reducionista, averiguando caso a caso, não se procura esten-
der o julgamento a casos análogos.

Referente à corrente econômica do pragmatismo, Dworkin
diz que é impossível prever todos os efeitos futuros, trazendo para
isso um exemplo de uma extensa linha de trem que passa por
uma fazenda em tal velocidade que a fricção do veículo com os
trilhos acaba gerando faíscas, que geram um incêndio que des-
trói a produção desta propriedade. O juiz pragmatista se pergun-
taria o que traria menor prejuízo à comunidade: diminuir a velo-
cidade do trem ou permitir que as colheitas queimem? Se che-
gasse à conclusão de que as colheitas valiam dez mil dólares,
mas a opção contrária custasse quarenta mil dólares, manteria a
velocidade da ferrovia no patamar gerador dos prejuízos. Dworkin
alega que esta solução não seria a mais adequada, mesmo em
termos econômicos, pois pode o plantador ter guardado próxi-
mo da linha uma coleção de quadros renascentistas de enorme
valor, ou pode acontecer que ocorram fenômenos climáticos em
outras partes que supervalorizem o produto plantado. Desta for-
ma, a solução inicialmente apontada como menos gravosa se tor-
naria a mais dispendiosa.

270 Ibidem, p. 153.
271 Essa divisão foi feita por nós a fim de compreendermos melhor os prolongamentos

do pragmatismo para Dworkin.
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Na linha do criacionismo pragmatista, Dworkin alerta para
o grande perigo de um processo antidemocrático, no qual a deci-
são poderia emanar de uma análise pessoal e de uma visão de
mundo unilateral do julgador (a). Já a corrente pragmatista re-
ducionista poderia desconsiderar a abordagem do todo e despre-
zar o caráter de fundamentação do processo. Essas propostas
pragmatistas, embora não sejam deterministas, uma vez que pos-
sam variar de caso para caso e que procurem a melhor solução a
cada caso, não servem como interpretação do direito, pois pe-
cam com relação aos princípios e à integralidade do direito.

A construção da integridade, uma história viva

A política da integridade, adotada por Dworkin, supõe que
a comunidade como um todo pode estar comprometida com prin-
cípios de equidade, de justiça, do devido processo legal, como
elas estão comprometidas com convicções, ideais ou projetos. Para
Dworkin, uma comunidade pode ser personificada, no sentido
de assumir responsabilidades comuns, sendo um agente moral
ela mesma. Assim, um país que cometeu atrocidades no passa-
do, como os regimes ditatoriais e escravagistas272, legam uma culpa
para os beneficiários futuros. Outro exemplo, seria o dever da
comunidade, pelos seus respectivos poderes legais, de oferecer
direitos fundamentais ao cidadão. A dinâmica de direitos e deve-
res nos coloca como agentes morais e responsáveis pelo todo.

No direito com integridade, Dworkin procura evitar o le-
galismo, a discricionariedade e a incoerência no processo. Para
tanto, Dworkin estabelece dois princípios políticos273 de integri-
dade: um legislativo, pelo qual os legisladores procuram cons-
truir um conjunto de direitos moralmente coerentes, outro é a
ação de resolver uma disputa ou de julgar (adjudicative), que ins-
trui o direito como corpo coerente a partir da integridade legisla-

272 Ibidem, p. 172.
273 Ibidem, p. 176.
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tiva. Tais princípios evitariam estratégias políticas para resolver
casos momentâneos sem uma compreensão integral do direito.
Para Dworkin, o direito não é como um jogo de damas (Checker-
board)274, pelo qual se institui a jogada mais estratégica para o
caso em questão.

Dworkin faz uma crítica ao contrato social imaginário de Ra-
wls275. Segundo Dworkin, Rawls propõe tal contrato como um
dispositivo para solucionar a melhor concepção de justiça em
circunstâncias de uma teoria política utópica. Assim, sob certas
condições de incerteza, todos escolheriam os princípios de justi-
ça mais adequados. A teoria de Rawls, para Dworkin, falharia
como argumento de legitimidade em uma sociedade construída
historicamente, ou em uma comunidade particular. Dessa for-
ma, mesmo reconhecendo um dever natural276, este levaria a prin-
cípios abstratos, não construídos historicamente por uma comu-
nidade real e legítima. Dworkin, ao contrário, falará de certas
obrigações políticas ligadas às associações políticas277, tais como
família, amigos e outras formas de associação mais locais e ínti-
mas, impregnadas de obrigações. Não se trata de um dever natu-
ral, mas de associações construídas, cujas obrigações são realiza-
das historicamente, favorecendo obrigações de fraternidade278.

Essa comunidade seria baseada no modelo de princípio279,
cujos membros deveriam aceitar que seus direitos e deveres não
fossem esgotados por decisões políticas particulares que suas ins-
tituições haviam alcançado, mas basear-se-iam no esquema de
princípios pelos quais as decisões são pressupostas e endossadas.
Por conseguinte, não seria uma comunidade que trataria suas
associações como meros fatores acidentais da história e da geo-
grafia, nem como uma comunidade baseada pura e simplesmen-

274 Ibidem, p. 184.
275 Ibidem, p. 192.
276 Ibidem, p. 193.
277 Ibidem, p. 206.
278 Ibidem, p. 207.
279 Ibidem, p. 211.
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te em um livro de leis, pelo qual a única fonte de certeza seria a
determinalibilidade da lei estabelecida. Outrossim, seria uma
comunidade cujas responsabilidades seriam completamente pes-
soais, todos os cidadãos respeitariam os princípios de equidade e
justiça construídas politicamente pelos membros de sua comuni-
dade e ninguém ficaria à mercê de interesses individuais, ou seja,
ninguém seria sacrificado em detrimento de uns poucos280. Nas
palavras de Dworkin: “Uma comunidade de princípios, fiel aos
princípios, poderia clamar a autoridade de uma genuína comu-
nidade associativa e, assim, clamar legitimidade moral – sendo
suas decisões coletivas temas de obrigações morais e não de mero
poder – em nome da fraternidade281”. Sob esse prisma, Dworkin
defende uma interpretação de nossa própria cultura política, não
uma moralidade abstrata, política e atemporal282

Na verdade, trata-se de construir uma decisão correta, am-
parada na integridade do sistema jurídico como um todo, desde
suas convenções jurídicas e seus precedentes até a atualidade con-
textual, extraindo princípios amplos que serão personificados pela
comunidade, fundamentados nos princípios de justiça, equidade
e do devido processo legal. A resposta correta é construída, visa
à integridade e é a melhor resposta possível.

O princípio de integridade no julgamento leva os juízes à
identificação dos direitos legais e deveres no intento de criar um
autor singular – a comunidade personificada283 – expressando uma
concepção coerente da justiça e da equidade. Essa concepção é
construída dentro da prática legal da comunidade, visando a uma
horizontalidade histórica, dando abertura para novas interpreta-
ções futuras. Tanto as decisões do passado, como as novas inter-
pretações futuras precisarão ser justificadas historicamente. Para
melhor elucidar essa historicidade do processo, Dworkin traz o

280 Ibidem, p. 213.
281 Ibidem, p. 214.
282 Ibidem, p. 216.
283 Ibidem, p. 225.
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exemplo do romance em cadeia284. Imagine que diferentes escrito-
res têm a tarefa de elaborar um roteiro, sendo responsabilidade
de cada um deles compor um capítulo. O romancista deve criar a
melhor interpretação possível como se fosse a obra de um único
autor. Trata-se de uma continuidade e não de um novo começo,
prevalecendo a ideia de conjunto, objetivando um resultado inte-
grado. Na interpretação desse material em cadeia, Dworkin pres-
supõe que devam existir dois níveis de exigência: o primeiro refe-
rente à adequação, e, o segundo, voltado para a interpretação.
No primeiro avalia-se a integração do escritor à elaboração da
trama, o seu grau de envolvimento, o poder explicativo geral da
obra e a verificação de se, como romancista, cumpriu sua mis-
são. A segunda, num sentido mais amplo, demandará do rotei-
rista a escolha da interpretação que melhor reflita a intenção do
texto. Essas duas exigências interpretativas devem estar presen-
tes na interpretação do direito, sendo esse justificado historica-
mente consoante sua adequação à prática jurídica e à elaboração
da melhor resposta ao caso.

Dworkin, adotando o princípio de integridade, procura dar
luz a casos difíceis. Assim, nenhum caso ficaria sem resposta e,
inclusive, sem uma resposta correta. Para ilustrar a sua resposta
correta, Dworkin traz a imagem do juiz Hércules285. São duas
idealizações, a do Juiz Hércules e o da resposta correta, repre-
sentando, tanto a interpretação, como quem interpreta. Embora
sejam duas idealizações, podem ser aplicadas por juristas huma-
nos, desde que se aceite o princípio de integridade. Portanto, o
juiz Hércules é aquele que aceita o princípio de integridade em
considerando a justiça e equidade na sua historicidade e contex-
tualidade, aplicando a melhor resposta a cada caso.

O princípio de integridade vai além do escopo da common
law286, ou seja, desprende-se da história passada dos precedentes
para se ater à historicidade toda do processo. Desprende-se, tam-

284 Ibidem, pp. 228-232.
285 Ibidem, p. 239.
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bém, do convencionalismo dos precedentes para se ater aos prin-
cípios gerais do todo de uma comunidade. Levar-se-ia em conta
não somente a história dos precedentes, mas o caráter dinâmico
da história de uma comunidade que passa a assumir princípios
novos. Casos como a preservação das espécies, racismo, traumas
emocionais, receberiam uma sensibilidade maior do que obtive-
ra no tempo das análises de Dworkin.

Hércules, ou o jurista comum que aceita o princípio de in-
tegridade e suas imbricações, não despreza os precedentes e não
descarta uma visão pragmática do presente, porém os considera
à luz de uma justificação condizente com os princípios de justi-
ça, equidade e do devido processo legal. Segundo Dworkin: “Uma
interpretação de sucesso não deve ser apenas encaixável (fit), mas
deve, também, justificar a prática que ela interpreta287”. Assim,
até mesmo o julgamento de Hércules deve passar pelo crivo da
justificação. Portanto, a resposta correta é aquela que apresenta
uma maior justificativa nos termos do direito como integridade.

Hércules não adota a teoria do significado do falante
(speaker’s meaning theory)288, pela qual os juristas olham para a
história legislativa quando um estatuto não é claro, buscando des-
vendar o estado mental dos juristas a fim de desvendar seus vo-
tos. Tal teoria volta-se para uma interpretação conversacional e
não-construtiva, tentando descobrir a intenção do estatuto para
colocá-lo em prática. Dworkin apresenta Hermes289, personagem
que irá defender a teoria do significado do falante, cujos esforços
para encontrar a intenção dos estatutos são equiparados aos de
Hércules em sua defesa do direito como integridade. Ambos or-
bitam em torno da intenção, enquanto Hércules tem a intenção
de propiciar a resposta correta mediante o princípio de integrida-
de em uma perspectiva construtivista, Hermes tem a intenção de

286 Ibidem, pp. 276-312.
287 Ibidem, p. 285.
288 Ibidem, p. 315.
289 Ibidem, p. 317.
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alcançar a resposta correta consoante a revelação do estado mental
dos juristas – o que eles queriam falar? Segundo Dworkin, Her-
mes se deparará com uma série de incertezas, pois em torno da
intenção do jurista gravitam uma série de fatores como princí-
pios políticos, morais, circunstâncias adversas que inviabilizam
uma resposta correta. Para Dworkin, Hermes precisará se tornar
Hércules290, dando-se conta da necessidade de uma integridade
construtiva do direito, saindo da tentativa reducionista de desco-
brir a real intenção por trás da letra. Dessa maneira, como Hér-
cules, Hermes procurará justificar a história como um todo, não
apenas seu final291. Consequentemente, Hércules não interpreta
somente o texto do estatuto, mas sua vida292, o processo que co-
meça antes de se tornar direito e se estende para além daquele
momento.

Para Dworkin, a constituição deve apresentar-se como
construtiva, visando à integridade do direito. Portanto, a consti-
tuição é fundante293 do direito enquanto integridade, garantindo
a estabilidade da justiça como um direito e não como um cerne
rígido e reduzido a estatutos interpretados à luz de ideologias
próprias e inflexíveis. Sob esse viés, poder-se-ia dizer que a cons-
tituição é uma história viva, não presa a um historicismo, mas
uma história que continua sendo escrita e interpretada. A Cons-
tituição apresenta-se como passiva e ativa no desenvolvimento
de sua história, sendo que Hércules interpretaria cada estatuto
com o fito de fazer a história (make its history294) a melhor possí-
vel. Dworkin guia-se para um sentido da constituição como inte-
gridade295, acreditando que ela é sensível à grande complexidade
de virtudes políticas em torno da problemática vigente.

290 Ibidem, p. 330.
291 Ibidem, p. 338.
292 Ibidem, p. 348.
293 Ibidem, p. 365.
294 Ibidem, p. 379.
295 Ibidem, pp. 398-399.
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Segundo Dworkin, as três virtudes do direito – equidade,
justiça e devido processo legal – muitas vezes entram em contra-
dição entre si. Para resolver esse problema, Dworkin traz a ideia
da integridade inclusiva296, pela qual o juiz (a) precisa levar em
conta todos os componentes do direito enquanto integridade. O
juiz (a) procurará fazer com que as três virtudes do direito pos-
sam trabalhar de forma inclusiva, reforçando a pureza da integri-
dade. Dessa forma, o direito de hoje sempre apontará para o di-
reito do amanhã, sempre irá além dele mesmo. O direito não
será esgotado por qualquer catálogo de regras ou princípios que
visem a interesses próprios. O império do direito será mais atitu-
de e não um território, poder ou processo. Será uma atitude in-
terpretativa, autorreflexiva e protestante em relação aos compro-
missos dos princípios assumidos, fazendo-os se concretizarem
de forma criativa. A integridade presume um veredito, uma res-
posta correta, a última palavra que, por sua própria integridade,
não é a melhor palavra297. A atitude do direito é construtiva, pro-
curando, na prática, apontar o melhor caminho para o futuro,
conservando a melhor fé com o passado. Por consequência, a
atitude do direito é fraternal, revelando nossa unidade na adver-
sidade de opiniões e convicções. A integridade inclusiva mantém
a latência histórica e a pureza da integridade faz com que o direi-
to para nós seja para o povo que queremos e para a comunidade
que queremos ter.

Interlocução com Dworkin

Dworkin detém-se sobre a questão da interpretação teóri-
ca do direito, buscando analisar seus fundamentos. Segundo o
autor, há uma discordância em relação a como os casos são ana-
lisados, pois os fundamentos teóricos dos juristas são diversos,
sendo que muitos deles possibilitam um engessamento da lei ou

296 Ibidem, p. 405.
297 Ibidem, p. 413.
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promovem interesses particulares, em vez de se aterem à justiça.
Diferentemente de Kelsen e Rawls, Dworkin procurará visuali-
zar o direito em sua integridade temporal, fomentando as injus-
tiças que podem ocorrer através de decisões engessadas, restan-
do aos juristas somente alternativas discricionárias ou o determi-
nismo jurídico. Com o fito de mostrar as contradições oriundas
da fundamentação do direito, Dworkin apresenta uma série de
exemplos de casos difíceis que complicam certas decisões, obri-
gando os juízes a tomarem decisões copiadas dos antecedentes
ou criadas, quando não há antecedente.

Dworkin fala do caráter dinâmico pelo qual o direito se
transforma, indo além de sua prática autoritária ou convencio-
nalista. Assim, o direito não é determinado por aquilo que foi
acordado dentro de um pacto ou subvencionado a uma autorida-
de. Aliás, perder-se-ia sua capacidade transformadora, se fôsse-
mos considerar só fatores internos. Dworkin abre um leque de
outros fatores advindos da própria experiência cotidiana que aca-
bam desembocando em novos fatores interpretativos, questionan-
do a própria normatividade vigente. Para Dworkin, desacordos
com relação ao direito não representam uma ameaça a sua luci-
dez ou a sua eficácia, mas enriquecem possibilidades para sua
fundamentação. No exemplo da fotografia, se ela, como uma
pintura, é ou não uma obra de arte, não diminui a percepção e
natureza da arte, pois a enriquece ainda mais. As divergências
em torno da maneira de interpretar o direito podem trazer novas
perspectivas à integridade do próprio direito, desnudam possibi-
lidades, olhares e formas adversas de compreensão. Assim, não é
que Dworkin seja cético em relação ao convencionalismo ou à
autoridade legal, mas crítico do engessamento e da obstinação
pela qual constroem sua fundamentação.

Dworkin elabora o método construtivo do direito pelo qual
os juristas poderiam desenvolver suas fundamentações a partir
de uma base histórica (passado/presente) e decidir qual a me-
lhor resposta para cada caso em questão. Essa decisão não é ba-
seada em um legalismo do antecedente, todavia na fase pré-inter-
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pretativa é levada em conta a construção normativa, a fim averi-
guar sua constância e contribuição para a interpretação. Cons-
truir-se-ia uma discussão democrática para evitar os interesses
particulares, partidários e legalistas, mas sem abandoná-los, usan-
do-os para o benefício da melhor resposta. A melhor resposta
seria construída pela melhor fundamentação em torno da pro-
blemática interpretativa em voga.

Dworkin evita o convencionalismo e o pragmatismo, mas
será que consegue evitar o utilitarismo? O utilitarismo também
pode tomar decisões baseadas nos antecedentes e na contextuali-
dade atual, desde que em benefício do mais útil. Todavia, alguém
pode estar na contramão do utilitarismo, – o indivíduo livre e
igual a todos. Assim, alguém pode não ser útil e descartado. O
Brasil vem sendo espoliado politicamente por atos de corrupção,
compra de votos e por ilusões utilitárias. Essas ilusões do mais
útil defendem a ideia de que mesmo que o governo seja corrupto
e haja provas claras de seus atos ilícitos, é melhor que se mante-
nha no poder para evitar uma desestabilidade política. O ano de
2017, para o povo brasileiro, revela o ápice da falta de compro-
misso com a coisa pública (polis) e da falta de autenticidade polí-
tica. O Brasil demonstra o quão frágil a própria democracia pode
se tornar quando, a justiça nela pressuposta, é escamoteada por
troca de benefícios, favores e concessões de cargos. Assim, 50%
+1 pode ser uma vitória da democracia, mas isso não significa a
vitória da justiça. Nesses termos, a melhor fundamentação pode
ser uma vitória do mais ardiloso e corrupto.

 Para evitar decisões utilitaristas, Habermas propõe o es-
paço público no qual o viés racional deva imperar em detrimento
de qualquer interesse ou cálculos egocêntricos298. Habermas res-
salta que não existe direito algum, se não houver liberdades sub-
jetivas de ação que possam ser juridicamente demandadas e que

298 HABERMAS, Jürgen. The theory of  communicative action: reason and the
rationalization of  society. Translated by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press,
1983, v. 1, p. 285.
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garantam a autonomia privada de pessoas em particular juridi-
camente aptas; e tampouco haverá direito legítimo, se não hou-
ver o estabelecimento comum e democrático do direito por parte
de cidadãos legitimados para participar desse processo como ci-
dadãos livres e iguais299. Habermas propõe uma democracia pela
qual os direitos individualizados sejam assegurados e não usur-
pados pela decisão da maioria. Embora Habermas consiga esta-
belecer um vínculo entre o universalismo e o particularismo, este
se torna fragmentado, pois não reconhece o que não está incluí-
do, – o estranho. Na tentativa de colocar todo mundo dentro,
não há espaço para o que esteja fora. O que está fora pode ser
uma ameaça para o que esteja dentro. Sua imparcialidade racio-
nal, embora evite reducionismos, carece de autenticidade. Pode-
mos dizer que apesar de Habermas evitar o utilitarismo, ele cai
no universalismo. Esse universalismo é fragmentado, pois uma
célula é exemplo para uma parte do corpo e cada parte do corpo
é exemplo para o corpo inteiro.

Dworkin, diferentemente de Habermas, consegue evitar o
universalismo, não sendo avesso às várias contribuições oriun-
das de fora, desde que bem fundamentadas com o propósito da
melhor resposta. Porém, não consegue evitar o utilitarismo, no
qual a melhor fundamentação pode ferir liberdades individuais.
A proposta da hermenêutica inclusiva não descarta nem o uni-
versalismo, nem o utilitarismo, tudo é suspendido, mas nada é
posto fora. Tudo está em benefício de um julgamento autêntico.
A hermenêutica inclusiva não se reduz ao utilitarismo, se este
colocar o ser humano na contramão, em benefício do mais útil, e
não se reduz ao universalismo, se este não for capaz de reconhe-
cer a possibilidade do estranho. A hermenêutica inclusiva pauta
seu julgamento na compreensão de uma cumplicidade de senti-
do pela qual estamos entrelaçados na mesma carne existencial,

299 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos da teoria política. Tradução por
George Sperber, Paulo A. Soethe e Milton C. Motta. São Paulo: Edições Loyola,
2007, p. 153-165.
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não apenas entre outros, mas com o próprio mundo-da-vida. A
autenticidade que propomos vai além da compreensão da auten-
ticidade proposta por Heidegger, pois o ser existencial comparti-
lha sentido com o mundo e não apenas dá sentido. Dessa forma,
nossa condição de alienação já atesta a falsa ilusão de que somos
os únicos doadores de sentido, como se possuíssemos um pensa-
mento de sobrevoo, ou seja, como se estivéssemos nesse mundo
na qualidade de deuses.

A construção histórica do direito e seu processo dinâmico,
apresentados por Dworkin, são igualmente aceitos pela herme-
nêutica inclusiva, como também uma interpretação que não pre-
cisa se abster das convicções pessoais e veja nas múltiplas discor-
dâncias uma possibilidade para a construção interpretativa. Não
obstante, a hermenêutica inclusiva é mais sensível à equidade, já
que considera uma cumplicidade de sentido que abrange o ser
existencial em seu estar no mundo, que o interpreta e busca reco-
nhecimento, ou seja, busca fazer parte da mesma carne do mun-
do que todos. Para a hermenêutica inclusiva, a equidade não sig-
nifica paridade, mas cumplicidade, autenticidade, realização – e
isso é um direito de todos, não só dos homens e mulheres, mas
da natureza como um todo, ou melhor, do mundo-da-vida.
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Capítulo IV

HERMENÊUTICA FILOSÓFICA

Esse capítulo abordará grandes escritores que trazem uma
reflexão mais filosófica em torno da hermenêutica. As compreen-
sões hermenêuticas desses autores são usadas em vários campos
do conhecimento humano, especialmente no direito. São eles Hans
Gadamer (1900-2002) e os ainda vivos Axel Honneth e Hans Lin-
dahl. Procederemos com a mesma dinâmica do capítulo anterior.
Primeiramente, apresentaremos os autores fazendo a exposição
de seus pensamentos contidos nas suas principais obras e, logo
depois, faremos uma interlocução à luz da hermenêutica inclusiva.

Gadamer: uma breve reflexão
sobre a questão do tempo

Inicialmente, em sua obra Verdade e Método II , Gadamer
relata que a visão da história até o século XIX tivera uma com-
preensão pautada pela objetividade, desde a perfectibilidade da
ordenança da ideia de cosmos entre os gregos, até a manifesta-
ção de uma inteligência ordenante (Deus) na Idade Média, pas-
sando pela grande visão de Hegel de uma dialética que se dirige
a sua plena síntese histórica. Para Gadamer, Wilhelm Dilthey é
reconhecido como o historiador do espírito alemão que desco-
briu e pensou com clareza o problema da historicidade em uma
época em que imperava a teoria do conhecimento. O ponto de
partida de Dilthey baseava-se no mesmo questionamento episte-
mológico neokantiano. Procurou ajudar as ciências do espírito a
encontrar uma fundamentação autônoma, filosófica, demonstran-
do seus próprios princípios.
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Em 1892, Dilthey, com seu trabalho intitulado “Ideias para
uma psicologia descritiva e analítica” fornece às ciências do espírito
uma nova consciência metodológica. Dilthey caracteriza o cará-
ter fundamental da existência do ser humano como vida e é a
partir dessa caracterização que se radica todo o conhecimento
histórico. Assim, arte, estado, sociedade, religião, todos os va-
lores, bens e normas provêm do trabalho da vida que, por sua
vez, forma o pensamento. Segundo Dilthey, galgar tais valores
dentro de uma hierarquia, ou estabelecê-los como valores abso-
lutos, seria desconsiderar o horizonte histórico, tornando-o li-
mitado (Einschränkung des Horizonts der Zeit300) como o antigo di-
reito germânico, que punia o roubo com mais severidade que o
homicídio por ser, aquele, covarde e desumano.

Para Dilthey, a história não é feita apenas das últimas vi-
vências, mas no transcurso da vida, de momentos decisivos que
marcam nossa vivência. Dilthey dá o exemplo da música, na qual
uma melodia não é resumida ao tom final, mas à inteira compo-
sição, pairando sobre temas decisivos que marcam sua totalida-
de. Portanto, a história possui um nexo significativo e operativo,
produzindo um nexo de forças, constituindo-a como significado
e força (Bedeutung und Kraft301). Cada época possui um nexo de
significado consistente e unitário, que Dilthey chama de estrutu-
ra do tempo. Essa estrutura representa a compreensão receptiva
desse nexo entre forças e significações. Aqui, Dilthey pressupõe
que a história deva se libertar do conhecimento por conceitos, a
fim de formar suas próprias objetivações, formando uma refle-
xão infinita na qual o conhecimento liberta-se do rigorismo fe-
chado das significações absolutas. A história busca sua autocons-
ciência e, ao buscá-la, torna-se consciente da dinamicidade da
vida na história; ela é uma constante ampliação do horizonte da
vida que não pode ser brecado, nem retroceder.

300 GADAMER, Hans-Georg. Wahrheit und Methode. In: Gesammelte Werke,
Hermeneutik II, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1993.

301 Ibidem, p. 31.
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Martin Heidegger vai além de Dilthey, revelando uma li-
bertação do Ser-aí (Dasein)302 como ôntico e caracterizando-o
como ser histórico. Agora, a razão histórica existe porque o Da-
sein tem caráter temporal e histórico. Dessa forma, há uma histó-
ria do mundo porque o Dasein temporal tem um mundo e há
uma cronologia porque o Dasein é tempo. Segundo Heidegger,
compreendemos somente o que já sabemos; ouvimos somente o
que colocamos na leitura e isso caracteriza o círculo hermenêuti-
co303. Nessa perspectiva, a significação não se revela somente no
distanciamento da compreensão, como pensava Dilthey, mas
porque nós mesmos estamos inseridos no nexo de efeitos da his-
tória. Para Heidegger, o Dasein histórico guarda sempre uma si-
tuação, uma perspectiva e um horizonte. O Dasein como ser his-
tórico304, ou seja, como ser temporal, faz-se significativo na his-
tória, é a expressão mais verdadeira de suas próprias limitações,
como razão e como um ser entre outros.

Perguntas e respostas

As ciências da natureza, cunhadas pelos ideais do ilumi-
nismo, veem-se como libertadoras de toda a mitologia imposta
pela história e, para isso, armam-se de um raciocínio meticulo-
so e imperante. Contudo, as ciências do espírito, desprovidas
das certezas objetivas e postas as suas limitações, ainda apre-
sentam uma denúncia e uma autoridade, com as quais se de-
nuncia a razão corrupta e ideológica, impregnada de poder pe-
las ciências da natureza. O ocidente desenvolveu, desde a Gré-
cia antiga, uma racionalidade pela qual o logos desocultaria,

302 Ibidem, p. 33.
303 O círculo hermenêutico se caracteriza de tal forma que a compreensão do texto

já possui uma pré-compreensão, pois o todo e as partes se interpenetram na
compreensão total, alcançando sua realização mais autêntica. Assim, no ato de
interpretar há conceitos prévios carregados pelo intérprete ao longo de sua
história.

304 Ibidem, p. 34.
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desvelaria a verdade em sua plenitude. Com os avanços da mo-
dernidade e sua defesa da matemática305 como a ciência mais
perfeita e ideal dos princípios dedutivos, são criados métodos
com o fito de uma certeza absoluta, pautada sobre os critérios
de verificabilidade.

Para Gadamer, não se pode se ater tão somente ao con-
teúdo de um enunciado, pois este apresenta uma motivação pelo
qual pressupostos não lhe são anunciados, assim a verdade é
maior que o conteúdo de um enunciado. Gadamer anuncia que
a lógica da motivação de todo o enunciado é a pergunta306. Para
tanto, não é o juízo, mas a pergunta que tem o primado na lógi-
ca. Agora, embora Gadamer denuncie o iluminismo e a forma
como o ocidente fez uso da razão, retoma historicamente o di-
álogo platônico e a origem da dialética da lógica grega. Nos
diálogos platônicos, as perguntas levavam à busca de respostas,
faziam com que o pesquisador adentrasse e rompesse as cama-
das outrora fechadas e impenetráveis herdadas por preconcei-
tos que dominam nosso pensamento e conhecimento. Para
Gadamer, todo enunciado tem seu horizonte de sentido no fato
de ter surgido de uma situação de pergunta. Dessa forma, para
compreendermos melhor a verdade de um enunciado, devemos
compreender a situação de pergunta que o motivou. Pergunta e
resposta estão envolvidas em uma relação dialética, pela qual
uma remonta à outra, abrangendo um horizonte de compreen-
são. A dialética entre pergunta e resposta possui uma função
hermenêutica, ambas são interpelação (Anrede)307. Quando Ga-
damer fala dessa relação dialética quer dizer que a verdade de
um enunciado é interpelação, ou seja, possui um horizonte his-
tórico, não se restringindo a um virar-se na situação como expu-
nha o pragmatismo, esquecendo a historicidade pelo qual o
enunciado foi constituído – sua situação de pergunta.

305 Ibidem, p. 47.
306 Ibidem, p. 52.
307 Ibidem, p. 53.
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Para Gadamer, o tempo não se restringe ao presente, mas
à compreensão de um horizonte histórico que nos interpela. As-
sim, compreender o passado significa ouvi-lo no que ele tem a
nos dizer como válido. O círculo hermenêutico heideggeriano
coloca o texto como parte de um todo compreensivo, em que as
partes e o todo se interpelam. Segundo Heidegger, na compreen-
são de um texto, devemos nos ater ao próprio texto e nos abster
de interpretações prévias e palpites. Todavia, quem quiser com-
preender um texto deve realizar um projeto308 pelo qual se proje-
ta de antemão um sentido do todo, tão logo se mostre um pri-
meiro sentido no texto. Esse sentido inicial somente se mostra
porque lemos o texto já sempre na perspectiva de um certo senti-
do que sofre uma constante revisão à medida que se aprofunda e
amplia o sentido do texto. Nesse processo de ampliação, o senti-
do prévio pode ser mudado, por isso sempre a necessidade de
confirmar as hipóteses às coisas elas mesmas309. Assim, uma cons-
ciência hermenêutica deve ser previamente susceptível/recepti-
va à alteridade do texto. Essa receptividade/susceptibilidade (Em-
pfänglichkeit)310 não pressupõe neutralidade, mas ter consciência
dos próprios pressupostos a fim de que o texto se apresente a si
mesmo em sua alteridade, possibilitando o exercício de sua ver-
dade objetiva contra a opinião própria. Mesmo que se suspenda
os preconceitos, para se ater às coisas elas mesmas, a intepretação
sempre estará entre a familiaridade e a estranheza311, nesse entre-
meio situa-se o verdadeiro local da hermenêutica. Por ela ser con-
tinuidade histórica, seu sentido não pode ser esgotado no enuncia-
do, mas no horizonte de sentido que é contínuo e ampliador.

308 Ibidem, p. 58.
309 Ibidem, p. 60.
310 Ibidem, p. 61.
311 Ibidem, p. 63.
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Gadamer e a linguagem

Entender e escutar a coisa (Sache) por ela mesma vem se
tornando cada vez mais estranho ao desenvolvimento de uma
racionalidade técnica. Num mundo que se torna cada vez mais
técnico, falar de dignidade das coisas torna-se cada vez mais in-
compreensível312. Agora, um problema se torna evidente: como
estabelecer uma correspondência (Entsprechung)313 entre o ser e a
coisa, ou seja, entre o espírito humano e as coisas? Segundo Ga-
damer, essa correspondência se dá pela linguagem; não por ser a
linguagem simbólica/formal, nem nominalista, mas porque a lin-
guagem é ontológica e apresenta horizontalidade histórica. A lin-
guagem não é um projeto da mente humana, mas ela é vivência
da vida humana, é a correspondência entre o ser e a coisa. Busca-
se no início do século XX, através da lógica, uma linguagem ar-
tificial314 pura que, todavia, impunha limites a si própria. Segun-
do Gadamer, já Bacon denunciara os idola fori, que seriam os
preconceitos no uso da linguagem como sendo empecilhos para
uma investigação do conhecimento livre de preconceitos. Gada-
mer dirá que antes de todo pensar crítico, filosófico e conceitual,
o mundo já sempre se nos apresenta numa interpretação feita
pela linguagem. Nunca se trata de começar do zero, mas de uma
continuação interpretativa.

Gadamer alerta, ao mesmo tempo, que a linguagem pos-
sui suas limitações; ela, quando conceitualizada, torna-se signi-
ficativa, mas, também, interrompe o fluxo de sua totalidade.
Gadamer traz o exemplo de quando sua filha lhe pediu para en-
sinar a escrita da palavra morango. Disse-lhe como era; ela ficou
um instante pensativa e respondeu: “Que estranho, quando ouço
assim, não entendo mais a palavra. Só quando volto a esquecê-la
é que estou novamente nela”315. Aqui, Gadamer vê a importân-

312 Ibidem, p. 68.
313 Ibidem, p. 71.
314 Ibidem, p. 79.
315 Ibidem, p. 85.



142

cia de se ver a linguagem como autoesquecimento. O autoesque-
cimento denuncia o encobrimento que se dá pela alienação e
enrijecimento da linguagem, expondo a carência de linguagem
para se chegar à envergadura total da reflexão. Várias centenas
de anos se passaram e ainda não conseguimos entender a dimen-
são da palavra Ser presente na filosofia de Parmênides. À medida
que o pensamento se adentra em tal plenitude vê a carência lin-
guística, não podendo, assim, manter seguramente sua própria
intenção pensante316. A carência de linguagem é a carência do
próprio pensador317. Onde a linguagem fracassa, ele já não con-
segue manter com segurança a orientação de sentido de seu pen-
samento.

Para Gadamer, a reflexão filosófica não é um esclarecimen-
to histórico de conceitos individuais, mas o renovar da tensão de
pensamento que se mostra nos pontos de fratura do uso da lin-
guagem, em que se recusa o esforço do conceito. Essas recusas/
rejeições (Verwerfungen)318 indicam que a filosofia não é enrijeci-
da em conceitos, mas os colocam em movimento, em questiona-
mento. Segundo Gadamer, por esse viés, o conceito de adequa-
ção ganha novo significado. Agora, não se trata de adequação de
um dado prévio da experiência, como acontece nas ciências em-
píricas, mas de uma adequação ao todo da experiência que nos
reporta ao todo da própria linguagem. Para tal tarefa, Gadamer
invoca os diálogos platônicos e a conversação do Sócrates platô-
nico que tem o poder de romper conceitos que se tornaram rígi-
dos, desfazendo conceitos normativos que se movimentam no
reino do óbvio. Para Gadamer, o ideal da linguagem filosófica
não pode ser uma nomenclatura terminologicamente unívoca e
desligada da vida da linguagem, mas da religação do pensar con-
ceitual à linguagem ao todo da verdade que nela está presente319.

316 Ibidem, p. 86.
317 Ibidem, p. 87.
318 Ibidem, p. 90.
319 Ibidem, p. 91.
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Gadamer vê que o realizar-se da linguagem é o diálogo320,
não o enunciado lógico, mas isso não significa que ela é despro-
vida de lógica e generalidade, mas que é comunicativa e, como
tal, vai além do conteúdo do enunciado concebido pela lógica.
Com a virada linguística, principalmente do segundo Wittgenstein,
que retorna da linguagem da ciência para a linguagem da vida
cotidiana, e o retorno das ciências empíricas para a experiência do
mundo-da-vida em Husserl, faz com que em vez de se submeter à
lógica, a hermenêutica teve de voltar a orientar-se pelo viés co-
municativo. Agora, o mundo experimentado pela comunicação
se apresenta como uma totalidade aberta. Segundo Gadamer,
isso não é mais que a experiência321. A experiência se dá sempre
que se experimenta o mundo, sempre que se supera o estranha-
mento, quando se produz iluminação, intuição, apropriação.
Nesse viés, as palavras não designam algo unívoco, mas brotam
do movimento comunicativo da interpretação que o homem faz
do mundo, e que se dá na linguagem. Elas são movidas e trans-
formadas na interpretação, enriquecendo, alcançando novos
contextos e recobrando os antigos, resguardando num quase
esquecimento para tornar à vida em ideias novas e questiona-
doras322.

Para Gadamer, a própria compreensão inclui uma dimen-
são reflexiva323, ou seja, compreender não é mera reprodução de
um acontecimento, não é cópia do mesmo, mas uma estranheza
face à tradição, segundo essa dimensão, a tradição constitui uma
total alteridade frente ao presente. Foi somente com Heidegger
que se consolida a compreensão em conceito filosófico univer-
sal. Em Ser e Tempo, a compreensão é o modo de realização da
historicidade do Dasein. O caráter de porvir, o caráter fundamen-
tal de projeto, conveniente à temporalidade do Dasein, delimita-

320 Ibidem, p. 110.
321 Ibidem, p. 112.
322 Ibidem, p. 113.
323 Ibidem, p. 121.
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se pela outra determinação do estar-lançado. Nesse sentido, o
ser não deve ser concebido como uma simples atividade da cons-
ciência compreensiva, mas como um modo de acontecer do pró-
prio ser324. Assim, o si-mesmo que nós mesmos somos não possui
a si mesmo; ele é um acontecer325.

Gadamer traz a analogia do jogo para retratar esse aconte-
cer que se dá pela linguagem. Como aprendemos a falar, a trocar
ideias, fazer perguntas, descobrir o que o outro está pensando,
mentir, falar a verdade, etc., tudo isso correlaciona-se com a es-
trutura do jogo. À medida que jogamos, vamos aprendendo as
regras e as modificando. O jogo possui a característica de sair da
rigidez da objetividade para a prática lúdica, como no diálogo,
que sai do monólogo solipsista para o estranhamento, para o que
não é eu. O texto, de igual forma, quando sai do silêncio para
começar a falar não se limita a dizer sua palavra, mas dá novas
respostas a quem lhe faz perguntas e apresenta novas perguntas a
quem lhe propõe respostas. Conforme Gadamer, compreender
textos significa manter com eles uma espécie de diálogo326. Um
outro exemplo elucidativo de Gadamer é o texto do anúncio evan-
gélico327. Uma vez que este só pode ser compreendido verdadei-
ramente quando aparece como o que se diz a si mesmo. É só na
pregação que a compreensão e interpretação do texto alcança
sua realidade plena. O que está a serviço imediato do anúncio
não é o comentário exegético-explicativo do teólogo, mas a pre-
gação que deve se dirigir ao testemunho comunitário. Assim, a
plenitude da compreensão vai além da pregação para seu acolhi-
mento como chamado que se dirige a todos. O texto fala à vida
em sua plenitude, não de um passado que não existe mais. Nesse
sentido, a compreensão ultrapassa tudo que pode ser produzido
metodologicamente.

324 Ibidem, p. 126.
325 Ibidem, p. 130.
326 Ibidem, p. 131.
327 Ibidem, p. 132.
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A compreensão é movida por uma descontinuidade que
experenciamos em nossa própria história, como destino huma-
no328. A realidade da história não se dá na atualização cognitiva
do passado e nem no domínio cognitivo do acontecer. O que acon-
tece produz um efeito pelo qual somos colocados na possibilida-
de compreensiva, como um Dasein, que se autocompreende, com-
preendendo. Gadamer traz o conceito de consciência histórico-
efeitual (wirkungsgeschichtliches Bewusstsein)329, querendo demons-
trar que nossa consciência é determinada por uma história efei-
tual e não presa a um momento do passado; ela é um aconteci-
mento pelo qual recordação e projeção estão no acontecer.

Para Gadamer, o ser humano é um ser de linguagem, não
existe um ser humano antes da linguagem, pois o próprio logos
(razão, linguagem, conceito), do qual falara Aristóteles, é o que
nos diferencia dos outros animais. A linguagem não é um dos
meios pelos quais o homem se comunica ao mundo ou um ter-
ceiro instrumento, mas a própria comunicação, expressão e pen-
samento330. Não há pensamento fora da linguagem, pois a lin-
guagem dá a possibilidade do próprio pensamento. Não existe
um antes ou um depois da linguagem, mas um acontecer da lin-
guagem, um processo histórico-efeitual da linguagem no qual se
dá toda a compreensão.

Dentre as características essenciais da linguagem, Gada-
mer cita o esquecimento de si mesmo que advém da linguagem.
Assim, o esquecimento do si mesmo da linguagem nos mostra
que o seu verdadeiro sentido é o que nela se diz (dito), aquilo que
constitui um mundo comum. Outra característica da linguagem
é a ausência de um Eu, pois se dirige a alguém. Nesse sentido, o
falar pertence à esfera do nós331. A essência do jogo não é defini-
da pela consciência do jogador, mas pelo jogar, pelo acontecer.

328 Ibidem, p. 140.
329 Ibidem, p. 142.
330 Ibidem, p. 148.
331 Ibidem, p. 151.
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Assim se dá com a linguagem, ela não é definida pela consciên-
cia individual, mas pelo dialogar. Conjugado a isso, surge um
terceiro aspecto da linguagem apontado por Gadamer, que é a
universalidade da linguagem, não a universalidade no sentido da
objetividade do conceito, mas que a linguagem não constitui um
sistema fechado, porém oniabrangente (allumfassend)332. No enun-
ciado há sempre algo de não dito, mesmo depois da interrupção
do diálogo. Haverá sempre a possibilidade da pergunta – Por que
dizes isso? Nesse viés, o enunciado, o dito, a síntese do diálogo
terá sempre uma motivação que se abre com o questionamento.
O dizer e o dito apresentam uma dinâmica, pois tanto o pergun-
tar quanto o responder se dão em um diálogo infinito em cujo
espaço se dão palavra e resposta.

O ser humano compreende-se na e através da linguagem.
Nas palavras de Gadamer, “Tudo o que é humano deve poder
ser dito entre nós333” Gadamer diz que a linguagem é o centro do
ser humano, pois só através dela podemos compreender o âmbi-
to da convivência humana, o âmbito do entendimento, do con-
senso crescente, tão indispensável à vida humana quanto o ar
que respiramos. A linguagem é uma vivência334. A língua que
dominamos não é esboçada apenas por sua terminologia ou con-
vencionalidade, é onde vivemos. O fato de escolhermos as pala-
vras é uma ilusão ou um efeito da linguagem criado quando o
dizer sofre uma limitação (Begrenzung)335, pois a linguagem nos
remete tanto para além dela mesma, como para além da expres-
sividade que ela apresenta, não se esgotando no que diz, no que
se traduz e no texto. A linguagem como vivência, em sua dimen-
são hermenêutica, significa certamente uma limitação do caráter
objetivador do que pensamos e comunicamos.

Segundo Gadamer, as condições hermenêuticas não se re-
ferem apenas ao não-dito, mas àquilo que o dizer encobre. O

332 Ibidem, p. 152.
333 Ibidem, p. 154.
334 Ibidem, pp. 176-177.
335 Ibidem, p. 178.
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dizer encobridor se apresenta, tanto na mentira, quanto no erro.
No caso da mentira, quando ela não é reconhecida como enco-
brimento, chama-se esse fenômeno da enganação (Verlogenheit)336.
A enganação é como uma autoalienação que a consciência pode
sofrer e que reclama uma dissolução mediante o esforço da refle-
xão hermenêutica. A hermenêutica precisa lutar contra duas for-
mas de encobrimento da fala. Uma dessas formas é o emprego
camuflado de preconceitos. De certa forma, somos orientados
por preconceitos que permanecem encobertos, que apenas atra-
vés de uma ruptura que subjaz à orientação intencional do dis-
curso é que podem se tornar conscientes. Tal ruptura gera uma
nova experiência que torna o preconceito insustentável. Assim, a
hermenêutica vem a ser uma crítica à ideologia337, colocando-a
como suspeita de sua objetividade. Essa crítica é árdua, pois se
suspeita do dogmatismo óbvio. Outro aspecto hermenêutico é a
autorreflexão da crítica, ou seja, quando consegue refletir sobre
seu próprio esforço crítico, sobre as suas próprias condições e
dependências. Desse modo, ela mesma não cai na pretensão de
ser isenta de preconceitos. A hermenêutica, outrossim, vê-se como
autocrítica e como crítica do pensamento tradicional. É esse o
exercício hermenêutico, a denúncia da estrutura do conhecimento
dito/não dito, encoberto/não encoberto, não buscando o total
esclarecimento, mas apresentando sua missão contra todo o dog-
matismo científico, ou contra toda univocidade da linguagem.

O diálogo

Para Gadamer, o diálogo tem a propriedade de restabele-
cer o que a crítica da ideologia propõe338. Para melhor ilustração,
Gadamer cita o exemplo da doença psíquica. Da mesma forma
que a terapia reintegra o doente na comunidade consensual da

336 Ibidem, p. 181.
337 Ibidem, p. 182.
338 Ibidem, p. 189.
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sociedade, também o sentido da crítica da ideologia consiste em
corrigir a falsa consciência e restabelecer um entendimento cor-
reto. Mesmo que no diálogo não se chegue a um consenso, ele
ainda representa a forma pela qual se dá toda a construção ética
e justa na sociedade sem o determinismo histórico. É através do
diálogo que podemos chegar a um entendimento mútuo.

O fenômeno da linguagem não se dá através de um enun-
ciado isolado, mas a partir da totalidade de nosso comportamen-
to no mundo, o qual é, por sua vez, igualmente, uma vida em
diálogo339. Só quando compreendermos a linguagem como uma
força de proteção e ocultamento de si mesma é que nos obrigare-
mos a ultrapassar as dimensões da lógica enunciativa e a alcan-
çar horizontes mais amplos. O autoesquecimento produzido pela
universalidade da linguagem faz com que a linguagem aspire em
nós horizontes mais elevados do que a univocidade do enunciado.

Gadamer traz a imagem platônica do pensamento como
um infinito diálogo interno para demonstrar como é difícil, às
vezes, estarmos satisfeitos com nosso pensamento e com a nossa
própria fala. Tanto na linguagem do pensamento, como na lin-
guagem expressa por palavras, gestos e textos, encontramos difi-
culdades de querer alcançar exatamente o que gostaríamos. Mas
além desse caráter mais universal da linguagem do alcance de
nossas pretensões, ainda nos deparamos com esquemas pré-for-
mados, dos quais o pensamento já pensa o pensado, o texto já
diz o escrito, a fala já fala o falado e o gesto já expressa o gesticu-
lado. Seria possível alcançar o universal e expressar exatamente
o que queremos? Para Gadamer, é porque justamente esse diálo-
go é infinito, porque essa orientação objetiva que se nos refere
em esquemas pré-formados do discurso entra no processo espon-
tâneo de nosso entendimento com os outros e conosco mesmos, é
que se abre para nós a infinitude do que compreendemos, do que
se deixa apropriar espiritualmente340. O diálogo é sem limites.

339 Ibidem, p. 198.
340 Ibidem, p. 201.
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Diferentemente de Habermas, Gadamer vê que, embora
nos movamos no mundo da linguagem, de estarmos inseridos
em nosso mundo através da experiência pré-formada pela lin-
guagem, isso não restringe nossa possibilidade crítica341. Ao con-
trário, abre-se para nós a possibilidade de ultrapassar nossas con-
venções e nossas experiências pré-esquematizadas, dialogando
com outras pessoas, pessoas que pensam diferentemente, vislum-
brando um novo horizonte crítico de nossas experiências342. Ape-
sar das pré-esquematizações, das ideologias, dos determinismos
nos quais nossa linguagem se encontra, ainda assim, todas essas
formas de autoapresentação humanas devem ser constantemen-
te integradas naquele diálogo interno da alma consigo mesma.
Portanto, a linguagem não se restringe a nenhuma espécie de
univocidade ou qualquer forma de convencionalismo, nem re-
monta a esquemas prévios. Ela é força geradora e criativa do sem-
pre de novo conferir fluidez ao todo343.

O diálogo, para Gadamer, não representa apenas ter expe-
rimentado algo de novo, mas de termos encontrado no outro algo
que ainda não havíamos encontrado em nossa própria experiên-
cia de mundo344. O diálogo tem a capacidade de transformação,
de ruptura do pensamento monológico para uma comunhão par-
tilhada. O diálogo perde sua capacidade quando não se ouve mais
nada além do próprio eco do monólogo interior. Essa incapaci-
dade para ouvir representa a incapacidade subjetiva de se abrir
para novas possibilidades de mundo. A incapacidade do diálogo
também se dá de forma objetiva, ou seja, na ausência de uma
linguagem comum. Segundo Habermas, é preciso observar que
o entendimento entre as pessoas tanto cria uma linguagem co-
mum como pressupõe tal linguagem345. Isso não significa padro-
nização, mas mútuo entendimento que vai além do dizer pala-

341 Ibidem, p. 203.
342 Ibidem, p. 204.
343 Ibidem, p. 206.
344 Ibidem, p. 211.
345 Ibidem, p. 215.
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vras polidas e bem colocadas. O entendimento não se dá só na
fala, mas na paciência, pelo tato, pela simpatia e tolerância e pela
confiança incondicionada na razão comum a todos.

Ideologia e crítica

Para Gadamar, a alienação traz preconceitos pelos quais é
tecido nosso julgamento. Na alienação estética podemos consti-
tuir a obra de arte como progenitora de ideologias, como fora o
caso das propagandas nazistas que tinham o objetivo bem claro
de levar o povo a acreditar na fundamentação da guerra. Na ali-
enação histórica encontramos uma história proposital que esquece
sua universalidade e na alienação científica encontramos uma
ciência insensível à humanidade. Gadamer nos alerta que não
devemos nos pautar somente pela tradição histórica dos povos,
não apenas pela tradição artística, não apenas pelo princípio da
ciência moderna, mas pelo todo de nossa vida de experiência. A
hermenêutica deve sempre lançar pergunta à interpretação, atra-
vés do diálogo. A tarefa hermenêutica é questionar e tentar com-
preender o sentido do ser; não desenvolverá esse sentido buscan-
do a imparcialidade e a ausência de preconceitos que tremulam
no estandarte científico346, mas visando à visão mais universal do
Dasein. A tarefa comum do homem é criar uma linguagem au-
têntica347, que tem algo a dizer, que possa alcançar o outro, ser
crítica e reconhecer sua universalidade.

Gadamer critica Habermas na sua tentativa de desmasca-
rar toda a ideologia e com isso a pretensão de compreender a
ideologia no seu sentido verdadeiro348. Segundo Gadamer, isso
perderia o caráter de universalidade da hermenêutica, absoluti-
zando toda a tradição cultural. A tradição não pode ser desnuda-

346 Nas palavras de Gadamer: “A filosofia deve exigir da ciência e do método que
reconheçam sua parcialidade no conjunto da existência humana e de sua
racionalidade” (p. 496).

347 Ibidem, p. 231.
348 Ibidem, p. 242.
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da pelo esclarecimento de seu processo ideológico; ela é sempre
mais universal que nossas absolutizações. A linguagem nunca
será totalmente exposta, ela é um jogo do qual todos participa-
mos”349. Nas palavras de Gadamer: “A reflexão hermenêutica
ensina-nos que, em todas as tensões e perturbações, a comunida-
de social remete-nos sempre de novo a um acordo social, em vir-
tude do qual ela subsiste350”. Para Gadamer, o conceito de refle-
xão e conscientização utitizado por Habermas aparece carrega-
do de dogmatismo, pois parte da crítica da ideologia para a ação.
O problema é que nunca desnudamos completamente a história,
nem saímos do jogo em que estamos inseridos.

A phronesis em Aristóteles é muito importante para Gada-
mer; ela é traduzida por sabedoria prática. Tal sabedoria não busca
apenas descobrir os princípios imutáveis e as causas das ações,
mas descrever claramente os fenômenos da ação humana, sobre-
tudo mediante o exame dialético das opiniões. Essa sabedoria
não é redutível à normas ou às análises sociais; é um modo de
apreender diferente do conhecimento técnico e teórico. Para
Heidegger, a phronesis é importante não apenas como um meio
de dar ênfase ao nosso estar no mundo, mas, além disso, pode ser
considerado como constituinte de um modo de apreender, tanto
da nossa situação prática, como da nossa situação existencial.
Portanto, phronesis constitui um modo de autoconhecimento.
Gadamer vê essa sabedoria como um modo de apreensão que
tem a sua racionalidade própria, irredutível a normas. Assim,
para Gadamer, compreensão e entendimento não significam pri-
mária e originalmente um procedimento ensinado metodologi-
camente, mas uma forma de realização da vida social humana
que se dá através do diálogo.

Há uma comunidade de diálogo351 pela qual nenhuma ex-
periência de mundo pode lhe ser subtraída. Essa comunidade de

349 Ibidem, p. 243.
350 Ibidem, p. 250.
351 Ibidem, p. 255.
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diálogo não se vê restrita a um círculo de entendimento comuni-
cativo; ela possui uma universalidade hermenêutica que não pode
ser limitada por normas de ação. Segundo Habermas, é necessá-
rio um acordo racional ligado a ações efetivas para que um diálo-
go possa exercer sua eficácia no entendimento mútuo. Segundo
Gadamer, isso seria implantar mais uma técnica dentro da técni-
ca, – não inviabilizando tal possibilidade, mas esclarecendo que
a dimensão do diálogo é mais universal e não restrita a ações
racionais. Para Gadamer, a reflexão hermenêutica limita-se a abrir
possibilidades de conhecimento que sem ela não seriam percebi-
das. Ela não oferece um critério de verdade352. Quando Gadamer
evoca a tradição não significa a defesa de um conservadorismo,
ou alguma espécie de saudosismo histórico, mas evoca a univer-
salidade histórica-efeitual sobre nós que inviabiliza qualquer ten-
tativa de concretização plena da verdade, seja pela objetividade
restrita das ciências da natureza, ou em nome de um diálogo
racional livre de coerções353, segundo Habermas. Nas palavras
de Habermas: “A experiência perfeita não é perfeição do saber,
mas abertura perfeita para uma nova experiência354”. Gadamer
classifica Habermas como dogmático, quando tenta esgotar a
crítica da ideologia e a padronização do diálogo racional, cons-
truindo um estado ideal de fala.

Hermenêutica e conversação

Para Gadamer, a hermenêutica representa uma capacida-
de natural do ser humano; ela não pode estar restrita à metodo-
logia das ciências, nem a um grupo específico. Gadamer apro-
funda a questão da filosofia prática, pois esta está relacionada
com o problema global do bem da vida humana, não se restrin-
gindo às tekhnai355 (Aristóteles), a uma esfera determinada. As-

352 Ibidem, p. 265.
353 Ibidem, p. 274.
354 Ibidem, p. 271.
355 Ibidem, p. 304.
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sim, a retórica enquanto diálogo não se restringe a um âmbito
determinado, como o saber especializado de uma tekne356. No Fe-
dro, Platão amplia a retórica além da mera técnica para dissolvê-la
em filosofia, na globalidade do saber dialético, trazendo luz à her-
menêutica enquanto arte de compreensão. No Filebo, a retórica é
inseparável da dialética e a persuasão, que é um conhecer; insepa-
rável do conhecimento da verdade. Mas é somente Aristóteles que
teria realizado a distinção entre ciência, tekhne e racionalidade prá-
tica (phronesis)357. Na questão da justiça, Aristóteles já apontava
para a tensão entre a universalidade da legislação vigente e a parti-
cularidade do caso concreto. Para Aristóteles, a busca do direito
precisa da constante ponderação complementar da equidade358. Tal
equidade não suprime o direito, mas contribui para a amplitude
do sentido legal. Para melhor elucidação, Gadamer traz o exem-
plo do tiro a arco359. Essa arte não consiste somente em apontar
para o alvo. Deve-se dominar tal arte para poder acertar. Mas o
alvo pode ser útil para facilitar a pontaria, para manter a direção
do disparo com mais precisão. Assim, o ser humano se guia, em
suas decisões concretas, de acordo com o Ethos, pela racionalidade
prática. Quando Aristóteles, na sua obra Ética a Nicômaco, faz a
passagem da ética para a política, procurando unir teoria e prática
em relação à justiça, traz uma importante compreensão ao pensa-
mento de Gadamer. Dessa forma, a filosofia prática pressupõe já
estarmos conformados pelas ideias normativas nas quais fomos
educados e que sustentam a ordem da vida social. Todavia, para
Gadamer, esse fato não preconiza o ideal do observador distante,
mas revela que a vida social consiste num processo constante de
reajuste das vigências existentes.

Gadamer confere valor à retórica, embora ela seja estra-
nha ao homem moderno. Na visão de Gadamer, a retórica abar-

356 Ibidem, p. 305.
357 Ibidem, p. 306.
358 Ibidem, p. 310.
359 Ibidem, p. 316.
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ca qualquer forma de comunicação baseada na capacidade de
falar e é o que dá coesão à sociedade humana360. Ela abarca o
dialogar e a compreensão mútua, indispensáveis para a constru-
ção da sociedade humana. Para Gadamer, a retórica pode trazer
uma contribuição essencial para a vida humana e traçar uma base
comum entre teoria e prática. Para tanto, faz uso do conceito
aristotélico de phronesis enquanto conhecimento prático, além do
mero instrumentalismo. Para Gadamer, o conhecimento práti-
co, em Aristóteles, é mais que o conhecimento técnico; é conhe-
cimento que se dá na vida prática, através das confrontações com
as circunstâncias que estão em constante transformações. Essa
colaboração de Aristóteles torna-se essencial para a defesa de
Gadamer de que a teoria não pode advir somente de um conhe-
cimento objetivo, técnico-científico, mas também da práxis, da
vida cotidiana circunstancial. Conforme Gadamer, a phronesis não
se restringe a uma capacidade que pode ser objeto de aprendiza-
gem técnica ou conformismo, mas engloba uma autorresponsi-
bilidade racional361. Agora é possível um questionamento do viés
técnico-científico sob o qual nos encontramos; é necessário o di-
álogo contra toda a passividade, a força retórica a favor do bem
comum. Não é por acaso que Aristóteles engloba a política nesse
tipo de conhecimento prático, pois ela tem como tarefa principal
regular e ordenar os assuntos humanos: é uma autorregulação
da constituição.

Influenciado pelo pensamento de Heidegger, Gadamer
considera a capacidade de compreensão como faculdade funda-
mental do ser humano, que caracteriza a convivência com os
demais na linguagem e no diálogo. A partir de Heidegger, o con-
ceito de compreensão foi convertido em existencial362, fornecen-
do a Gadamer a possibilidade da crítica ao idealismo e ao meto-
dologismo da era da teoria do conhecimento. A superação da

360 Ibidem, p. 320.
361 Ibidem, p. 325.
362 Ibidem, p. 331.
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dicotomia entre sujeito e objeto em Heidegger, tornada evidente
pela sua compreensão do círculo hermenêutico, abre novas pers-
pectivas à pergunta pelo sentido do ser. Para Gadamer, o ser her-
menêutico compreende-se dentro da universalidade histórica.
Como ser-no-mundo, o ideal de objetividade histórica é apenas uma
vertente, uma vez que o que estabelece realmente a experiência
histórica é nos encontrarmos em um acontecer (Geschehen) sem
saber como isso nos acontece363; é somente na reflexão que nos
damos conta do que aconteceu. Nesse viés, a história precisa ser
cada vez reescrita a partir de cada presente.

Para Gadamer, a linguagem não é uma mera explicação
ou credenciamento de nossos preconceitos; ela nos coloca em
jogo364, pelo qual nossos pressupostos são colocados em dúvidas,
expostos ao outro. Não se trata de um diálogo limitado à esfera
das razões de uma parte ou de outra, cujo intercâmbio e coinci-
dência podem definir o sentido de todo o debate. Para Gadamer,
existe algo a mais, um potencial de alteridade que está além de
todo o consenso comum365.

Segundo Gadamer, também o texto é envolto em um uni-
versal que vai além da subjetividade do intérprete. A interpreta-
ção, aqui, é vista além da técnica de exposição científica dos tex-
tos. Gadamer defende que escrever é mais que mera fixação do
que é dito366, pois o dito sempre se dirige ao consenso e leva em
conta o outro. A informação originária que traz o texto não pode
ser vista como apenas um objeto dado, mas como uma fase na
realização de um processo de entendimento367. Assim, o intér-
prete deve, primeiramente, superar o elemento estranho que im-
pede a inteligibilidade de um texto, evitando o que Gadamer irá
chamar de texto antitextual368. Suas formas são os antitextos, os

363 Ibidem, p. 333.
364 Ibidem, p. 335.
365 Ibidem, p. 336.
366 Ibidem, p. 344.
367 Ibidem, p. 335.
368 Ibidem, pp. 347-350.
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pseudotextos e os pré-textos. Os antitextos são desfigurações que
resistem à textualização, pois sua interpretação é árdua e dúbia.
Gadamer cita o exemplo do chiste e da ironia, pois, em ambos os
casos, fica difícil saber se seu sentido é ofensivo ou não. Os pseu-
dotextos constituem o componente da linguagem vazia de signi-
ficado, pois não pertencem realmente à transmissão de sentido,
como se verifica no material suplementar de um discurso. Gada-
mer cita as figuras retóricas que são utilizadas podendo até mes-
mo destruir a fluência comunicativa do texto propriamente dito.
Os pré-textos, por fim, são distorções comunicativas que expres-
sam algo que permanece mascarado; são textos que são interpre-
tados numa direção a que eles não se referem; são baseados em
interesses em geral estranhos ao texto.

Superados os elementos antitextuais de um texto, o intér-
prete faz-se mediador quando o texto não pode realizar sua mis-
são de ser escutado e compreendido; o intérprete entra em diálo-
go com o texto, devendo desaparecer subjetivamente, conside-
rando sua distância frente ao emaranhado de ambas as posições,
como se fosse um negociador, buscando equilibrar o direito e os
limites de ambas as partes. Tal distância, ou a saída do intérprete
não é compreendida em sentido negativo, significa, antes, sua
entrada na comunicação, resolvendo a tensão entre o horizonte
do texto e o horizonte do leitor, criando o que Gadamer irá cha-
mar de fusão de horizontes369 (Horizontverschmelzung)370. Tais hori-
zontes separados fundem-se, integrando o leitor no que diz o tex-
to. É justamente aí que o texto desaparece.

Heidegger procurou resgatar a experiência primordial gre-
ga do ser, repensando um início, acreditando ter encontrado a

369 A fusão de horizontes caracteriza-se pela fusão entre passado, presente e futuro
no ato de interpretar. O ato de interpretar implica a produção de um novo texto.
Essa adição de sentido decorre da consciência da história efeitual do intérprete.
Assim, todo aquele que quer compreender um texto ou um documento do passado
vê-se imbuído da temporalidade e não da neutralidade ou imparcialidade do
dito/escrito.

370 Ibidem, p. 351.
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experiência inicial nos pré-socráticos. Em Anaximandro acredi-
tava encontrar a presença e permanência do ser, em Parmênides
o coração sem palpitações da aletheia, em Heráclito a physis que
ama esconder-se. Heidegger encontrou nos pré-socráticos o di-
namismo entre desvelamento e velamento. Juntamente a isso, a
concepção alienada da metafísica denunciada por Nietzsche, fora
de suma importância para a elaboração da pergunta pelo sentido
do ser em Heidegger. Todavia, para Derrida, a desconstrução fei-
ta por Heidegger em relação ao conceito do ser subjetivado pela
tradição metafísica, ainda se prende à metafísica, pois dar senti-
do é ainda alienante. Derrida acusa Heidegger de logocentrismo,
atestando que este não erigiu um logos desprendido da Metafísi-
ca. Derrida vê que Nietzsche realizou tal tarefa com mais radica-
lidade e êxito. Heidegger, assim, ficará preso a um ser interroga-
tivo. Imbuído dessa problemática, Gadamer elabora sua própria her-
menêutica. Gadamer assume a crítica de Heidegger à Nietzsche,
sendo que este, depois da destruição da metafísica, esquece o sen-
tido do ser. Gadamer, também vê que o conceito de diferença de
Derrida se aproxima muito de sua hermenêutica e os une a um
mesmo objetivo.

Para Gadamer, Derrida não compreendeu o verdadeiro
sentido da pergunta pelo ser em Heidegger. Segundo Gadamer,
Heidegger não pensa “sentido” na linha da metafísica e de seu
conceito de essência. Pensa-o, isso sim, como sentido interroga-
tivo que não espera uma determinada resposta, mas sugere uma
direção do perguntar371. Esse aspecto de Heidegger torna-se ful-
cral para a hermenêutica rumo à conversação. Gadamer desen-
volve esse tema não no sentido metafísico da linguagem, mas na
perspectiva do diálogo. Estar em conversação significa estar-além-
de-si-mesmo, pensar com o outro e voltar sobre si mesmo como
outro. Aqui a desconstrução de Derrida representa um aspecto
importante para Gadamer, pela qual o interlocutor do diálogo é

371 Ibidem, p. 369.
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sempre distinto. Não obstante haja sempre diferenças, estranha-
mentos, a conversação pode buscar sempre o entendimento dia-
lético que não se restringe à submissão ou à alienação. Nas pala-
vras de Gadamer: “Aquele que valoriza muito a desconstrução, e
insiste na diferença, se encontra no começo de um diálogo, e não
no final372”. Tanto Heidegger, quanto o próprio Derrida, repre-
sentam colaborações importantes à proposta hermenêutica de-
safiadora de Gadamer, na qual o diálogo, sem um método espe-
cífico que o controle, pode sim vislumbrar uma hermenêutica
temporal e crítica da objetividade. Quando Gadamer não pro-
põe um método para a conversação, transforma sua hermenêuti-
ca não na meta do significado, mas na constante abertura para o
diálogo. A fusão de horizontes que surge no diálogo dá abertura
a novas possibilidades, mesmo que as tradições sejam divergen-
tes. Assim, mesmo partindo de ideias preestabelecidas, no diálo-
go surge a possibilidade do novo. Nas palavras de Gadamer: “Da
fonte brota sempre de novo água fresca e o mesmo acontece com
todas as verdadeiras fontes espirituais da tradição373”. O diálogo
oportuniza que o diferente e o próprio se entrelaçem dialetica-
mente para novos horizontes.

Interlocução com Gadamer

Para Dilthey, a própria história tem significação e força,
ou seja, possui certo dinamismo que nossa compreensão concei-
tual não pode abarcar em sua totalidade. Não podemos hierar-
quizar conceitos históricos, pois feriríamos a própria estrutura
temporal. O sentido da história se dá por sua própria autocons-
ciência. Quando Heidegger apresenta um ser histórico e herme-
nêutico, transfere o poder do sentido da história para esse ser
existencial (Dasein). Agora, se há tempo histórico e sentido histó-
rico é porque o Dasein é histórico, ou seja, a história tem sentido

372 Ibidem, p. 372.
373 Ibidem, p. 384.
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por causa do ser. Diferentemente de Dilthey, que defende uma
autoconsciência da história e de Heidegger, que vê o Dasein como
doador de sentido, a hermenêutica inclusiva vai anunciar uma
cumplicidade de sentido, na qual história e ser estão entrelaça-
dos. Heidegger e Dilthey retiraram suas concepções da fenome-
nologia de Husserl, todavia, não souberam criar uma síntese sig-
nificativa entre ser e mundo, que só foi possível através da filoso-
fia de Merleau-Ponty.

Tanto Dilthey, quanto Heidegger influenciaram muito a
hermenêutica gadameriana. A questão da temporalidade e do
círculo hermenêutico foram sobremaneira decisivos para os no-
vos pressupostos desenvolvidos pela filosofia de Gadamer. Ago-
ra, para Gadamer, fica claro que prejuízos tenham sido legados à
teoria da interpretação concernente a sua conceitualização. O
conceito, desde os gregos (logos) até o anúncio da supremacia da
razão, fora expressão de uma verdade indubitável, ou seja, a ver-
dade podia ser desocultada em sua plenitude. Essa orientação
fez com que se desenvolvesse uma ciência capaz de objetificar a
realidade, controlá-la, obtendo poder sobre a própria natureza.

Gadamer diz que a verdade de um conceito vai além do
conceito e a rigidez do conceito é superada pelo diálogo. O diá-
logo permite uma mútua relação entre perguntas e respostas na
qual o conceito é interpelado. Essa relação dialética não é des-
provida de historicidade, pois o Dasein e o conceito são históri-
cos, surgindo de uma interpelação, de uma situação de pergunta.
Logo, o conceito dinamiza-se na interpelação que foi o próprio
fator original de seu surgimento. Gadamer fala da interpretação
do texto pelo qual, de antemão, antes de dar sentido já se tem
sentido. O texto tem uma tradição de sentido oriunda de uma
situação de pergunta que lhe deu forma constitutiva. O Desein
também vem com sua história, com suas indagações e preconcei-
tos; ambos estão envoltos historicamente, tanto o Desein quanto
o texto. Passar pelo texto sem entender a situação de pergunta
pelo qual foi constituído, sem diálogo com aquilo que ele tem a
dizer é determinar sentido, não proporcionar sentido. Aliás, quan-
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do o sentido é entendido como encurralado pelo conceito, perde
sua natureza histórica e restringe-se ao passado ou ao presente;
jamais pode expressar sua continuidade vital, já que deixa de ser
interpelação.

Segundo Gadamer, a linguagem é histórica e nos liga às
coisas. Por esse viés, uma consciência isolada que dá sentido tor-
na a-histórica a história. A história não se limita ao dito, mas é
um acontecer do dizer; por exemplo: um texto não pode ser limi-
tado ao que foi dito, mas, também, ao que ele pode dizer para
nós. Estabelecemos, assim, uma espécie de diálogo com o texto
no qual somos questionados por ele e o questionamos. Esse diá-
logo não busca uma síntese final, mas uma interpretação do
mundo através do texto. A síntese do dito é constantemente in-
terpelada pelo dizer. Em Gadamer, a supremacia do dito é ques-
tionada pelo caráter de universalidade da linguagem, por ser
oniabrangente. Nesses termos, a coisa em si nunca pode ser con-
ceitualizada pela linguagem, já que a verdade é sempre maior
que o conceito. Não podemos nos contentar com o reino do ób-
vio, pois sempre seremos questionados, sempre há a possibilida-
de da pergunta motivadora que dá fluxo à história. Ouvir o texto,
conversar, dialogar com o texto revelam uma universalidade da
linguagem que excede o dito. O dito sempre está sendo interpela-
do pelo dizer.

A universalidade traz a possibilidade da crítica. Segundo
Gadamer, as condições hermenêuticas não se referem apenas ao
não-dito, mas ao que o dizer encobre. Tal encobrimento se dá
tanto por uma linguagem com pretensões unívocas, como por
uma linguagem com pretensões ideológicas. A tarefa hermenêu-
tica seria fazer a crítica dessas pretensões reducionistas da lin-
guagem, revelando, seu caráter universal. A crítica seria contí-
nua, no sentido de uma crítica da crítica, já que a própria crítica
não abarca o todo da linguagem, ou seja, é menor do que a pró-
pria linguagem. Porém, esse exercício autocrítico devolve à lin-
guagem sua universalidade e dinamismo, já que reconhece sua
natureza latente e integral. Tanto a universalidade (Gadamer), o
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invisível (Merleau-Ponty), a alétheia (Heidegger), o estranhamento
(Waldenfels) e a presença original (Husserl) colaboram para uma
hermenêutica que precisa reconhecer seu constante exercício
autocrítico contra toda objetividade determinista que encobre
tudo sobre a perspectiva do dito. Isso não significa que as coisas
não possam ser ditas, mas que o dizer pode motivar novas possi-
bilidades ao dito. Essa latência reflexiva que não se contenta com
o dito, sempre tem algo a dizer, sempre tem algo a revelar, pois se
vê provocada, desafiada por aquilo que ela jamais poderá dizer.
Quando a filha de Gadamer aprende a escrever a palavra moran-
go, algo imediatamente se perde: o sabor, a cor, o cheiro e, prin-
cipalmente as experiências vividas com o morango; tudo isso é
muito mais que a palavra escrita. Para Gadamer, é necessário
esquecer o dito, o escrito para voltar-se à universalidade e ao di-
namismo da própria linguagem.

Diferentemente de Husserl, Gadamer vai além de uma in-
tersubjetividade implicada no sujeito, ou seja, o outro não é um
degrau para o conhecimento próprio, para a doação de sentido,
mas, tornar-se-á um desafio para o monólogo interior. É no diá-
logo que Gadamer buscará dar uma resposta prática e levar o
sujeito de fato a discutir em torno do logos com o outro. No diálo-
go pergunta e resposta estão em constante movimento em be-
nefício de um entendimento. Não seria um entendimento padro-
nizado, mas um entendimento que reconhece na arte do diálogo
a própria força motivadora e autocrítica contra todo o determi-
nismo. Também não é um entendimento racionalizado, mas é
uma discussão em torno da razão, da palavra. A hermenêutica
inclusiva vai buscar esse dia-logos em sua autenticidade, ou seja,
as pessoas envolvidas que estão discutindo, conversando pro-
põem-se abertas, mas sem se perderem de si mesmas, de suas
histórias e convicções, colocando tudo em pratos limpos, permi-
tindo ao diálogo a sua própria possibilidade.

Segundo Gadamer, o diálogo traz a viabilidade de uma
sabedoria prática (phronesis), considerando opiniões, alcançando
o outro e não perdendo o caráter de universalidade da lingua-
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gem, tornando-a mais autêntica à sua própria essência. Contrá-
rio a Habermas, que defende um estado ideal de fala, Gadamer
diz que nenhum estado ideal pode alcançar a universalidade da
linguagem. Para Gadamer, a crítica é um reconhecimento do
caráter universal da linguagem e não sua solução e, por isso, será
sempre autocrítica. A universalidade que Habermas pretendia,
através de uma normatização estabelecida, era criar ações que
fossem aceitas por todos; já a universalidade de Gadamer, atra-
vés do dia-logos, não coloca um ponto final em nada, é apenas o
começo do entendimento.

A fusão de horizontes em Gadamer só pode ser entendida
pela perspectiva do diálogo. Assim, tanto o texto, como seu in-
térprete possuem horizontes que não podem ser esgotados pela
constituição de sentido, mas se fundem em sentido. O reconheci-
mento desses horizontes, que têm caráter de universalidade, au-
xiliam em uma constituição de sentido autocrítica latente que vê
no outro, no texto, no mundo, possibilidades horizontais que vão
muito além da preconcepção de conceitos. Gadamer colabora
para a hermenêutica inclusiva no sentido de que, embora o en-
tendimento aconteça, a última palavra seja dada, decisões sejam
tomadas, sempre restará a possibilidade de conversarmos para
estendermos e reestruturarmos os horizontes. Afinal, a herme-
nêutica inclusiva sempre abre um diálogo entre horizontes, entre
o estranho e o familiar, entre mim e o outro e assim por diante,
pois o próprio mundo-da-vida tem caráter de horizontalidade.

Axel Honneth: a questão da
intersubjetividade para Hegel

Na obra A luta pelo reconhecimento: uma gramática moral dos
conflitos sociais, Axel Honneth começa expondo que a filosofia
social moderna entra na história do pensamento no momento
em que a vida social veio a ser caracterizada como uma condição
de luta pela autopreservação. Maquiavel pavimentou essa con-
cepção na qual indivíduos e comunidades políticas se opõem



163

mutualmente através de uma constante concepção de interesses.
Em Hobbes, essa competição vem a nortear a justificação con-
tratualista do Estado soberano. Perde-se o sentido clássico de-
fendido por Aristóteles do zoon politikon e da doutrina medieval
cristã do direito natural. Em outras palavras, muda-se o ideário
da doutrina do bem e da vida justa desenvolvida pelo período
clássico.

Para Honneth, Hegel acreditou encontrar na ideia da polis
grega as características gerais de uma comunidade ideal. Primei-
ramente, Hegel faz uma analogia da singularidade de uma tal
sociedade com um organismo, pelo qual se daria a unidade viva
entre a liberdade universal e singular, ou seja, como oportunida-
de de completude de cada liberdade individual. Em segundo lu-
gar, Hegel vê a moral e os costumes que são empregados comu-
nicativamente dentro de uma comunidade social como um meio
social pelo qual a integração da liberdade universal e individual
podem ocorrer. Hegel escolhe o conceito de Sitte374 (moral ou
costumes) a fim de esclarecer que nem as leis prescritas, nem su-
jeitos isolados, mas somente atitudes realizadas intersubjetiva-
mente podem prover uma base sólida para o exercício de uma
extensa liberdade. Em terceiro lugar, Hegel dá um passo decisivo
para além de Platão e Aristóteles ao incluir, dentro da organiza-
ção da vida ética absoluta, uma esfera que provisoriamente foi
caracterizada por ele de sistema de propriedade e direito. Aqui,
Hegel procura demonstrar que as atividades mediadas pelo mer-
cado e interesses atestam uma zona negativa, mas constitutiva
no patamar do todo ético.

Durante os anos em Jena, Hegel procurou resolver o pro-
blema de encontrar um sistema novo e diferente. Como a tradi-
ção moderna fica encurralada dentro de premissas atomísticas,
Hegel propõe explicar, filosoficamente, o desenvolvimento de uma
organização da sociedade na qual a coesão ética estaria debruça-

374 Ibidem, p. 13.
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da em uma forma de solidariedade, baseada no reconhecimento
da liberdade individual de todos os cidadãos375. No seu ensaio
sobre as diferentes teorias do direito natural, Hegel ainda não
tinha desenvolvido uma solução para esses problemas, todavia
delineou os contornos para alcançá-la. Seu primeiro passo foi
substituir a forma atomística do sujeito egocêntrico para assumir
uma base natural para a socialização humana, na qual formas de
intersubjetividade estão sempre presentes376. Assim, não há ne-
cessidade para Hegel de apelar para hipóteses externas como as
contratualistas, ou efeitos civilizatórios da razão prática, pois a
existência de obrigações intersubjetivas são uma quase-natural
precondição de cada processo da socialização humana. Hegel
procurará, antes, um reconhecimento e expansão das formas
embrionárias da comunidade para uma maior abrangência rela-
cional da interação social. Hegel empresta de Aristóteles o con-
ceito de teleologia pelo qual gradualmente a sociedade alcança-
ria seu pleno desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, Hegel
enfatiza o caráter negativo do processo teleológico. Para Hegel,
a existência do diferente é o que permite a vida ética se mover
além do estágio inicial, em uma série de retificações de equilíbri-
os destruídos, conduzindo, por fim, a uma unidade do universal
e do particular. Somente mais tarde, em Sistema da vida ética, es-
crito em 1802, quando reinterpreta a teoria do reconhecimento
de Fichte e dá um novo sentido para o conceito de luta em Hob-
bes, é que Hegel consegue achar uma resposta satisfatória para a
difícil tarefa do reconhecimento intersubjetivo das particularida-
des de todos os indivíduos377.

Com a reinterpretação do conceito de luta de Hobbes, Hegel
dinamiza a teoria do reconhecimento de Fichte, enfatizando os
conflitos sociais entre os sujeitos entendidos como um movimento

375 HONNETH, Axel. The struggle for recognition: the moral grammar of  social conflicts.
Trad. by Joel Anderson. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995, p. 14.

376 Ibidem, p. 15.
377 Ibidem, p. 16.
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ético dentro da vida social coletiva. Assim, Hegel não quer so-
mente descrever as estruturas sociais do reconhecimento elemen-
tar que são destruídas pela manifestação negativa da liberdade:
além disso, quer mostrar que somente a partir de tais destruições
é que relações éticas mais maduras de reconhecimento podem
ser formadas – algo como um potencial moral-prático para apren-
der378. A luta pelo reconhecimento traz autonomia e, ao mesmo
tempo, dependência do todo.

Na obra de Hegel Primeira fenomenologia do Espírito, escrita
em 1803/4, o conceito de natureza já tinha perdido sua abran-
gência significativa. Agora, a categoria do espírito, consciência,
assume a tarefa de caracterizar exatamente aquele princípio es-
trutural pelo qual o mundo da vida social é demarcado379. Para
Hegel, o Espírito é caracterizado pela autodiferenciação380, no
sentido de que o Espírito é capaz de fazer a si mesmo um outro
para si mesmo, e então, retornar a si mesmo. Esse processo con-
tínuo do Espírito de realização dar-se-á até que o Espírito tenha
completamente se autodiferenciado, tendo um conhecimento
absoluto de si mesmo. A constituição da consciência humana é
agora não mais integrada como uma dimensão constitutiva no
processo de desenvolvimento de relações sociais éticas como fora
feito da teoria da vida ética. Agora, formas políticas e sociais da
interação humana representam apenas estágios de transição no
processo de formação da consciência.

No segundo capítulo da Enciclopédia, Hegel traz o termo
Espírito atual pelo qual mais uma vez inclui a estrutura social da
luta pelo reconhecimento, tornando-se uma força diretriz, não
pela emergência do absoluto, mas certamente pelo desenvolvi-
mento de uma comunidade ética. O resultado desse processo re-
construtivo faz com que o sujeito possa enxergar-se como uma
pessoa com direitos e, assim, participar da vida institucional de

378 Ibidem, p. 23.
379 Ibidem, p. 27.
380 Ibidem, p. 31.
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uma sociedade, envolvendo a atualização do Espírito. A expe-
riência completa de si mesmo é encontrada na consciência in-
tersubjetiva dos direitos obrigatórios, vividos na vida prática.
Aqui, a concepção de vontade possui a chave de todo o campo
da relação prática do sujeito com o mundo. O sujeito quer colo-
car-se a si mesmo, quer realizar suas próprias intenções pratica-
mente e objetivamente.

Para Hegel, a vontade só existe se reconhecida. Portanto, a
constituição da sociedade torna-se cada vez mais concreta den-
tro de um processo de reconhecimento mútuo, formando uma
vontade geral381. Agora, uma formação do estado se torna emi-
nente, pois é nesse que as relações intersubjetivas buscam o reco-
nhecimento objetivo. O respeito a cada pessoa, à biografia parti-
cular constitui o mores (Sitte) comum social382. Para tanto, a cons-
trução da esfera ética ocorre como um processo pelo qual todos
os elementos da vida social são transformados em componentes
de um abrangente Estado. De acordo com Honneth, isso gera
uma relação de dependência assimétrica entre o Estado e seus
membros como aquele existente entre o Espírito e os produtos
de suas manifestações383. No Estado, a vontade universal é cole-
tada dentro de uma unidade, em uma instância singular de poder
que deverá estar relacionada às pessoas legais. Consequentemente,
o Estado se torna a incorporação do Espírito. Para Honneth, He-
gel não mais traça a formação do Estado sob o conflito intersub-
jetivo, como no caso das relações legais, mas, antes, explica-as
através da tirania de líderes carismáticos384, manifestando a von-
tade geral absoluta.

Para Honneth, ao final, no programa da filosofia da cons-
ciência de Hegel, a intersubjetividade é absorvida pela autorrela-
ção do Espírito. Assim, dois problemas ficam sem solução para

381 Ibidem, p, 54.
382 Ibidem, p. 58.
383 Ibidem, p. 59.
384 Ibidem, p. 60.
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Hegel: a vontade individual e a questão de uma genuína comuni-
dade livre385 que foram iniciados durante seus escritos em Jena.
Segundo Honneth, para a solução desses problemas, Hegel deve-
ria assumir o conceito intersubjetivo da vida ética que, depois da
sua transição para a filosofia da consciência, não lhe é mais aces-
sível.

A questão da intersubjetividade em Mead

Honneth explora o desenvolvimento da psicologia social
de Herbert Mead, pois considera que tal autor apresenta os
meios mais adequados para reconstruir a intuição intersubjeti-
vista do jovem Hegel do período de Jena386. Para Mead, um su-
jeito pode somente adquirir consciência de si mesmo na medida
em que aprende a perceber sua própria ação a partir da perspec-
tiva simbólica da segunda pessoa. Assim, como Hegel, Mead in-
verte a relação entre o Ego e o mundo social e declara a primazia
da percepção do outro para o desenvolvimento da autoconsciên-
cia387. Mead usou a categoria do mim para designar a imagem cog-
nitiva que formamos de nós mesmos quando aprendemos a perce-
ber a nós mesmos a partir da perspectiva da segunda pessoa. Em
um segundo estágio, Mead integra a sua psicologia social aspectos
de normas morais através de observações das relações interati-
vas. Assim, não estaremos somente lidando com predições cog-
nitivas sobre o comportamento, mas, antes, com expectativas
normativas. Mead traz o exemplo de quando uma criança apren-
de formas elementares de julgamento moral388. Ela pode pensar
sua conduta como boa ou má somente se reage aos seus próprios
atos nas palavras lembradas de seus pais. Nesse estágio, o mim
não pode mais ser neutro, mas deverá incorporar uma instância

385 Ibidem, p. 62.
386 Ibidem, p. 71.
387 Ibidem, p. 75.
388 Ibidem, p. 76.
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intersubjetiva, não somente cognitiva, mas uma autoimagem prá-
tica de sua própria pessoa; assume-se os valores morais do outro
e se aplica a sua própria relação prática.

Em um próximo estágio, Mead procura explicar a forma-
ção da identidade humana. Para Mead, há uma gradual genera-
lização do mim no desenvolvimento social da criança. O proces-
so de socialização envolve a internalização de normas de ação
que resultam a partir da generalização da extensão das ações de
todos os membros da sociedade. Aprendemos a viver em socie-
dade na medida em que reconhecemos os outros389. Nessa pers-
pectiva, direitos são os clamores individuais reconhecidos pelos
outros. Direitos são, portanto, algo que permite que cada ser hu-
mano possa sentir reconhecimento em relação as suas caracterís-
ticas que ele ou ela compartilha com cada membro da comuni-
dade390, uma vez que essa relação compartilhada e reconhecida
implique respeito mútuo entre os indivíduos.

Mead vê o desenvolvimento moral da sociedade como um
processo gradualmente ampliado através do reconhecimento. Essa
ampliação se dá pela liberação da individualidade391, na qual o
Eu possui demandas em busca de sua autonomia. Surge uma luta
por reconhecimento pela não aceitação do mim. O Eu responde
negativamente ao mim que ele próprio não reconhece, vendo-o
como engessamento de sua própria liberdade. Começa a luta pelo
reconhecimento, buscando uma sociedade que possa garantir mais
liberdade e direitos. A solução prática, encontrada por Mead, dá-
se na divisão do trabalho, pela qual a relação recíproca pode ser
confirmada, não somente pelo que há de comum, mas a respeito
das qualidades particulares de cada indivíduo, sendo reconhecida.

Tanto Mead, como Hegel, apresentam aspectos em co-
mum392. Para ambos, o potencial para a liberdade é somente de-

389 Ibidem, p. 77.
390 Ibidem, p. 79.
391 Ibidem, p. 80.
392 Ibidem, p. 84.
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sencadeado por um crescimento de liberdades legalmente refor-
çadas. Como Hegel, Mead considera que o motor dessas mudan-
ças seja uma luta pela qual os sujeitos continuamente buscam
expandir o escopo de seus direitos garantidos intersubjetivamen-
te e, assim, aumentar o nível de sua autonomia pessoal. Para os
dois autores, portanto, a liberação histórica da individualidade
acontece em um longo processo de luta por reconhecimento. Mas
contrário a Hegel, Mead pode oferecer uma explicação para esse
processo que revela uma base motivacional.

Segundo Honneth, o ponto de partida para uma teoria so-
cial deve possuir os clamores básicos com os quais o pragmatista
Mead e o jovem Hegel concordariam em princípio393: a reprodu-
ção da vida social é governada pelo imperativo do reconheci-
mento mútuo, pois só se pode desenvolver uma relação prática
com o self quando se tem aprendido a ver a si mesmo sob a pers-
pectiva do outro na interação, como seu destinatário social. Um
elemento dinâmico se torna necessário a tal processo interativo,
que é a normatividade, expandindo a autonomia e a subjetivida-
de. Assim, é através da motivação moral das lutas dos grupos
sociais, suas tentativas coletivas de estabelecer, institucionalmente
e culturalmente, formas expandidas de reconhecimento recípro-
co que procedem mudanças normativas na sociedade. Para Hon-
neth, Hegel construiu tal perspectiva teórica conflitiva de forma
idealista, enquanto Mead a construiu de forma materialista. To-
davia, conforme Honneth, nem em Hegel, nem em Mead, pode-
se encontrar uma consideração sistemática daquelas formas de
desrespeito que causam a negação do reconhecimento394.

Honneth faz uma análise das diferentes formas de reco-
nhecimento estabelecidas por Hegel e Mead nas esferas separa-
das da reprodução da sociedade. No início de sua filosofia políti-
ca, Hegel distingue família, sociedade civil e Estado. Em Mead,
pode-se notar que as relações legais e a esfera de trabalho repre-

393 Ibidem, p. 92.
394 Ibidem, p. 93.
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sentam duas formas distintas de realizar o outro generalizado.
Para tanto, Honneth passa a examinar e a reconstruir o conceito
de amor, direitos e solidariedade, vislumbrando (a) o médium do
reconhecimento, (b) a relação possível com o self  e (c) o poten-
cial para o desenvolvimento moral395 nesses autores.

Para Hegel, o amor representa o primeiro estágio do reco-
nhecimento recíproco. Na experiência recíproca do cuidado amo-
roso, ambos os sujeitos se conhecem como unidos por suas ne-
cessidades, na dependência mútua que precisa receber aprova-
ção afetiva e encorajamento um do outro. Hegel diz que o amor
precisa ser entendido como sendo você mesmo no outro396. As-
sim, a relação de reconhecimento prepara o terreno para um tipo
de relação com o self pelo qual sujeitos adquirem mútua confian-
ça que é anterior conceitualmente e geneticamente a qualquer
outra forma de reconhecimento recíproco. Para Honneth, esse
nível de confiança emocional, não apenas ao nível de necessida-
des e sentimentos, mas também em suas expressões, constitui a
precondição psicológica para o desenvolvimento de todas as sub-
sequentes atitudes de autorrespeito397.

Com relação ao direito, para Hegel e Mead, alguém só se
compreende a si mesmo como portador de direito quando sabe
quais as várias obrigações morais que se deve manter perante
outros, somente quando se assume a perspectiva do outro é que
se ensina a ver os outros membros da comunidade como porta-
dores de direitos, reconhecendo a si mesmo como uma pessoa
legal, na certeza de que os clamores individuais serão reconheci-
dos coletivamente398. Para Mead, o sujeito individual é somente
reconhecido por sua membresia legitimada em uma sociedade
coletiva organizada na base da divisão de trabalho. Por contras-
te, a estrutura com a qual Hegel pode derivar suas definições de

395 Ibidem, p. 95.
396 Ibidem, p. 96.
397 Ibidem, p. 107.
398 Ibidem, p. 108.
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pessoa legal somente toma a forma legal de reconhecimento, uma
vez que se torna dependente de premissas, de uma concepção
universalista de moralidade399.

Esses contrastes entre Hegel e Mead, segundo Honneth,
levam-nos a duas questões alusivas às características estruturais
que o reconhecimento legal tem adquirido sob condições de rela-
ções legais modernas. Primeiramente, é necessário clarificar a
estrutura necessária da forma de reconhecimento que traz à luz a
mesma qualidade de autonomia individual em todos os mem-
bros da comunidade de cidadãos. Em segundo lugar, essa ques-
tão deve ser respondida quanto ao que pode significar dizer que,
sob condições definidas pelas relações legais modernas, sujeitos
reciprocamente reconhecem cada qual com respeito ao seu status
como moralmente responsáveis400. Para Honneth, a indetermi-
nação essencial que constitui o status de uma pessoa responsável
conduz a uma estrutura de abertura por parte do direito moder-
no a um crescimento gradual em inclusividade e precisão.

Seguindo Mead, torna-se necessário considerar o fenôme-
no psicológico central associado com a concessão de direitos a
um crescimento da habilidade de relacionar a si mesmo como
uma pessoa moral responsável. Como no caso do amor, as crian-
ças adquirem, por meio da contínua experiência do cuidado
materno, a autoconfiança básica para afirmar suas necessidades
de uma maneira não forçada, os adultos adquirem, por meio da
experiência do reconhecimento legal, a possibilidade de ver seus
atos como uma expressão respeitada universalmente na própria
autonomia. Todavia, conforme Honneth, foi só com o estabele-
cimento dos direitos humanos que essa forma de autorrespeito
pôde assumir o caráter associado com a fala da responsabilidade
moral com o núcleo meritório do respeito de uma pessoa.

Tanto Hegel como Mead contrastam o amor e as relações
morais com uma posterior forma de mútuo reconhecimento, uma

399 Ibidem, p. 109.
400 Ibidem, p. 110.
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forma de estima social401 que os permite relacionar positivamen-
te aos traços e habilidades de cada um. No Hegel dos escritos de
Jena, foi o conceito de vida ética apontado como o termo para a
relação de reconhecimento de estima mútua. Em Mead, todavia,
encontramos uma pura concepção formal para essa forma de re-
conhecimento: o já estabelecido modelo concreto institucional
da divisão de trabalho cooperativa. Sob essas condições, a expe-
riência de ser socialmente estimado é acompanhado por uma
confiança sentida de que as conquistas e habilidades serão reco-
nhecidas como válidas por outros membros da sociedade402. As-
sim, para que haja um estado de solidariedade, pressupõe-se que
cada membro de uma sociedade esteja em posição de estimar-se
a si mesmo.

Nas sociedades modernas, as relações sociais de estima as-
simétrica403 representam um pré-requisito para a solidariedade.
Nesse sentido, estimar um ao outro assimetricamente significa
ver o outro sob a luz dos valores que permitem que as habilida-
des e traços do outro apareçam significativamente nas práxis so-
ciais. Relações desse tipo podem ser consideradas como casos de
solidariedade, pois inspiram não somente a tolerância passiva,
mas a preocupação sentida pelo que é individual em particular
sobre as outras pessoas.

O desrespeito e a autorrealização

Embora Hegel e Mead tenham tratado da questão do des-
respeito como forma de degradação do reconhecimento, segun-
do Honneth, ambos não foram capazes de responder como a
experiência do desrespeito pode ser ancorada na vida efetiva dos
sujeitos humanos de forma que possa prover o ímpeto motivacio-
nal para uma resistência social, lutando por reconhecimento404.

401 Ibidem, p. 121.
402 Ibidem, p. 128.
403 Ibidem, p. 129.
404 Ibidem, p. 132.
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Honneth começa a trabalhar tais pressupostos refletindo
sobre o desrespeito que afeta uma pessoa ao nível da integridade
física. A injúria física causa uma degradação e humilhação que
impactam mais do que outras formas de desrespeito numa rela-
ção prática da pessoa com o self. Assim, violências físicas como
tortura e estupro vão além das dores físicas; elas combinam a dor
física com o sentimento de estar indefeso perante o outro; elas
destroem a base de confiança estabelecida pelo reconhecimento
de reciprocidade que favorece a autonomia coordenada com o
próprio corpo. A base do relacionamento mútuo e pessoal fica
afetado, criando dificuldades com relação à confiança em rela-
ção ao outro e a si mesmo. Outra forma de desrespeito se refere
àquelas experiências em que o indivíduo é submetido às exclu-
sões estruturais da possessão de certos direitos. Essa forma de
desrespeito especifica-se não apenas pela restrição forçada da au-
tonomia pessoal, mas também em combinação com o senti-
mento de não-apreciação do status de parceiro de pleno direito à
interação, como igualmente dotado de direitos morais. A tercei-
ra forma de desrespeito caracteriza-se pelo rebaixamento ou in-
sulto, roubando de cada sujeito a oportunidade de atribuir valor
moral as suas próprias habilidades. Esse desrespeito traz consigo
a perda da autoestima pessoal, a oportunidade de considerar-se
como um ser cujas habilidades e traços sejam estimados405.

Começando com as pesquisas de Dewey406 que vê os senti-
mentos como reações afetivas geradas sobre a falha ou sucesso nas
realizações das intenções, Honneth traça um caminho pelo qual o
próprio reconhecimento pode advir da capacidade do ser humano
de buscar o reconhecimento em meio às próprias rupturas sofri-
das, criando resistência às injustiças. Esse ímpeto emocional407 que
leva à luta pelo reconhecimento torna-se fator decisivo na trans-
formação social, torna-se o motivo para a resistência política.

405 Ibidem, p. 134.
406 Ibidem, p. 136.
407 Ibidem, p. 138.
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Honneth passa a analisar quais são os fundamentos nor-
mativos encontrados na filosofia social em relação à teoria do
reconhecimento. Para tanto, buscará em Marx, Sorel e Sartre as
contribuições e lacunas para o desenvolvimento da teoria do re-
conhecimento.

Honneth identifica três momentos pelos quais a ideia de
luta pelo reconhecimento se faz presente em Marx408. Nos Ma-
nuscritos parisienses, Marx justapõe a luta pelo reconhecimento à
dialética do senhor e do escravo encontrada em Hegel, atendo-
se, assim, à ideia de autorrealização no trabalho. Para Marx, o
próprio ato do trabalho traz em si uma carga de reconhecimento
intersubjetivo. Quando se produz um objeto, o sujeito vê-se como
indivíduo dotado de capacidades positivas, concebendo-se como
sujeito que possui qualidades pelas quais um outro parceiro de
interação satisfaz suas carências. Na autorrealização do trabalho
as pessoas reconhecem a si e aos outros. O capitalismo vem como
ruptura dessa interação, criando o monopólio dos meios de pro-
dução por uma única classe social, destruindo as relações entre
os homens mediadas pelo trabalho. Justifica-se a luta pelo reco-
nhecimento da classe oprimida, buscando o reestabelecimento
da autorrealização usurpada pelo capitalismo. No Capital, Marx
irá buscar outra forma de compreender os conflitos sociais. Ago-
ra, sai-se da concepção tradicional de autorrealização no traba-
lho para buscar uma vertente econômica que vem a satisfazer
uma análise mais ampla, envolvendo as relações dos meios de
produção. Marx fica preso à automatização do capital de acordo
com os interesses objetivos específicos da classe proletária. Se-
gundo Honneth, esse novo momento revela um viés mais utilita-
rista em Marx, buscando, para isso, a autoafirmação da classe
operária. No terceiro momento, Marx redefine o conceito de con-
flito, examinando toda possível influência sobre o modo como
grupos oprimidos enxergam sua própria condição e partem para

408 Ibidem, pp. 146-151.
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a resistência política. Neste momento, Marx atém-se mais à ques-
tão histórica e política do que propriamente econômica. Honneth
acredita que este modelo de conflito, tido como expressivista,
está contido nos estudos históricos sobre o Dezoito de Brumário e
sobre as lutas de classes na França.

Para Honneth, Sorel409 vê a luta de classes como uma luta
moralmente motivada pelos sentimentos de injustiça e de degra-
dação, justificando, assim, as pretensões éticas dos grupos opri-
midos, os quais, pelas experiências familiares introduziram nor-
mas éticas a partir da experiência da afeição e do respeito, o que
constituiria um sentimento moral primitivo que posteriormente
serviria de base para as representações sociais sobre o eticamente
bom, ou sobre as condições de uma vida com honra e dignidade.
Para Honneth, Sorel vê o direito como expressão institucional
positiva das normas que uma classe, mediadas pelas experiên-
cias vividas de desrespeito social, as quais foram estabelecidas
após ter conquistado o poder político. Honneth caracteriza essa
concepção de direito como reducionista e relativista, já que o
direito seria apenas a corporificação das exigências de reconhe-
cimento e respeito daquela classe que, naquele momento históri-
co, tem em mãos o poder político.

Para Honneth, em O ser e nada, Jean-Paul Sartre410 parte da
premissa de que há uma impossibilidade por princípio de uma
interação com sucesso entre os homens, vendo a luta pelo reco-
nhecimento como impossível de concretização. Sartre vai refor-
mular a sua teoria em escritos posteriores, indicando a sua visão
de luta pelo reconhecimento enquanto resultado fundamental-
mente superável de uma relação assimétrica entre grupos sociais.
Assim, Sartre nos permite ver que a luta pelo reconhecimento
dentro de uma sociedade civil são tentativas de corrigir uma rela-
ção patológica entre os grupos. A difamação dos estilos de vida
coletivo e individual são sinais, geralmente, de insulto e de de-

409 Ibidem, pp. 151-156.
410 Ibidem, pp. 156-158.
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gradação. Os grupos que sofrem esses infortúnios são vítimas da
perda de autoestima, impactando na capacidade de encontrar li-
berdade em cooperação com outros. Sartre traz a questão do re-
conhecimento para uma dimensão existencial, não apenas como
uma concepção cognoscitiva: o outro está em meu projeto, não é
mais um objeto.

Tendo analisado a tradição tal como propunha Hegel e
Mead e demais desenvolvimentos a partir dessa base fulcral, Hon-
neth julga-se capaz de formular que a luta só pode ser tida como
social na medida em que é capaz de suscitar objetivos que se tor-
nem coletivos, ou seja, quando eles podem se generalizar a pon-
to de tornar possível um movimento coletivo. Esse primeiro con-
ceito teria caráter de neutralidade411, pois não estabelece previa-
mente distinção valorativa entre formas violentas e não violentas
de resistência, permanecendo em um âmbito neutro e descritivo
também em relação aos meios práticos da luta, que podem ser
materiais, simbólicos ou passivos na exposição pública do des-
respeito e das lesões infligidas. O mesmo pode ser dito em rela-
ção à distinção entre formas intencionais e não intencionais de
conflito, pois a neutralidade do conceito não permite dizer em
que medida deve haver a consciência individual dos motivos
morais da resistência política, já que é possível que atores de con-
flitos sociais não conheçam os aspectos moralmente perseguidos
com sua ação. No entanto, deve haver o que Honneth chama de
ponte semântica entre as finalidades de um movimento social e
as experiências privadas daqueles que o compõem, para que haja
laços mínimos de identidade coletiva.

Honneth vê no desrespeito uma base motivadora de con-
flitos sociais, sendo intersubjetivamente considerados. Assim, o
desrespeito a um indivíduo é valorado na medida em que afeta a
todos. Em detrimento das lutas causadas por outros motivos que
não morais, como econômico, motivados pela luta pela conser-

411 Ibidem, p. 163.
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vação, vigorando à conscientização dos sujeitos quanto à impos-
sibilidade própria da sua situação em manter os seus objetivos de
reprodução412. Já a luta motivada pelo desrespeito afeta as condi-
ções de integridade pessoal. Honneth não abandona o viés utili-
tarista, mas procura ampliá-lo, considerando que se trata de uma
questão empírica saber diferenciar entre conflitos sociais reali-
zados meramente por interesse, ou constituídos por uma base
moral.

A vida ética: vida boa

A semântica estabelecida com o intento de promover a mo-
ralidade geral, quando rompida, afetaria a própria identidade
pessoal e coletiva, ocasionando resistência política e revoltas
sociais. Honneth procura ampliar a luta pelo reconhecimento,
visando ao desenvolvimento histórico dos acordos normativos,
criando, portanto, um ponto final hipotético. O ponto final hi-
potético413 caracteriza-se pela ampliação das relações de reco-
nhecimento no contexto de condições intersubjetivas que pro-
porcionam autonomia aos sujeitos e servem à autorrealização
individual; o ponto final hipotético abrangeria uma concepção
formal de vida boa (eticidade). Seriam considerados os aspectos
estruturais de todo o processo de reconhecimento, tanto os indi-
viduais, quanto os coletivos, sendo abalizados historicamente,
levando em conta desde a tríade da luta pelo reconhecimento
edificadas por Hegel e Mead até seus respaldos na dinâmica do
direito moderno e na autoestima social. Desse modo, quando os
sentimentos gerados pelo amor, pelo direito e pela solidariedade
são desrespeitados em nossa sociedade, gera-se uma reação emo-
cional negativa, fazendo com que os indivíduos atingidos ingres-
sem em lutas de resistência política, a fim de terem novamente
seu reconhecimento adquirido. Essa luta por reconhecimento é

412 Ibidem, p. 165.
413 Ibidem, pp.168-169.
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propulsora de movimentos de resistência política que caracteri-
zam uma forma de recuperação de reconhecimento denegado
por meio de formas de desrespeito aos sentimentos gerados pelo
amor, pelo direito e pela solidariedade.

Segundo Honneth, para que a ideia de uma luta pelo reco-
nhecimento seja vista como uma estrutura crítica de acordo com
a interpretação dos processos pelos quais uma sociedade se de-
senvolve, necessita-se de uma justificação teórica de um ponto de
vista normativo através do qual tais processos podem ser guia-
dos. Assim, para descrever a história das lutas sociais na sua di-
reção, torna-se necessário o apelo hipotético a um ponto final
provisório414 com o intento de classificar e avaliar eventos parti-
culares. No caso de Hegel e Mead constatamos esse ponto no
modelo de uma proposta de uma relação de reconhecimento pós-
tradicional, na qual são integrados modelos legais e éticos de
mútuo reconhecimento em uma única estrutura. Para ambos os
autores, é na sociedade moderna que os sujeitos devem ser reco-
nhecidos como seres autônomos e individuais. Nessa convicção,
Honneth enfatiza que esse ponto final hipotético não pode advir
de uma concepção muito limitada da moralidade. Até o univer-
salismo Kantiano, para Honneth, se apresenta como sendo mui-
to restrito para incluir todos os aspectos que constituem os obje-
tivos sem distorções e irrestritos do reconhecimento. Para tanto,
Honneth propõe um conceito formal para a vida boa ou, verda-
deiramente, de vida ética. Esse conceito de relacionamento deve
conter tudo que é intersubjetivamente proposto hoje para que os
sujeitos saibam que as condições de sua autorrealização seja sal-
vaguardada.

Diferentemente da moralidade entendida por Kant, na qual
o sujeito respeita a todos igualmente como fins em si mesmos ou
como pessoas autônomas, a vida ética, por sua vez, refere-se ao
um Ethos estabelecido de uma forma particular de mundo da vida,

414 Ibidem, p. 171.
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através do qual julgamentos normativos precisam ser feitos sobre
esse Ethos na medida em que for capaz de se aproximar da de-
manda de princípios universais415. Para Honneth, a tradição kan-
tiana é criticada por deixar uma questão em aberto, sendo inca-
paz, assim, de localizar o propósito da moralidade como um todo
dentro dos objetivos concretos dos sujeitos humanos, embora as
críticas ao kantismo advoguem reverter a relação moral à vida
ética, tornando os princípios morais dependentes de concepções
históricas variantes da vida boa.

A teoria normativa de Honneth abrangerá tanto uma pers-
pectiva kantiana quanto uma ética comunitarista. Para tanto, bus-
cará uma normatização mais geral possível e uma orientação atra-
vés da autorrealização humana como um fim. Para Honneth, a
possibilidade de uma positiva relação com o self416, que emerge
com a experiência de reconhecimento, pode ser interpretada como
uma condição necessária à autorrealização individual. Assim,
tanto as relações legais como comunidades de valores estão aber-
tas ao processo transformativo que se move na direção de uma
crescente universalidade e equidade. Esse potencial interno para
o desenvolvimento é acompanhado de um índex histórico que,
por sua vez, impõe limites sobre nossa concepção formal de vida
ética. Dessa forma, a concepção formal perde seu caráter a-his-
tórico, encerrando uma dependência no que continua, em cada
caso, do inescapável presente417.

A constante transformação histórica pela qual o indivíduo
busca sua autorrealização não pode estar desvinculada da inte-
gridade do sujeito que comporta o amor, o direito e a solidarie-
dade. Essas três formas não podem estar separadas uma da ou-
tra, mas integralizadas na vida ética em benefício da autorreali-
zação: isto é, a realização depende da presença de um reconheci-
mento recíproco dessas três esferas normativas distintas: do amor,

415 Ibidem, p. 172.
416 Ibidem, p. 173.
417 Ibidem, p. 174.
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do direito e da solidariedade. Somente quando as pessoas são
efetivamente reconhecidas como portadoras de necessidades afe-
tivas, como sujeitos iguais portadores de direitos, e como deten-
toras de atitudes práticas singulares, contribuindo à reprodução
de uma vida comum, em um horizonte compartilhado de valo-
res, é que elas podem então se autocompreender como indiví-
duos plenamente realizados. Nesse sentido, os valores substanti-
vados, embora busquem sua universalidade e equidade, não fi-
cam presos a um momento histórico, ou ao fim da história, mas
ao inescapável presente, suscitando a incessante luta pelo reco-
nhecimento418.

Interlocução com Honneth

Axel Honneth vai buscar na luta pelo reconhecimento de
Hegel uma forma de reconstrução da autonomia e da liberdade
humana, visando a um princípio de solidariedade para o benefí-
cio comunitário e individual, através de uma mútua realização
caracterizada pela vida boa, pela vida ética. Para tanto, a inter-
subjetividade forneceria a base sólida para o exercício de uma
extensa liberdade, sendo reconhecida a liberdade individual de
todos os cidadãos. Segundo Honneth, Hegel em seus anos em
Jena e em sua obra Sistema da vida ética havia perseguido esse
ideário da vida boa já apregoado pelos gregos. Todavia, nas obras
subsequentes de Hegel, Honneth atesta que a intersubjetividade
vai ser absorvida pela autorrelação do Espírito, por uma filosofia
da consciência, para qual o conceito intersubjetivo da vida ética
torna-se inacessível.

Para Honneth, Mead concebe uma visão mais prática ao
conceito intersubjetivo do que o jovem Hegel. Para Mead, a au-
toconsciência se dá através da percepção do outro, assumindo a
perspectiva da segunda pessoa, interagindo com elas e aprenden-

418 Ibidem, p. 179.
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do com elas. Nesse viés, assumimos os modelos morais de outras
pessoas, constituindo nosso arcabouço moral através dessas rela-
ções intersubjetivas. Assim, para que possamos ter direitos reco-
nhecidos, necessitamos de que o outro possa aclamar e reconhe-
cer tais direitos, sendo estes reconhecidos pelos membros de uma
comunidade, produzindo respeito mútuo entre os indivíduos.
Tanto Hegel, como Mead possuíam uma visão teleológica posi-
tiva da solidariedade pela qual, gradualmente, a humanidade ou
o nosso caráter moral fosse sendo constituído implicando sua
maturidade. Honneth, no entanto, defende que o próprio desres-
peito contra a nossa liberdade e direitos podem ser fatores de
luta por reconhecimento. O desrespeito pode ser motivador para
a transformação social e para a própria realização humana. Com
isso, Honneth trabalhará o conceito de estima assimétrica, pelo
qual a solidariedade dar-se-á pelo reconhecimento das diferen-
ças, das potencialidades adversas e não somente por cópias de
modelos idealizados passados de geração em geração. Honneth
vai além da mera estima social, apresentando uma estima pelas
diferenças (assimétrica), possibilitando um reconhecimento tan-
to da individualidade quanto da coletividade.

Honneth vê na experiência do desrespeito um ímpeto mo-
tivacional para uma resistência social que busca reconhecimento
mediante traumas físicos e psicológicos sofridos. Para tanto, esse
ímpeto motivacional não pode receber influência interesseira,
partidária, mas deve expressar um valor para a identidade coleti-
va. Assim, a realização individual é intersubjetiva, dá-se pela es-
tima solidária pelas diferenças e pela autorrealização de cada in-
divíduo dentro de uma coletividade.

Honneth propõe um ponto final hipotético não como um
ponto final histórico, mas como a autorrealização histórica de
uma vida boa, proporcionada por uma positiva relação com o
self  que emerge do reconhecimento de uma autoestima social
construída pelo amor, pelo direito e pela solidariedade. A inte-
gridade proposta por Honneth assume características distintas
da integridade proposta por Dworkin. A integridade de Dworkin
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possui uma dimensão temporal mais completa do que a de Hon-
neth, pois proporciona pesos iguais, no devido processo legal, ao
passado, ao presente e ao futuro, a fim de que a fundamentação
seja a melhor fundamentação para cada caso. Em Honneth, o
passado depois que a pessoa conseguiu sua autorrealização, não
precisa mais ser convocado, pois é suprimido pelo inescapável
presente. Essa autorrealização dá-se por um processo contínuo
de reconhecimento a fim de alcançar a hipótese da vida ética
integral dentro de uma autoestima assimétrica. Honneth traba-
lha o passado como constituído de etapas e não como convoca-
ção, como horizonte, como linguagem e como constituição.

A estima assimétrica de Honneth traz uma contribuição
grandiosa à hermenêutica inclusiva que Dworkin não fornece.
Dworkin preocupado em construir uma resposta correta, esque-
ce aspectos essenciais de autorrealização e de busca pelo reco-
nhecimento que ficam de fora de uma análise integral no proces-
so, ou seja, o julgamento fica muito processual, bem fundamen-
tado, mas pouco sensível às reais necessidades humanas. Para a
hermenêutica inclusiva, o papel da justiça não é apenas afugen-
tar lobos e proteger ovelhas, mas proporcionar um espaço de au-
torrealização assimétrica, pelo qual não só o homem, mas a na-
tureza toda possa constituir sentido.

Lindhal e as dimensões da ordem legal

Hans Lindahl, já na introdução de sua obra Linhas falhas
da globalização: ordem legal e política da a-legalidade, relata uma ex-
periência vivida com seu amigo em um restaurante, quando um
mendigo chega de repente419. Todos os olhos se voltaram para o
homem quando ele caminhou até o garçom e exigiu um jantar.
Estava claro que ele não iria arriscar nenhum absurdo e estava
igualmente claro que ele não pagaria pelo jantar. Um silêncio

419 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.
Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 1-2.
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tenso se instalou no ambiente. O garçom hesitou e, presumivel-
mente preocupado com o alvoroço que se seguiria se chamasse a
polícia, rapidamente o conduziu a uma mesa perto da cozinha –
que ficava perto de Lindahl e seu amigo. O mendigo foi rapida-
mente esquecido e sua chegada inesperada deu lugar, mais uma
vez, a uma conversa animada. E, então, aconteceu algo extraor-
dinário, embora apenas um punhado de convidados o testemu-
nhasse: quando lhe trouxeram o jantar, olhou para o garçom e,
com um sorriso, convidou-o para sentar e compartilhar a refei-
ção. O garçom ficou atordoado; hesitou um pouco, recusou de-
sajeitadamente o convite e voltou rapidamente para a cozinha.
Porém, de forma discreta, o gesto do mendigo interrompeu o
fluxo de uma ordem que tinha sido tomada como normal. A rup-
tura tem duas faces. Por um lado, chamou a atenção para o res-
taurante como parte de uma ordem concreta em que as frontei-
ras estabelecem que certas pessoas devem se comportar de certa
forma em determinados lugares e em determinados momentos.
Por outro lado, o convite do mendigo sugeria outro modo de
ordenar quem está de pé e quem se senta, quem ordena e quem
come, quando se tem o direito de entrar e sair, e assim por diante.

Que sentido devemos fazer deste evento no que se refere à
dimensão espacial da ordem legal que foi questionada? Podemos
simplesmente dizer que o mendigo estava no (dentro) restauran-
te? Ele não estava em um sentido dentro e fora de uma ordem
legal? As fronteiras fazem seu trabalho de incluir e excluir? Seria
suficiente mudar as fronteiras que estabelecem onde certos tipos
de comportamento devem ocorrer, de modo que seu convite pos-
sa ser integrado à ordem legal que foi desafiada? Ou o seu gesto
revela uma possível emergência de uma nova ordem legal?

Para Hans Lindahl, Hans Kelsen é um dos poucos dos teo-
ristas legais que expressamente abarcaram o problema das fron-
teiras legais dentro da estrutura de um estudo geral do conceito
de direito. Kelsen se torna importante para Lindahl em sua con-
tribuição à teoria legal, tanto revelando e cancelando como fron-
teiras venham a ser elementos do conceito de direito como da
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ordem normativa. De acordo com Kelsen, normas legais regu-
lam o comportamento humano que, por sua vez, leva em conta
quatro diferentes dimensões: espacial, temporal, material e sub-
jetiva420. No que diz respeito ao tempo e espaço, Kelsen nota que
a norma deve determinar em seu conteúdo tanto onde como quan-
do o comportamento assume lugar, sendo que a norma seria vá-
lida sempre em algum lugar e por algum período de tempo. Em
adição à perspectiva espaciotemporal validativa, as normas le-
gais envolvem uma esfera objetiva e material válidas, indicando
que tipo de comportamento deverá ser regulado. Nesse sentido,
não pode haver ordem do “onde” e do “quando” do comporta-
mento que não seja também ordem “do quê”. Por fim, normas
legais também implantam uma esfera pessoal de validade, esta-
belecendo quem deve se comportar de certa forma. Portanto, a
tarefa da lei seria regular o comportamento humano, determi-
nando quem deverá fazer o quê, onde e quando.

 Segundo Lindahl, Kelsen faz uma importante distinção
entre esferas de validade limitadas e ilimitadas421 do direito. Nes-
se sentido, normas são válidas para um certo espaço e tempo ou,
ao contrário, são válidas em todos os lugares e para sempre. Na
sua forma ilimitada, ela determina a universalidade da norma
para todos os povos e em todos os territórios, assumindo uma
configuração global através da unidade de uma pluralidade de
normas. Portanto, configurar-se-á em Kelsen a busca da unidade
da ordem legal por intermédio de uma interconexão hierárquica
de normas. Lindahl propõe um novo questionamento ao proble-
ma da unidade normativa: em vez de somente perguntar sobre
sob que condições pode uma multiplicidade de normas se mani-
festar como uma unidade legal, torna-se imprescindível redimen-
sionar nossa atenção às dimensões de nosso comportamento re-
gulados pelo direito, como, por exemplo: qual é o modo de apa-

420 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.
Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 13.

421 Ibidem, p. 14.
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rência de uma ordem legal como uma unidade espacial, tempo-
ral, material ou subjetiva422?

Cenários da normatividade

Para Lindahl, essas novas questões implicam que uma or-
dem normativa nunca é apenas algo tomado a posteriori através
do mundo de fatos423. Lindahl procurará desenvolver possibili-
dades originais abertas pela Teoria pura do direito de Kelsen, em-
bora Kelsen não as tenha perseguido como consequências de
algumas premissas norteadoras de seu pensamento sobre o di-
reito. Lindhal começará a elucidar três cenários que abarcarão
a ordem legal em sua concretude relacionada às suas fronteiras
e limites.

O primeiro cenário424 conjectura-se por um encontro de
trinta amigos que se reunirão depois do trabalho na galeria La-
fayette, em Rennes, no dia 20 de dezembro de 2008, para com-
prar comida para uma festa à tardinha. Além dos vegetais e pro-
dutos básicos, eles também procuraram especiarias, incluindo
uma marca top-of-the-line de fuagrá. Eles carregaram vinte quatro
cestos de comida, enfileiram-se para passar os produtos, deixan-
do a grand magasin depois de pagar uma soma não insignificante
de dinheiro pelas suas compras. A festa foi memorável. Lindahl
explorará o cenário levando em conta como o direito, como uma
ordem normativa concreta, ordena através da perspectiva daque-
les cujo comportamento ela regula.

Lindahl verá que a lei ordena indicando o arcabouço espa-
cial, temporal, material e subjetivo das fronteiras do comporta-
mento425. Assim, relações normativas entre espaços obrigatórios
requerem uma forma de fronteira do espaço: alguém entra e sai

422 Ibidem, p. 15.
423 Ibidem, p. 16.
424 Ibidem, p. 17.
425 Ibidem, p. 24.



186

do Lafayette de forma apropriada, alguém sai e entra do bonde
elétrico de forma apropriada, etc. Nesse sentido, a distinção den-
tro e fora é uma figura construtiva de qualquer forma que se pos-
sa imaginar de ordem legal. O direito também precisa indicar
fronteiras temporais a fim de ordenar comportamentos. Pode-se
indicar o calendário temporal que determina quando Lafayette
estará aberta ou fechada, qual o momento certo de agir e assim
por diante. Existem também fronteiras materiais tais como os
que envolvem o escopo comportamental; se são ordenados, au-
torizados ou permitidos. Finalmente, aliada aos fatores acima
apontados, encontramos a esfera subjetiva da validade das nor-
mas legais, na qual o sujeito se vê autorizado a engajar-se em
certas formas de comportamentos legais relevantes.

Para Lindahl, primeiramente, ordens legais são concretas
quando estão envoltas nas quatro dimensões de validade, a sa-
ber, espaço, tempo, subjetividade e conteúdo. Em segundo lugar,
ordens legais são concretas quando integradas àqueles para quem
o comportamento é ordenado pela lei. O direito aparece nas qua-
tro dimensões, por exemplo, quando alguém se encontra em La-
fayette (lugar), como cliente (sujeito), em um determinado perío-
do (tempo), comprando produtos (conteúdo). Em terceiro lugar,
a ordem legal é concreta quando nela são atribuídos os espaços e
tempos apropriados para sujeitos apropriados, para coisas apro-
priadas. Portanto, são concretas porque proveem marcas norma-
tivas para o que fazer, quando e onde e para quem deve ser apli-
cadas de forma que alguém possa se orientar por essas dimen-
sões e por todas juntas.

A partir dessas perspectivas, Lindahl propõe duas faces das
funções ordenativas do direito, a diferenciação e interconexão426,
pelas quais as subjetividades devem ser diferenciadas e interco-
nectadas, visando às quatro dimensões da ordem legal. Por exem-
plo: alguém simplesmente compra um fuagrás, percebendo as

426 Ibidem, p. 25.
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diferenciações legais e interconexões que fazem que seus atos
sejam possíveis.

Em um segundo cenário427, Lindhal desenha a possibilida-
de de o grupo de amigos não possuir dinheiro suficiente e, a fim
de levar igualmente os produtos, um dos amigos esconde latas de
fuagrás dentro do bolso de seu sobretudo antes de passar os pro-
dutos no caixa. Um agente de segurança percebeu a ação e o
indivíduo foi detido na porta da grand magasin por dois agentes
policiais que o acusaram de furto. A festa foi adiada sine die. Di-
ferentemente do primeiro cenário, o segundo cenário fere as qua-
tro dimensões da ordem legal, tornando-se, assim, ilegal. O la-
drão não respeitou propriamente o lugar nem o momento, onde
supostamente deveria pagar pelo produto, não revelou todos os
produtos ao caixa e não se comportou como um cliente deveria
se comportar.

O terceiro cenário retrata uma distinção entre legalidade e
ilegalidade. Lindhal chamará esse cenário de a-legalidade. Trin-
ta pessoas pertencentes ao Mouvement des chômeurs et précaires en
lutte (Movimento do desempregado e vulnerável engajado na luta)
entram na galeria Lafayette, em Rennes, em 20 de dezembro de
2008. O objetivo imediato é pegar comida na loja, sem pagar por
isso, e distribuí-la para as pessoas desempregadas – autoréduction,
– tipo da ação chamada na França. De forma geral, eles preten-
diam “perturbar, por um momento, o processo de consumo do
período do Natal, partindo com a comida que o diretor da loja
amigavelmente lhes oferecesse..., para dar ênfase à luta contra as
reformas governamentais... mirando o pobre: o desempregado,
o vulnerável, o trabalhador pobre, os pensionistas”. Na fila para
o caixa, desenrolaram suas faixas, criando certa paralisação da
fila, o que levou o diretor a ter com eles. Depois de certa resistên-
cia, o diretor permitiu que passassem com dez cestos cheios sem
pagar, inclusive com o fuagrás, pois entendiam que o desempre-

427 Ibidem, p. 27.
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gado também teria direito à mesma alimentação dos outros cida-
dãos mais favorecidos. A comida foi distribuída para os desem-
pregados428.

Aqui, faz-se uma crítica, chamando a atenção para a ope-
ração normativa de inclusão e exclusão429. Para Lindahl, deve-
mos entender esses fatores de forma literária. Há uma exclusão
dos desempregados com relação aos empregados. Os desempre-
gados não podem usufruir todos os tempos, lugares e coisas que
os empregados podem. A exclusão e a inclusão envolvem margi-
nalização, na qual o necessitado não tem espaço de diferencia-
ção e interconexão a locais de trabalho, lojas, estacionamentos,
pontos de táxi, cinemas que a ordem legal faz possível para aque-
les que podem pagar. Os chômeurs embaralharam a ordem co-
mumente estabelecida, criando uma nova perspectiva tempo-
ral, clamando que agora era o tempo certo de levar comida aos
necessitados, precisamente porque não podiam pagar por ela,
sendo que a demora poderia acarretar consequências nefastas
ao necessitado.

Enquanto a interrupção do comportamento ilegal reafir-
ma as fronteiras espaciais, temporais, materiais e subjetivas que
definem o que é apropriado ou não, a autoréduction questiona es-
ses limites de quem deve fazer algo, onde e quando. A a-legalida-
de apresenta uma ordem estranha430 (xenonomia) pela qual as qua-
tro dimensões da ordem legal são questionadas, assim como a
diferenciação e interconexão entre elas.

A a-legalidade

Para Lindahl, a a-legalidade não se caracteriza somente
por fronteiras legais que ligam e separam os elementos dentro de
uma unidade de uma ordem legal, mas antes uma fronteira como

428 Ibidem, p. 31.
429 Ibidem, p. 32.
430 Ibidem, p. 37.
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o limite da ordem legal, de tal forma que há uma descontinuida-
de entre a ordem legal como uma unidade e o que está além do
limite431. Podemos dizer que algo é a-legal na medida em que
suas fronteiras se revelam como demarcadoras de limites de uma
ordem específica; espacialmente falando, o limite da ordem legal
torna-se aparente no comportamento que é a-tópico, ou seja, le-
galmente deslocado, em vez de simplesmente colocado ou mal
colocado. Nesses termos, uma fronteira, uma vez infringida, pode-
se tornar um limite quando faz emergir questionamentos alusi-
vos à distribuição dos espaços devidos, tempos devidos, conteú-
dos devidos e sujeitos devidos. Na a-legalidade, o que está fora e
dentro da fronteira vê-se questionado.

Para Lindahl, poderíamos analisar a ordem legal levando
em conta certa topografia432. Assim: (i) ordens legais regulam o
comportamento normativamente, permitindo a diferenciação e
integração de uma variedade de espaços-de-dever dentro de uma
unidade espacial. (ii) A unidade espacial envolve um fechamen-
to pelo qual um dentro é preferido em detrimento de um fora.
(iii) A diferenciação preferencial entre dentro e fora é ligada à
perspectiva da primeira pessoa do plural: por fechar a si mesma
como um dentro em relação a um fora, uma comunidade é con-
siderada como uma reivindicação, tendo um espaço próprio e
vice-versa. (iv) A referência a um espaço próprio mostra que a
distinção entre dentro/fora é ambígua, podendo significar um
espaço doméstico em contraste com espaços estrangeiros e um
espaço familiar em contraste com um espaço estranho. (v) Um
espaço estranho é intimado dentro de um espaço legal por espa-
ços-de-dever que não têm espaços em uma distribuição de espa-
ços considerados espaços próprios coletivos, e a realização des-
ses interfere na unidade espacial coletiva. (vi) Os dois modos da
distinção dentro/fora são irredutíveis um ao outro: um espaço
estranho não precisa ser estrangeiro; um espaço estrangeiro não

431 Ibidem, p. 41.
432 Ibidem, p. 76.
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precisa ser estranho. (vii) A fronteira espacial entre espaços do-
mésticos e estrangeiros é contingente; o limite entre espaços pró-
prios e estranhos é constitutivo da ordem legal como ordens es-
paciais.

Nos dois primeiros cenários acima, que revelam atos de
legalidade e ilegalidade, o problema da identidade coletiva pri-
meiramente aparece quando alguém nota que o engajamento em
um comportamento legal a partir da perspectiva da primeira pes-
soa do singular, cujo comportamento é coordenado legalmente
com os de outras pessoas, requer ser capaz de assumir a perspec-
tiva da primeira pessoa do plural nós433. Para Lindahl, a mutuali-
dade de comportamentos legais relevantes envolve uma referên-
cia à primeira pessoa do plural, sendo que o comportamento le-
gal atualiza essa referência, enquanto o comportamento ilegal a
interrompe. No segundo cenário, que representa a tentativa de
roubo, constatamos uma interrupção da identidade de duas ma-
neiras. De um lado, ações como ir ao caixa, sair e entrar deixam
de representar ações comuns compartilhadas por todos, ferindo
expectativas de dever. Por outro lado, o ladrão prejudica nossa
capacidade de nos vermos como um grupo que possuem ações
legais. Dessa forma, as “mesmas expectativas” e “nos enxergar-
mos como grupo” revelam uma interrupção de nossa identidade
coletiva como mesmidade (sameness) e como ipseidade (selfhood)434.

Lindahl faz essa diferenciação influenciado por Paul Ri-
coeur, que analisa dois polos de identidade que são irredutíveis
um ao outro, nomeados de mesmidade ou identidade-idem e de
ipseidade ou identidade-ipse435. O primeiro tipo pode ser distin-
guido em dois casos do “mesmo”: identidade numérica e quanti-
tativa. A identidade numérica denota unicidade (unicité); o con-
trário é pluralidade; isso envolve a “noção de identificação”, en-
tendido no sentido de reidentificação do mesmo, que faz da cog-

433 Ibidem, p. 81.
434 Ibidem, p. 82.
435 Ibidem, pp. 82-83.
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nição reconhecimento: a mesma coisa duas vezes, ou várias ve-
zes. Já a identidade qualitativa denota extrema semelhança, na
qual há substituição de duas coisas sem perdas semânticas; o con-
trário é dessemelhança, diferença, divergência. Uma terceira di-
mensão temporal do conceito de identidade seria “continuidade
ininterrupta entre o primeiro estágio e o último no desenvolvi-
mento do que nós consideramos ser o mesmo individual” que é
“um princípio de permanência no tempo” como constitutivo da
identidade numérica. Na visão de Ricoeur, a manifestação da
indentidade-idem para aqueles seres que também são selves, é o
caráter. Por caráter, Ricoeur compreende um grupo de marcas
distintivas que permitem a reindentificação do humano indivi-
dual como sendo o mesmo.

A característica crucial da ipseidade é o caráter reflexivo.
Assim, um agente é um self, pois pode pensar em si mesmo na
primeira pessoa como portador de certas crenças e outras atitu-
des que, embora contínuas no tempo, implica permanência no
tempo. A ipseidade coletiva seria aquele polo da identidade pelo
qual o agente de grupo é fiel em assegurar seus compromissos.

Na tentativa de furto do cenário acima encontramos uma
dupla interrupção436. O furto suspende nossa compreensão de nós
mesmos como fazendo o mesmo ao longo do tempo, no qual
estávamos engajados em conformidade com expectativas normati-
vas mútuas de comportamento. Por um lado, temos a mesmidade
pela qual o furto suspende nossa autocompreensão como enga-
jados em uma mesma atividade. Em um nível, isso representa
um modo de identidade qualitativa que pertence a uma sequên-
cia de atos ligados, embora esses atos sejam todos diferentes e
capazes de serem individuados. Mas a mesmidade, a qual Lindahl
supõe, pertence primeiramente a uma comunidade legal que per-
manece a mesma ao longo do tempo em e através desses atos
ligados ao coletivo que pode ser re-indentificados, ou não, na

436 Ibidem, pp. 87-89.
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medida em que as ações ligadas de compradores e vendedores se
encontram dentro de expectativas normativas mútuas sobre quem,
o que, onde, e quando das transações de vendas. Por outro lado,
a ipseidade é interrompida quando, no curso das transações nor-
mais de vendas o frequentador da festa é preso na saída do La-
fayette. O furto interrompe o que é considerado nosso mútuo
compromisso de coordenar nosso comportamento de determi-
nada maneira ao longo do tempo.

A identidade coletiva, no sentido da mesmidade, requer fron-
teiras através das quais não poderia haver caráter coletivo, nem a
possibilidade de re-identificar um coletivo que possa permanecer
ao longo do tempo. Fronteiras legais também requerem identi-
dade coletiva no sentido de ipseidade, pela qual há um compro-
misso conjunto em relação a quem deve fazer o quê, onde, e quan-
do com a visão de realizar normativamente algo em conjunto,
sem o que não poderia haver fronteiras legais. Consequentemen-
te, Lindahl introduz três etapas argumentativas437. Primeiramen-
te, nenhuma ordem legal é possível sem a perspectiva da primei-
ra pessoa do plural (nós) em ações conjuntas. Em segundo lugar,
não pode haver nenhum agente participativo por uma multiplici-
dade de indivíduos (dois que sejam) sem um ponto normativo de
ação conjunta. Os atos retiram seus significados como atos le-
gais, selecionando um produto, pagando por isso, etc. Em tercei-
ro lugar, não pode haver pontos normativos no direito sem um
fechamento (closure). Esse fechamento é material, na medida
em que não apenas indica qual ação é devida, mas também qual
ação é clamada para realizar um ponto normativo; é pessoal,
determinando quem é o sujeito da ação; é espacial, estabelecen-
do onde se dá a ação; é temporal, indicando quando se dá a ação.

O fechamento dá origem a uma ordem legal que obedece a
uma lógica de inclusão e exclusão438. Por seu viés, inclusão e ex-

437 Ibidem, pp. 90-91.
438 Ibidem, pp. 91-92.



193

clusão são categorias que fazem sentido para a perspectiva da
primeira pessoa. Em certo sentido, o fechamento como inclusão
dá origem a uma coletividade legal como um agente. Fechamen-
to torna possível para uma multiplicidade de agentes vê-los como
um grupo, membros que devem agir conjuntamente. Assim, fe-
chamento não somente dá origem para a identidade coletiva como
mesmidade, mas também como ipseidade: para um self coletivo. Em
um outro sentido, conectado ao primeiro, fechamento dá origem a
um domínio de nós próprios. A emergência de uma ipseidade cole-
tiva anda de mãos dadas com a emergência de um espaço próprio,
cuja unidade espacial chamamos de nossa; de um tempo próprio,
cuja unidade de eventos chamamos de nossa história; de um con-
teúdo próprio, cuja unidade de atos participativos chamamos de
nossos atos em conjunto; de uma subjetividade própria, cuja uni-
dade de indivíduos chamamos de nossos membros.

A influência fenomenológica
no pensamento de Lindahl

Para Lindahl, o auto-fechamento inclui o que o coletivo
chamará de direito, enquanto exclui o que se chamará de não-
direito ao coletivo439. Por não-direito, Lindahl não se refere a
outros tipos de ordens normativas, mas àquilo que vai além do
limite de uma ordem legal. Segundo o autor, o não-direito é uma
categoria residual, antes de ser negativa, pois ela abarca tudo o
que é irrelevante e sem importância com vistas à realização de
um ponto normativo de ações conjuntas de uma dada coletivida-
de440. Para melhor elucidar o significado de direito e não-direito,
relevante e irrelevante, importante e sem importância, Lindahl
busca uma analogia nas descrições de Husserl sobre o Heimwelt –
o mundo-familiar que às vezes é contrastado com o mundo-exte-

439 Ibidem, p. 92.
440 Ibidem, p. 93.
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rior (Aussenwelt). Em uma passagem importante das notas póstu-
mas de Husserl, na Fenomenologia da intersubjetividade, ele formu-
la este contraste na forma de uma pergunta441: Esse mundo como
mundo-da-vida, consequentemente como mundo prático ao redor,
tem um horizonte não-prático, um domínio não experimentado
e não-experiencial, que não é meramente “fora de jogo” (ausser
Spiel) praticamente (o qual poderia ser prático), mas antes um
horizonte que não é em absoluto uma questão para a prática?
Segundo Lindahl, podemos notar duas distinções nessa passa-
gem que são irredutíveis uma a outra. Por um lado, mundo-fami-
liar distingue ações que estão dentro e fora de fronteiras, enquan-
to composta por ambos. Com efeito, não somente a distinção do
supremo interesse prático, mas também o que pode ser questio-
nado no curso de uma prática. A distinção entre legal e ilegal,
como comportamento que está dentro e fora das fronteiras é uma
especificação dessa característica geral do mundo-familiar. Por
outro lado, o mundo-familiar tem um horizonte externo que o
separa daquilo que é um irrelevante fora: o interesse prático está
dentro (Drinnen). No domínio da não-lei encontramos o irrele-
vante fora.

Para Lindahl, avançamos um pouco mais adiante quando
reformulamos a distinção de auto-fechamento, dando origem à
distinção preferencial da primeira pessoa entre ordem e não-or-
dem. Assim, ordem comporta o âmbito da desordem, como no
caso da lei e ilegalidade, enquanto a não-lei comporta o âmbito
da não-ordem. A não-ordem sob a perspectiva da primeira pes-
soa do plural de uma coletividade legal, seria uma ordem vazia.
Husserl fala, neste contexto, do mundo-familiar como tendo um
espaço vazio (leeren Draussen). Enquanto a ordem legal tem uma
forma estrutural de preencher uma espaço-temporalidade, o não-
ordenado fora constitui uma espaço-temporalidade vazia442.

441 HUSSERL, Edmund. Zur Phenomenologie der Intersubjektivität. The Hague:
Martinus Nijhhoff, 1973, p. 431.

442 Ibidem, p. 236, 139.



195

Embora vazio a partir da perspectiva de ações conjuntas por uma
coletividade, o domínio do não-ordenado abre espaço a outras
ordens legais. Assim, para Lindahl, se o não-ordenado é o outro
de um self coletivo, então o outro de uma ordem legal inclui seus
outros, ou seja, o outro da ordem coletiva. Conforme Lindahl, uma
autoinclusão coletiva segue de mãos dadas com a autoexclusão,
a saber, com a exclusão do si-mesmo como outro (Ricoeur).

A divisão entre ordem e não-ordenado não se dá como na
divisão entre fronteiras que podem ser reversíveis, mas através de
um limite443. Um limite marca a descontinuidade e a assimetria
entre uma ordem/desordem legal. O limite não é nem legal, nem
ilegal, pois a distinção entre legalidade e ilegalidade pressupõe
fronteiras espaciais, temporais, subjetivas e materiais que ligam e
separam as dimensões do comportamento dentro da unidade de
uma ordem legal.

Lindahl busca recursos na fenomenologia para caracteri-
zar a estrutura geral do direito na sua base estática e genética.
Assim, começa a desenvolver o direito dentro da perspectiva de
seu surgimento. Para tanto, procura responder à seguinte per-
gunta: O que caracteriza a relação na qual alguma coisa é revela-
da como alguma coisa no direito444? A partir dos estudos sobre a
intencionalidade de Husserl e suas implicações temporais, Lin-
dahl chega à conclusão de que revelar algo como algo é, tam-
bém, uma co-revelação do referencial da quádrupla unidade na
qual alguma coisa é dada. Co-revelação na intencionalidade le-
gal envolve uma prévia revelação de uma ordem, funcionando
como horizonte no qual alguma coisa (algo) pode ser compreen-
dida como algo. No exemplo de Lindahl: pegar uma sacola de
batatas e ir até o caixa para pagar por ela, planejando a festa com
meus amigos, não seria possível a menos que não estivesse impli-
cado nessas ações as quatro dimensões da ordem legal que fazem

443 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.
Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 95.

444 Ibidem, p. 119.
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com que meus atos tenham sentido445. Na relação de Heidegger
sobre aquilo que já-está-à-mão e o mundo sustenta conjuntamente
a relação entre ato legal/ilegal. Assim, naquilo que já-está-à-mão
no mundo, está sempre lá. Sempre que encontramos algo no
mundo esse algo já fora previamente descoberto, embora não te-
maticamente. Consequentemente, a revelação de algo como algo
envolve uma co-revelação de uma ordem legal, no sentido espe-
cífico do seu envolvimento como um todo, organizado em ter-
mos de uma diferenciação e interconexão normativa do que,
quem, onde e quando da legalidade de um ato significativo. Em
outras palavras, revelar é sempre, também, co-revelar uma uni-
dade de espaços devidos, tempos devidos, subjetividades devidas
e conteúdos devidos na forma que alguma coisa aparece como
alguma coisa. Portanto, normas legais não poderiam orientar
comportamentos a não ser que suas quatro esferas de validade
funcionem como horizontes de significado446: para alguma coisa
ser dada na lei como algo, esta deve apontar além dela mesma,
na forma das referências devidas, para outros elementos de cada
uma dessas esferas de validade.

A fim de compreendermos a intersubjetividade da intencio-
nalidade, Lindahl vê como crucial o entendimento de que a in-
tencionalidade legal jamais poderá ser um agregado de uma
multiplicidade de perspectivas da primeira pessoa do singular.
Por exemplo, Husserl mostra que a percepção não pode ser uni-
lateral, sempre haverá outros que revelam outros lados do mes-
mo objeto, atestando uma multilateralidade, ou seja, uma co-cons-
ciência.

Uma mais completa operação da intencionalidade consti-
tutiva de atos legais seria revelar algo como algo a partir da pers-
pectiva do nós447 em ações conjuntas. Assim, Lindahl constata
que no envolvimento com outras pessoas e com coisas, os indiví-

445 Ibidem, p. 124.
446 Ibidem, p. 125.
447 Ibidem, p. 126.
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duos participantes de práticas legais orientam-se espacialmente,
temporalmente, subjetivamente e materialmente, atualizando,
mesmo que implícita ou anonimamente, a perspectiva da primeira
pessoa do plural de um nós em ações conjuntas. Para Lindahl, a
intencionalidade legal tem um a fim de (in orther to)448. Exemplo:
eu coloco uma sacola de batatas no cesto e caminho até o caixa a
fim de comprá-las. Esse a fim de do meu ato é meu ponto. A fim de
algo comporta propósitos, um motivo qualquer, valores ou ra-
zões que podem ser dadas para explicar ou justificar a prática a
partir do ponto de vista de um ator.

A grande pergunta que norteará o pensamento de Lindahl
será: de que forma a intencionalidade legal contribui para a teo-
ria do ordenando da legalidade (legal ordering)? A resposta mais
curta a essa pergunta é que agir legalmente e revelar alguma coi-
sa como alguma coisa é ordenar449. Aqui, Lindahl não quer dizer
que ordenando (legal ordering) nas ações conjuntas esteja restrita
a um legislando, mas a uma miríade de atos legais pelos quais
indivíduos estão envolvidos com coisas e com outros. No exem-
plo de Lindahl: ordenando ocorre mundanamente quando com-
pro uma passagem antes de entrar no trem e faço isso não porque
é parte de um contrato. Pelo contrário, um contrato é apenas
uma parte das possíveis formas do ordenando. Dessa forma, o
comportamento não está somente no espaço, mas espacializa-se,
não está somente no tempo, mas temporaliza-se, não está somente
no sujeito, mas subjetiva-se e não toma seu conteúdo de normas
legais, mas materializa-se.

Para Lindahl, agir legalmente é orientar-se a si mesmo e
atualizar-se no reino de possibilidades que está disponível pelos
esquemas legais. Nesse sentido, orientar-se dentro do reino de
possibilidades450, revelando algo como algo, é compreender a si
mesmo de uma nova maneira como um participante de uma co-

448 Ibidem, p. 127.
449 Ibidem, p. 128.
450 Ibidem, p. 132.
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letividade legal. Todavia, independentemente de como algum ato
possa se revelar como algo em uma dada ordem legal, a legalida-
de intencional requer uma antecipação de que qualquer ato con-
cebível seja organizado de tal forma que ele possa encaixar-se e
reiterar a quádrupla unidade referencial de uma unidade legal.
Todas as transformações que venham a ocorrer no processo de
ordem, não importando quais sejam, possuem um a priori con-
creto451, uma estrutura horizontal que é a horizontalidade quá-
drupla da legalidade, funcionando como totalidade tipificante
(Totalitätstypik)452. Dessa forma, não é possível nenhuma forma
atual ou antecipatória do direito, a não ser que haja uma articu-
lação concreta de quem, do quê, de onde e do quando da possibi-
lidade legal.

Lindahl se propõe a explicar o conceito legal de racionali-
dade implícita na operação de intencionalidade implantada pe-
las ações conjuntas no direito. Assim, intencionar é objetificar, e
objetificar é ordenar. Lindahl irá trabalhar a objetificação de três
formas interligadas: revelar alguma coisa como alguma coisa de
forma nova, nós conjuntamente e a fim de . Essa interligação
será feita em relação à legalidade, ilegalidade e a-legalidade.

(a) Legalidade453. Alguém entra loja, seleciona uma sacola
de batatas, paga por ela no caixa e sai para continuar suas tarefas
diárias. Para Lindahl, age-se racionalmente no modo de entendi-
mento quando alguém (um autor devido) faz o que se deve fazer,
onde se deve e quando se deve, ou seja, um ato legal é racional
quando se objetifica o espaço, o tempo, a subjetividade, o con-
teúdo, todos de uma só vez. Dessa forma, algo só pode ser obje-
tificado se apontar para além de si mesmo nessa quádrupla di-
mensão. Um ato requer status objetivo se projetar a si mesmo no

451 Ibidem, p. 133.
452 HUSSERL, Edmund. Experience and Judgment: Investigations in a Genealogy of  Logic.

London: Routledge & Kegan Paul, 1973, p. 36.
453 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.

Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 134-137.
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futuro, re-iterando o que for considerado como expectativas mú-
tuas sobre quem deverá fazer o quê, onde e quando. Essa re-ite-
ração revela algo como algo de forma nova apontando para além
de si mesmo. Essa revelação de algo como algo pressupõe que
ele aponta para além de si mesmo a uma multiplicidade de atos
conjuntos, possuindo uma consistência e subsistência ao longo
do tempo. Agir racionalmente no modo do entendimento signi-
fica, também, agir a fim de , ou seja, agir de acordo com práti-
cas legais, dando origem a obrigações e direitos entre os partici-
pantes.

(b) Ilegalidade454. Um ato é considerado ilegal ou irracio-
nal porque é infundado; não reitera referências a uma ordem, a
uma coletividade e a um ponto normativo.

(c) A-legalidade455. Aqui a distinção entre racionalidade e
irracionalidade é questionada. Na referência à coletividade (nós
conjuntamente), um ato é objetivo se o agente age devidamente
com relação à coletividade como sendo um ato autorizado e legi-
timado. Um ato é subjetivo (irracional) se o agente não assumir
os atos conjuntos autorizados e legitimados. A estrutura da a-
legalidade é mais complexa; ela pode participar, tanto da legali-
dade, como da ilegalidade, no sentido de atribuir dever à coletivi-
dade, pois questiona a coletividade. A a-legalidade exorta para
que o direito venha a abarcar novas possibilidades, como novas
ações conjuntas, novas formas reveladoras de algo como algo e
novos pontos normativos.

Após Lindahl ter exposto que atos legais possuem uma es-
trutura reiterativa, tenta demonstrar, também, como uma ordem
legal emerge de forma que a antecipação reiterativa implantada
do ordenando mantenha-se em processo. Assim, Lindahl volta-
se para uma genealogia do ordenando e da racionalidade e para
uma genealogia da normatividade legal. Como o próprio Lin-
dahl havia proposto, a questão sobre a objetividade dos atos le-

454 Ibidem, pp. 138-140.
455 Ibidem, pp. 140-143.
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gais é extraída de sua própria estrutura, que não pode ser anteci-
pada em geral sem reiterar ou representar o nós como um todo.
Todavia, surge um problema: o nós como um todo precisa ser
representado, na ausência do todo456. Kelsen, em sua Teoria pura
do direito, já havia deduzido que o problema da objetividade legal
é inseparável do problema da representação e da atribuição.

O insight de Kelsen aponta para um paradoxo ao centro da
possibilidade legal: o autoempoderamento/reforço/ratificação
(self-empowerment) é a origem im/possível das possibilidades le-
gais, produzindo um ato que traz a distinção entre as possibilida-
des legais ou ilegais457. Dessa forma, a legalidade dos atos legais
não pode ser estabelecida a partir de dentro da ordem legal dela
mesma, pois o direito pode somente pensar em atos como atos
legais e atos podem somente iniciar uma ordem legal se for retro-
ativamente interpretado como atos autorizados e ratificados. Em
outras palavras, nenhuma ordem legal pode fundar sua própria
objetividade, pois somente retroativamente os atos são validados
em sua objetividade. Nesses termos, o ordenando, ou seja, que
inaugura uma ordem legal em seu status de atos (i)legais, não é
legal nem ilegal; somente retroativamente pode esse ser visto como
autorizado ou retificado. Da mesma forma, o ato que inaugura
uma forma da racionalidade legal, não é nem racional, nem irra-
cional – esta é a função de uma norma básica. Essa norma básica
(fundante) que inaugura o fechamento que dá origem às frontei-
ras de uma ordem legal assegura, igualmente, que elas podem se
manifestar como limites. Esses limites trazidos pela ordem legal
não são nem legais, nem ilegais458.

Nas análises de Lindahl, constata-se que o fechamento traz
a inclusão de um self  coletivo e a exclusão de um outro que não
seja um self coletivo. Como inclusão, o fechamento dá origem a
um self coletivo, pelo qual uma multiplicidade de indivíduos pre-

456 Ibidem, p. 146.
457 Ibidem, p. 147.
458 Ibidem, p. 154.
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cisa se ver como um grupo a-fim-de-. Consequentemente, fe-
chamento inclui um reino de possibilidades práticas que produ-
zem uma variedade de atos disponíveis a nós como com-possibi-
lidades459. Como exclusão, o fechamento relega tudo que está além
das ações conjuntas consideradas e seu polo normativo para um
domínio residual do não-ordenado. Na inclusão, origina-se uma
unidade espaciotemporal e quando se exclui, origina-se uma tem-
poralidade espaciotemporal fora. Para Lindahl, o não-ordenado
abarca um excesso e não uma escassez de possibilidades práticas
e, ainda, possui uma superabundância de possibilidades fadadas
à irrelevância e sem importância. O não-ordenado se comporta
como algo estranho ao ordenado.

A partir da experiência do estranhamento de Husserl, Lin-
dahl traz importantes analogias ao seu conceito de a-legalidade.
Assim, ordens legais participam da estrutura de uma Heimwelt,
um mundo que é já conhecido, já familiar, um mundo onde se
sabe quem deve fazer o quê, onde e quando, mesmo que esse
conhecimento prático esteja incompleto e acessível a futuras con-
clusões. Em contraste com o mundo-familiar, Husserl observa
que o estranho é antes de tudo um estranho incompreensível (un-
verständlich Frendes)460. Logo a seguir, Husserl adiciona que tudo
por mais estranho que seja, ainda possui um núcleo do que é
conhecido, de outra forma não poderia ser experienciado. Para
Lindahl, a a-legalidade possui um núcleo do que é conhecido,
pois de outra forma, também não poderia ser experienciado, nem
como estranho. A a-legalidade, nesses termos, traz sempre a pos-
sibilidade para novas formas de (i)legalidade, pois as mesmas,
também não comportam toda abrangência da revelação, há algo
sempre incompleto a ser preenchido. Consequentemente, uma
ordem legal pode aparecer como completa somente se o não-
ordenado aparecer como vazio. A a-legalidade nos força à coleti-

459 Ibidem, p. 156.
460 HUSSERL, Edmund. Zur Phenomenologie der Intersubjektivität. The Hague:

Martinus Nijhhoff, 1973, p. 430.
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vidade legal, a estabelecer o que conta como nossa fronteira de
forma que nossas fronteiras não estão completamente sob nosso
controle: nós devemos nossas fronteiras aos outros. Na termino-
logia de Lindahl, na verdade a perspectiva da terceira pessoa do
plural vem em segundo lugar e a perspectiva da segunda pessoa
vem antes461, pois recebemos de outros as colaborações para a
formação do nós.

As dimensões da a-legalidade

Lindahl propõe uma dimensão fraca e uma dimensão for-
te da a-legalidade462. A dimensão fraca da a-legalidade obstrui as
três referências das ações conjuntas, a saber: a referência a um
coletivo, a referência à ordem legal que estabelece quem deve
fazer o quê, onde e quando e a referência a um ponto normativo
de uma ação conjunta. A dimensão fraca da a-legalidade clama,
intimida outras possibilidades práticas ao invés daquelas atuali-
zadas e ratificadas legalmente. Na dimensão fraca da a-legalida-
de Lindahl cita o exemplo do MST (Movimento sem Terra) do
Brasil. O MST exige que as autoridades possam reconhecer o
direito à terra de seus membros, defendendo a reforma agrária e
a distribuição de terra. O MST atesta que a ocupação de terra é
consistente com o ponto normativo da coletividade brasileira
amparada pelo artigo 184 da Constituição, que determina que
todas as grandes propriedades que não cumprem sua função so-
cial devem ser desapropriadas. Segundo Lindahl, esse movimen-
to representa uma ordenabilidade não-ordenada463. Não-ordena-
da porque suas ocupações intimidam possibilidades que têm sido
relegadas à esfera do que é irrelevante e sem importância pela
ordem legal brasileira; ordenável porque uma nova configuração

461 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.
Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 162.

462 Ibidem, p. 164.
463 Ibidem, p. 167.
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do espaço, tempo, subjetividade e conteúdo que são exigidos
podem tornar-se consistentes, ou conforme o clamor do movi-
mento, que a coletividade possa considerar importante e relevan-
te suas prerrogativas em termos da constituição brasileira.

A dimensão forte da a-legalidade põe a impossibilidade
relacional entre legalidade e ilegalidade, pois provoca uma mu-
dança estrutural na própria constituição que atesta a in-compos-
sibilidade entre as partes envolvidas. Geralmente, a dimensão forte
da a-legalidade se dá com revoluções464, movimentos separatis-
tas ou qualquer modificação constitucional que venha a trazer
uma ordenança em detrimento da anterior, de forma que a cole-
tividade legal contestada não coexista com a coletividade emer-
gente. Para a dimensão forte da a-legalidade não é suficiente a
distinção entre fronteiras e limites, pois a coletividade de ambas
as partes não encontra mais a possibilidade relacional; estabele-
ce-se uma linha falha465 entre o que uma coletividade pode orde-
nar – o ordenável – e o que ela não pode ordenar – o não ordená-
vel. De forma distinta dos limites, as linhas falhas não podem ser
deslocadas, alteradas; elas devem ser ultrapassadas e, sendo ul-
trapassadas, há uma transformação substancial na legalidade
coletiva. Uma linha falha marca o fim de uma legalidade coleti-
va no tempo e no espaço.

No que concerne à idem-identidade (mesmidade), uma co-
letividade legal permanece (mais ou menos) a mesma ao longo
do tempo e pode ser reidentificada466 como tal por seus membros
e por outros. Na medida em que ações conjuntas permanecem
(mais ou menos) as mesmas, significa que o que é considerado
ser expectativas múltiplas sobre quem deve fazer o quê, onde e
quando permanece (mais ou menos) o mesmo e são preenchi-
das, em geral, no curso de práticas legais. No que concerne à ipse-
identidade (ipseidade), uma coletividade subsiste no tempo na

464 Ibidem, p. 169.
465 Ibidem, p. 175.
466 Ibidem, p. 198.
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medida em que uma multiplicidade de indivíduos se vê como
membros de um grupo que age conjuntamente e são preparados
para continuar a sustentar as decisões e atos passados no curso
de suas ações conjuntas, uma vez que as ações conjuntas do pre-
sente e do futuro honram seus compromissos passados fazendo
com que uma coletividade permaneça como um self. O self  cole-
tivo permanece idêntico ao longo do tempo: ações conjuntas re-
velam uma forma de uma ininterrupta continuidade. Lindahl
destaca que uma ininterrupta continuidade não concerne tanto
ao que perdura na sequência de um antes e de um depois próprio
ao calendário temporal, mas, antes, a um único arco temporal
no curso das ações conjuntas.

A responsividade disponível para uma coletividade local
que muda ao longo do tempo esconde um ponto cego que rompe
com a reciprocidade do reverenciado princípio do diálogo cons-
titucional. Esse ponto cego intima uma questão que excede a
questão prática pela qual uma coletividade pode responder reor-
denando fronteiras legais; como tal, ela intima um impraticável
– uma questão impraticável, a saber, o não-ordenado467.

Há uma (não)relação entre pergunta e resposta, proporcio-
nada por um hiato que segue, concomitantemente, com a a-lega-
lidade visando à coletividade legal e a questão prática à qual a
coletividade pode responder, ou seja, a coletividade se depara
com questões práticas que impulsionam respostas que podem
ultrapassar ou aumentar o campo das possibilidades. O estranha-
mento da a-legalidade reside nesse hiato468. O a da a-legalidade
se refere às possibilidades práticas que permanecem definitiva-
mente inacessíveis a uma coletividade, porque ela somente pode
render possibilidades práticas acessíveis a si mesma, provocando
questões sobre o que deve ser nossas ações conjuntas? A assimi-
lação do estranho já começou quando se toma por certo que a
questão posta pelo comportamento a-legal não é nada mais, nem

467 Ibidem, p. 208.
468 Ibidem, p. 209.
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menos que a questão sobre o dever e nossas ações. Como resulta-
do, os atos do estabelecimento de fronteiras, pelos quais uma
coletividade reindentifica a si mesma por indicar o quê, onde e
quando a fim de , revela uma responsividade finita sobre o que
questiona fronteiras legais, que significa que tais atos molduram
situações a-legais de tal forma que provoca um self  coletivo com
uma finita questionabilidade. Uma questionabilidade finita cons-
titui a ontologia das coletividades legais.

Lindahl defende que a a-legalidade precede a ordem legal,
não somente de forma cronológica, no sentido que primeiro vem
a questão e depois segue a resposta. A a-legalidade precede a
ordem legal na forma de situações que caem fora do alcance do
que os agentes participantes poderiam esperar em termos de an-
tecipação reiterativa revelada nas ações conjuntas. Para Lindahl,
precedência significa que a a-legalidade vem muito cedo (too ear-
ly)469, ou seja, ela já alcançou os participantes nas ações conjun-
tas antes que pudessem se ajustar a ela, pegando-os desprepara-
dos, de surpresa, deixando-os mais ou menos perdidos quanto a
quem deve fazer o quê, onde e quando.

O re de reidentificação fala de uma antecipação retroativa
moldada por um poder constituinte, ou seja, de mudanças coleti-
vas como um adiantamento da identidade coletiva e não para
uma dialética do self e do outro que não self, como defendia Ri-
couer. Na medida que a transformação da coletividade coletiva
envolve a redefinição de fronteiras para estabelecer quem deve
fazer o quê, onde e quando, redefinindo, assim, o limite entre o
self  coletivo e o outro que não self. As transformações legais sur-
gem como um adiantamento da identidade coletiva470.

Emprestando uma expressão de Husserl, Lindahl atesta que
a coletividade emerge quando o comportamento ocupa e conso-
lida a si mesmo no que tem sido um vazio fora (empty outside) de

469 Ibidem, p. 203.
470 Ibidem, p. 214.
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ações conjuntas de uma coletividade existente471. O vazio fora é
o domínio de possibilidades práticas que têm sido marginaliza-
das como irrelevantes e sem importância às ações conjuntas.
Ocupar esse fora é abrir um reino de possibilidades práticas que
não estão disponíveis às ações conjuntas dentro, embora a ocu-
pação tome espaço dentro da coletividade. A quebra da coletivi-
dade tem a forma de uma ocupação que irrompe na coletividade.
Hans Lindahl cita alguns exemplos como o movimento “Ocupa
Wall Street”, o movimento secessionista quebequense e a insur-
reição de Maio de 1968, movimentos que irrompem em ordens
legais existentes, revelando possibilidades práticas e formas de
empoderamento que não estão disponíveis para a coletividade,
na qual se irrompe. Mas o rompimento de uma coletividade le-
gal existente, que marca a coletividade emergente, também ocor-
re, embora muito menos espetacularmente, em todas as formas
de direito global. Por exemplo, a nova lex mercatoria surge quan-
do o direito estadual se revela incapaz de regular adequadamen-
te as transações comerciais transnacionais. Incapaz alude aqui às
possibilidades práticas que foram marginalizadas pelo ponto
normativo da ação conjunta sob o direito estadual. Nessa leitu-
ra, a lex mercatoria surge emergindo do direito estadual, ocupan-
do o vazio fora do direito estadual, abrindo um campo de possi-
bilidades práticas.

Uma das perguntas fundamentais de Lindahl é: como fron-
teiras deveriam ser estabelecidas? E isso significa: o que deve ser
incluído e o que deve ser excluído472? As exigências e reprova-
ções promovidas pela inclusão e exclusão são uma característica
difusa de como indivíduos e grupos se relacionam com a coleti-
vidade legal existente e às quais esses respondem no curso da
auto-identificação. Ao questionar como uma coletividade dese-
nha a distinção preferencial entre legalidade e ilegalidade, a a-

471 Ibidem, p. 217.
472 Ibidem, p. 222.
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legalidade chama a atenção, por um lado, sobre como a coletivi-
dade desenha a distinção preferencial entre objetividade e subje-
tividade, racionalidade e irracionalidade; questiona, por outro
lado, a normatividade de uma ordem legal, ou mais exatamente,
quem deve fazer o quê, onde e quando. Assim, um dos princi-
pais problemas de uma teoria normativa do ordenando é como
uma coletividade deve responder à a-legalidade. Aqui, Lindahl
é influenciado pelo que Waldenfels chama de racionalidade res-
ponsiva, que leva em questão uma teoria da normatividade res-
ponsiva.

Como responder à a-legalidade?

Essas perspectivas lançam novas questões a Lindahl: como
devemos responder à a-legalidade quando estabelecemos as fron-
teiras de sua ordem legal? E isso significa: como lidar com fron-
teiras enquanto limites e como linhas falhas473? Deveríamos se-
guir essas teorias e aceitar que o princípio da reciprocidade ofe-
rece um relato normativamente adequado de como devemos res-
ponder à a-legalidade? Para esclarecer o caminho para respon-
der a esta pergunta, Lindahl examina três abordagens da recipro-
cidade474. As duas primeiras defendem uma leitura particularista
da reciprocidade, isto é, uma leitura que situa a normatividade
em comunidades limitadas: o comunitarismo e o liberalismo
político de Rawls; a terceira, faz uma leitura universalista: o dis-
curso de Habermas – versão teórica do cosmopolitismo.

As teorias da reciprocidade examinadas por Lindahl pres-
supõem que é necessário voltar às expectativas normativas mais
gerais que são compartilhadas pelos participantes na ação con-
junta. De acordo com este quadro, a reciprocidade continua a
ser o núcleo do ordenando de duas formas relacionadas. Por um

473 Ibidem, p. 227.
474 Ibidem, p. 228.
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lado, as partes conflitantes continuam a reciprocidade, dando
razões entre si que possam justificar os termos da ação conjunta
ao abrigo do direito. Por outro lado, eles continuam ações recí-
procas, recorrendo a expectativas normativas compartilhadas
mais fundamentais se quiserem estabelecer suas diferenças ra-
cionalmente. Dessa forma, as reciprocidades pressupõem a si-
metria e reversibilidade das posições das partes em conflito.

Uma leitura comunitária475 da reciprocidade pressupõe uma
forma de originalismo, uma esfera original do próprio (ownness)
diretamente acessível e que pode ser e deveria ser recuperada em
sua originalidade no curso do estabelecimento de fronteiras. John
Rawls476 formulou o princípio da reciprocidade correspondente
à ação conjunta de uma maneira que parece evitar esses proble-
mas. Para Rawls, a questão da reciprocidade surge quando pes-
soas livres que não têm autoridade moral sobre as outras e que
estão envolvidas, encontrem-se numa atividade conjunta; encon-
trem-se entre eles para fixar ou para reconhecer as regras que os
definam e que determinam as respectivas participações no to-
cante a seus benefícios e encargos. Nesses termos, para Rawls,
poderíamos analisar a reciprocidade de todos os agentes partici-
pantes em resposta à a-legalidade, levando a um acordo sobre: (i)
o coletivo ao qual o comportamento deve ser atribuído como seu;
(ii) quem deve fazer o quê, onde e quando; (iii) a fim de . Em
outras palavras, o princípio da reciprocidade é o princípio nor-
mativo que permite estabelecer, diretamente, o que deve ser con-
siderado como (il)legal – portanto (ir) racional-comportamental
e, indiretamente, o que deveria ser incluído na (des)ordem legal e
excluído como irrelevante e sem importância.

O desenvolvimento posterior de Rawls do conceito de re-
ciprocidade, como o dos comunitaristas, é particularista: favore-
ce uma coletividade política fechada como uma condição prévia

475 Ibidem, p. 229.
476 Ibidem, pp. 229-230.
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para a reciprocidade; como resultado, o fechamento que dá ori-
gem a uma política, incluindo a distinção entre membro e não
membro, é removida do âmbito do princípio. Uma ampla gama
de pensadores cosmopolitas se opôs vigorosamente a essa leitura
particularista da reciprocidade. A leitura discursiva de Haber-
mas477 da racionalidade prática é uma das mais intensas tentati-
vas cosmopolitas de libertar a reciprocidade dessas restrições. No
quadro de um discurso prático entre participantes livres e iguais,
“todos são obrigados a tomar a perspectiva de todos os outros e
assim se projetar na compreensão do self e do mundo de todos os
outros”. Habermas acrescenta: “a partir desse entrelaçamento
de perspectivas, surge uma perspectiva do nós idealmente com-
preendida, a partir da qual todos podem testar em comum se
desejam fazer de uma norma controversa a base de sua prática
compartilhada478”. Tal como Rawls, Habermas argumenta que a
chave para a reciprocidade é a capacidade dos indivíduos para
assumir as perspectivas uns dos outros, a fim de chegarem a um
acordo sobre as normas de ação (conjunta). Ao contrário de Ra-
wls, Habermas enfatiza que a reciprocidade implementa uma
inclusão cada vez maior. Consequentemente, não é coincidência
que Habermas vincule a racionalidade ao problema das frontei-
ras em geral. Habermas afirma que a racionalidade é “a injunção
para completar a inclusão479”. Nesta leitura, o telos interno da
atividade humana racional é alcançar a unidade no sentido da
inclusão total.

Nessa leitura universalista do princípio da reciprocidade,
uma ordem legal toda-inclusiva (all-inclusiveness480) é o critério nor-
mativo que permite estabelecer o que deve ser considerado como

477 Ibidem, p. 230.
478 HABERMAS, Jürgen, Reconciliation through the Public use of  Reason: Remarks

on John Rawls’ Political Liberalism. Journal of  Philosophy 92, n. 3 (1995), p. 117.
479 HABERMAS, Jürgen. The Postnational Constellation. Trans. Max Pensky.

Cambridge:  Polity Press, 2001, p. 148.
480 LINDAHL, Hans. Fault lines of  globalization: legal order and the politics of  a-legality.

Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 231.
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legal e, portanto, como racional. Em última instância, um coleti-
vo é racional, e isso significa que as obrigações legais são total-
mente objetivas e vinculativas, se e quando essas obrigações: (i)
poderiam ser autorizadas por uma coletividade composta por
todos os membros da humanidade; (ii) em termos de uma ordem
legal que determina quem deve fazer o quê, onde e quando; (iii)
todos poderiam entrar em acordo por causa de um ponto norma-
tivo de ação conjunta.

Se o domínio da política inclui a mediação autoritária e a
aplicação da ação conjunta, então uma política de estabelecimen-
to de fronteiras baseada na reciprocidade, quer se baseie no par-
ticularismo ou no universalismo, defende o que Lindahl chama
de tese de redutibilidade481: a pluralidade política razoável é re-
dutível à e deveria ser reduzida à unidade de uma ordem legal.
Hans-Georg Gadamer fala para todos os devotos de uma políti-
ca de estabelecimento de fronteiras baseada na reciprocidade
quando afirma que “a comunidade social, com todas as suas ten-
sões e rupturas, volta sempre a uma área comum de entendimen-
to social através da qual ela existe482”.

Para Lindahl, a reciprocidade legal tem uma origem não
recíproca que estabelece quem são os afetados483. Assim, embora
se busque uma unidade em meio à diversidade, seja a busca de
uma inclusão total ou parcial de determinado grupo, ambas par-
tem de um fechamento que delimita fronteiras legais no tempo e
no espaço a fim de . E isso significa que os atos de definição de
fronteiras que instituem relações de reciprocidade também estão
sempre expostos a serem uma forma de dominação, porque eles
trazem e reforçam as próprias relações de reciprocidade484.

481 Ibidem, p. 234.
482 GADAMER, Hans-Georg. Rhetoric, Hermeneutics, and Ideology-Critique.

Walter Jost and Michael J. Hyde (eds.). In: Rhetoric and Hermeneutics in Our
Time: A Reader (New Haven, CT:  Yale University Press  1997 , 313-334 , 332.

483 Ibidem, p. 234.
484 Ibidem, p. 239
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Lindahl questiona se o estabelecimento dos direitos huma-
nos, quando positivizados como direitos fundamentais, farão o tra-
balho que Habermas espera que eles cumpram, ou seja, incluir
sem excluir. A resposta é não. O fechamento necessário para uma
política mundial interna (Weltinnenpolitik) baseada em direitos fun-
damentais com conteúdo moral gera inevitavelmente uma política
mundial externa (Weltaußenpolitik)485. Um regime global de direi-
tos fundamentais precisaria de um fechamento, uma ocupação pela
qual cria-se um paradoxo inevitável entre o que está dentro e o que
está fora. As diferenças preferenciais entre o que está dentro e o
que está fora, entre membros e não membros, não podem ser miti-
gadas ou desfeitas por apelos aos direitos humanos como o respei-
to e igualdade de tratamento que os indivíduos devem uns aos
outros. Em vez de moralizar a política de imigração e asilo, o que
se exige é politizar o questionamento das fronteiras, mostrando de
forma concreta as circunstâncias em que os imigrantes e os reque-
rentes de asilo levantam clamores de inclusão que uma coletivida-
de deveria honrar à luz das suas próprias opiniões normativas486.

Para Lindahl, a problemática da universalidade dos direi-
tos humanos encontra-se na polaridade entre o próprio e o estra-
nho, pois muito daquilo que é humano é estranho, está fora, não
está ordenado, e isto não é algo a ser resolvido, – é algo a ser
questionado; está na forma como nós respondemos à a-legalida-
de. Normativamente falando, os direitos humanos nos convo-
cam, o coletivo, à restrição própria política, porque muito do que
é humano é estranho para nós487.

A política da a-legalidade

Lindahl questiona-se sobre a natureza do dever que inter-
rompe a reciprocidade. Somos tomados de surpresa; antes que

485 Ibidem, p. 243.
486 Ibidem, p. 246.
487 Ibidem, p. 248.
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pudéssemos antecipar qualquer coisa, já estamos respondendo à
a-legalidade. Ela levanta um clamor normativo a partir da pri-
meira pessoa do plural; concretamente articula as possibilidades
práticas do ordenável e o não-ordenável. Há uma política da a-
legalidade488 que constitui fronteiras que respondem às possibili-
dades práticas advindas daquilo que está dentro e fora do orde-
namento recíproco.

Para Lindahl, o problema normativo que enfrenta uma po-
lítica da a-legalidade não é apenas incluir o que foi excluído
justificadamente de uma ordem legal, ou excluir o que foi injus-
tificadamente incluído nela, mas como uma coletividade deve
lidar com seu ponto cego normativo. Lindahl, usa o termo restri-
ção/contenção própria (self-restraint)489 para sustentar/manter, em
vez de destruir o estranho como estranho. Embora devamos es-
tar abertos aos clamores estranhos e estabelecer relações dialógi-
cas de reciprocidade, lembra-nos Lindahl que devemos estar cons-
cientes de que essa reciprocidade parte de uma situação inicial
de não-reciprocidade e, tal situação, nunca será totalmente supe-
rada, ela sempre irá apresentar um ponto cego, ou seja, ela sem-
pre possuirá uma restrição própria. Lindahl busca fazer justiça
ao inter da interjubjetividade como um hiato entre a relação e a
não-relação entre o próprio e o estranho490. Lindahl constata que
a racionalidade legal não é e não pode ser esgotada por atos de
auto-reidentificação coletiva voltados para a reciprocidade; ela
requer uma restrição própria na forma de um reconhecimento
indireto da não-justificação residual do que está incluído na
(des)ordem legal e o que é excluído dela491. A legalidade respon-
siva como dia-logos (diálogo) se apresenta como uma racionali-
dade do entre (in-between), ou seja, como uma coletividade re-
indentificada e uma restrição própria coletiva, uma tentativa de

488 Ibidem, p. 248.
489 Ibidem, p. 249.
490 Ibidem, p. 255.
491 Ibidem, p. 256.
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trazer dentro e preservar para manter (a reaching out to bring in
and a holding back to hold out492).

Lindahl não pretende construir uma base nova e segura
para a elaboração de fronteiras; procura fornecer uma política
da a-legalidade. Para Lindahl, o núcleo normativo de tal política
é um dia-logos. Nessa leitura, a dimensão normativa da responsi-
vidade e da racionalidade legal consiste em redefinir a distinção
preferencial entre o legal e o ilegal de modo a instituir relações
de reciprocidade, reconhecendo, também, que a instituição de
tais relações é sempre uma forma de dominação, porque as rela-
ções de reciprocidade são instituídas. Somente indiretamente, no
modo de restrição própria coletiva, a racionalidade legal pode
responder a afirmações normativas que ultrapassam suas pró-
prias possibilidades práticas. Os atos de auto-reidentificação co-
letiva, que determinam o que deve ser nossa ação conjunta, apre-
sentam-se como o centro de uma política interna. Mesmo quan-
do assume a forma de uma Weltinnenpolitik, a restrição própria
coletiva é, por contraste, o núcleo normativo de uma política ex-
terna, de uma Weltaußenpolitik493.

Para Lindahl, o fato de as fronteiras legais fazerem seu papel
de incluir e excluir sugere uma visão da globalização como um
entrelaçamento emergente, ou seja, o entrelaçamento de mun-
dos domésticos e estranhos manifestados na experiência de fa-
miliaridade e estranheza irredutível. Caracterizar a globalização
como o emergente entrelaçamento de mundos domésticos e es-
tranhos é reiterar uma das reivindicações centrais deste livro: se
um lugar estrangeiro não precisa ser estranho, também um lugar
estranho não precisa ser estrangeiro494. Crucialmente, quando digo
que as ordens legais se entrelaçam, quero dizer que não há um
núcleo comum compartilhado por todas essas ordens, nenhum
padrão normativo comum para a reciprocidade universal em uma

492 Ibidem, p. 255.
493 Ibidem, p. 260.
494 Ibidem, p. 267.
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ordem legal toda-inclusiva. É verdade que não seria possível dis-
tinguir entre um mundo doméstico e um mundo estranho, a me-
nos que estes apareçam no contexto do mundo único. Mas o mun-
do insinuado por um comportamento legal é o conjunto de for-
mas anônimas e pré-reflexivas sociais das quais uma coletividade
legal emergiu e para o qual não pode haver retorno se quiser se
sustentar como um self e como o mesmo ao longo do tempo. O
entrelaçamento significa que as fronteiras estão in-between, e que a
globalização exige um dia-logos: uma política de a-legalidade.

Interlocução com Lindahl

Ao mesmo tempo em que Lindahl compreende as dimen-
sões da ordem legal e como elas são estruturadas, propõe, por
sua vez, um questionamento de sua própria aparência. Assim,
sai do determinismo kelseniano para novas possibilidades que
podem advir da estruturação legal. Desse modo, lança questões
sobre a própria ordem legal vigente; poderia ela ser diferente,
assumir novas características, é possível que elas sofram transfor-
mações?

Lindahl irá questionar o tempo, o lugar, o sujeito e o con-
teúdo da ordem legal em relação à inclusão e à exclusão. O que
está dentro/fora da ordem legal? Como poderia o excluído ser
incluído na ordem legal? Esses questionamentos apresentam li-
mites que levam a uma reflexão da dimensionalidade jurídica.
Lindahl questionará os limites do que seja considerado legal ou
ilegal. Esse questionamento dar-se-á através da a-legalidade, ou
seja, daquilo que está entremeio a legalidade e a ilegalidade. A a-
legalidade permitirá que Lindahl possa sair do que seja conside-
rado o mesmo (mesmidade) ao longo do tempo e o que é assumi-
do como compromisso pela coletividade (ipseidade), viabilizan-
do novas possibilidades dentro das diferenciações e integrações
estabelecidas pelas dimensões da ordem legal.

A a-legalidade torna-se uma ferramenta reflexiva que vai
além da compreensão estática e determinativa do direito. Ela per-
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mite questionar o que está fora da lei como possibilidade e não
apenas como uma ameaça para aquilo que se encontra dentro da
lei. Tanto o mendigo que abala toda uma estrutura organizada
(mesmidade), quando entra em um restaurante e ordena o cardá-
pio; como o grupo dos manifestantes, que protestam na fila do
supermercado em favor dos marginalizados (ipseidade), trazem,
ambos, novas luzes ao que outrora era desconsiderado da pró-
pria normatividade. Há um deslocamento (Waldenfels) daquilo
que comumente era considerado normal.

No âmbito da legalidade sempre encontraremos limites que
deixarão um não-ordenado de fora. Esse não-ordenado não é
nem legal, nem ilegal, pois permanece como esfera residual ou
como algo vazio, – algo sem importância, estranho. Todavia, atra-
vés da a-legalidade, o não-ordenado pode ser incluído em uma
coletividade a fim de . Assim, mesmo que exista um potencial
vazio a ser preenchido na ordem legal, para que este seja incluí-
do, precisará de um auto-fechamento para que novas fronteiras
sejam reestabelecidas. Daí a importância para a hermenêutica
inclusiva de evitar o fechamento e da reflexão latente sobre a
objetividade. Lindhal traz a sua ferramenta reflexiva (a-legalida-
de) para que os limites sejam questionados a fim de que novas
possibilidades possam surgir e alimentar novas perspectivas para
o âmbito do direito.

A hermenêutica inclusiva vê como necessário o paradoxo
inclusivo/exclusivo, pois este revela justamente a natureza da
própria constituição de sentidos. Os processos constitutivos pos-
suem uma dupla funcionalidade temporal noética/noemática que
se dá pelo já constituído e pelo constituindo. Assim, nossa atitu-
de revelará nosso caráter em relação aos nossos julgamentos, ou
seja, se manteremos uma latência reflexiva ou se fecharemos de-
terministicamente nossas teses. Dessa forma, o modo de julgar
revelará o caráter do julgador (a). A hermenêutica inclusiva opta
por uma atitude de manter-se no exercício constitutivo da busca
de novas possibilidades frente ao direito. Juntamente a isso, en-
tende que somos cúmplices de sentido, isto é, que o direito não é
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ditado, mas que se constitui na medida em que caminhamos
(Wittgenstein).

São vários os excluídos que buscam uma resposta do direi-
to. São eles os pobres, os analfabetos, os homossexuais, os ne-
gros, as mulheres, os idosos, entre outros. Esses excluídos se unem
a fim de que as pessoas possam reconhecê-los como membros de
um mesmo corpo estrutural, de uma mesma carne. O clamor por
participar da justiça contesta os mecanismos sociais de exclusão
e propõe caminhos alternativos para uma sociedade mais inclu-
siva. A voz do excluído quer ser ouvida, quer participar, quer ser
reconhecida. A a-legalidade vai questionar o não-ordenado, o
sem importância e, ainda, demonstrará as linhas falhas pelas quais
mudanças tornam-se eminentes. A questionabilidade faz com que
uma resposta surja em meio à surdez e à cegueira do direito fren-
te aos excluídos, àqueles que são deslocados da temporalidade e
da espacialidade do direito.

Lindahl faz uma análise das teorias que procuram criar
uma sociedade inclusiva como o comunitarismo, o liberalismo e
o universalismo. Segundo Lindahl, ao final, embora valorizem a
questão da diversidade, todos acabam delimitando fronteiras le-
gais a fim de , culminando em uma espécie de dominação para
reforçar suas próprias relações de reciprocidade. Daí a importân-
cia de como nós respondemos à a-legalidade, àquilo que é estra-
nho. Lindahl estabelece uma abertura, uma reflexão ao direito
com relação às suas fronteiras que contribui imensamente para a
nossa proposta de uma hermenêutica inclusiva que propõe o não-
fechamento de nossas teses, no sentido de que elas possam conti-
nuar na esfera reflexiva latente. Embora Lindahl não se detenha
muito na forma como é possível essa reflexão latente e como
evitar o fechamento de nossas teses, traz uma forte referência à
necessidade dessa prática que vem a ser importantíssima para
nossa proposta da possibilidade de uma atitude inclusiva.

Lindahl propõe uma política da a-legalidade que permite
um entrelaçamento entre aquilo que está dentro/fora da ordem
legal, buscando um dia-logos entre o próprio e o estranho, não



217

apenas a fim de , mas fazendo com que novas possibilidades
possam emergir a partir dessa política. Lindhal não busca um
ponto final hipotético (Honneth), nem uma política toda-inclusi-
va (Habermas), mas um diálogo entre o familiar e o estranho que
viabilize novas perspectivas. A política da a-legalidade dá aporte
a uma atitude inclusiva que justamente contempla o próprio pa-
radoxo inclusivo/exclusivo, não como ameaça, mas como estru-
tura da própria constituição de sentido. Sabemos que Lindahl
não procurou resolver esse paradoxo, nem cogitou a possibilida-
de de uma inclusividade para a hermenêutica, pois não o asso-
ciou à própria estrutura constitutiva, como a hermenêutica in-
clusiva faz, baseando-se nos pressupostos já trabalhados por
Husserl na sua obra Krisis. A inclusividade só é possível quando
nela se vê o que é excluído.
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Capítulo V

HERMENÊUTICA E SENTIDO

Essa parte final de nossa obra trará à tona algumas refle-
xões e perspectivas de autores já trabalhados nos capítulos ante-
riores, funcionando, assim, como uma breve conclusão da pro-
posta de uma hermenêutica inclusiva. Tópicos como a questão
do caráter inclusivo, a busca pelo reconhecimento, a realização
através do direito e a autenticidade reaparecerão dando um enfo-
que diferenciado para uma fenomenologia que se propõe inclusi-
va. Esses temas não apareceram no livro Fenomenologia da Inclusi-
vidade (2014), mas devido aos questionamentos hermenêuticos
alavancados, tornam-se essenciais a uma interpretação que se
propõe inclusiva.

A formação do caráter inclusivo

O caráter é formado pela maneira como agimos no mundo-
da-vida, ou melhor, o modo de respondermos a ele. Obviamente
ninguém escolheu nascer, mas a partir desse evento o mundo
começa a revelar-se aos nossos sentidos, a interagir conosco e,
aos poucos, vamos interpretando e procurando sentido. O modo
de interpretar e os julgamentos que realizamos formam nosso
caráter. Constatamos que possuir uma atitude inclusiva em rela-
ção aos nossos julgamentos revela o caráter do julgador (a). As-
sim, um juiz (a) imparcial ou interesseiro, com uma ética utilita-
rista ou universalista, com um projeto popular ou elitista, com
uma proposta democrática ou demagógica indicam traços de sua
compreensão de mundo e a forma como que ele interpreta o
mundo, transparecendo seu caráter.
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Inspirados pelo §32 das Meditações Cartesianas de Husserl,
observamos que a atitude relativa ao nosso modo de julgar, que
desenvolve certa particularização do Ego, forma o que podemos
chamar de caráter pessoal. Assim, nossa teoria hermenêutica in-
clusiva almeja ser capaz de formar uma mente inclusiva com um
caráter inclusivo, ou seja, que o juiz (a) possa ter um caráter de
inclusividade em seus julgamentos. Isso é possível, pois a pro-
posta da hermenêutica inclusiva passa por uma atitude frente ao
que aparece e é responsiva, o que mostrará, inevitavelmente, o
modo de julgar do julgador (a), a saber, seu caráter pessoal.

Para Waldenfels, o próprio modo como respondemos já
revela um caráter responsivo (Antwortcharakter)495. Isso se dá por-
que a nossa resposta sempre está atrasada em relação ao que acon-
tece, ou seja, não reproduzimos o que acontece de forma impar-
cial pelo fato de termos uma capacidade de imprimir o fenôme-
no na sua integridade, mas o fazemos sob a égide de normas que
julgamos caracterizar exatamente o que acontece. Para Walden-
fels, o que nos acontece não está totalmente em nossas mãos496.
Assim, nunca haverá uma última palavra que possa abarcar a
totalidade do que acontece, nem em nossa ciência, nem a partir
do veredito final do juiz (a). A hermenêutica inclusiva não vê
esse paradoxo entre a constituição de sentido e o que acontece
como uma ameaça a um veredito inclusivo, mas vê justamente a
sua possibilidade, a saber, sua necessidade (Husserl). Esse para-
doxo é necessário porque nossa forma constitutiva opera através
dessa limitação e é necessário, também, porque viabiliza o extra-
ordinário do direito, permitindo que o direito possa ir além dele
mesmo (Dworkin).

O paradoxo constitutivo dá-se devido a um universal (Ga-
damer) que o conceito não pode abarcar. Aqui, Gadamer faz uma
espécie de revolução copernicana da linguagem, a saber, o uni-

495 WALDENFELS, Bernhard. Socialität und Alterität: modi sozialer Erfahrung. Berlin:
Suhrkamp, 2015, p. 59.

496 Ibidem, p. 21.
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versal não está no conceito, mas fora dele. Merleau-Ponty já
mencionava um anonimato; Husserl falava de uma presença ori-
ginária em todas as coisas que previne a completude do concei-
to; também podemos citar Waldenfels, que traz a perspectiva do
estranhamento. Mas o que fazer? Não mais criar conceitos ou
proferir julgamentos?

Husserl foi o primeiro a re-conhecer e a re-formular a limi-
tação socrática como necessária ao conhecimento. É justamente
a limitação constitutiva que permite o conhecimento e o modo
de conhecer. A hermenêutica inclusiva vê a indispensabilidade
desse reconhecimento para traçarmos o caráter do juiz (a). Seria
ele capaz de reconhecer tal universalidade, originalidade e ano-
nimato, possuindo uma atitude inclusiva frente ao fluxo e dina-
micidade do direito?

O estranhamento move-nos a uma cumplicidade com aqui-
lo que sai da esfera do eu solipsístico, trazendo-nos de volta a
uma esfera mais original, – a uma carnalidade originária. Quan-
do Heidegger fala de uma convocação da consciência para a au-
tenticidade do ser e Foucault da importância do conhecimento
de si para a prática da liberdade, podemos compreender que o
caráter pessoal se expressa a partir de uma atitude de reconheci-
mento dessa esfera originária (Husserl) pela qual constituímos
sentido, deixando-nos cúmplices (Merleau-Ponty) da estrutura
própria e estranha desse processo constitutivo (Waldenfels).

A atitude frente ao reconhecimento da estrutura constitu-
tiva originária, que se expressa através de nossos julgamentos e
ações, não será uma atitude definitiva, mas procurará fazer a crí-
tica da crítica (Heidegger), ou seja, a crítica é apenas o começo
de um processo crítico, como o veredito é só o começo do direi-
to. A hermenêutica inclusiva proporciona a possibilidade de uma
inclusividade ética que envolve o próprio caráter do julgador (a)
dentro de uma atitude em relação à originalidade própria consti-
tutiva.

Se fazemos parte da cumplicidade de sentido, possuindo
caráter de reversibilidade, como reconhecer o outro, o mundo, o
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corpo e o eu no direito? Bem sabemos que há muitos excluídos
sem casa, sem pátria, sem voz, sem liberdade, que buscam ou já
desistiram de buscar justiça. Parece que o juiz (a) tem uma gran-
de responsabilidade (dar uma resposta) frente às pessoas que que-
rem ter seus direitos reconhecidos.

A busca pelo reconhecimento

Todas pessoas são excluídas e excluem. Esse fato acontece
não só porque somos removidos de um tempo e espaço específi-
cos, mas porque nossa própria estrutura constitutiva é seletiva e
aberta. Dessa forma, o paradoxo é inevitável, porém não inflexí-
vel. Tal maleabilidade constitutiva permite uma ação reflexiva,
ou melhor, uma atitude frente às possiblidades que a própria na-
tureza constitutiva nos oferece.

A hermenêutica inclusiva procura ir além da esfera egoló-
gica doadora de sentido para uma carnalidade na qual somos
cúmplices de sentido. Assim, o reconhecimento não é só das es-
truturas pelas quais opera nosso entendimento, como era o pro-
jeto do iluminismo, estabelecendo os limites do entendimento,
mas de como se dá nossa imbricação com o mundo-da-vida na
formação de sentido. Por esse viés, é necessário reconhecer o que
faz parte do sentido. O sentido não é só o que está contido nele,
mas o que não está nele e o que pode estar nele contido. Gada-
mer já dizia que a verdade do conceito vai além dele mesmo, não
se esgota na linguagem objetiva e determinista. Também, o sen-
tido não está só no reconhecimento da estrutura imbricativa, mas
nas imbricações que buscam reconhecimento, que procuram fa-
zer parte da mesma tessitura carnal. Assim, não é só o reconhe-
cimento da estrutura fechada/aberta, mas da vida que nela exis-
te, – da vida como um todo.

Vamos tomar o exemplo que Lindahl deu no início de seu
livro, do mendigo que se sentou à mesa e fez o pedido da comida
em um restaurante. Obviamente ele não iria pagar, porém o gar-
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çom deixou-o permanecer no estabelecimento, servindo-o para
que não causasse transtornos maiores aos convidados. O mendi-
go causa estranhamento, pois não é comum alguém sem posses,
maltrapilho e sem modos frequentar aquele espaço específico.
Esse exemplo revela que o estranho causa certo transtorno ao
comum. Há uma barreira intransponível que criamos entre o es-
tranho e o próprio, uma cerca que erguemos a favor do que con-
sideramos ser a normalidade.

A luta pelo reconhecimento é constituída de contradição,
revolução, ambiguidade, terror, pavor, medo; ela ameaça o curso
normal dos acontecimentos, causa desconforto e horror aos olhos
acostumados com o que veem. Nessa luta, com o propósito da
defesa ou da vitória, formamos grupos de soldados fortemente
armados a fim de que nossas teses sejam glorificadas soberana-
mente. É como se fosse uma luta pela sobrevivência na grande
selva da indiferença. A indiferença despreza o diferente, o estra-
nho, não se abrindo ao reconhecimento do que ele tem a ofere-
cer, ou seja, o vê como uma ameaça e não como uma possibili-
dade. O juiz (a) mantém constante contato com essa selva da
indiferença, pois inúmeros casos lhe são apresentados. Surge
um grande desafio, um desafio herculiano. Como fazer com
que os direitos sejam reconhecidos mesmo além da norma, dos
interesses particulares ou de qualquer forma ideológica? Nas 6
atitudes inclusivas que apresentamos no capítulo II, o reconhe-
cimento das necessidades e diferenças dos outros dão a elas um
caráter ético que procura buscar o excluído, a fim de que ele
possa estar na mesma tessitura carnal que todos. Não se trata
de colocar mais um dentro, mas de proporcionar a libertação
dos que são excluídos.

A imparcialidade do juiz (a) cega-se para o reconhecimen-
to do extraordinário, para aquele que não participa ou está ex-
cluído. Embora a indiferença seja uma marca forte de nosso tem-
po, não significa que seja a última palavra. A hermenêutica in-
clusiva fornece uma atitude que reconhece o diferente em meio à
indiferença, como nas palavras de Waldenfels: “diferente como
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não-indiferente (Differenz als Nicht-Indifferenz)497”. O olhar do juiz
(a) é o olhar que vê a diferença e procura torná-la familiar, reco-
nhecida a partir do direito. O direito faz a convocação para a
vida ética. Todos podemos participar da cumplicidade de senti-
do na qual o diferente dá a sua contribuição, tornando o sentido
dinâmico. Embora a indiferença para o processo através de sua
rigidez, o diferente, por seu turno, amplia as possibilidades de
constituição de sentido; ele torna o direito mais diversificado.

A realização através do direito

O direito é o espaço e o tempo da realização da justiça.
Não é o espaço e o tempo do enquadramento lógico normativo,
mas do reconhecimento das diferenças e o quanto elas são im-
portantes para a constituição da justiça. Na obra Fenomenologia
da inclusividade encontramos:

A prostituta não encontrará liberdade tão somente aprisionan-
do seus cafetões, nem o homossexual apenas pelo reconheci-
mento do matrimônio, muito menos o negro tendo mais acessi-
bilidades às universidades. O que lhes garantirá a liberdade é
sua presença originária, é ter certeza que estão entrelaçados na
mesma carne do mundo que todos498.

O direito reconhece e faz com que as pessoas se realizem.
É da vocação do direito reconhecer que o ser humano é diferen-
te, que possui traços essenciais, necessidades afetivas, singulari-
dades e habilidades que contribuem para a formação do sentido.
Portanto, o direito faz com que o diferente possa contribuir para
a autorrealização social. O direito favorece a criação de sentido
no qual o excluído encontra um espaço e tempo de inclusão.

A ciência do direito deve ser avessa à prática e à existência
da injustiça. Assim, ela cumpre uma das funções mais importan-

497 Ibidem, p. 207.
498 JUNGLOS, Márcio. Fenomenologia da inclusividade. Nova Petrópolis: Nova

Harmonia, 2014, p. 76.
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tes de transformação social, dando a garantia de direitos aos ex-
cluídos e cobrando a prática dos deveres para com o outro. Aquele
(a) que se dispõe a tal ciência, seja funcionário público, advoga-
do ou magistrado, cumpre uma função quase que sacerdotal para
com o outro, pois está sob sua responsabilidade a propagação ou
não da justiça.

A hermenêutica inclusiva não vê a justiça como uma obri-
gação, mas como uma realização da própria humanidade em
sua imbricação com o mundo-da-vida. Nesse sentido, enquanto
houver quem durma nas ruas moribundo sem um lar, quem
morra nos hospitais sem acesso aos tratamentos, quem é espan-
cado até a morte pela sua orientação sexual, quem receba uma
bala perdida ao desfrutar um espaço que deveria ser comum a
todos, quem tem seu corpo abusado, quem tem sua vida escra-
vizada, quem tenha sua criatividade suprimida, quem tenha sua
vida diminuída sem poder vivê-la plenamente, enfim, enquan-
to houver quem seja excluído, não poderemos nos orgulhar de
direito algum, mas somente dizer que gozamos de privilégios
que todos deveriam ter.

Quanto mais a sociedade for excludente, concedendo di-
reito embasado em privilégios, mais herculiana será a tarefa dos
responsáveis pelo direito. Rawls já havia dito que a justiça de-
pende de uma sociedade bem organizada, onde ela possa ser exer-
cida com mais esmero, consoante os princípios de justiça; algo
que Aristóteles também já havia dito, quando falava que a justiça
depende das circunstâncias. Segundo a hermenêutica inclusiva,
a solução não estaria na perspectiva do todo-inclusivo (all-inclusi-
veness), mas na perspectiva da autorrealização social que se daria
pelas 6 atitudes inclusivas trabalhadas. Essas atitudes, além de
trabalhar a atividade de uma mente inclusiva, de reconhecer o
estranho como uma possibilidade e não como uma ameaça, tam-
bém nos torna conscientes de uma cumplicidade de sentido que
se dá no mundo-da-vida, que nos reconhece como participantes
da mesma tessitura carnal que todos. Todavia, alguns conside-
ram o sentido como posse, usurpando o sentido para si, ferindo a
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originalidade da vida, pelo qual todo o sentido se constitui. Tal
atitude larápia é possível, mas somente como atitude excludente.

Hermenêutica e autenticidade

A hermenêutica inclusiva volta-se para uma interpretação
autêntica formada pelo caráter inclusivo que reconhece as dife-
renças, o estranho, buscando possibilidades para a autorrealiza-
ção social. Como a alienação é uma condição existencial, ou seja,
de alguma forma todos nós estamos envolvidos por uma pers-
pectiva estranha a nós mesmos, a imparcialidade tornar-se-ia
apenas uma figura de linguagem para expressar um julgamento
restrito à lei. Nesse sentido, a alienação traz para a autenticidade
um paradoxo que pode ser resolvido por uma atitude de inclusão
frente aos nossos julgamentos.

Heidegger já mencionava que o ser existencial possui um
caráter velado/desvelado. Para a hermenêutica inclusiva, esse
paradoxo, apresentado por Heidegger, é necessário, pois é condi-
ção de uma atitude inclusiva que reconhece o estranhamento
característico do ser em sua relação com o mundo-da-vida, doan-
do condição de possibilidade ao que não lhe é familiar. Além de
nos levar a uma autocrítica constante, esse paradoxo leva-nos à
abertura do próprio Dasein, como ser de ancoragem (Merleau-
Ponty).

Autenticidade é colocar tudo em jogo e tirar tudo do jogo.
Para Dworkin, a própria experiência do juiz (a), suas convicções,
ideais podem contribuir para o benefício da melhor fundamenta-
ção jurídica. Todavia, segundo as contribuições fenomenológi-
cas de Husserl, é necessária a abstenção da atitude natural objeti-
vante, a fim de proporcionar novas possibilidades advindas do
fenômeno. Poderíamos dizer que a autenticidade possui um ca-
ráter aberto/fechado originário da própria constituição de senti-
do. O caráter aberto inibe o fechamento peremptório de nossas
teses e o caráter fechado inibe um relativismo descomedido. É
como se em cada novo processo o juiz (a) precisasse dar sequên-
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cia a um grande romance em cadeia, pela qual a possibilidade da
última palavra é só uma sequência de uma história que se dá na
medida em que caminhamos na busca da autorrealização social.

Uma hermenêutica com caráter de inclusividade apresen-
ta uma nova proposta interpretativa ética para a ciência do direi-
to, a partir da qual a própria arte interpretativa revela o caráter
do próprio intérprete que não se desvincula do seu próprio modo
de compreensão de mundo e de sua atitude frente aos clamores
dos excluídos do direito. O juiz (a) autêntico reconhece suas li-
mitações e sua pertença a um sentido do qual ele é apenas cúm-
plice. Afinal, é possível uma interpretação que não seja inclusi-
va? Sem autenticidade? Que não almeje um tempo e um lugar de
realização? Creio que o direito precisa deixar suas pretensões de
poder e status interesseiros para voltar a se interessar pela realiza-
ção ética do seu povo.
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