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NOTA EXPLICATIVA 

As utopias projetam um porvir generoso como 
crítica do presente, mas são edificantes na medida 
em que ignoram as determinações necessárias à 
efetividade da justiça; de acordo com a origem 
etimológica, utopia significa lugar inexistente.  
Henri Lefebvre quis salvar o conceito acrescentando 
o adjetivo ‘experimental’: referia-se a utopias 
experimentais como forma de indicar um sonho 
mais consistente e capaz de perpassar a realidade. 
Pensamos que, nessa encruzilhada civilizatória 
em que estamos submergidos, é preciso, com 
Michel Foucault, falar em heteroutopias, isto é, de 
novos lugares emergentes que abalam e superam 
o sistema-mundo marcado pela colonialidade do 
poder. Heteroutopias consistem em novos espaços 
ordenados com base na forma-comunidade, 
voltados a soldar os mundos e criar, pela primeira 
vez, o humanismo universal, analógico e dialético. 



EPÍGRAFE 

“Pois cada prova de origem deve estar 
preparada para a questão da autenticidade do que 
ela tem a oferecer” 

Walter Benjamin

“A confecção das palavras utilizadas pelos 
navegadores foi provavelmente muito simples, mas 
que língua era falada quando estavam perdidos, 
quando não haviam se tornado poetas habitantes 
da terra firme, andando e descansando sobre solo 
tranquilo, com tempo para evocar o mar infinito, 
os abismos e os vagalhões? Que língua falavam 
quando não passavam de navegadores circulando 
na esperança, dependendo da intervenção celeste 
e maternal para um retorno inesperado à terra 
conhecida, perto de uma lareira?

Jean Genet

A filosofia é a luta de classes no plano 
teórico

Louis Althusser
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DA MONTANHA QUE TEMOS QUE 
VENCER COM URGÊNCIA

Comunistas do mundo, uni-vos
A José Ramos Tinhorão, em nome de quem envio 

um abraço fraternal a dois poetas decoloniais

“Toda questão de ordem ideológica, toda 
controvérsia no seio do povo não pode ser resolvida 
senão por métodos democráticos, métodos de discussão, 
de crítica, de persuasão e de educação; não se pode 
resolver nada por métodos repressivos e coercitivos’’1 

A assertiva de Umberto Eco de que um texto, 
quando se desprende das condições de sua emissão, 
flutua no vácuo é errônea. Primeiro, porque um texto 
sempre traz junto a si, ainda que de forma tênue, 
rastros das condições em que foi gestado. Segundo, 
porque todo texto, ao ser emitido, entra num horizonte 
indeclinável que determina e condiciona a sua recepção. 
Abundam exemplos na literatura. A obra-prima Grande 
Sertão: Veredas – que criou um novo idioma dentro 
do próprio idioma – foi recepcionada como uma mera 
novela picaresca de bandos de desordeiros em conflito. 
Avalovara, de Osman Lins, é tão inovadora no que 
concerne a forma e, consoante a cibernética, a forma 

1.  TSÉ-TOUNG, Mao. Le Petit Livre Rouge. Paris: 
Éditions seuil, 1967, p. 35. Uso o negrito e indico com precisão 
a fonte para que saibam um pouco quem foi um dos mais 
libertários seres humanos da humanidade.
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já é mensagem, que até hoje a obra é, absurdamente, 
ignorada. É nessa problemática que surge a teoria literária 
da recepção.

A estética da recepção, como corrente literária, 
busca compreender o modo como um texto produz 
seus efeitos não num sentido mecânico como a palavra 
pode sugerir, mas como o texto, na medida mesma em 
que estrutura de forma a priori sua própria leitura, cria 
mundos. O fato de a estética da recepção ter enfatizado 
a importância da subjetividade na recepção do texto 
não sucumbe ao psicologismo nem confere importância 
exagerada à subjetividade que, supostamente, seria o alfa 
e o ômega da interpretação. 

Os efeitos do texto são prefigurados pelo próprio 
texto ainda que a participação da subjetividade que 
o recepciona seja decisiva nesse papel. Não bastasse 
isso, nenhuma leitura ocorre fora da mediação de um 
horizonte de expectativa no qual os textos vão se deparar 
e ou brilhar na sua grandeza ou, muitas vezes, naufragar 
tristemente. Por exemplo, a obra de Lima Barreto que 
desnuda com toda força as contradições pungentes do 
Brasil revela como um olhar-se no espelho e o reflexo não 
é nada formoso. O horizonte de expectativa, no contexto 
brasileiro, por conseguinte, mostra-se totalmente infenso 
à obra desse gênio que já demonstrara em contos e 
romances que o racismo deixaria de ser biológico 
para tornar-se cultural, antecipando muitos filósofos 
e questões hoje prementes. Quantos autores geniais 
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criaram obras que, de tão ricas, foram incompreendidas? 
Outras quantas de tão desafiadoras, de forma silente, 
foram censuradas?

Gadamer define horizonte como o âmbito de 
visão que abarca e encerra tudo o que é visível a partir 
de um determinado ponto. O conceito não é satisfatório 
porque incide num espontaneísmo que ignora o influxo 
das lutas políticas e das lutas pelas palavras no embater 
social e que, no fundo, as grandes lutas de classe é o 
desacordo acerca da percepção da realidade. O filósofo 
japonês Kojin Karatani quando criou o conceito de 
Paralaxe quer mostrar que os conflitos de interpretação 
já demonstram que o real é um tópos em que o futuro das 
formações sociais se desenha e se desenrola2. O próprio 
conflito de interpretação revela a não coincidência do 
real consigo mesmo e a abertura mesma dos possíveis. 

Podemos definir horizonte como regime de 

2.  “Quem compreendeu a filosofia de Mao Tsé-Tung sabe que, 
nas fímbrias de um discurso, às vezes perfunctório, é possível 
captar o real. Marx dizia que apreendeu economia política 
estudando a linguagem dos ‘liberais’.
Quando o presidente Fernando Henrique disse que a constituição 
é um empecilho à governança-palavra que não diz muita coisa- 
revela que a política que desenvolvera foi no sentido de frustrar 
as esperanças da constituição. Não é um discurso liberal. O 
liberalismo é um mito ocidental porque não existe nenhuma 
burguesia que não seja estatal. Basta ver as subvenções. Toda 
burguesia é estatal.
Além disso, Mao Tsé-Tung dizia que o liberalismo é apenas um 
nome vazio para dividir a nação e destruir a disciplina coletiva. 
E, quando uma nação está desorientada, a tarefa mais urgente é 
criar o método de elucidação. Criemo-lo, juntos e unidos”
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visibilidade e de invisibilidade instaurado pelas relações 
de forças que integram qualquer formação marcada pelas 
lutas de classes. O horizonte de expectativa define, de 
forma prévia, o que é visível e o que é invisível.

Muitas vezes o regime de invisibilidade é de 
forma sutil; outras, de forma violenta. Tudo como o 
escopo de impedir a elucidação das formas sociais e das 
mazelas que lhe são evidentes. Nessa cumeada, qual é 
o horizonte de expectativa da constituição brasileira 
vigente? No que aqui importa, releva que a Constituição 
de 1988 é referta em direitos sociais: impôs freios ao 
sistema do capital financeiro com normas de eficácia 
plena- que fora totalmente desregulamentado- e criou 
um sistema protetivo do trabalho e seguridade social 
ampla envolvendo previdência social, saúde e assistência 
momentânea até o debelar, por políticas públicas, da 
pobreza e das condições miseráveis em que vive, infeliz 
e tragicamente, parcela relevante de nacionais como 
nós num país de riquezas inestimáveis. Como uma 
constituição dessa jaez é recepcionada num país em que 
o conceito de nação é restrito às oligarquias brancas com 
a exclusão, mediante permanente estado de exceção, dos 
povos que nos formam?

Ocorre que tamanha projeção generosa se depara 
com uma montanha íngreme- a colonialidade do poder- 
cuja superação requer o esforço descomunal de várias 
gerações. A colonialidade estabelece várias divisões desde 
a divisão entre o trabalho manual – que é, erroneamente, 
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objeto de desprezo e o trabalho intelectual: ocorre  a 
racialização das atividades manuais; a divisão sexual na 
exploração do trabalho feminino, no livro “Os Quilombos 
como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-
comunidade”, apresento a hipótese de que a classe operária 
é tendencialmente feminina como forma sutil de efetivar a 
precarização dos salários; a divisão etária, suprimindo das 
crianças o direito de desenvolver sua potência para serem 
exploradas como mão-de-obra escrava; a violência contra 
os gêneros diferentes; a foraclusão da questão de gênero e 
o desatar da violência que decorre disso.

 No plano político, o sistema é tão deficiente 
que impede, salvo raras exceções, a emergência de 
lideranças populares; o próprio termo populismo é usado 
de forma distorcida para lançar pecha em quem se arvora 
com coragem em defensor dos povos; os políticos e os 
intelectuais que entendem e colocam às claras e com 
veemência a questão colonial são objeto de campanhas 
intensas de estigmatização e tidos como caudilhos 
machistas. O caso emblemático é do grandioso político 
Leonel Brizola, trabalhista autêntico e crítico ferrenho do 
modelo econômico colonial que nos afunda na tragédia 
social. No plano ideológico, a branquidão se vê como o 
estuário exclusivo das qualidades universais da humanidade 
e os outros são bárbaros cujo direito à vida é desprezado 
e, quando demonstram algum talento exponencial, são 
rechaçados brutalmente3. No Brasil, a colonialidade 

3.  KARATANI, Kojin. Transcritique: On Kant and Marx. 
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constitui um horizonte de expectativa contrário às projeções 
constitucionais. 

A saída não é a iconoclastia dos que, como 
Augusto dos Anjos, ao criticar o fetichismo, destruíram  
os próprios sonhos4. A questão é estabelecer o método 
de elucidação, organizar a sociedade e, criando a 
disciplina coletiva, colher a constituição pela palavra, 
efetivando-a para salvaguardar a humanidade com um 
futuro compartilhado5.

A colonialidade do poder é a grande montanha 
que temos de vencer e é urgente.

London: The MIT Press, 2003. 
4.  O exemplo de Carolina de Jesus, Lima Barreto, Alberto 
Guerreiro, Itamar Assumpção, Maria Firmina, Luiza Mahin, 
Mariele Franco são emblemáticos. 
5.  Excerto do poema Vandalismo de Augusto dos Anjos:
“E erguendo os gládios e brandindo as hastas,
No desespero dos iconoclastas
Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos!” 

É preciso manter os sonhos. A vida é, também, doce, amigo. E 
no dia que em encararmos Lima Barreto será  um momento de 
esperança.
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A LIÇÃO DE LOUIS ALTHUSSER

Ao movimento operário brasileiro, donde podemos ler 
a realidade

Em enunciado de fulgurante beleza, Louis 
Althusser afirma que sua época ficará marcada pela 
explicação dos gestos mais simples: ler, ouvir, escutar. 
Ler é a mera escansão de palavras, frases e enunciados? 
Ler aí aparece não como mera execução formal, mas 
como a apreensão da realidade. Apreensão que exige o 
ir e vir dialético entre a palavra e o mundo. 

Por que, no manter acesa a palavra de Marx e o 
que ela tem de anúncio e de promessa, Althusser insere o 
gesto de ler no cerne de sua assinatura e projeto filosófico. 
Ler e, mais singularmente, ler Marx constitui não só um 
motivo que imanta a busca, mas o próprio móvel. 

Ler Marx é, desde logo, apreender o modo 
como Marx ler, apreender a forma com que Marx, ao 
ler, especialmente, a economia clássica pode remontar 
toda a produção às fontes criadoras de valor, num 
gesto filosófico que, além de desnudar a estrutura do 
capitalismo, indica possibilidades de formas comuns 
de viver. Mas apreender a forma com que Marx lê  
significa fazer a articulação muitas vezes esquecida 
entre a lógica dialética e a história. Não há que analisar 
de forma estanque a relação entre as categorias, erigidas 
do concreto, mas, ao serem elevadas ao plano teórico, 
devem regressar à própria experiência donde emergiram. 
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Já em Kant, a dedução das categorias transcendentais, 
ainda que entendidas de forma aprioristas, o seu uso 
é de serem aplicáveis às experiências. As categorias 
são aplicáveis à experiência. No caso de Marx, há que 
entender de forma dialética que as categorias, apesar de 
emergirem da experiência, ganham alto teor abstrato, mas 
para regressar à realidade complexa mesma, permitindo 
sua compreensão. 

Ler Marx não é incorrer no teoricismo. Ao 
revés, envolve a necessária compreensão de que 
sem teoria não há elucidação da realidade e, sem o 
trabalho da elucidação, a ação política torna-se cega e 
contraproducente. Aprender a ler não se torna apenas 
a aquisição da habilidade de codificação dos signos, 
mas em instigante ato político de compreensão das 
coordenadas sócio-políticas em que se está mergulhado, 
superando-se  a consciência ingênua, aderida aos 
preconceitos que se antepõem à compreensão.

Ler, nesse sentido original, se torna uma 
tópica política crucial, isto é, significa tangenciar as 
contradições a partir das quais surge a consciência crítica 
e compromissada com a transformação radical. Porque 
somente quando se toca nas contradições das formações 
sociais é que a luta política tem um sentido coerente e 
força transformadora. A questão ‘’o que é se orientar na 
política?’’ emerge crucial e, ao entender que existe uma 
linha de demarcação justa, uma linha justa de definição, 
podemos evitar o diversionismo tão ao sabor do capital 
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financeiro e devolver às formações sociais a orientação 
pela qual os problemas que lhe são congênitos sejam 
abordados e, por corolário, enfrentados corretamente. O 
pensamento, desde que funcional à realidade que aborda, 
pode ser fecundo na transformação da realidade.

Quando Louis Althusser exorta a ler Marx o 
que está em questão? Em que sentido ler Marx se torna 
tarefa que faz a filosofia ser interpelada pelo problema da 
política e da economia? O que se chama retorno a Marx 
não é mais que responder à injunção que, sendo intrínseca 
ao filosofar de Marx, faz da filosofia um lugar em que 
a questão das lutas de classes (no plural analógico) 
não pode ser contornada sem deixar o discurso perder 
a própria aproximação com a realidade? Em Marx, o 
que se vê e de forma premente, muitas vezes de forma 
desesperada, é a disputa pela realidade de tal forma 
que o próprio filosofar, mesmo que se declare alheio à 
dinâmica sócio-política, já revela uma noção precária da 
própria realidade que oculta e, ao mesmo tempo, revela 
essa precariedade a que sucumbiu. 

A injunção, a que o filósofo Althusser não deixa 
de responder e a qual vinculou o seu destino humano, 
envolve a necessidade, em cuja realidade a presença da 
classe operária é fundamental, de repensar o sentido 
genuíno do retorno a Marx. Ou, para citar Zizek, repetir 
Marx. Repetir Marx, nesse sentido, não seria um mero 
recomeço, mas engajar-se no problema que moveu 
Marx, junto a Marx, junto ao que seu texto nos revela, e 
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aos problemas que trouxe, às práticas que desencadeou. 
No prefácio de O capital, Marx assinala que, 

quando se declarava Hegel cachorro morto, passou a 
flertar com a terminologia hegeliana. Não se trata de mero 
flerte porque, como Lenin assertoava, não se compreende 
O capital sem compreender de forma profunda Hegel. 
Justamente, quando se decretava o fim da história e da 
vitória triunfante do capitalismo, Althusser, contra a 
corrente, reivindicava a leitura de Marx. Não apenas 
para dizer que, mesmo com a queda do muro de Berlim, 
o texto de Marx mantém sua importância e vigência, 
mas, sobretudo, para demonstrar que as análises de Marx 
contém um grau intenso de aproximação com a realidade 
e que abdicar de Marx é abdicar da compreensão mais 
penetrante do presente e abdicar de abrir horizontes 
novos para a própria humanidade. 

Figuremos um exemplo: Rosa Luxemburgo, 
no repetir Marx, ao estudar a acumulação primitiva 
do capital, deparou-se com um problema espinhoso e 
ainda carente de estudos: o capitalismo subsume formas 
arcaicas de produção. Quando Marx estudou o tema, 
estudou-o com base na Inglaterra. Estudo limitado mais 
pela intempestividade do tempo do que pelo talento 
miraculoso de Marx. Rosa Luxemburgo logo viu que 
não haveria indústria têxtil inglesa sem a escravidão 
no Sul dos EUA em avanço teórico que o pensamento 
decolonial já tinha, à sua maneira, revelado e a qual 
nenhuma política pode se subtrair sob pena de virar 



- 19 -

PENSAR DESDE A AMÉRICA LATINA: 
A Emergência de Novas Heterutopias

pálida oposição consentida1.  
Nessa injunção é preciso : 1) deixar que o texto, 

sem as sobrecodificações de uma tradição ossificada e 
que serve de obstáculo à exegese correta do textos e dos 
problemas aos quais remete, fale e, ao falar, permita uma 
orientação política mais adequada à cambiante realidade; 
2) que o texto de Marx, ao se inserir na tradição crítica, 
nunca dissocia a questão de tempo-espaço, mas, ao revés, 
coloca-os na dimensão correta de forma que o espaço, 
na medida em que exige o desafio do movimento, da 
velocidade e dos conflitos, para a ser visto como topos 
conflituoso no entrecruzamentos de povos, raças, anseios, 
angústias e, sobretudo, formas de ser e de habitar; 3) que 
em Marx se imiscui de forma fecunda a mais consequente 
voz científica, mas sem deixar de abrigar uma insolente 
paixão política, o que não diminui, ao contrário, faz 
retinir mais vívida a voz científica: 4) que, em Marx, 
o modelo produtivista não é nunca paradigma, pois, no 
estudar as formações sociais, o que se anela é pensar 
novas formas societárias arrimadas no trabalho vivo e 
na existência como manifestação estética e artística – o 
espírito é artesão, diria o mestre de todos nós, Hegel; 
5) que, no texto de Marx e no projeto civilizatório 
que o moveu, se consuma da forma mais plena a ideia 

1.  Sobre a subsunção de formas arcaicas de produção pelo 
capital e sobre o giro descolonizador ver: NASCIMENTO, 
Luis Eduardo Gomes do. Os quilombos como novos nomos 
da Terra: da forma-valor à forma-comunidade. Minas Gerais: 
Dialética, 2020.
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de Edmund Husserl de que o filósofo é o mais alto 
funcionário da humanidade. 

Afirma Althusser2:
“Arquimedes não desejava mais que um ponto 

fixo para levantar o mundo. O tópico marxista designa 
o lugar onde nos devemos bater, porque é nele que se 
luta, para transformar o mundo. Mas esse lugar não é 
um ponto, nem é fixo, é sistema articulado de posições 
orientadas pela determinação em última instância”

Responder a essa injunção é apostar em outra 
civilização para além do equivalente geral. 

2. ALTHUSSER, Louis. Posições. Lisboa: Horizonte 
Universitário, 1977, p.148. 



PARTE 1: O DIREITO COMO 
SEMIÓTICA DE NOVAS 

FORMAS DE SER

A Manfred Frank e a Lauro Campos
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1 . 1  O  R E TO R N O  E S T R U T U R A L I S TA A 
SCHLEIRMACHER: A VIA DAS CIÊNCIAS DO 
TEXTO

Por sempre nos movermos no horizonte de 
concepções prévias, a compreensão se apresenta como 
um círculo no qual as visões são condicionadas. Para 
Gadamer, o círculo hermenêutico não é apenas uma 
relação formal entre o todo e a parte, uma relação 
mecanicista, mas apresenta um nítido sentido produtivo-
material. O círculo hermenêutico se apresenta como 
totalidade em provimento: como a obtenção de um saber 
mais abrangente. Em toda interpretação atua sempre uma 
pré-compreensão como condição de possibilidade. A 
interpretação é estruturada por uma compreensão prévia. 
Na medida em que a interpretação consiste na mediação 
daqueles pré-elementos não corre o risco de sucumbir a 
certo irracionalismo? Como na interpretação verifica-se 
o vir à tona dos elementos prévios da compreensão? 

Gadamer aproxima o tema da finitude 
(Heidegger) e o tema do negativo (Hegel). À finitude 
como a impossibilidade do saber absoluto da história 
é aditado o negativo, não como uma limitação, mas 
como a experiência que abre espaço para um saber 
mais abrangente. A finitude, como o ser-aí mergulhado 
na tradição que lhe acontece, implica a superação 
do historicismo arrimado na crença de um saber 
absolutamente objetivo do histórico. A finitude revela a 
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imersão do ser-aí, a pregnância à tradição que nunca se 
apresenta sob a forma de objeto. A própria imagem do 
conhecimento se modifica. Não é mais figurada como um 
sujeito diante de um objeto, pois, na medida em que o ser-
aí já é histórico, todo sujeito já é ser-em-situação e não 
num estado de sobrevoo a partir do qual pudesse, isento 
das determinações espaço-temporais, apresentar um 
domínio absoluto sobre todas essas determinações. O ser-
em-situação indica que a história nunca será um objeto 
alheio, mas a matéria em que já se detém desde sempre 
o ser-aí.  A finitude enquanto historicidade rechaça tanto 
uma objetividade alienante quanto uma autotransparência 
expressa numa autopossessão completa. 

A finitude, nesse contexto, demanda a crítica da 
fé metodológica de um saber objetivo que pudesse fazer 
da tradição um objeto alheio ao sujeito cognoscente. É 
aqui que emerge o tema da pertença à tradição. Gadamer 
critica a tendência do saber científico que, ao figurar o 
conhecimento como a posição subjetiva em face de um 
objeto, esquece que a tradição já opera tanto no sujeito 
quanto no objeto.  A tradição não é um objeto posto aos 
olhos de um sujeito desenraizado, em pura contemplação. 
Compreender, diz Gadamer, é pertencer ao ser daquilo 
que se compreende. 

A tradição configura-se como instância 
de veracidade. A tradição, como comunidade de 
preconceitos, permite, primeiro, a distinção entre os 
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preconceitos, imbuídos de historicidade, e os juízos 
da subjetividade, espelho deformante. O estímulo da 
tradição permite, segundo Gadamer, separar os bons 
preconceitos dos maus preconceitos. A produtividade 
hermenêutica do círculo hermenêutico tem uma riqueza 
produtiva na medida em que permite destacar um 
preconceito e aferir sua validade histórica. Destacar um 
preconceito não é afastá-lo dos olhos nem depurá-lo 
pela abstração, mas visualizar nele a força operante e 
produtiva da tradição. 

Um dos pontos mais críticos da hermenêutica de 
Gadamer é estabelecer uma linha de demarcação entre o 
preconceito que obscurece a interpretação e o preconceito 
que, ao receber o estímulo da tradição, permite fundar 
um acordo comum. É nesse contexto que Gadamer erige 
a tradição como instância de validação da estrutura 
prévia de compreensão. Na medida em que uma pré-
compreensão se estrutura no estímulo que a continuidade 
histórica proporciona obtém sua validade intersubjetiva. 

A história efeitual significa a força operante do 
passado que faz do tempo não um abismo, mas, pela 
continuidade, reverbera nas compreensões do agora. 
A compreensão não se limita a reproduzir um sentido 
já consolidado no passado, mas à cada situação revive 
e revigora-se na produção de novos sentidos que, não 
obstante, não se desalinham dos sentidos pretéritos. A 
tensão entre o passado e o presente é um desafio para o 
intérprete que, não sendo meramente passivo, também 
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não pode ao alvedrio criar tudo como se fosse tábula 
rasa. A ênfase na tradição implica em compreender a 
subjetividade como espelho deformante.

O problema, como assinala Luigi Pareyson, 
não é a subjetividade em si, mas a subjetividade que se 
mantém fechada e insulada e não se dispõe à alteridade 
da verdade que emerge da historicidade. Gadamer, 
também, nesse ponto, não articula uma interpretação 
adequada de Hegel. É certo que Hegel põe ênfase no 
espírito objetivo, mas não limita a atividade do sujeito 
a uma inserção mecânica na objetividade. Nem a 
objetividade em Hegel deve ser entendida como algo 
alheio à subjetividade. Para Gadamer, Hegel hipostasia 
a subjetividade transcendental de forma que todas 
as operações do conhecimento, em última instância, 
remontam à reflexibilidade da subjetividade. Não parece 
que essa interpretação guarde consonância com o texto 
de Hegel3. 

Gadamer resgata o conceito de preconceito cujo 
destino foi obumbrado pelas tendências do iluminismo.  
O iluminismo propunha a crítica da tradição a qual 
sempre esteve vinculada ao poder factual insuscetível 
de questionamento. Dessa forma, a tradição se identifica 

3.  A interpretação de que a filosofia remonta todo o 
conhecimento às operações da reflexividade do sujeito de 
conhecimento é equivocada. A compreensão de Hegel é que a 
subjetividade, desde que se mergulhe no ritmo da coisa, pode 
alcançar a objetividade e a efetividade do conceito. Longe de 
Hegel de resumir o conhecimento aos meandros da subjetividade 
insulada.



- 27 -

PENSAR DESDE A AMÉRICA LATINA: 
A Emergência de Novas Heterutopias

com a opressão. Para Gadamer, tal perspectiva resulta 
exagerada, pois existe uma legitimidade própria da 
tradição que não se conforma com o poder factual 
dos dominadores. Na linha da analítica do ser-aí de 
Heidegger, Gadamer confere ao conceito de tradição uma 
nova compleição e se lhe atribui a capacidade de legitimar 
as formas de comunhão inseridas na historicidade da 
linguagem. A linguagem passa a ser vista como um 
medium em que opera desde sempre um acordo, uma 
comunidade de pré-juízos. Nessa perspectiva, a tradição, 
em vez de figurar como instância opressiva, passa a ser 
cânone capaz de diferenciar e legitimar as antecipações 
estruturantes da histórica. 

O texto, mergulhado que está na tradição, já está 
imbuído de estruturas prévias que orientam o intérprete. 
Aqui se flagra uma contradição que parece muito mal 
resolvida na teoria hermenêutica de Gadamer. Em 
várias passagens, ressalta a alteridade do texto, isto é, 
que o intérprete deve estar aberto ao que o texto tem a 
dizer, mas, ao mesmo tempo, assevera que somente pelo 
estímulo da tradição, pelo destaque de um preconceito, é 
possível asseverar a legitimidade de uma interpretação. 
Ao se dirigir a um texto, o intérprete não está vazio de 
pressuposições; na verdade, não há interpretação que 
não esteja inserida numa totalidade estruturante, numa 
totalidade de sentido de tal forma que o intérprete não 
encara o texto sem a mediação das estruturas prévias. Não 
obstante, a abertura a alteridade do texto é fundamental 
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para que o intérprete não sobrecodifique o texto, 
impedindo o trabalho do texto. Como Gadamer resolve 
essa antinomia? Para ele, uma antecipação de sentido é 
fundada quando encontra ressonância no texto. Dessa 
forma, é o texto que valida os preconceitos – entendidos 
como estruturas históricas. 

Mas, mesmo ressaltando a alteridade do texto, 
falece a Gadamer a compreensão da linguística moderna 
e seus aportes fundamentais para articular melhor a 
relação entre texto, autor e intérprete. O compreender 
o método como necessariamente alienante talvez tenha 
travado o desenvolvimento mais aprofundado das 
ciências do texto bem como ofuscado a compreensão 
das lições axiais que Schleiermacher antecipou acerca 
do método gramatical. 

Por isso, Gadamer visualiza todo método como 
objetificante, tornando o objeto desvinculado da tradição 
a que pertence. A recusa de toda metodologia parece 
indicar que Gadamer nem sequer coloca o problema. 
Tanto é que mesmo evitando falar em interpretação 
correta, fugindo a toda implicação normativa de regras 
de intepretação, não afirma que, em toda a interpretação 
correta, os conceitos temáticos desaparecem naquilo que 
fazem falar na interpretação? 

A falha do sistema de Gadamer é não situar 
corretamente a relação entre a subjetividade e 
historicidade e atribuir a todo método uma natureza 
reificante. Talvez por isso Gadamer tenha afirmado que 
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os elementos subjacentes que operam na interpretação 
não se tornam conscientes e, mesmo diante de uma boa 
interpretação, desaparecem, comprometendo toda noção 
de método, que constitui elemento fundamental de toda 
hermenêutica. É preciso remarcar que a construção 
de métodos não significa, de per si, reificação do 
conhecimento, mas que a reificação que eventualmente 
possa ocorrer não é algo intrínseco ao genuíno método. 
Outrossim, nem todo método envolve um distanciamento 
alienante da realidade. Assiste razão a Gadamer ao 
afirmar que a pertença à histórica inviabiliza uma 
metodologia que se supõe acima dos condicionamentos. 
Todo conhecimento emerge de seres-em-situação, sendo 
enraizados na história. Não obstante, o fato de estar 
mergulhado na história não significa a impossibilidade 
de um saber objetivo e de métodos científicos dotados 
de objetividade. 

Ainda que não tenha desenvolvido um método, 
Gadamer traz alguns aportes que são essenciais para 
a apreensão de qualquer hermenêutica. A inevitável 
historicidade do ser-aí significa dizer que sempre se está 
no horizonte de uma situação. Desde Kant, o conceito de 
horizonte tem vigência na filosofia alemã. ‘’Horizonte, 
para Gadamer, é o âmbito de visão que abarca e encerra 
tudo o que é visível a partir de um determinado ponto”. 
Se Heidegger,  justamente por estarmos já numa certa 
compreensão do ser, o ser era oculto, Gadamer demonstra 
que a estreiteza do horizonte estar em ver apenas o 
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que é próximo,  limitando-se o âmbito de visão. Por 
isso, a boa interpretação é aquela em que o horizonte 
do intérprete se amplia e se alarga na medida mesma 
em que se movimenta e se abre ao trabalho do texto 
na superação dos obstáculos hermenêuticos. A ideia de 
horizonte também se articula com a dialética da pergunta 
e da resposta que Gadamer vai buscar no historiador 
norte-americano Collingwood. Ao interpelar as ações 
históricas dos agentes, Collingwood afirmava que toda 
ação histórica é a tentativa de responder às perguntas 
que emergem da situação. Ao perguntar a que questão 
os agentes históricos respondiam, é possível identificar 
o sentido histórico de suas ações. Ao incorporar essa 
tese, Gadamer afirma que a obtenção de uma situação 
hermeneuticamente fundada está em propor as questões 
que a própria tradição coloca e que ressoa nos textos. A 
obtenção de um horizonte não significa apartar o que está 
próximo, mas, por meio de um possível distanciamento, 
inseri-lo numa perspectiva mais abrangente. É sempre 
possível alargar o horizonte. 

Para o intérprete, no que se refere ao aspecto 
gramatical, o distanciamento fundamental é a distinção 
entre as associações psicológicas e o significado das 
palavras. Desde Frege, a distinção entre representação 
e significado encontra cidadania na linguística. O 
verdadeiro intérprete suspende as representações 
subjetivas para partilhar em comum com o significado 
sempre de natureza comunitária e não só intersubjetiva. 
Por isso a apropriação privada da linguagem demonstra 
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que o intérprete não partilha da comunidade dos 
intérpretes, alheando-se ao ponto de avocar o direito de 
instaurar a linguagem a partir das próprias representações. 
Toda interpretação correta sempre envolve a participação 
num sentido comunitário. A questão que emerge é porque 
em certos momentos da história e sob que injunções um 
intérprete se arroga o direito de corroer a linguagem 
comum e impor suas representações como se fossem 
intersubjetivas. Marx, em Ideologia Alemã, afirma 
que a linguagem é a consciência prática e exsurge da 
necessidade de comunicação entre os seres humanos. A 
linguagem é desde sempre comunitária.

A reinvenção da hermenêutica passa pela 
recepção estruturalista de Schleirmacher, enfatizando-
se não mais a analítica existencial de Gadamer, mas as 
ciências dos textos na dinâmica concreta das produções 
dos sentidos. Nesse sentido, Schleiermacher, na medida 
em que colocou a necessidade da hermenêutica não no 
acordo prévio, mas na urgência em resolver os ruídos 
de comunicação, sempre esteve atento à necessidade de 
erigir um método gramatical rigoroso capaz de fundar 
critérios para aferição de interpretações corretas e 
idôneas. Não deixa de surpreender que, muito antes de 
todo estruturalismo linguístico, Schleiermacher tenha 
estabelecido as premissas sólidas de uma ciência do texto. 
O retorno a Schleirmacher requer, portanto, superar a 
tradição psicológica com que sua teoria é incorretamente 
divulgada, para situá-la na juntura entre interpretação 
divinatória (autor) e interpretação gramatical (texto) e 
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sua recepção (leitor) numa dialética fecunda e criativa 
em que os sentidos são produzidos de forma objetiva 
e comunitária sem qualquer disseminação corrosiva4. 
Para esse mestre, o falar comum é o remédio contra 
a irracionalidade que pode integrar as subjetividades 
fechadas e crispadas na aliedade5.

1.2 A CONSTITUIÇÃO É O NOME DE QUÊ?

A constituição não é um significante primeiro, mas 
deve ser considerada como tal na medida em que instaura um 
campo de ações linguísticas possíveis. Aqui já se aponta para 
o caráter performático da constituição. A perfomatividade não 
pode ser confundida com um gesto vazio, mas como abertura 
de mundos possíveis. A constituição, como livro, para usar 
Caetano, permite ‘lançar mundos no mundo”.

A constituição não se reduz a uma forma lógica 
desprovidada de materialidade. Há muito se tenta 
equacionar a relação entre normalidade e normatividade. 
Se toda normatividade implica na criação de esquemas 
e categorias, no rastro delas, está a constância de certos 

4.  Friedrich Schleirmacher antecipou todas as conquistas da 
linguística de Saussure.
5.  Aliedade é a suspensão do mundo em voo imóvel e quebra da 
comunidade de comunicação. A aliedade, pois, se apresenta no 
intérprete que impõe ao texto suas representações (subjetivas), 
imaginando-se acima da comunidade e da história. Desenvolvi 
esse conceito com base na poética de Octavio Paz, poeta da 
alteridade e do encontro criativo com o outro. A interpretação 
correta é aquela, que suplantando a aleidade, agasalha a alteridade 
do texto.
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fatos, portadores da normatividade. A normatividade 
ancora-se na faticidade. Essa relação transporta-se para 
dentro da normatividade que, imbuída da faticidade, não 
se mumifica numa racionalidade abstrata e a si, num céu 
de conceitos a priori, nem também se dispersa a ponto de 
uma facticidade qualquer ou construída falaciosamente 
possa corroer a tessitura textual e intertextual do direito.

A faticidade juridicamente relevante é aquela 
que a normatividade agasalha, não uma suposta opinião 
publicada por órgãos de imprensa comprometidos com 
as classes dominantes. A dialética entre norma e fato não 
deve ser operacionalizada para que haja uma corrosão do 
texto nem para produzir uma normatização apócrifa dos 
fatos, como diz Müller, mas, para permitir que o trabalho 
do texto, que se dá no insterstício do sujeito e do objeto, 
se produza superando os obstáculos hermenêuticos numa 
espiral interpretativa voltada à produção de sentidos 
partilháveis no comum6.

A constituição como evento se revela como 
poesia, isto é, como indicação não de um dado 
naturalizado, mas como abertura a mundos possíveis. A 
constituição, como ato simbólico, é a tentativa de superar 
contradições, por isso não se enrijece em significados 

6.  MÜLLER, Friedrich. O novo paradigma do direito: 
introdução à teoria e metódica estruturantes. Rio de Janeiro: 
Revista dos Tribunais, 2013. É preciso entender a normatização 
apócrifa em sentido mais amplo do que proposto por Müller. No 
processo penal, a apropriação privada da linguagem permite que 
fatos atípicos sejam qualificados como típicos, isto é, permite a 
normatização apócrifa dos fatos. 
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fixos nem se dispersa em sentidos frouxos, mas abre 
um campo analógico em que a luta pelos sentidos se 
produz.

Manter acessa a gênese da constituição é crucial 
para preservação do sentido literal possível. Na medida 
em que o texto se produziu no trabalho coletivo e social, 
nele mesmo, na sua visibilidade mesma, está presente 
a luta de várias gerações, lutas tingidas de sofrimentos 
intensos, de gritos e martírios do povo, das ‘raças’ 
lançadas em zonas de não ser. Como ler a constituição 
sem ver no seu rastro as expectativas frustradas dos 
povos negros e indígenas? A constituição não encobre o 
outro, mas, por força da instauração de uma discordância 
concórdia, permite que o outro negado mostre seu rosto 
histórico. É o seu sentido. Não obstante, a colonialidade 
do poder impede que a constituição seja, como diz um 
escritor edificante, um novo começo. De que começo 
se trata? Existe um começo? Como falar de começo 
sem atentar para uma tradição fundada na exceção e na 
violência? Como falar de começo sem atentar para a 
necessidade de remover os obstáculos hermenêuticos ao 
fazer da Constituição?

Na modernidade periférica, fendida em espaço 
de ser e espaço de não-ser, a igualdade, mesmo a formal, 
não se concretiza, e uma antinomia gritante se apresenta: 
a declaração formal de igualdade e práticas violentas de 
exclusão territorial, física e simbólica. Eis uma antinomia 
que mostra o nosso começo: nos territórios nutridos pela 
mais-valia, a lei; nos territórios explorados, a violência 
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mais bruta.
A colonialidade, diz Fanon, compartimenta o 

espaço, grava os seres de acordo com a cor da pele, 
submete-os a uma exclusão perversa e não demonstra 
racionalidade: é um exercício de poder no estado bruto.

É preciso retomar com vigor a ideia de Müller 
de que a textificação é faca de dois gumes que pode ser 
canalizada tanto para a colonização dos sentidos quanto 
para construção correta dos sentidos sempre aberta à 
alteridade. Como interpretar o enunciado de Muller 
de que os textos se vingam? Invocamos aqui Engels, 
discípulo fiel de Hegel, que, no Anti-Durign, afirma: 
“Os proletários colhem a burguesia pela palavra: é 
preciso que a igualdade exista não só na aparência, que 
não se circunscreva à orbita do Estado, mas que tome 
corpo e realidade, fazendo-se extensiva a vida social e 
econômica.”7

Colher a constituição pela palavra significa 
estabelecer uma relação dialética entre experimentação 
e interpretação: instaurar, lembrando André Jean-
Arnaud, uma prática jurídica social entendida como a 
“atividade social que, quando confrontada ao processo 
de produção material e ao princípio de luta de classes, 
procura transformar as relações sociais regidas pelo 
direito em vigor.”8

7.  ENGELS, Friedrich. Anti-duhring. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1979, p. 89
8.  ARNAUD, André-Jean. O direito traído pela filosofia. Porte 
Alegre: SAFE, 1991, p. 163.



Luiz Eduardo Gomes do Nascimento

- 36 -

Se a colonialidade se opõe à emergência do 
trabalho do texto enquanto instância que se exprime para 
além do subjetivismo e do objetivismo, devemos repetir 
o gesto de Espinosa. No tratado teológico-político, diante 
da apropriação privada da interpretação bíblica, instaura 
um conflito de interpretação9 ao criar um método que 
permita a qualquer um encontrar, no trabalho do texto, 
o falar comum em que se estriba a produção dos sentidos.

O processo de interpretação e o processo de 
controle da aplicação do direito não pode ser limitado 
às instâncias de poder que, não raro, desgarram-se da 
razão, comum e necessária, e sobrecodificam sentidos 
hegemônicos sobre o texto.

Nesse cruzamento, o direito é interpelado pela 
política. No Brasil, é preciso, mais do nunca, insistir 
na distinção, desenvolvida com Jacques Ranciere, 
entre poder e política. Existem duas formas de contar a 
comunidade. A primeira só conta os grupos construídos 
e erigidos por diferenças de nascimento, raça e gênero 
e de funções e lugares que constituem o corpo social. 
A segunda envolve a parte de parte alguma, a inscrição 
política dos não contados10. O poder colonial é uma 

9.  Sobre o conflito de interpretação consultar: NASCIMENTO, 
Luis Eduardo Gomes do. As antinomias do direito na 
modernidade periférica. Paulo Afonso: SABEH, 2018. 
Nesse livro, dentre tantas novidades, inaugura-se, no Brasil, 
a hermenêutica jurídica analógica como forma de combater 
a afasia linguística que nos assola hoje.
10.  RANCIÈRE, Jacques. Nas margens do político. Lisboa: 
KKYM, 2014, 146-7.
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engrenagem do primeiro tipo. Nessa lógica, os lugares 
estão previamente determinados pela ascendência 
de forma que toda a institucionalidade é parasitada, 
vergando-se aos interesses das classes dominantes.

Para superar isso, somente colhendo a 
constituição pela palavra, isto é, pela torção político-
hermenêutica que coloque o comum acima da branquidão 
como propriedade.

1.3 HOJE, VOTAR É UM GESTO VAZIO

Cada vez mais as eleições obedecem a uma 
lógica similar à da competição no mercado. As eleições 
são um mercado cuja mercadoria é Poder. Os partidos-
mercadorias só possuem o único programa de repartir os 
cargos e as benesses que o acesso ao poder proporciona.

O filósofo francês Alain Badiou tem enfatizado 
que a democracia em sua forma atual comporta 
duas ordens de corrupção: a corrupção empírica (as 
roubalheiras, infelizmente quase que cotidianas) e a 
corrupção da forma-democracia que existe para manter e 
preservar a lógica do mercado, convertendo os governos 
em verdadeiros fundos de capital. Bastar lembrar as 
crises dos bancos em que todos são convocados a salvá-
los, suportando arrojos sufocantes.

Dentro dessa  lógica, o voto, tido pelos cientistas 
políticos como uma arma de transformação ou como 
a manifestação mais plena da cidadania, se torna um 
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verdadeiro gesto vazio.  Típica manifestação de uma 
escolha forçada em que só se pode escolher a opção 
‘certa’, isto é, a opção imposta. Como a escolha já 
foi decidida de antemão (o candidato do capital) resta 
um gesto vazio em que fingimos escolher o que nos 
impuseram goela abaixo com o tempero de ilusões 
constitucionalistas.

A linguística ensinou que todo ato de 
comunicação é reflexivo na medida em que a fala 
humana, além da mensagem que veicula, afirma o pacto 
entre os interlocutores. Assim, o voto que apresenta 
superficialmente uma faceta de liberdade implica no 
consentimento (implícito) à lógica que domina a forma-
democracia.

Agora que a democracia virou uma opinião 
autoritária, é preciso ter a coragem de se reservar o 
direito de questionar seus limites, não para regressar às 
ditaduras de doridas lembranças, mas para radicalizá-la, 
isto é, arrancá-la do influxo do poderio das oligarquias.

E o primeiro passo é não se anestesiar com a mera 
possibilidade do voto que hoje mais do nunca significa 
veto. Veto de quê? Veto da possibilidade verdadeira de 
escolher. Vale a pena citar Jean Baudrillard: “Ação ou 
exação? O voto, os abaixo-assinados, a solidariedade, 
a informação, os direitos humanos, tudo isso vos é 
suavemente extorquido sob forma de chantagem pessoal 
ou publicitária”
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1.4 POR QUE O SEMIPRESIDENCIALISMO É 
ANTICONSTITUCIONAL NO BRASIL?

A Dom Pedro Casaldáliga
"Se alguém pudesse ser um pele-vermelha, 

sempre alerta, cavalgando sobre um cavalo veloz, 
através do vento, constantemente sacudido sobre a terra 
estremecida, até atirar as esporas, porque não fazem 
falta esporas, até atirar as rédeas, porque não fazem falta 
rédeas, e apenas visse diante de si que o campo era uma 
pradaria rasa, teriam desaparecido as crinas e a cabeça 
do cavalo."

Franz Kafka
Todo debate de índole constitucional deve 

partir, por razões de segurança jurídica e fidelidade ao 
projeto constitucional, do texto e de suas interações 
estruturais. Conforme salientei, alhures, a interpretação 
constitucional comporta três níveis: o textual, o estrutural 
e o histórico. O texto, na medida em que é um vir-a-ser-
mundo, traz em bojo a estrutura de sua própria leitura11. 

Em razões das várias crises político-econômicos 
por que passa a nação, vez ou outra, uns publicistas- que se 
arrogam a condição de mentores do país- propõem, contra 
o texto e contra o intertexto constitucional, a inserção, no 
nosso sistema político, do semipresidencialismo. 

A ideia, para citar Nietzsche, confunde causa e 

11.  Afronta o fundamento maior da República- a Soberania 
Popular;
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efeito. Todos os problemas políticos brasileiros emanam 
da autorreferência do poder político que, na incapacidade 
de deliberar e resolver os problemas coletivos, reduz 
a dinâmica parlamentar à repartição mesquinha de 
benesses e prestígio. A política – que é um ofício nobre- 
vira simplesmente uma prática de repartição colonial de 
interesses comezinhos e anti-republicanos. 

Para ocultar tais mazelas, forjam-se termos 
os mais frágeis do ponto de vista teórico tais como 
presidencialismo de coalização, verdadeira noção de 
desorientação e, por corolário, ofusca o problema em 
vez de esclarecer. Na verdade, são termos sem qualquer 
conteúdo científico e que não merecem nem ser 
mencionado na medida em que não passam de ideologia 
da mais simplista possível12.  

D u a s  n o t a s  t é c n i c a s  s o b r e  o  t a l 
semipresidencialismo:

Reza o parágrafo único do art. 1 da CRFB:

“Parágrafo único. Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.”

É de hialina clareza que o mandato político, 
qualquer que seja, emana da vontade popular e não de 
interposta instituição ou pessoa. Fica evidente a esfuziante 
anticonstitucionalidade do semipresidencialismo13. É 
12.  O Presidencialismo é cláusula pétrea e, portanto, integra o 
núcleo imodificável da constitucional;
13.  NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. As antinomias 
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importante remarcar que a expressão ‘’diretamente’’ se 
refere às formas de manifestação direta da soberania 
como plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular, 
não agasalhando qualquer interpretação que indique a 
possibilidade de intermediação entre o voto do povo e a 
produção dos mandatos políticos. A relação entre o povo 
e os mandatários se dá mediante o voto e não por vias 
transversas (nível textual).

No nível estrutural, verifica-se que, no âmbito 
do que Pontes de Miranda denominou princípios 
sensíveis, tem-se o sistema representativo e a autonomia 
do Poder Executivo. É de compreensão basal que o 
semipresidencialismo não se compadece nem se coaduna 
com o sistema representativo (nível estrutural). 

Reza o art. 34 da CRFB:

Art. 34. A União não intervirá nos Estados 
nem no Distrito Federal, exceto para:
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos 
Poderes nas unidades da Federação;
VII - assegurar a observância dos seguintes 
princípios constitucionais: forma republicana, 
sistema representativo e regime democrático;

Os princípios sensíveis, conforme o gênio de 

do direito na modernidade periférica. Paulo Afonso: SABEH, 
2018;
Ver nosso: https://lavrapalavra.com/2021/04/12/da-
metodologia-juridica-na-producao-e-na-interpretacao-do-direito-
estudo-de-um-caso/
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Pontes de Miranda, são aqueles que, sendo inerentes à 
identidade da constituição, não podem ser retirados sob 
pena de se deformar o projeto constituinte originário. 
O sistema representativo e a autonomia do Executivo 
informam de forma indelével à ordem constitucional 
hodierna, podendo ser alterados somente por outra 
constituinte.

No núcleo imodificável da constituição, inserto 
no § 4º do art. 60 da CRFB, consta a presença indisfarçável 
do sistema representativo e do voto inalienável, o que, 
numa leitura intraestrutural do dispositivo, deixa fora 
de dúvida que o sistema de governo adotado pelo 
constituinte é o Presidencialismo. É curial que nenhuma 
proposta com tendência- é de tendência que se trata- a 
abolir o presidencialismo  não pode sequer ser objeto 
de deliberação.14

Do ponto de vista histórico, a única vez que 
inseriram o semipresidencialismo foi para manietar 
a vontade popular nos idos de 1961 para suprimir 
o poder do presidente popular e trabalhista João 
Goulart, evitando-se o acicate das reformas de base que 
ensejariam a mudança socioeconômica do país. Tanto 
que deflagraram o golpe militar (nível histórico). Enfim, 

14. A diferença entre inconstitucionalidade e 
anticonstitucionalidade é essencial em países de modernidade 
periférica. Zagrebelsky, em El Derecho Dúctil, traz essa 
importante distinção e que deve ser desdobrada com mais vagar. 
A anticonstitucionalidade demonstra um pendor deliberado em 
frustrar a constituição.
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o Poder Executivo integra a unidade da constituição15.
De que o Brasil precisa é de real democracia, 

retirando da oligarquia o monopólio da política e da 
vida. E que os publicistas cumpram o seu papel sem 
apropriação privada da linguagem. 

Na cena final do filme - Deus e o Diabo na 
Terra do Sol - do genial baiano Glauber Rocha, Corisco 
alvejado, rodopia no ar, tomba e lança o grito  “mais 
fortes são os poderes do povo’’; o grito alteia-se, 
reverbera, retine, reluz e se eterniza da mesma forma 
que a arte ultrapassa a individualidade que a concebe.

Fortes também são os poderes do conhecimento 
e o povo partilhará do sabor de saber-se livre. 

1.5 UMA NOTA SOBRE A QUESTÃO DO MARCO 
TEMPORAL E A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS DOS 
POVOS ORIGINÁRIOS

15.  Conforme Jurisprudência inaugurada pelo Eminente Jurista 
e Ministro do STF Marco Aurélio, no caso de tramitação de 
projeto que fere cláusula pétrea cabe mandado de segurança 
preventivo a ser impetrado por parlamentar com escopo de 
garantir o devido processo legislativo e sustar a tramitação (MS 
22183/DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
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Ao humanista DALMO DALLARI
A interpretação do direito, na modernidade 

periférica, corre o risco de ser sobrecodificada pela 
colonialidade do poder que, no plano da linguagem, 
envolve a possibilidade de colonização dos sentidos 
comunitários e objetivos dos textos pelas representações 
subjetivas e ideológicas dos intérpretes. No contexto em 
que a colonialidade do poder se apresenta subjacente às 
práticas interpretativas, pode acontecer a distorção da 
analítica normativa com o objetivo de revestir de aparente 
legalidade interpretações absurdas que constituem 
atentados graves à ordem jurídica, sempre articulados 
para promover os interesses das classes dominantes em 
detrimento do sentido textual, intertextual e histórico 
do direito vigente. 

Quanto à analítica jurídica, o jusfilósofo Lourival 
Vilanova, de forma profícua, estabeleceu que todas as 
normas têm quatro âmbitos de validade: 1) o pessoal; 2) 
o temporal; 3) o material e 4) o espacial.16 

A semiologia jurídica demonstrou que é possível, 
por meio da apropriação privada da linguagem, alterar 
os âmbitos de validade da norma com o objetivo de 
atingir situações, fatos e pessoas que estavam fora do 
16.  A importância da Arquitetônica Jurídica Analógica decorre 
da necessidade de articular as categorias epistemológicas que 
ensejam a aplicação segura do direito. Sobre os três níveis da 
interpretação jurídica, ver o capítulo I; sobre a colonialidade 
do poder como obstáculo hermenêutico à eficácia das normas 
constitucionais, ver o capítulo 2 e 8, ambos do livro “As 
antinomias do direito na modernidade periférica. Paulo Afonso: 
SABEH, 2018.
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alcance do espectro normativo ou limitar ou suprimir 
indevidamente um direito consagrado mediante a 
inserção de notas ou características que, não integrando 
a norma, são embutidas por meio de falácias criando-se a 
impressão epidérmica de que aqueles elementos imantam 
as normas quando são impostos pelo intérprete, afetando-
se a consistência interna do direito para produzir efeitos 
externos prejudiciais a determinados grupos.

No caso das normas que reconhecem os direitos 
dos povos originários, as normas da constituição 
vigente – inscritas no art. 231- se referem sempre às 
terras tradicionalmente ocupadas e aqui o advérbio 
tradicionalmente, pelo seu teor literal, indica, clara 
e evidentemente, as terras que originariamente já 
são ocupadas pelos povos originários.  O âmbito de 
validade temporal das normas do art. 231 remonta ao 
que originariamente pertence aos povos originários, 
inexistindo, no texto normativo, qualquer modulação 
temporal limitada ao marco específico da data da 
promulgação da constituição de 1988 ou outro marco 
ligado àquela  data.

A validade temporal das normas consagradoras 
dos direitos territoriais dos povos originários não tem 
qualquer relação com o marco temporal a partir da 
promulgação da constituição – 5 de outubro de 1988- 
ou com qualquer outro critério vinculado àquela  data. 
Inserir um marco ad hoc atropela o texto constitucional, 
altera o âmbito de validade temporal das normas referidas 
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e vulnera a força normativa da constituição. 
A questão é ainda mais grave quando é público 

e notório que a questão  dos registros de propriedade no 
país sofre de absoluta falta de transparência e é questão  
pendente e padecente de atuação escorreita pelo Estado. 
A economia do projeto de lei 490/2007 mal disfarça 
que, valendo-se dessa indeterminação, a falaciosa 
noção de marco temporal objetiva expropriar as terras 
dos povos originários. O projeto de lei não passa pelo 
cotejo constitucional e constitui afronta aos três níveis 
básicos da interpretação jurídica, quais sejam: o textual, 
o estrutural e o histórico.

A metodologia jurídica permite identificar as 
interpretações que se inserem no arco hermenêutico 
-as possibilidades interpretativas legítimas – e as que, 
mediante a colonização dos sentidos, inserem notas ou 
aspectos alheios à tessitura textual da norma, criando-se 
novos textos, confundindo-se a atividade interpretativa – 
do judiciário – com a criação jurídica-legislativo. 

Conforme salientava Pontes de Miranda, a 
topologia das normas – o lugar em que estão inseridas- 
pode servir de norte para a interpretação. Nos Atos das 
Disposições Transitórias Constitucional consta regra 
sobre a demarcação das terras indígenas, a saber: “Art. 
67.  A União concluirá a demarcação das terras indígenas 
no prazo de cinco anos a partir da promulgação da 
Constituição”. 

A questão da demarcação, portanto, se insere no 
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direito constitucional transitório que visa a estabelecer 
uma continuidade segura entre o passado anterior à 
constituição e o futuro de tal forma que o indigitado 
marco temporal vinculado à promulgação da CF de 88 
vulnera, além do art. 231, o direito transitório e se revela 
como um sofisma destinado não só a restringir, mas 
também a suprimir os direitos dos povos originários por 
meio da desfiguração do direito vigente. 

Causa pasmo que, após quase 33 anos, a 
norma do art. 67 voga no limbo jurídico das normas 
desprovidas de eficácia jurídica. Mas sempre é tempo 
de colher a constituição pela palavra e fazer valer sua 
força normativa.17

1.6 DA APROPRIAÇÃO PRIVADA DA LINGUAGEM 
À ACUMULAÇÃO PRIMITIVA DO CAPITAL 

17.  O caráter performativo da constituição não se confunde 
com gesto vazio, mas serve para enfatizar a necessidade de 
engajamento social no uso público da razão e do intérprete 
na comunidade de comunicação instaurada pela constituição, 
realizando de forma objetiva os sentidos comunitários nela 
talhados. É o que o filósofo espanhol André Ortiz chama de 
hermenêutica da implicação em que a subjetividade do intérprete 
que, em vez de se fechar, abre-se à historicidade objetiva do texto. 
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“O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta 
de classes’’

Mikhail Bakhtin (Volochínov)

A hermenêutica filosófica de índole gadameriana 
reduz o ser à linguagem. O ser a ser compreendido é 
linguagem- eis a divisa mais forte dessa corrente. Aposta-
se que, na linguagem, adensa-se toda a historicidade da 
tradição ancorada no acordo comunitário. A redução de 
toda ontologia- teoria do ser enquanto ser- à linguagem 
é, deveras, idealista, mas ao mesmo traz em relevo 
o papel que a linguagem cumpre na dinâmica da 
sociedade. O semiólogo russo Mikhail Bakhtin traz 
aportes mais dialéticos e demanda o estudo dos signos 
na materialidade concreta e diante e dentro da correlação 
de forças. Como afirma, se a linguagem é indiferente às 
classes, por sua vez, as classes não são indiferentes à 
linguagem. 

No plano jurídico, a forma com que o legislador 
plasma as leis e o papel crucial no uso da linguagem 
cumpre papel decisivo e merece atenção de toda 
comunidade. Pode-se afirmar que, na técnica legislativa 
de construção dos documentos normativos, estabelece-se 
a verdadeira refrega pela produção dos sentidos e quem 
produz os sentidos detém todos os elementos para forjar 
a política de uma nação. A própria colonização inicia-se 
pelo poder de designar, de dar nomes, por isso, é um 
risco fatal a uma sociedade o monopólio da produção dos 
sentidos pelos agentes coloniais do império. A questão 
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é mais premente quando se percebe que toda legislação 
a ser produzida deve instaurar sentidos equivalentes 
ao texto constitucional. Dessa forma, a legislação não 
pode ser vista como ancilar à constituição, mas como 
concretização dos sentidos analógicos da constituição. 
Nos ensina a experiência que uma constituição, por 
mais avançada que seja, não se realiza se não houver 
uma legislação ulterior que se lhe desdobre e se lhe dê 
efetividade. Não se deve descurar das produções das 
leis como continuação e como efetivação do projeto 
constitucional.

Assim como o interprete pode atribuir sentidos 
alheios à moldura analógica da norma, embutindo 
sentidos estranhos ao sentido literal, apropriando-se 
da lei, na legislação também é possível pela redação 
deliberadamente anticonstitucional entabular outra 
modalidade de apropriação privada da linguagem. 
Noutras palavras, é possível promover a apropriação 
privada da linguagem pelo ato de legislar, discrepando-se, 
distorcendo-se, anulando-se os sentidos constitucionais.

Ao regulamentar a questão ambiental, a 
constituição traçou critérios qualitativos que condensam 
de forma plena a concepção da sustentabilidade, que deve 
ser entendida como manutenção salutar do metabolismo 
ser humano e natureza para as gerações atuais e futuras. 

Estabelece o art. 225 da CRFB o direito ao meio 
ambiente equilibrado, o qual deve ser estruturalmente 
vinculado às balizas objetivas que caracterizam a 
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função social da propriedade. Articula-se a proteção 
do meio ambiente ao cumprimento da função social da 
propriedade. As notas definidas no art. 186 da CRFB 
para a efetivação da função social da propriedade são:

•	Aproveitamento racional e adequado;
•	Utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente;
•	Observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho;
•	Exploração que favoreça o bem-estar dos 
proprietários e dos trabalhadores;

Tais balizas necessitavam de desdobramentos e, 
no fazer os detalhamentos, esses elementos foram, por 
meio da legislação infraconstitucional, desvanecidos, 
esfumados e desnaturados de tal forma que se pode 
afirmar que o texto foi submetido a uma espécie de 
revogação pela lei inferior. É preciso cuidar da produção 
dos sentidos. Só para criar a imagética adequada: lançar 
um número de animais em certa propriedade, por si só, 
configuraria cumprimento social da propriedade de forma 
a favorecer o latifúndio e o avoengo coronelismo.

A lei 8.629/93 estabelece como aproveitamento 
regular:

Art. 6º Considera-se propriedade 
produtiva aquela que, explorada 
econômica e racionalmente, atinge, 
simultaneamente, graus de utilização 
da terra e de eficiência na exploração, 
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segundo índices fixados pelo órgão 
federal competente.

§ 1º O grau de utilização da terra, para 
efeito do caput deste artigo, deverá ser 
igual ou superior a 80% (oitenta por 
cento), calculado pela relação percentual 
entre a área efetivamente utilizada e a 
área aproveitável total do imóvel.

§ 2º O grau de eficiência na exploração da 
terra deverá ser igual ou superior a 100% 
(cem por cento), e será obtido de acordo 
com a seguinte sistemática:

I - para os produtos vegetais, divide-se 
a quantidade colhida de cada produto 
pelos respectivos índices de rendimento 
estabelecidos pelo órgão competente do 
Poder Executivo, para cada Microrregião 
Homogênea;

II - para a exploração pecuária, divide-se 
o número total de Unidades Animais 
(UA) do rebanho, pelo índice de lotação 
estabelecido pelo órgão competente do 
Poder Executivo, para cada Microrregião 
Homogênea;

III - a soma dos resultados obtidos na 
forma dos incisos I e II deste artigo, 
dividida pela área efetivamente utilizada 
e multiplicada por 100 (cem), determina 
o grau de eficiência na exploração.
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Veja-se que, conforme define o incisivo II do § 
º 2 do art. 6 da indigitada lei, a quantidade do rebanho 
define o aproveitamento regular, frustrando a expectativa 
constitucional. Trata-se de um caso de apropriação 
privada da linguagem por intermédio da legislação. 

O projeto de lei 2633 segue o mesmo curso, pois, 
apropriando-se da linguagem, esporeia a acumulação 
primitiva do capital, suprimindo a base fundiária dos 
povos originários e dos camponeses. É condição básica 
de reprodução do modo de produção capitalista a 
contínua acumulação primitiva do capital- dizia Marx, 
esse funcionário da humanidade. O capitalismo não 
abdicará, sem resistência, da retirada da base fundiária 
dos povos originários. 

Não há apropriação das terras dos povos 
originários sem a apropriação privada da linguagem. 
Consoante afirma Bakhtin:

 Toda refração ideológica do ser em 
processo de formação, seja qual for a 
natureza de seu material significante, é 
acompanhada de uma refração ideológica 
verbal, fenômeno obrigatoriamente 
concomitante. A palavra está presenta 
em todos os atos de compreensão e em 
todos os atos de interpretação18

18.  BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 
São Paulo: Hucitec, 2010, p.38
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É preciso estar atento para evitar que, sob 
o pretexto de regulamentar a constituição, opere-se 
rarefações ideológicos verbais, aniquilando-se os 
sentidos comunitários que a constituição homizia e, 
por sua existência mesma, instaura nos momentos de 
armistícios sociais.

1.7 DO DILEMA INTERPRETATIVO E A NASCENTE 
DA ANALOGIA

Kelsen, no seu clássico “Teoria Pura do Direito”, 
apresenta a famosa metáfora de que o direito a aplicar é 
uma moldura em que várias interpretações são possíveis. 
Acrescenta que o ato de aplicar o direito é sempre um 
ato de vontade e que a questão de saber qual é, dentre 
as várias possibilidades que se apresentam dentro da 
moldura, a escolha correta não concerne à ‘ciência 
jurídica’, mas à política do direito.

Como Kelsen postula o critério metodológico 
da pureza que implica na exclusão dos dados políticos 
da ciência do direito, incumbe a essa  simplesmente 
reconhecer a plurivocidade da norma e que a tentativa 
de encontrar uma única resposta justa é vã e é expressão 
da ideologia da segurança jurídica.

Com tais assertivas Kelsen nomeou o problema 
sem resolvê-lo. Afirmar que interpretar é um ato de 
vontade (“Eu quero”) e não um ato de cognição (”Eu 
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Penso”), significa reconhecer que interpretar é um ato 
arbitrário e, por isso, insuscetível de controle racional.

Aqui kelsen rende-se a Hobbes que, no Leviatã, 
deu expressão jurídico-política ao brocardo latino 
“auctoritas non veritas facit legem” (A autoridade, não 
a verdade, faz a lei).

Certa vez fiz um exame e perguntei o que 
garantia a legitimidade das decisões judiciais. Um aluno 
me surpreendeu ao responder que era a assinatura do 
juiz.  Quando fui entregar o resultado, fiz-lhe algumas 
indagações e ele, peremptório, disparou: como interpretar 
é uma questão de poder e não de saber, o juiz, investido da 
jurisdição, ao assinar impõe a sua vontade travestida de 
vontade estatal. No fundo, a posição do aluno nada mais 
era de que o desenvolvimento da teoria de Kelsen que 
se coloca no extremo oposto da concepção tradicional 
da interpretação.

Se a hermenêutica tradicional via o juiz como 
boca da lei cuja atividade se limitava a encontrar o 
pensamento do legislador, a concepção kelseniana, 
reconhecendo a plurivocidade da norma, implica um 
voluntarismo irracionalista sem qualquer controle. É 
nesta encruzilhada que nos cabe pensar a hermenêutica 
jurídica e resolver este espinhoso problema.
1.8 DA CRÍTICA À DOGMÁTICA E UMA NOVA 
CRIMINOLOGIA

Ao identificar a norma (estatal) como única 
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expressão do jurídico, a dogmática se limita ao estudo 
dos dados normativos positivados, apartando-os da 
realidade sócio-política, apreendendo do fático apenas o 
que é colhido pelas categorias abstratas com que trabalha.

A dogmática formaliza o direito, desprende-os 
dos germes políticos que o obsedam. É um saber, diria 
Baudrillard, que empreende próteses, pois narra o social 
na total transparência de uma unidade harmônica e feliz, 
negando as divisões e os conflitos sociais. Desintegra, 
portanto, a realidade social para reconhecer apenas os 
esquemas e fórmulas simplicistas elaboradas a partir das 
normas. O jurista como geômetra reduz a dogmática ao 
estudo das estruturas lógicas do jurídico, sem se importar 
com os conteúdos das normas.

As próteses do saber dogmático revelam-se 
nas imagens fabuladoras do direito, apresentado desde 
nascentes nobres e tranquilas o direito como promotor 
do bem comum e redutor do arbítrio. O direito como o 
grande Pai protetor, como fundador dos valores mais 
nobres: ordem, segurança e justiça.

Daí que a ‘realidade jurídica’ é engendrada pela 
narração ‘feliz’ dos juristas. A dogmática narra o direito 
e o social. Narrando o direito, tenta salvaguardar sua 
função política (mesmo ilusória) de realizar o êxito do 
bom governo. Propala que as expressões normativas, 
sobre serem expressão da vontade geral, são exteriores 
aos conflitos e, portanto, constituem o universo do neutro,  
da igualdade e da liberdade. Como assinala Jean-Pierre 
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Faye, a narração é essa função fundamental e como 
que primitiva da linguagem que, carregada pela base 
material das sociedades, não apenas toca a história, mas 
efetivamente a engendra.

 A dogmática narra o direito penal como visando 
a proteger os bens jurídicos mais importantes, garantindo 
a condições de existência da sociedade. Subjacente a 
essa visão está a ideologia da defesa social que conduz o 
jurista (ingênuo) à crença no papel relevante do seu saber 
como forma de proteção das condições de existência da 
sociedade. Ao admitir, sem reflexão, a unidade do social-
histórico, ignora que, enquanto existir conflito, o nódulo 
central não é a defesa social, mas a ampliação do espaço 
social dos cidadãos.

Postular a unidade é uma tática simplista que 
engendra conformismo e, como diz Alessandro Barata, 
uma irrefletida sensação de militar do lado justo.

No caso da dogmática penal, alimenta-se a 
convicção de que a lei penal se aplica igualmente a 
todos (isonomia) e que a lei proporciona a certeza e a 
segurança, expurgando-se, desse modo, o capricho do 
intérprete (legalidade). Assim, ao defender acriticamente 
tais postulados, os juristas colaboram decisivamente com 
o engessamento do social-histórico.

O ‘idealismo’ da dogmática deveras constitui um 
grande obstáculo epistemológico e sua superação é de 
substancial relevância para fundar uma dogmática mais 
rica e comprometida com a democracia.
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Daí a relevância de empreender um verdadeiro 
corte epistemológico na linha de Althusser ao trazer para 
o plano do saber a luta de classes. Se a filosofia é a luta 
de classe no plano teórico, requer-se que o rigor do saber 
novo se erija contra a filosofia espontânea que naturaliza 
a dominação e cuja natureza ideológica implica numa 
relação imaginária dos sujeitos sociais com as condições 
reais de sua existência.

Somente com esse corte, poderemos encontrar 
as coordenadas que permitam um saber vocacionado à 
transformação e que, invertendo a lógica ideológica, 
possa, ao interferir no imaginário, afetar profundamente 
o real.

Foi Brecht quem nos exortou a liquidar as antigas 
ideologias e a teorizar o saber novo que possa ajudar no 
avanço da democracia radical.

1.9 DA METODOLOGIA JURÍDICA NA PRODUÇÃO 
E NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO: UM ESTUDO 
DE CASO 

Ao Pernambucano Lourival Vilanova, jusfilósofo 
e lógico universal e a Evo Morales, líder inconteste da 
liberação latino-americana.

A discussão acerca da especificidade da ciência 
jurídica envolve a necessidade de estabelecer um critério 
de demarcação entre a ciência jurídica e as demais 
ciências sociais: trata-se da busca de um critério rigoroso 
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que, conferindo especificidade à ciência jurídica, permite 
a sua distinção em face das outras ciências sociais. 
A discussão não é ociosa e não se reduz aos aspectos 
epistemológicos que normalmente são enfatizados. Ao 
buscar estabelecer uma metodologia própria ao direito, 
depara-se com o problema de demarcação do que entra 
e do que não entra para o âmbito do direito. Ou seja: 
da definição estrita e segura do código lícito-ilícito. O 
direito opera, consoante a lógica jurídica desenvolvida 
por Carlos Cossio, por meio do código lícito-ilícito19. 

A indistinção entre os polos do código em que 
funciona o direito permite a qualificação errônea de 
fatos, normatizando-os de forma apócrifa, ensejando 
insegurança jurídica e graves injustiças, amesquinhando, 
conforme disse Montesquieu em algum lugar, a paz 
necessária que envolve a certeza de que ninguém será 
objeto de ações arbitrárias. 
19. O jusfilósofo argentino Carlos Cossio, ao assinalar que a nor-
ma jurídica é um juízo disjuntivo, abarcando tanto a ação nos lin-
des da licitude (endonorma) e da ilicitude (perinorma), remarcou 
que o direito funciona a partir do código lícito-ilícito enquanto 
Kelsen enfatizou o aspecto do ilícito como característico do ju-
rídico. Sobre os avanços lógicos de Cossio ver , com especial 
aproveitamento, a obra magistral de jurista baiano: MACHA-
DO NETO, A.L. Teoria geral do direito. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1966, das páginas 31 a 69. No caso, as propostas de 
contrato- que não se consolidaram- ocorreram nos marcos da li-
citude (endonorma), como veio a ser reconhecido pela 8ª Turma 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de nº 1076258-
69.2016.8.26.0100.
Cossio, com base no existencialismo, afirmava que o pressuposto 
de todo ordenamento é a liberdade e repetiu sempre o axioma 
“o que não é proibido, é permitido”, iniciando as primícias da 
lógica deôntica.
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Se, conforme afirma Norberto Bobbio, a 
segurança jurídica é a certeza dos efeitos que o 
ordenamento jurídico atribui a uma dada conduta, a busca 
pela especificidade da ciência jurídica traz intrínseca a 
busca pela demarcação entre o que é jurídico e o que 
não é. 

Hans Kelsen, quando estabelece o critério 
da pureza metódica pelo qual se afasta da ciência 
jurídica qualquer consideração ou enunciado de 
ordem socioeconômica, chega ao cerne do problema 
hermenêutico do direito. Ao contrário do que se diz, 
a questão epistemológica que Kelsen traceja já é em 
si a questão hermenêutica da qualificação jurídica dos 
fatos. Na medida em que o dado, inserido na ordem do 
vivido, não é suscetível apenas da interpretação jurídica, 
é crucial definir como se dá juridicamente a apreensão 
dos fatos e como são qualificados do ponto de vista 
interno ao direito.

A recepção jurídica dos fatos é o epicentro da 
questão metodológica mais importante, em cuja ausência 
se pode afirmar que o Estado de Direito se apresenta como 
uma realidade vaporosa e vazia ao sabor de interpretações 
esdrúxulas que, fora de qualquer balizamento jurídico 
prévio, criam novos textos normativos, qualificando 
retroativamente fatos que, à luz de análise adequada, não 
estariam na seara do ilícito, punindo de forma desgarrada 
e injusta, prejudicando projetos humanos e, muitas vezes, 
alterando o curso da história política de uma nação, como 
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vimos na recente história da América Latina e do Brasil.
Diante de tal problemática, urge perguntar qual 

a forma com que o legislador plasma as regras jurídicas 
e qual a forma com que o intérprete, na análise dos mais 
variegados fatos, qualifica-os, adjetivando-os de jurídico, 
demarcando o que integra ou não o mundo jurídico. O 
mundo jurídico, já dizia Pontes de Miranda, integra o 
mundo de forma que, somente por categorias jurídicas 
próprias, é possível definir a topografia jurídica, isto é, 
o que no mundo é qualificado como parte do mundo 
jurídico Os conceitos fundamentais da metodologia são 
topológicos na medida em que delimitam a forma de 
classificação jurídica dos fatos.

 Já no ato de legislar se verifica essa atividade 
demarcatória porque, no analisar os fatos que assumem 
regularidade social e condensam axiologia adequada, 
criam-se tipos jurídicos. Mas em que consistem tipos? 
Invocando a teoria literária, pode-se afirmar que são 
resumos concentrados com características objetivas 
de uma situação social.  A criação de tipos não é 
apanágio do direito penal, mas constitui a forma pela 
qual o direito em geral é produzido e, especialmente, 
aplicado. O pensamento jurídico é tipológico.

Ignorar a forma com que, pela orientação 
tipológica, o intérprete qualifica os fatos apresentados 
e enfeixados no caso é renunciar ao próprio Estado 
de Direito. E, da carência de metodologia jurídica, a 
manutenção da estrutura normativa se transforma numa 
opção de confiança na axiologia individual do intérprete 
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e, num estado que mereça o atributo de democrático, 
a confiança deve ser na aplicação objetiva do sistema 
jurídico e na qualidade que emana de sua axiologia 
intersubjetiva, desde a construção à interpretação. Aqui, 
a metodologia cumpre papel de ineliminável valor.

Não se investigará a produção legislativa de 
tipos, mas a questão hermenêutica da interpretação/
aplicação do direito- que deve ser orientada pelos 
esquemas normativos preordenados e estabelecidos. 
Se Kelsen afirma que a norma é um juízo hipotético, 
na parte em que procura as condições para garantir 
autonomia à ciência jurídica, define a norma como 
esquema de interpretação por meio do qual um fato, 
inserido no tempo e no espaço, adquire a condição de fato 
juridicamente qualificado. Sendo todo fato apreensível 
sensorialmente no tempo e espaço e, sendo suscetível de 
variadas interpretações, a qualidade de ser fato jurídico 
é conferida pela incidência da norma jurídica que figura 
como esquema interpretativo.

Transcrevemos enunciado de palmar importância: 

“A norma funciona como esquema de 
interpretação. Por outras palavras: o juízo 
em que se enuncia que um ato de conduta 
constitui um ato jurídico (ou antijurídico) é 
o resultado de uma interpretação específica, 
a saber, de uma interpretação normativa. 
Mas também na visualização que o apresenta 
como um acontecer natural apenas se 
exprime uma determinada interpretação, 
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diferente da interpretação normativa: a 
interpretação causal. A norma que empresta 
ao ato o significado de um ato jurídico (ou 
antijurídico) é ela própria produzida por um 
ato jurídico, que, por seu turno, recebe a sua 
significação jurídica de uma outra norma.”

Um fato, no tempo e no espaço, e sensorialmente 
perceptível, pode ser visto como manifestação externa de 
conduta e, apenas pela incidência do esquema normativo, 
adquire significação própria ao direito. O fato, nu e cru, 
só é adjetivável de jurídico pelo esquema normativo 
que se projeta sobre ele, recolhendo-se as notas com 
que é identificado como figurando na série engendrada 
a partir da relação de equivalência analógica. Kelsen 
não desenvolve de forma pormenorizada a concepção 
fecunda da norma como esquema de interpretação. Com 
base no jusfilósofo Lourival Vilanova, podemos definir 
o esquema normativo como conjunto tabular, isto é, 
como  conjunto de notas e características objetivas que 
adensam uma determinada ação ou situação social e, 
a partir disso, produz a normatização sob a forma de 
hipótese jurídica20. Na criação de um tipo, diante da 
inevitável complexidade de um fato social, selecionam-
se os aspectos mais sobressalentes, erigidos como 
notas informadoras da hipótese normativa. Trata-se de 
processo de abstração que implica sempre em redução 
da complexidade, mas, porque emanado da concretude 

20.  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2011, p. 4. 
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fática, comporta em si a referência à realidade fática. Um 
tipo se constitui na co-originariedade entre o concreto e 
o abstrato. Nunca constitui, pois, em criação cerebrina 
do legislador. 

Ao erigir um tipo, o legislador configura de 
forma tabular uma situação, prefigura os elementos 
centrais – a estrutura profunda e superficial da norma- 
que devem – é de dever que se trata- servir de norte 
para a difícil, mas necessária tarefa de qualificação dos 
fatos, reunidos em caso coexistente ao vir-a-ser-mundo 
do texto normativo. O texto, conforme uma intuição 
fundamental da hermenêutica jurídica analógica, é-um-
vir-a-ser-mundo e é, com base nisso, que o intérprete 
deve analisar o caso, articulado que está na intersecção 
entre a generalidade da norma e a particularidade da 
experiência21. 

Dessa forma, passamos analisar a hipótese 
acusatória a que foi submetido o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva no processo de 5046512-94.2016.4.04.7000/

21.  Sobre a natureza tipológica do direito ver a obra: VILA-
NOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito 
positivo. São Paulo: Noeses, 2005, p. 21. Com base na lógica 
matemática, afirma que há duas formas de fazer um conjunto, 
seja enumerando os elementos (forma de construção), seja pelo 
estabelecimento prévio das notas, predicados e características 
relevantes do conjunto (forma tabular). No caso da tipologia ju-
rídica, em regra, desenvolve-se na forma tabular. A decisão que 
não obedece aos predicados da forma tabular erigida em tipo en-
quadra-se fora da normatividade, constituindo juízo de exceção 
e grave violência que deve ser rechaçada. Onde termina a lógica 
jurídica, começa a exceção. 
Trata-se de obra magistral, cuja grandeza transpassa da lógica 
jurídica e traz compreensão da lógica formal e da lógica 
transcendental nos moldes da fenomenologia de Edmund Husserl. 
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PR. A hipótese acusatória aventa que, em razão do cargo, 
ao mandatário popular foi concedido um apartamento 
164-A, Tríplex, no Condomínio Solaris, com endereço na 
Avenida General Monteiro de Barros, 656, no Guarujá/
SP, e ainda a reforma do apartamento, como vantagem 
indevida. 

De forma lacônica, no parágrafo 15 da sentença, 
está talhada a hipótese, a qual transcrevo:

“O repasse do apartamento e as reformas, 
assim como o pagamento das despesas de 
armazenamento, representariam vantagem 
indevida em um acerto de corrupção e os 
estratagemas subreptícios utilizados para esse 
repasse e pagamento constituiriam crime de 
lavagem de dinheiro”

Seguindo a boa técnica, resulta até difícil, de 
acordo com o topos da concussão, fazer a divisão de 
uma hipótese de ação uniforme para atribuir-se os dois 
tipos penais, a saber:  corrupção e lavagem de dinheiro. 
Segundo o longevo topos da concussão, a uma suposta 
ação uniforme e concatenada no tempo e numa relação de 
meio e fim, para evitar excessos no direito penal, deve a 
ação ser enquadrada na hipótese que configura o ato-fim. 
Então, a atribuição dos 2 tipos resulta atécnica. O idôneo, 
do ponto de vista da dogmática, seria a imputação apenas 
alusiva à hipotética conduta-fim.

 Diante do que será explanado mais adiante, 
apesar de importante, essa questão torna-se até ancilar e 
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secundária. Mas é importante destacar que a imputação 
de duas condutas típicas quando incidente o topos da 
concussão configura atecnia, pois, consoante a própria 
descrição da hipótese acusatória, os fatos, em tese, 
configurariam uma ação única e uniforme e, estando 
articulado na relação meio-fim, a acusação deve se 
adstringir à conduta-fim.

Remarcada essa questão ancilar, cumpre aferir 
se a sentença que consignou a condenação nos dois tipos 
atribuídos atende aos critérios de decidibilidade que a 
metodologia jurídica considera seguros e adequados em 
um Estado Democrático de Direito. 

Para tornar verossímil a hipótese, operou-se um 
corte arbitrário entre o direito civil e direito penal. O corte 
se revela na própria linguagem adotada. O uso do verbo 
conceder, em matéria de transmissão de propriedade ou de 
posse, não se mostra correto. Mais parece um subterfúgio 
para evitar a discussão dos institutos de direito civil, 
cuja aferição são essenciais e necessárias , enfatizem-se 
essenciais e necessárias para a configuração dos fatos 
puníveis de corrupção e lavagem de dinheiro. 

O termo mais adequado é o termo alienação que, 
desde o direito romano, constitui a transmissão para o 
patrimônio de outrem de uma coisa. É curial que, desde o 
debate entretecido entre os civilistas alemães Rudolf von 
Ihering e Friedrich Carl von Savigny, na relação entre um 
ser humano e uma coisa, incidem três institutos básicos: 1) 
propriedade; 2) posse; 3) detenção. A propriedade consiste 
no domínio consolidado mediante escritura do bem, desde 
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o direito de dispor e de fruir dele; a posse, não configurando 
a disposição, adensa o direito de fruir, inclusive contra o 
titular e contra terceiros, cuja caracterização necessita 
da visibilidade do domínio, ou seja, a fruição habitual e 
constante do bem de forma que terceiros possam entender 
que o bem pertence àquele que, de forma visível, frui dele; 
a detenção é a guarda do bem em nome de terceiros22. Para 
corroborar as supostas vantagens sob a forma de reformas, 
a demonstração da propriedade ou da posse era essencial 
e necessária. Ocorre que, na sentença, opera-se o corte 
entre as matérias de forma a corroer a unidade sistêmica 
do direito como se o direito penal e o direito civil, no plano 
da linguagem prescritiva, fossem apartados e estanques, 
como se as prescrições de uma ordem não se estendessem 
e completassem à outra. 

Diz a sentença:

“308. Não se está, enfim, discutindo questões 
de Direito Civil, ou seja, a titularidade formal, 
mas questão criminal, a caracterização ou não 
de corrupção e lavagem. Não se deve nunca 
esquecer que é de corrupção e lavagem de 
dinheiro.” 

O enunciado, do ponto da ciência jurídica, é 
precário. No afã de corroborar a hipótese acusatória 
fez incursão em direito civil, aludindo aos documentos 
22.  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 
Vol. IV. Rio de Janeiro, Forense, 1999, em que consta a genealo-
gia brilhante dos conceitos essenciais da propriedade, da posse 
e da detenção com base na mais abundante literatura sobre o 
tema, sobretudo, o debate entre os juristas alemães referidos, em 
que as categoriais assinaladas desde o século XIX já estavam 
demonstradas.
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referentes a propostas de contrato. Se o direito civil não 
interessava ao deslinde do caso porque invocar esboços 
e propostas de contratos e documentos – que são matéria 
de direito civil- para corroborar a hipótese acusatória? 
Trata-se de arrematada contradição, incorrendo-se o 
julgador no que Karl-Otto Apel chama de contradição 
performática, a qual se dá quando o sujeito de enunciação 
contradiz aquilo que ele mesmo enunciou. 

Mas o mais grave para a metodologia jurídica é 
a confusão entre o plano descritivo da ciência jurídica e 
o plano deôntico, da ordem jurídica mesma. Uma coisa 
é a cognição sobre as normas (linguagem descritiva 
da ciência jurídica), outra coisa é a ordem jurídica ela 
mesma (linguagem prescritiva, de ordem coativa). 

Lourival Vilanova há muito fazia a distinção 
entre a linguagem descritiva do saber jurídico (lógica 
do discurso) e da linguagem prescritiva da ordenação 
jurídica (lógica deôntica). Não se pode confundir uma 
enunciação descritiva com uma prescrição normativa. 
Um livro de direito constitucional (linguagem descritiva) 
não é uma constituição (linguagem prescritiva). 

No plano descritivo, as disciplinas se diferenciam 
pelo objeto, mas, no plano deôntico, formam um sistema 
jurídico a ser estruturado pelo conhecimento. Direito 
penal e direito civil, enquanto saberes, são distintos, 
mas, no plano prescritivo, integram o mesmo sistema 
jurídico, que forma uma estrutura. É muito comum 
confundir o plano descritivo com o prescritivo como 
se a diferenciação didática de saberes implicasse a 
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inexistência de conexão sistêmica dos institutos. Na 
sentença, ocorreu a confusão do plano descritivo com o 
deôntico para evitar a percepção de que os institutos de 
direito civil eram cruciais para a configuração típica. No 
plano deôntico, direito penal e direito civil imbricam-se, 
formando um sistema jurídico no qual a intercessão de 
preceitos é recorrente e até necessária ao entendimento 
dos tipos penais.

Por exemplo, não se compreende o tipo de 
furto – direito penal- sem a compreensão do que seja 
propriedade- direito civil. Qualquer processo que 
envolva a hipótese de furto tem por pressuposto a 
análise da propriedade- matéria de ordem civil. No plano 
deôntico, todo o direito está imbricado e entrelaçado pela 
confluência necessária de regras e institutos. Confundir 
uma distinção didática de disciplinas com os preceitos 
de ordem normativa resta incorreto do ponto de vista 
científico e, no caso, produziu decisão incorreta e fora 
da tipologia penal prévia.

No caso, sem a caracterização do domínio ou da 
posse, não há que falar em fato punível. Como, diante dos 
elementos de prova constantes dos autos, não há o mais 
pálido substrato probatório-seja documental no caso da 
propriedade, seja documental e/ou testemunhal no caso 
da posse- recorreu-se a artifício para afastar a visada 
correta do caso com a corrosão da estrutura profunda 
da norma e da estrutura profunda do caso. 

Inclusive, do ponto de vista técnico, as reformas 
constituem benfeitorias, isto é, são despesas e obras 
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com escopo de conservar, melhorar ou aformosear uma 
coisa23. Desde o longevo direito romano, existe o topos 
de que o acessório segue o principal24. É curial que 
as benfeitorias, por serem acessórias, são  vinculadas 
ao principal – imóvel – de tal forma que, para que as 
reformas tivessem valor probatório no caso, fazia-se 
23. GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janei-
ro: Forense, 1993, Ver o capítulo Bens Principais e Acessórios, 
da pgs. 239 a 245. O conceito legal de benfeitorias está inserto no 
art. 1219 do Código Civil vigente. O topos do ‘’acessório segue o 
principal” ancora-se no art. 92 do Código Civil vigente e emana 
da própria realidade fática: um reforma não existe sem o imó-
vel a qual está vinculado. Não se muda a realidade da física. So-
bre a incidência do direito romano na atualidade ver: JUNIOR, 
José Cretela. Curso de direito romano. Rio de Janeiro: Forense, 
1994.   
24. A tópica é uma técnica de pensar os problemas jurídicos a 
partir de sintagmas retóricos consolidados. Topos, desde o Or-
ganon aristótelico, configuram lugares comuns retóricos que ser-
vem de guia para solução dos problemas concretos que o direito 
enseja. Sobre o tema ver a importante obra do jurista alemão: 
VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência: uma contribui-
ção à investigação dos fundamentos jurídico-científicos. Porto 
Alegre: SAFE, 2008. Remarque-se que a transplantação de topos 
oriundos de outros países precisam  ser filtrados a partir do nos-
so sistema jurídico e da nossa realidade. Veja-se a importação do 
topos da cláusula da reserva do possível que, vindo de realidades 
em que impera a social-democracia e usado para condicionar a 
efetividade dos direitos sob argumentos falaciosos de ausência 
de recursos, não encontra agasalho na nossa constituição, referta 
em direitos sociais, cuja efetivação além de possível em país tão 
rico como o Brasil é fundamental para corrigir e para  superar as 
contradições sociais oriundas da colonialidade do poder. Não é 
o PIB que não cabe na constituição. É a forma com que se faz 
o orçamento e as subvenções públicas que restringe a efetivação 
dos direitos sociais consagrados na constituição. O Brasil é um 
país rico, mas de gritantes desigualdades. Sobre a inaplicabilidade 
do aludido topos no direito brasileiro e da necessidade de cum-
prir as promessas constitucionais, ver as decisões magistrais do 
ex-Ministro da Supremo Tribunal Celso de Mello, especialmente 
na ADPF 45
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continuidade entre legislar e aplicar/interpretar o direito, 
arruinando-se a própria ideia de direito, concebida há 
muito para proteger o valor formal da segurança jurídica.

Na verdade, aplicando-se metodologia jurídica 
rigorosa, a hipótese acusatória não se revestia de 
tipicidade de forma que o processo nem sequer poderia 
existir pela carência de tipicidade penal (art. 395, inc. 
III, do CPP). Se a hipótese aventa que as vantagens 
foram recebidas sob a forma sub-reptícia de reformas 
– benfeitorias – portanto haveria que provar o domínio 
real ou a visibilidade do domínio com habitualidade. 
Esvaindo-se qualquer prova disso, a hipótese, para 
usar uma metáfora de um filósofo, desvanece-se como 
um castelo de areia na orla do mar. Enfim, trata-se de 
situação notória e evidente de atipicidade penal, ou seja, 
de conduta que não se insere no âmbito do ilícito penal, 
não havendo pressuposto sequer para a existência do 
processo. Em outras palavras: as condutas atribuídas 
aconteceram no mundo jurídico coberto pelo código 
lícito.

Sendo a interpretação um procedimento 
analógico em que a reformulação do texto normativo 
deve ser estruturada numa relação de equivalência e, no 
caso, tendo em vista que a estrutura profunda dos tipos 
se concentra nos verbos aceitar ou receber e no objeto 
direto vantagem indevida e no verbo ocultar e no objeto 
direto a origem ilícita de bens, verifica-se que a decisão 
arrimada na ausência de demonstração da propriedade e 
da posse a partir da qual as reformas- vantagens- estariam 
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atreladas, transbordou-se da moldura analógica25.
Como salientava o saudoso Assis Toledo26, 

somente mediante a criação de tipos penais é que o 
Estado está autorizado a invadir a esfera de liberdade 
do cidadão. Há muito a dogmática jurídica assinala 
que, sob a legalidade estrita, agasalha-se o direito geral 
de liberdade a exigir que, somente por meio de atos 
normativos do poder legislativo ou dele decorrente, 
é possível criar proibições e obrigações limitadoras 
da ação do indivíduo27. Diante disso, no processo de 
interpretação/aplicação, o juízo de tipicidade, enquanto 
atividade de qualificação jurídica dos fatos, não pode 
corroer a moldura analógica do tipo sob pena de se 
esgarçar a legalidade e a segurança jurídica, instaurando-
se um verdadeiro estado de terror. 

Como não há coincidência natural entre o 
tipo e o caso constitutivo, o juízo de tipicidade é 
atividade fundamental, devendo obedecer à rigorosa 
metodologia diante da gravidade das consequências 
que pode gerar na esfera jurídica de outrem que deve 
ser entendido como legítimo outro e não como objeto 
coisificado. Juízos de tipicidade errôneos no direito 
25.  Sobre a categoria de moldura analógica consultar a obra in-
dicada na nota 5. 
26. TOLEDO, Assis. Princípio Básicos de Direito Penal. São 
Paulo: Saraiva, 1991, introdução. 
27. Sobre a existência de um direito geral de liberdade com fun-
damento na análise dos functores dêonticos obrigação, proibição 
e permissão, ver: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos funda-
mentales. Madrid: Centro de estudos constitucionales, 1993, ca-
pítulo 7, pgs. 331 a 373. Obra colossal que traz uma abordagem 
nova do papel dos princípios sem dar margem à arbítrio. 
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penal consistem em verdadeiros juízos de exceção em 
que, sem a prévia existência de esquemas normativos 
orientadores da interpretação, pune-se um fato depois 
da sua configuração, marcando como ilícitas ações 
desenvolvidas no campo da licitude: criam-se de 
fatos regularmente lícitos, fatos puníveis de forma 
retroativa. Absurdidade que deve ser, cientificamente, 
revelada para o bem de todos os concidadãos. Defender, 
como princípio, a legalidade para, mediante as lutas 
democráticas, efetivar o horizonte de expectativa na 
constituição é imperativo ético axial28. A flecha do tempo 
aponta para o futuro. 

28.  Sobre a necessidade de convolar a prática jurídica e a práti-
ca  política para a realização performática da constituição nosso 
texto: https://lavrapalavra.com/2018/07/27/constituicao-e-o-
-nome-de-que/. Nesse texto, saliento que a constituição é poesia 
no sentido aristotélico, isto é, algo não da ordem do dado, mas 
inserido no campo projetável do possível. A constituição cons-
titui um horizonte de expectativa que cabe à ação política dos 
povos realizar.



necessário provar a propriedade ou a posse. Ou seja, sem 
provar o principal, invocar o acessório é cair no vazio. 

A invocação de ato indeterminado, também, se 
torna vazia ante a inexistência de propriedade e posse 
da coisa. Não obstante, conforme prescreve o art. 41 do 
Código de Processo Penal, a denúncia deve indicar o 
fato e suas qualificações e circunstâncias, exsurgindo a 
imperiosa necessidade de indicar um fato delimitado no 
tempo e espaço, com as configurações e notas ínsitas 
ao esquema normativo. 

Se para instaurar um processo é necessário 
um fato determinado, muito mais para condenar. 
Causa pasmo que, em Estado Democrático, a alguém 
seja atribuído penalmente fato indeterminado que, de 
pronto, fere os mais comezinhos princípios e regras de 
um processo justo. Não é só o direito de defesa, que é 
ínsito ao processo, mas a necessária tipicidade enquanto 
técnica jurídica que emoldura todo o direito e mais ainda 
o direito penal. Sem tipicidade não há razão jurídica 
para a instauração da relação jurídico-processual como 
decorre da intelectual da metodologia jurídica e do art. 
395, inc. III, do CPP.

O direito existe para estabilizar expectativas 
e, somente mediante a criação prévia de modelos 
normativos seguros e taxativos, o legislador cumpre sua 
missão e o intérprete, ainda que possa agir legitimamente 
dentro da moldura analógica, dela – a tipicidade – não 
pode se desgarrar, pois, do contrário, não há mais 

2 . 1  A L B E RTO  G U E R R E I R O  R A M O S :  A 
DESTINAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS NA 
MODERNIDADE PERIFÉRICA 

PARTE    2: AS     HETEROUTOPIAS 
Q U E  T R A N S F O R M A M  O 

SISTEMA-MUNDO

A Fidel Castro e a Tran-Duc-Thao
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“Os antagonismos essenciais da sociedade 
brasileira são atualmente os que se exprimem 
na polaridade, estagnação e desenvolvimento, 
representados por classes sociais de interesses 
conflitantes, e ainda entre nação e antinação, 
isto é, um processo coletivo de personalização 
histórica contra um processo de alienação"

A redução fenomenológica encontra seu motivo 
na meditação do cogito. Descartes começa por colocar 
em questão todos os objetos que se apresentam aos 
sentidos e, para evitar uma regressão ao infinito, chega 
ao reconhecimento de que se pode duvidar de tudo, mas 
não de que se duvida. A dúvida metódica desemboca 
na afirmação de uma verdade inquestionável: o cogito 
enquanto substância que pensa. Pelo exercício da dúvida 
metódica, o cogito enquanto instância da certeza é fruto 
dessa suspensão da apreensão dos objetos exteriores. 

Em Edmund Husserl, a redução, mesmo partindo 
do cogito, avança no sentido de compreender que o 
questionamento radical do mundo objetivo não significa 
a diluição da objetividade, mas a apreensão da correlação 
originária entre consciência e mundo.  A atitude natural 
na medida em que se torna inquestionada e tornada hábito 
impede o descortinar da relação originária com o mundo. 
Por isso a redução significa o questionamento constante 
da atitude natural na pretensão de buscar readquirir 
a situação originária da relação entre consciência e 
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mundo.29 
A própria atividade científica, ao esquecer que 

surge das demandas da vida operante, acaba por se alienar 
completamente. Não se trata apenas de que os princípios 
operatórios subjacentes à construção de um sistema não 
são conscientes ao próprio sistema, mas da relação da 
ciência e o mundo da vida. Em Husserl, o mundo da 
vida é limitado a uma esfera espiritual, esvaindo-se em 
materialidade. Já Alberto Guerreiro Ramos confere à 
redução fenomenológica um novo campo de imanência 
e o mundo da vida ganha materialidade. A redução 
sociológica consiste, pois, em depurar um objeto de 
estudo dos referenciais que o emolduram para permitir 
sua apreensão correta nas particularidades concretas.

No contexto marcado pela colonialidade 
do poder, o efeito de prestígio de imitar certos 
autores se torna maior do que a busca genuína da 
compreensão. A redução sociológica, ao se insurgir 
contra o mero decalque teórico acrítico, desoculta um 
objeto do sistema de referências produzido pelo contexto 
colonial, desembaraçando-o de todos os obstáculos 
epistemológicos, garantindo-se a percepção adequada 
dos fenômenos na inteireza de seu contexto.

Por isso, Guerreiro Ramos reivindicava a 

29.  O sentido da redução como resgate da vida prática não 
somente aproxima, mas leva muitas vezes ao marxismo. Trand-
Duc-Thao, esse grande filósofo vietnamita, é exemplo dessa 
energia interna da fenomenologia a se encaminhar ao marxismo. 
Trata-se de um dos maiores filósofos da história cuja obra deve 
ser estudada e pensada.
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necessidade premente de se empreender um uso 
sociológico da sociologia, buscando superar a 
identificação simplista do trabalho teórico ao mero 
acúmulo de informação da literatura estrangeira em cuja 
literalidade estariam os dados concretos da realidade 
nacional. Os esquemas teóricos, hauridos na literalidade 
emergida de outros contextos, são impostos à realidade 
a ser observada, gerando efeitos deletérios na apreensão 
da realidade. 

Alberto Guerreiro Ramos define a redução 
em três sentidos básicos: 1) a redução como método 
de assimilação crítica da sociologia estrangeira; 2) a 
redução como atitude parentética, isto é, como elevação 
à consciência dos fatores que determinam uma situação, 
permitindo uma intervenção consciente e producente a 
efeitos prefigurados racionalmente; 3) A redução como 
crítica do saber oficial vigente.30 

Em síntese, a redução sociológica é uma atitude 
metodológica voltada ao desenvolvimento da capacidade 
do sociológico de se desembaraçar dos pressupostos 
alienantes e desorientadores do colonialismo mental para 
poder estabelecer uma linha justa das questões centrais às 
formações sociais a que integra. Requer, sobretudo, uma 
compreensão da relação complexa entre a universalidade 
e a particularidade. Nem substancializar o universal de 

30.  Obras do inesquecível mestre baiano: RAMOS, Alberto 
Guerreiro. A redução sociológica: introdução ao estudo da razão 
sociológica. Rio de Janeiro: 1965; RAMOS, Alberto Guerreiro. 
Mito e verdade da revolução brasileira. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1963.
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forma a negar a necessidade de apreensão da realidade 
em seus aspectos mais capilares. Nem hipostasiar o 
particular de forma a associá-lo à dispersão lógica do que 
é insuscetível de apreensão teórica. Trata-se de entender 
a universalidade concreta. 

Louis Althusser já tinha assinalado que o fazer 
ciência já traz implícito um conjunto de princípios 
operatórios que, no mais das vezes, são inconscientes 
e que, por isso mesmo, determinam a percepção de 
um determinado fenômeno. Diante disso, afirma a 
necessidade de uma linha de demarcação que seja idônea 
a estabelecer a forma com que o saber científico seja 
funcional à formação social de que faz parte o sociólogo, 
permitindo uma autoconsciência social dos problemas 
para mais bem articular as soluções. 

A redução sociológica, tendo em vista o contexto 
colonial, estabelece uma linha justa de demarcação, 
habilitando o sociológico, na medida em que for capaz 
de penetrar na dinâmica concreta das nações periféricas, 
a se tornar um momento de autoconsciência social e, 
pela elucidação que elabora junto às massas, um indutor 
do processo histórico de autodeterminação. O exercício 
da crítica do saber hegemônico revela-se essencial. A 
transplantação acrítica de teorias estrangeiras impede 
que as formações sociais periféricas entendam o seu 
próprio processo econômico-social. Vejamos um 
exemplo: Giovanni Arrighi, renomado economista, 
afirma em livro propalado: "A democracia parlamentar 
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nunca se sentiu em casa na semiperiferia".31 Trata-se de 
enunciado ideológico que confunde causa e efeito, pois 
deixa de auscultar as razões pelas quais a democracia 
não se realiza nos países periféricos. Procurar as razões 
significaria deparar com o imperialismo e a necessidade 
de pensar a realidade. O enunciado seria correto se 
afirmasse que o centro capitalista sempre busca coarctar a 
emergência democrática nos países periféricos por meio 
de golpes ou por meio de guerras híbridas. 

A redução sociológica compreende que a 
batalha das ideias não é idealismo, mas está inserida 
na cruenta refrega política. Na modernidade periférica, 
as ideias tem pesada materialidade. Guerreiro Ramos 
o sabia e a redução sociológica foi um grito para que, 
na dispersão a que são forçadas as formas sociais 
periféricas, uma unidade pudesse ser produzida na 
força da ideia e da virtude sonhando que as massas 
emergissem em organizações de disciplina coletiva. A 
sociologia, nesse contexto, erige-se como instrumento 
de autodeterminação dos povos. 

31.  ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. 
Petropólis, RJ: Vozes, 1997, p. 232. Na verdade, justamente 
quando as formações sociais que, na divisão internacional 
do trabalho são periféricas, se engajavam na luta por 
autodeterminação logrando desenvolvimento, surge a ideologia 
do não desenvolvimento. Um sociólogo até escreveu que se deve 
buscar alternativa ao desenvolvimento. Não há que tergiversar: 
as formações sociais devem, desde que numa integração do 
metabolismo ser humano e natureza, buscar o desenvolvimento 
econômico. Pretendo, em trabalhos futuros, demonstrar as 
repercussões da redução sociológica nos mais variados campos.
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2.2 ELOGIO DA FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO

A Frantz Fanon, Robert Nesta Marley e Mariele Franco 

Afirma-se que o século XX teve, no plano 
filosófico, uma destinação vinculada ao giro linguístico 
ou à virada ontológica. O giro linguístico se caracteriza 
pela ênfase na transcendência da linguagem que, 
entendida como medium, alberga as condições do 
entendimento mútuo aos quais pragmaticamente estão 
todos vinculados de tal forma que a corrosão dessas 
premissas só é possível com a destruição das próprias 
condições do diálogo. A linguagem figura não mais 
como representação do mundo, uma espécie de reflexo 
passivo, mas como estrutura simbólica do mundo. Essa 
tendência de encontrar na linguagem um terreno a salvo 
da colonização da razão instrumentalizada à lógica do 
capitalismo encontra na teoria da ação comunicativa de 
Habermas uma consumação plena. 

A linguística moderna sempre se inseriu na 
relação complexa entre a semântica, entendida como 
teoria da referência extralinguística, e a pragmática, 
que consolida a mirada nas situações concretas 
dos atos de fala de forma a vislumbrar um a priori 
compartilhado repassado por tradições culturais, 
decisões institucionais. Na pragmática, o mundo do 
inteligível é destranscendentalizado na medida em que 
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as antecipações pragmáticas das situações de fala indica 
o mundo da vida como pano de fundo que condiciona a 
experiência social. 

Haurindo em Husserl o conceito de mundo da 
vida, articula-o  como pano de fundo das experiências 
sociais, como uma camada pré-temática  de sentido 
que funciona na qualidade de posição prévia para 
a compreensão e para orientação social na medida 
em que traduz uma forma de vida redutora da 
contingência. Nesse sentido mais amplo, o mundo 
da vida serve para explicar a forma do laço social 
e erigir o agir comunicativo em que as interações 
intersubjetivas prefiguram o entendimento enquanto 
acordo comunitário.  O agir comunicativo, ao implicar 
na superação do esquema sujeito-objeto, aposta no 
paradigma da intersubjetividade em que os sujeitos 
sociais, na medida em que vinculados à pretensão 
de verdade, podem, mediante o diálogo, chegar ao 
entendimento, isto é, ao acordo sobre uma coisa no 
mundo. 

A entronização por Habermas da categoria de 
mundo da vida como pano de fundo para uma ação 
comunicativa voltada ao entendimento mútuo e à 
correspondente ideia de que, na fatualidade, existe a 
idealização virtual do consenso constitui uma forma 
de fuga diante da reificação do trabalho bem como da 
criação de uma zona espiritual cujo efeito persuasório 
diminui quanto mais se torna ilusória. 



A ideia de que existem expectativas 
contrafáticas  nas quais as condições do diálogo já 
estão presentes e que funcionam como pano de fundo 
ineliminável resta idealista. Ainda que Habermas 
reconheça formas violentas que corrompem o discurso, 
a identificação da linguagem como lugar da razão que 
universaliza o acordo na medida em que, na instauração 
do visar ao outro, subjaz as condições transcendentais 
do diálogo e do entendimento, não ignora as relação de 
poder instaurada de forma violenta? Contrafático é o 
que, mesmo não tendo efetividade, mesmo contrariando 
a dinâmica dos fatos, permanece ainda válido. Não é 
uma forma de idealizar uma comunidade para evitar 
o confronto com as formas fáticas de dominação? A 
idealização da linguagem como lugar do acordo não 
corre sempre o risco de santificar a dominação fática 
dos espoliadores? Não seria a ênfase no médium 
linguístico uma forma de reservar uma ilusória forma 
de comunidade para fugir da dor de milhões de pessoas 
no cotidiano, isto é, da ausência de comunidade ali 
onde a questão da reprodução da vida é central? 

Ao substituir a categoria do modo de produção 
pelo mundo da vida, Habermas, esse grande filósofo, 
se afasta completamente do marxismo. O itinerário 
de Habermas da teoria crítica até à noção de uma 
democracia consensual na forma de autolegislação 
concretizável mediante procedimentos em que, pela 
co-originariedade da autonomia privada e da esfera 
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pública, a formação da opinião e da vontade seja a 
mais abrangente de forma a levar a conclusão provável 
de que todos aquiescem com o conteúdo produzido, 
indica uma aproximação com o pensamento liberal. A 
legitimidade se confunde com a gênese democrática das 
leis. Não se vê, portanto, qualquer debate da economia 
e das contradições da sociedade. Na verdade, o próprio 
Habermas afirma que sua teoria se faz para evitar o risco 
do dissenso. Mas, conforme diz Rancière, as formações 
sociais não se resolvem numa conta perfeita e que a 
placidez das classes dominantes pode ser interrompida 
pela emergência dos não contados, emergindo as 
contradições. Enfim, se há política é porque o dissenso 
pode ganhar figura, questionando a ordem colonial.

Quanto ao destino ontológico, Heidegger 
inaugurou, colhendo as melhores intuições de 
Husserl, a compreensão do ser.  A distinção entre o 
como apofântico, enquanto terreno dos juízos lógicos 
estruturado na relação entre um sujeito e um predicado, 
o que na figuração simbólica se expressa “A é B”, e o 
como hermenêutico enquanto dimensão existencial que 
condiciona a enunciação, indicam uma referibilidade à 
vida prática. 

De fato, é um avanço reconhecer que um juízo 
tal como ‘o céu é azul’ não se consubstancia sem uma 
visão prévia, posição prévia do que seja céu e do que 
seja azul. Heiddeger, em diversas passagens, afirma 
que a vida prática, mesmo que não se expresse em 
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enunciados, ainda assim é teórica. 
Aqui, verifica-se que o como hermenêutico 

enquanto vida antepredicativa encerra sentidos prévios 
emergidos da experiência e não de celestiais conceitos, 
avançando para a retomada de aspectos que uma 
teoria do juízo é incapaz de responder. Não obstante, 
em Heidegger, o mergulho na vida prática sempre 
está associado ao prostrar-se decadente à lógica das 
coisas, e pela fuga diante dos afetos, como a angústia, 
que poderiam indicar uma abertura ao mundo e ao 
questionamento. 

O tema do cotidiano revela-se meramente 
negativo na medida em que indica o mergulho no 
si impessoal e na fuga da questão metafísica sobre o 
sentido do ser. À inautenticidade de um mero viver à 
maneira de coisas, Heidegger opõe, ao menos em Ser e 
Tempo, a assunção do destino do ser humano à essência 
que lhe cabe: pensar o ser. 

O evento, nessa senda, é apropriação do destino 
do ente cuja essência é pensar, não o seu sentido próprio, 
mas o sentido do ser. Por isso Heidegger recusou a ideia 
de Sartre, presente na conferência O existencialismo é 
humanismo , de que o ser humano é o único ser cuja 
existência precede a essência, pois, primeiro existe, 
mas, dentro do horizonte do tempo, escolhe o que vai 
ser. O que Heidegger critica é o fato de Sartre reduzir a 
questão ontológica à questão antropológica. Portanto, a 
saída para vida inautêntica seria o evento de se apropriar 
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do pensar cuja destinação é pensar o ser para além de 
qualquer ente ainda que somente pelo ente  a questão do 
ser se torna visível. 

Em Heiddeger, as análises do cotidiano, muitas 
vezes, se aproximam da análise de Marx sobre o 
fetichismo da mercadoria. Diante de um determinado 
objeto, Heidegger apreende elementos que estão 
articulados à experiência cotidiana numa visão mais 
abrangente, atingindo um sistema de referências que, 
apesar de não vinculados ao modo de produção, já 
apresenta dimensões da realidade que uma teoria do 
juízo não abarca.

A própria figuração do conhecimento como 
a relação entre um sujeito cognoscente, desprovido 
de historicidade, e de um objeto de estudo, destituído 
de movimento, é superado pelo reconhecimento 
da facticidade do ser-aí que, desde sempre, já 
está mergulhado numa visão prévia do mundo. 
Toda compreensão já está estruturada numa pré-
compreensão. O círculo hermenêutico, diz Heidegger, 
não é um círculo vicioso. A questão, nesse contexto, 
não é negar o círculo, mas saber se inserir nele desde 
que as pré-compreensões sejam norteadas e voltadas à 
retomada das coisas mesmas. Mas em que consiste esse 
retornar às coisas mesmas? 

A filosofia da libertação, na linhagem de Levinas 
e desenvolvida por Enrique Dussel, parte da ideia de 
que a ética é a filosofia primeira e não se concebe como 
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construção de enunciados. Significa, sobretudo, uma 
atitude diante do desafio que o rosto do Outro, o Outro 
excluído, lança à filosofia que, rompendo a ontologia 
do neutro, assume a responsabilidade desinteressada 
diante de outrem. Se a rostidade em outros pensadores 
se apresenta como a figura do poder, na filosofia da 
libertação, ao partir desde a América Latina e das 
contradições lancinantes e pungentes das formações 
submetidas à espoliação colonial, o Rosto  é sempre 
o rosto dos indígenas, dos negros, das mulheres, das 
crianças. A filosofia da libertação se engaja na totalidade 
aberta em que a questão da classe, gênero, raça e faixa 
etária demanda uma lógica analógico-dialética. É dos 
rostos, que colocam em questão, na premência de sua 
presença, desde um não-lugar, a injustiça intrínseca 
das formações sociais capitalistas, que a filosofia da 
libertação parte. (2) 

Mas o responder à interpelação do Outro exige, 
operando-se a redução fenomenológica, chegar à vida 
operante, reconhecendo-se que nem todos integram 
a comunidade de comunicação, que a brutalidade do 
poder nas formações periféricas não instaura nenhuma 
comunidade já que prevalência do ego colonial rompe 
sistemática e diuturnamente as premissas básicas do 
discurso, dentre elas, o reconhecimento do outro como 
legítimo outro. A análise da limitação da comunidade 
da comunicação à branquidão exige um giro decolonial 
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que, inevitavelmente, vai se ver a braços com a 
centralidade da discussão econômica.  

Esse giro é de fundamental importância porque 
o que caracteriza a filosofia denominada pós-moderna 
é a neutralização da questão econômica e a decorrente 
resignação ou, pior, da capitulação ante o capitalismo. 
A demonstração da limitação da comunidade da 
linguagem, inclusive pelas análises dos confrontos 
históricos, faz que a filosofia da libertação tenha visto 
a necessidade de estabelecer a pragmática econômica 
antes da pragmática linguística. 

Sendo o modo de produção capitalista marcado 
pela lei absoluta da produção de mais-valia, isto é, 
pela extração de mais-trabalho, e, tendo em vista a 
divisão internacional do trabalho na dinâmica mundial, 
verifica-se que, na América Latina, a irracionalidade 
do capitalismo se acentua em contradições expressas 
em formas de exploração ainda mais intensa do que as 
existentes no centro do sistema-mundo. 

A totalidade do capitalismo é autorreferente e 
se enucleia na necessidade de reproduzir as condições 
para a produção de mais-valia nada tendo que ver com 
as necessidades reais dos seres humanos. Totalidade 
tão fechada que a vida humana nada mais é que um 
mero episódio na produção de mais-valia (3). Mas todo 
sistema autorreferente encontra aporias e contradições 
que abalam sua consistência superficial e ideológica. 

Desde Hegel, a concentração de riquezas 
sempre esteve intrincada com a produção de 
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desigualdades. O que abala a totalidade fechada do 
capital é a presença da exterioridade do Outro cuja 
apresentação é irrepresentável na juntura da laminação 
unívoca da ordem e, na medida em que se organiza 
e busca furar os espaços pétreos das hierarquias, 
evidencia as injustiças e anuncia a crítica e a práxis 
transformadora. Toda tarefa reativa da ordem é para 
fazer o Outro irrepresentável apenas representado na 
dinâmica interna colonial sob a perspectiva do inimigo. 
Imagens, representações e aparatos coercitivos são 
mobilizados para que a verdade traumática da injustiça 
intrínseca da totalidade autorreferente não se manifeste 
nas suas fragilidades, para que se coarcte, de todas as 
formas, a elucidação advindas das formas organizativas 
das classes dominadas e dos intelectuais orgânicos. 

A filosofia da libertação, portanto, encontra-
se no plano de imanência em que a premissa da ética 
do Outro exige a crítica das formações econômicas 
na modernidade periférica: a injunção de ouvir as 
vozes históricas dos pobres engaja a necessidade de 
transformação da economia desde outras bases, desde a 
superação analética da lei absoluta da extração de mais-
trabalho, que informa o capitalismo. 

Podemos afirmar, com Aristóteles e com 
Hinkellamert, que, no capitalismo, a economia deixar 
de ser o lugar de reprodução da vida para se converter 
em crematística, isto é, o lugar de circulação do 
capital financeiro sem qualquer mediação produtiva. 
No estágio atual do capitalismo, a economia vira um 
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espectro sem qualquer natureza produtiva (7). 
Em Verdade e Método, Gadamer afirma que a 

filosofia se realiza na escuta do logos, para a filosofia 
da libertação, e para a geração que a segue, a filosofia 
se realiza no cruzamento entre a ética e a política 
e a pragmática econômica, para, ouvindo as vozes 
dos povos desapropriados, possamos no apropriar  
coletivamente da vida em suas mais variadas dimensões. 
Devemos perguntar: que novos mundos podemos fazer 
coletivamente? (8)

 ●  Poema que dediquei a quem viveu a ética da 
coragem: 

“Todo nome de Maria esplende em teu périplo 
São mães Luandas, mãos de Dakar 
Toda Maria colheu no vão dos negreiros navios 
Teceu e urdiu teu estandarte para que pudesse cerzir 
Em dor e festa a consagração de uma aurora 
inexorável 
No abismo do tempo alteiam-se 
A maré e a fibra das verdades gizadas pelo teu passo; 
 
O peso do chumbo e a covardia dos salteadores 
São inócuas para desbotar as amoras e as américas 
nascidas 
Em tuas madeixas 
Porque o que movem Marias se alinha aos 
equinócios dos povos, 
Todas as constelações expandirão mais brilho até 
ofuscar as opressões 



Luiz Eduardo Gomes do Nascimento

- 90 -

No instante mesmo em brotam mais Melodias 
E a certeza de que a história irá parir mais de teus 
filhos 
Todo nome de Maria, Marielle, esplenderá” 

 ● O desafio da linguística é resolver essa 
dualidade. Habermas, em outras obras, reinvindica o 
conceito de objetividade e de referência, incorporando 
aspectos da semântica. 

 ● Penso que à ontologia de Heidegger é preciso 
opor a ontologia de Levinas e da Badiou.

 ● Em Teoria do Sujeito, livro fundamental e de 
atualidade gritante, Badiou usa o termo fora-do-lugar 
(horlieu) para fundar a lógica dialética. O que está 
inscrito sob a forma de opressão é o que, quando se 
organiza, questiona o Um enquanto organização dos 
lugares da dominação. A meu ver, Teoria do Sujeito é 
a obra mais importante de Badiou, cujo estilo difícil 
faz torcer a língua francesa para mais bem expressar 
na língua mesma a torção dialética. Obra fundamental 
para quem quer compreender a lógica dialética.

 ● No Livro Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofia de 
la libertácion, Dussel apresenta o modo como Alvarado 
sobrecodifica o texto Bíblico sobre o texto do Popol-
Vuh dos Mayas. A análise das sobrecodificações 
eurocêntricas são cruciais para a consolidação da 
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hermenêutica decolonial.

 ● Penso que a crítica de Dussell é dirigida à 
noção de totalidade fechada e não à totalidade aberta, 
que caracteriza a verdadeira dialética. A remissão a 
Sartre confirma essa tese.

 ● O filme Cosmópolis, de David Cronenberg, 
demonstra a disseminação do capital que se desgarra de 
qualquer atividade produtiva para se tornar a circulação 
autorreferente de dinheiro: o capitalismo como 
espectro. O processo de desindustrialização da América 
Latina é uma prova dessa tese.

 ● O grande desafio teórico-prático é pensar 
as formas de organizações coletivas que tenham a 
capacidade de formar um bloco nacional-popular-
revolucionário. Nesse sentido, Alberto Guerreiro 
Ramos, já nos anos de 1960, salientava que a teoria da 
organização é a chave-mestra para a disciplina coletiva 
das transformações. Nesse sentido, a forma-partido não 
está perempta, mas deve ser capaz de fazer o trânsito 
entre os movimentos de bases e a institucionalidade 
sem fetichizar-se e ter um programa capaz de aferir a 
totalidade. Também, o corte para definir a esquerda se 
torna mais simples: é de esquerda quem luta a favor de 
um novo modo de produção. O resto é pálida oposição 
consentida e bazófia. Ver: RAMOS, Alberto Guerreiro. 
Mito e verdade da revolução brasileira. Rio de Janeiro: 
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Zahar Editores, 1963.
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2.3 WALTER BENJAMIN E A VERDADEIRA 
URBANIZAÇÃO DA HERMENÊUTICA

Em debate com Gadamer, Habermas afirmou 
que o projeto de Gadamer pode ser caracterizado como 
a urbanização hermenêutica de Heidegger. É verdade 
que as metáforas de Heidegger originam-se do campo; 
mas, para além de uma frase simpática lançando num 
debate harmonioso, tem sentido falar em urbanização 
da hermenêutica em Gadamer? A hermenêutica, desde 
a sua gênese, se articula com a questão espacial. Ao 
aludir à argumentação, Aristóteles coloca no centro a 
noção de topos, isto é, lugar comum: um argumento 
que de tão familiar provoca efeitos de verossimilhança. 
Nesse artigo, busca-se uma afirmação da filosofia 
da consciência contra a hermenêutica de Gadamer: 
a radicalidade da filosofia da consciência como 
ponto de partida para uma verdadeira urbanização da 
hermenêutica.  

Não é despiciendo colocar a fenomenologia 
de Husserl como fonte central da Hermenêutica 
Filosófica. Husserl lastimava que o debate filosófico 
se movesse distante dos problemas reais, exigindo 
o retorno às coisas mesmas. Esse retorno supõe a 
colocação em parênteses da atitude natural conforme a 
qual o mundo externo existe aí independente. A atitude 
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natural supõe uma realidade como coleção de objetos 
existentes lá fora. A suspensão da atitude natural exige 
superar a evidência na sua banalidade cotidiana. A esse 
procedimento metodológico, Husserl chamou redução 
fenomenológica. A redução, pois, não remete ao nada, 
mas apenas à suspensão da compreensão pré-temática 
para desvelar a consciência, não como um elemento 
no mundo, mas como condição de doação de sentido. 
A redução engaja a intencionalidade como correlação 
originária entre consciência e mundo.

Merleau-Ponty32 mostra que a redução não 
é um prefácio, mas um ponto de partida movente 
sempre em questão. A redução é o começo sempre a se 
fazer e a refazer. Por isso mesmo, há uma aporia que 
assola a empreitada de Husserl: a redução pode levar 
à subjetividade transcendental que se coloca como 
condição do aparecimento do mundo ou a um mundo 
pré-temático enquanto horizonte em que o ser-aí já se 
detém. 

Em Husserl33, já temos a crítica do esquema 
sujeito-objeto, esquema que reverbera na atitude 
ingênua do cientista. O cientista, na medida em que 
se coloca como sujeito desenraizado da vida prática, 
esquece que toda visão teórica se apoia num irrefletido. 
A penúria do método se evidencia quando se esquece 

32.  MERLEAU-PONTY, Maurice. O filósofo e sua sombra. São 
Paulo: Abril Cultura, 1970.
33.  HUSSERL, Edmund. A crise da humanidade europeia e a 
filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.
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que o mundo circundante é o pressuposto básico de 
todas as questões e métodos de pensar. 

Conforme Lafont34, a inflexão heideggeriana 
é substituir o tema fenomenológico da percepção 
pelo motivo da pré-compreensão. O ser-aí sempre se 
encontra numa interpretação de si mesmo, envolvido 
na mediação da tradição. Suplantando o modelo 
psicológico da compreensão, Heidegger mundaniza a 
hermenêutica. O mundo aparece não como uma mera 
coleção de objetos, mas como algo simbolicamente 
estruturado.

Em Ser e Tempo, Heidegger defende que, em 
Aristóteles, a questão do logos degenera em teoria 
do juízo.  O juízo consiste em afirmar ou negar algo 
de um sujeito. S é P: eis á formula do juízo. O juízo 
não é originário; como diz Heidegger35, o enunciado 
não abre o ente pela primeira vez como tal, mas já se 
encontra no ser-no-mundo. Antes da predicação, isto é, 
da afirmação ou da negação de um atributo/predicado 
a um sujeito, existe um como hermenêutico de ordem 
existencial. Todo juízo já se assenta num projeto jogado. 
Numa palavra: o como apofântico (nível do enunciado) 
ancora-se no como hermenêutico (nível existencial).

O ser-aí engajado não pode fazer de sua 
existência objeto, pois é o ente em que o ser mesmo está 

34.  LAFONT, Cristina. La razón como lenguaje. Madrid: Visor, 
1993.
35.  HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petropólis: Editora 
Vozes, 2006.
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em questão. O estar envolvido em um projeto prévio 
mostra que o esquema sujeito-objeto impede o acesso 
à vida fática. Daí que toda compreensão acontece no 
marco de uma visão prévia não tematizada. Por isso, 
Heidegger mostra que o enunciado é meramente 
derivado. O mostrar a si mesmo de um enunciado 
decorre do esquecimento do mundo pré-temático em 
que o ser-aí já está engolfado.

Ao defender a guinada pragmática, Habermas 
faz uma crítica ao sujeito enquanto autoconsciência, 
crítica repetida sem muita reflexão por certa parte 
da filosofia hermenêutica. Diz Habermas36 que ‘’a 
consciência não pode ser um fenômeno originário, 
pois a espontaneidade da vida consciente não consegue 
assumir a forma de objeto sob a qual deveria ser 
subsumida para que pudesse ser detectada no momento 
em que o sujeito se debruça sobre si mesmo”

Aqui Habermas faz uma crítica do cogito 
enquanto autoconsciência do sujeito como momento 
originário aberto ao desdobramento do mundo. Mas 
essa imagem do cogito não serve como forma de 
esquecimento do caráter radical do cogito. Derrida não 
demonstrou num embate com Foucault que o cogito 
em vez de ser o lugar da transparência é o lugar de 
passagem e travessia pela loucura? Segundo Derrida37, 
a audácia do cogito é regressar a um ponto originário 

36.  Ob. Cit.
37.  HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990.
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em que não há mais a dualidade razão e desrazão:
Trata-se de uma  fazer retornar em direção 

a um ponto onde toda contradição determinada sob a 
forma de tal estrutura histórica de fato pode aparecer e 
aparece como relativa a este ponto zero onde o sentido 
e não sentido determinados se conjugam em sua origem 
comum.

Arriscamos a dizer que a dita filosofia da 
consciência é mais radical do que a hermenêutica de 
Gadamer. A sobreposição da tradição implica em 
adjudicar à consciência o caráter de reflexo deformante. 
Afirma Gadamer38: “A lente da subjetividade é um 
espelho deformante. A autorreflexão do indivíduo não 
é mais que uma centelha na corrente da vida histórica. 
Por isso, os preconceitos de um indivíduo são, muito 
mais do que seus juízos, a realidade histórica do seu 
ser.” A tradição é aqui hipostasiada como lugar do 
acordo. A transparência que Schleiermacher vê na 
congenialidade, Gadamer transporta para a tradição.

Slavoz Zizek e Markus Gabriel39, resgatando 
o idealismo alemão e sua herança cartesiana (uma 
herança ocultada), mostram que a divisão do sujeito é 
encaminhada à própria realidade. O cogito não é mais 
o lugar da transparência, mas do sujeito clivado que 
refrata a própria realidade não coincidente consigo 
38.  DERRIDA, Jacques. L’écriture et la différence.Paris: Seuil, 
1967.
39.  GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços 
fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petropólis: 
Editora Vozes, 1999.
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mesma. Ou seja: o cogito leva à dialética. É dentro 
dessa herança reprimida que a repetição transformadora 
é erigida contra a continuidade histórica alienante. 
Salientam:

Se o discurso, a representação, a mente ou o 
pensamento em geral não podem ser opostos a um real 
substancial supostamente já dado, independentemente 
da existência de criaturas operadoras de conceitos, então 
temos que nos render ao idealismo: precisamente do 
mundo ou real que seja capaz de explicar as replicações 
da realidade no interior de si mesma.

Aqui é possível fazer uma defesa do solipsismo. 
A crítica que se faz do solipsismo não é uma crítica, 
trata-se de um espantalho. No cogito, flagra-se um 
excedente ontológico que ameaça constantemente a 
rede simbólica que se supõe naturalizada. São muitas 
as consequências dessa visão. Aqui cabe-nos apenas 
mostrar como o cogito cartesiano permite devolver à 
hermenêutica uma radicalidade maior. 

Merleua-Ponty40 também entreviu esse aspecto 
radical do solipsismo: 

Com efeito, para Husserl, a coisa ‘solipsista’ 
não é primeira. Nem o solus ipse. O’solipsismo’ é 
‘experiência em pensamento’, e o solus ipse, um ‘sujeito 
construído’. É um método do pensamento isolante 
destinado muito mais a revelar os entrelaçamentos do 

40.  GABRIEL, Markus; ZIZEK, Slavoj. Mitologia, loucura 
e riso: a subjetividade no idealismo alemão. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2012.
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tecido intencional do que rompê-los.
Esse recuo mostra que a toda tradição é 

contingente e, por isso mesmo, mal fundada e que, 
para não se reificar, precisa se expor abertamente como 
mal fundada, abrindo a noção do tempo como criação. 
A reificação da tradição implica numa positividade 
intransitiva cuja preservação implica o esquecimento 
de que toda tradição é uma objetivação contingente 
dentre outras possíveis. Por isso, estava correto Tom 
Zé ao salientar que a hipostasia da tradição resvala na 
santificação da dominação fática dos vencedores. A 
malograda tentativa de separar a tradição autêntica da 
inautêntica nada mais demonstra do que a incapacidade 
de ver que a toda construção simbólica deixa um resto, 
um excedente que se mostra como resultado mesmo 
dessa construção41.

Quando fala da tradição ocultadora, Heidegger 
se refere ao enrijecimento e aos entulhos que emergem 
como empecilho ao aceso  à tradição. A tradição oculta 
a si mesmo. O próprio esquecimento do ser é o efeito da 
tradição evidente. Esse tema é retomado por Gadamer 
numa perspectiva que faz perder a radicalidade 
presente em Heidegger. Para Gadamer, o preconceito 
acerca do preconceito constitui um exagero iluminista. 
É a Descartes que Gadamer remete. De certo, para 
Descartes, o critério da verdade é a evidência. Para 
chegar à evidência apodítica, coloca em dúvida a 

41.  Ob. Cit.
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familiaridade do preconceito. A partir de então, o 
preconceito, em lugar de ser condição de possibilidade 
para compreensão, passa a ser entendido como juízo 
errôneo, equivocado. 

A retoma do preconceito tem suas aporias.  
Se os preconceitos são a realidade histórica do 
indivíduo, como distinguir um falso preconceito de 
um verdadeiro? Gadamer apela para uma ‘psicanálise’ 
apressada demais. Para ele, são os preconceitos ocultos 
que são ruins. Não falta a Gadamer aqui um pouco 
de solipsismo no sentido radical? Como tornar um 
preconceito consciente sem torção reflexiva?

O que também falta a Gadamer é remarcar 
a diferença entre a apropriação do passado pelos 
vencedores e a apropriação do passado pelos oprimidos: 
a distinção entre uma visão evolucionista conservadora 
e uma visão intempestiva da tradição. Benjamin sabia 
que toda tradição é investida pelo conformismo; que as 
lutas fracassadas que colocam o presente em situação 
em crítica são silenciadas. Por isso, Benjamin exigia 
escovar a história a contrapelo 42. Escovar a história a 
contrapelo quer dizer duas coisas intimamente ligadas: 
a necessária suspeita contra a narrativa do progresso 
como se a história teologicamente conduzisse a 
mundo melhor; e a compreensão intempestiva de que 

42.  Sobre o perigo da negação da negatividade e seus efeitos no 
processo penal vale conferir o magnífico texto de José Carlos 
Porciúncula disponível em https://www.conjur.com.br/2018-
mar-22/porciuncula-sociedade-transparencia-sistema-penal 
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toda tradição é fendida e que vai ser investida pelo 
conformismo das classes dominantes a partir de um 
discurso ocultador e fundador de uma univocidade 
artificial. Escovar a história a contrapelo evita a 
destemporalização das rupturas, isto é, evita o 
esvaziamento de seu potencial transformador.

O passado não oprime os vivos como um 
pesadelo, mas nos interpela com suas lutas fracassadas, 
as quais povoam inexoravelmente o horizonte do 
presente. É esse passado interpelador que o historicismo 
acaba por reprimir. Quando Benjamin opõe as imagens 
dialéticas às essências fenomenológicas, quer pontuar a 
necessidade de captar a história como topos guerreiro, 
isto é, como lugar da contradição que se repete 
no presente pela interpelação constante das lutas 
fracassadas. 

Gadamer coloca questões centrais. Mas 
adiante retomba naquilo mesmo que critica. A 
crítica do historicismo, isto é, da crença de uma 
compreensão objetiva da história parte da ignorância 
dos condicionamentos históricos. A pertença à tradição 
afasta a possibilidade de um estado de sobrevoo pelo 
qual o sujeito desembaraçado de toda condição pudesse, 
por um olhar puro e absoluto, captar a totalidade da 
história. 

Contestando Dilthey que tenta vencer a 
distância histórica pela capacidade de transferência 
na psique do outro, aposta na continuidade da tradição 
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como elemento fundamental para vencer a distância 
histórica. A distância temporal deixa de ser um 
abismo intransponível e se apresenta como condição 
fecunda da compreensão. “Não é um abismo devedor, 
diz Gadamer, mas está presente pela continuidade 
da herança histórica e da tradição, a cuja luz nos é 
mostrado todo o transmitido”43

A tensão existente entre o passado e o presente 
é atenuada pela possibilidade de retomar a continuidade 
da tradição. A própria ideia de fusão de horizontes 
padece da mesma ingenuidade quando aposta que 
é possível sem qualquer torção reflexiva alcançar-
se uma compreensão comum. Não é uma recaída no 
historicismo? 

A hermenêutica de Benjamin resgata a 
compreensão antievolucionista presente em Marx.  
Benjamin parece partir de um fragmento fecundo do 
Grundrisse44:

A sociedade burguesa é a mais desenvolvida 
e diversificada organização histórica da produção. 
Por essa razão, as categorias que expressam suas 
relações e a compreensão de sua estrutura permitem 
simultaneamente compreender a organização e as 
relações de produção de todas as formas de sociedade 
desaparecidas, com cujos escombros e elementos 
edificou-se, parte das quais ainda carrega consigo 

43.  BENJAMIN, Walter. O anjo da história. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2013.
44.  Ob. Cit.
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resíduos não superados, parte que nela se desenvolvem 
de meros indícios em significações plenas etc. A 
anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia 
do macaco.

É analisando as formações sociais mais 
‘desenvolvidas’ que se pode entender as formações 
sociais desaparecidas. O projeto do livro Passagens 
se insere nessa linha. Trata-se de uma tentativa de 
transportar a análise que Marx faz da mercadoria para a 
história material do século XIX. 

Assim como a economia política tradicional 
apreende a mercadoria sem a mediações históricas que 
a engendraram, a hermenêutica de Gadamer tomba 
na fantasmagoria da história cultural que esquece as 
condições social-históricas que estão na gênese de todo 
produto cultural.45  

Esse giro urbanizador na avenida aberta 
por Walter Benjamin traz consequências teóricas 
importantes: 1) a passagem do tema mal colocado do 
solipsismo para o problema da aleidade; 2) a passagem 
da compreensão ‘idealista’ da linguagem como morada 
do ser para o tema nietzschiano da linguagem como 
câmara de tortura; 3) a passagem da continuidade 
histórica para a descontinuidade46. Nessas passagens, 
os produtos culturais são colocados nas mediações 
históricas, estando repassados pelas interpelações dos 
passados que a apropriada privada da tradição tenta 
45.  MARX, Karl. Grundrisse. São Paulo: Boitempo, 2011.
46.  BENJAMIN, Walter. Libro de los passagens. Madrid: Akal, 
2005.
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silenciar. Somente nesse horizonte urbano, é possível 
uma hermenêutica descolonizadora capaz de abrir-se 
à ausência presente dos que com suas mãos fazem o 
mundo. É sempre nesse agora intempestivo (Jetztzeit) 
que a constelação dos sonhos redivivos cintila. Como 
dizem João Bosco e Aldir Blanc: “Glória a tantas 
lutas inglórias que através da nossa história não 
esquecemos jamais”. Esquecer o esquecimento é a 
meta de uma hermenêutica que mereça ser adjetivada 
de descolonizadora47.

     

47.  NASCIMENTO, Luis Eduardo Gomes do. As antinomias 
do direito na modernidade periférica. Paulo Afonso: SABEH, 
2018, ebook. Nesse livro, dentre tantas novidades, inaugura-se, 
no Brasil, a hermenêutica jurídica analógica como forma de 
combater a afasia linguística que nos assola hoje. 
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2.4 MARIATÉGUI E A TAREFA LATINO-
AMERICANA

“Aquele que sai da contemplação e desce à realidade 
pode colher mil flores” 

Mao Tsé-Tung
O dogmático, na fabulosa definição de Mao Tsé-

Tung, é aquele que impõe à realidade sempre cambiante 
esquemas teóricos prévios, ignorando a necessária 
articulação entre a universalidade e a particularidade. 
Rechaça-se o positivismo acrítico que supõe uma 
realidade dada e imutável, como contraposição vazia 
do pensamento, e, ao mesmo tempo, o idealismo 
que se evade em conceitos altaneiros sem qualquer 
capacidade de se enriquecer com a realidade. O apelo 
teórico da dialética é que, saindo da posição plácida da 
contemplação, o teórico dirija-se à realidade porque, se 
souber ver, há de colher mil flores. É um chamamento 
poético para haurir na realidade os elementos para a 
transformação. 

Engels, em livro sobre Feuerbach, afirma 
que a proposição hegeliana de que o “real é racional 
e o racional é real’’ não é a santificação do que existe 
enquanto tradição arraigada e opressiva, mas a mirada 
da disjunção entre o velho e o novo porque o real não 
coincidindo completamente consigo mesmo pode dar 
ensejo a algo novo.

A tarefa latino-americana é, portanto, 
profundamente dialética. José Carlos Mariatégui 
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mostrou que aplicar esquemas prévios rígidos para uma 
realidade sempre movente não enseja teorias adequadas 
e anunciava a tarefa latino-americana: romper com a 
concepção colonialista da tradição e promover uma 
leitura crítica da tradição e a colocação da questão da 
raça em termos econômicos e sociais. 

O movimento crítico da tradição não se 
confunde com a nostalgia romântica de um tempo 
primevo e paradisíaco, mas se trata de uma reintegração 
histórica e uma ruptura da tradição unívoca e monolítica, 
exigindo, então, uma inflexão no pensamento marxista 
que deve enfrentar a questão indígena, tema inexistente 
no marxismo europeu. 

As formações sociais da América Latina, para 
retomar o conceito de René Zavaleta,  são “abigarradas’’ 
em que a questão da raça, gênero e classe estão 
imbricadas, repercutindo no plano econômico, político 
e ideológico de forma que a análise dogmática, além 
de efeitos nefastos de compreensão, engendra efeitos 
políticos nefastos48.

Afirma Mariategui: 

“O problema das raças serve na 
América Latina, na elaboração 
intelectual burguesa, entre outras 
coisas, para encobrir ou ignorar os 
verdadeiros problemas do continente. 

48.  É difícil traduzir a expressão ‘abigarrada’ de forma que é 
mais profícuo preservar a riqueza que tem no original. 
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A crítica marxista tem a obrigação 
inadiável de colocá-lo em termos reais, 
desprendendo-o de toda tergiversação 
ou pedantismo. Econômica, social e 
politicamente, o problema das raças, 
como o da terra, é, em sua base, o da 
liquidação do feudalismo”49

A questão da raça na América Latina está jungida 
à questão do imperialismo. As classes dominantes 
– oligarquias brancas- introjetam os ‘valores’ do 
imperialismo e não nutrem qualquer alteridade em 
relações aos povos originários, fomentando um 
conceito fechado de nação da qual apenas os dotados 
dos atributos da branquidão participam. 

A ênfase no narcisismo das pequenas diferenças 
- pigmento da pele, origem étnica - serve para acicatar 
políticas de inimizades que se expressam, sobremodo, 
na investida do capital representado pelas oligarquias 
brancas sobre os territórios dos povos originários, 
na subsunção de formas arcaicas de produção e na 
maquinaria de políticas criminais de morte.

 Mariatégui discutiu o tema da terra no modelo 
teórico do feudalismo. Na verdade, se articularmos, 
como Marx o faz no Manifesto do Partido Comunista, 
a descoberta da América como elemento central na 
constituição da modernidade e do capitalismo, o 
tema do feudalismo precisa ser superado pela análise 
de como o modo de produção capitalista, desde sua 

49.  MARIATÉGUI, José Carlos. La tarea americana. Buenos 
Aires: Prometeu Livros, CLACSO, 2010.
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gênese, subsume o escravismo colonial, seja dos 
negros nos sistemas de plantação, seja dos índios na 
encomenda e outras formas arcaicas de produção. E, no 
evolver, no surgimento das sociedades industriais, não 
só discutir a questão do exército industrial de reserva, 
mas a continuidade da acumulação primitiva pelas 
oligarquias brancas pelo modelo extrativista do próprio 
estado e pela política de desapossamento dos povos 
originários50.

No livro Os quilombos como novos da terra, 
demonstramos que a acumulação primitiva do capital 
é uma tendência intrínseca e contínua do capitalismo 
e que consiste na expropriação violenta, sutil ou 
explícita, contínua e sistemática da base fundiária dos 
camponeses e dos povos originários. O capitalismo, 
para se reproduzir como modo de produção extrativista 
do trabalho, busca, de todas as formas, a expropriação 
da base fundiária dos camponeses e, na América 
Latina, dos povos originários para formar contingentes 
que serão inseridos na sobre-exploração do capital ou 
subsumidos nas políticas de morte.51 

Já em 2008, no texto A legalidade como 

50.  Há que fazer uma análise foucaultiana de obras que, a 
pretexto do desenvolvimento, são feitas em terras dos povos 
originários, expropriando-os dos seus territórios, cuja dimensão 
ultrapassa a relação de posse com a terra.
51.  Sobre a subsunção de formas arcaicas de produção pelo 
capital e sobre o giro descolonizador ver: NASCIMENTO, 
Luis Eduardo Gomes do. Os quilombos como novos nomos 
da Terra: da forma-valor à forma-comunidade. Minas Gerais: 
Dialética, 2020.



- 109 -

PENSAR DESDE A AMÉRICA LATINA: 
A Emergência de Novas Heterutopias

instrumento retórico de conformismo social, tínhamos 
enfatizado que, diante do corte unívoco das formações 
sociais ocidentais, tudo que foge da estruturação colonial 
do poder, é lançado na irracionalidade e na patologia. A 
tentativa de encontrar o crime em traços antropológicos 
cumpre a função hegemônica de estabelecer o Outro 
excluído como a figura fantasmática do mal e da 
potencial ameaça. Os arranjos ideológicos e imagéticos 
dessa concepção são propalados cotidianamente de 
forma a constituir um imaginário que justifique um 
arremedo de legítima defesa que, sob o pretexto de 
afastar o mal, instaura políticas de mortes. Se o outro 
excluído coloca em questão a forma social excludente, 
apresenta-se, de acordo com a ideologia colonial, como 
ameaça à ordem da propriedade privada e à pilhagem 
estatal pelas classes dominantes.

A própria desordem social, causada por 
determinações sociais e econômicas, é manipulada 
para reforçar os efeitos da ordem colonial. Em vez 
de buscar compreender as razões das injustiças, todas 
as contradições são lançadas ao plano da patologia: 
o conflito é catalisado pela lógica ideológica, sendo 
apresentado como problema de índole moral-
individual. Na verdade, a velha cantilena liberal da 
liberdade negativa é decantada para fazer de uma 
questão econômica uma questão de ordem individual. 
A política criminal que ganha compleição estatal em 
alguns cantões da América Latina é orientada pela 
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noção nefasta de traços antropológicos e, imbuída de 
acendrado racismo, instaura políticas de inimizades que 
redunda na produção sistemática da morte. 

Na verdade, a velha cantilena liberal da 
liberdade negativa é decantada para fazer de uma 
questão econômica uma questão de ordem individual. 
Hegel ao colocar a questão econômica no sistema de 
ética, inverte a posição liberal e afirma que não há que 
falar em liberdade sem a concretização dos direitos 
materiais, dentre esses, o direito de manter-se em vida, 
exigindo-se, portanto, profundas alterações de ordem 
econômico-social. 

A tarefa latino-americana, na linha de 
Mariatégui, articula-se com a necessidade ver o 
enclave da raça, gênero e classe na lógica dialética sem 
qualquer dogmatismo e pensar estratégias de profundas 
transformações políticas e econômicas. 
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2 . 5 .  A P O B R E Z A C O M O  S I N TO M A D O 
CAPITALISMO

Hegel mostra que a questão de como a pobreza 
pode ser remediada é um dos problemas mais tormentosos 
da sociedade moderna. A pobreza aparece aí não como 
um mero episódio fortuito, mas como um excesso 
irracional decorrente da própria lógica do sistema social. 

Categórico, no parágrafo 244 da obra Princípios 
de filosofia do direito, afirma Hegel: 

Quando um grande número de indivíduos 
desce além do mínimo de subsistência 
que por si mesmo se mostra como o que 
é normalmente necessário a um membro 
de uma sociedade, se esses indivíduos 
perdem, assim, o sentimento do direito, da 
legalidade e da honra de existirem graças 
à sua própria atividade e ao seu próprio 
trabalho, assiste-se então à formação de 
uma plebe e, ao mesmo tempo, a uma 
maior facilidade para concentrar em 
poucas mãos riquezas desproporcionadas.
(1940, p. 261).

Hegel aponta que a sociedade se estrutura numa 
conta mal feita e que se manifesta nos excluídos, os quais, 
por decorrerem da própria organização social, fazem 
parte dessa mesma sociedade. A concentração de riqueza 
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nas mãos de poucos corresponde à forma da plebe, como 
excesso. Sem medo de incorrer numa analogia infundada, 
podemos afirmar que a plebe, em Hegel, equivale à parte 
de parte alguma, na linha de Rancière.

Hegel sabia que a lógica do mercado sem 
controle implica no recrudescimento das desigualdades. 
Isso provoca uma perpétua tensão entre o Estado e o 
Mercado. Somente o Estado, enquanto portador da 
universalidade, pode superar as mazelas engendradas 
pela economia, apresentando a cidadania como corretivo.

O governo, guindado por meio de um golpe 
parlamentar, mostra-se receptivo à lógica do mercado 
total e ao antiestatismo, o que desemboca nos seguinte 
passos:

A) Substituição das subvenções com objetivos 
sociais por subvenções ao sistema financeiro;

B) O máximo de privatização das funções 
econômicas e sociais estatais, especialmente as funções 
de educação e no campo da saúde; 

C) Debilitamento das funções sociais do Estado, 
incluindo suas funções econômicas;

D) Aumento das funções repressivas do Estado 
(Hinkelammert, 1989, p. 31).

Na ofensiva do despudorado neoliberalismo, 
aniquilam-se os direitos sociais, criminalizam-se os 
movimentos sociais. Lembra Bensaid (2007, p. 60) 
a ressurgência de dispositivos voltados a reforçar o 
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controle dos pobres à guisa da lei sobre o furto de madeira 
analisada por Marx. No artigo aparecido em 1842 na 
Gazeta Renana, Marx mostra como a lei, ao criminalizar 
o costume que era condição básica de sobrevivência 
dos camponeses, lança na marginalidade milhares de 
pessoas. De uma penada, milhares de camponeses que, 
usufrutuários do regime indeterminado de propriedade, 
viviam da coleta de madeira, são criminalizados. Afirma, 
de forma peremptória, o velho Marx (1948, p. 138): O 
Estado amputa a si mesmo todas as vezes que de um de 
seus cidadãos ele faz um criminoso.

Nesse texto de inquietante atualidade, na esteira 
de Hegel, salienta a contradição entre uma sociedade 
civil baseada nas relações contratuais e um Estado 
preordenado, em tese, a representar o interesse coletivo 
não contratual. Dessa contradição, alinha a necessidade 
de preservar a esfera pública às injunções dos interesses 
privados. 

Dentro desse proscênio turvo, o que fazemos 
com os pobres? Da mesma forma que retiramos o lixo 
de nossa percepção diária, como se não fosse produto 
de nossas escolhas, fingimos não saber que homens e 
mulheres enxameiam-se em pútridos estabelecimentos 
prisionais, acotovelando-se sem qualquer direito, 
convertidos em vidas matáveis. 

A matança no Complexo Penitenciário Anísio 
Jobim, em Amazonas, nada faz luzir e mostra que um 
país que não enfrenta suas contradições deixa os pobres à 
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própria sorte, isto é, vulneráveis a todo tipo de violência.
Qual o papel do Judiciário nesse contexto 

sombrio? No aludido texto, Marx ironiza: A lógica da 
lei que transforma domésticos proprietários de florestas 
em uma autoridade do Estado transforma as autoridades 
do Estado em domésticos proprietários de florestas. 
Noutras palavras: Cabe ao Estado zelar pelo interesse 
público inserido no contexto da Constituição.  O juiz, 
ao ser alçado à condição de guardião da Constituição, 
não deve ceder às cínicas demandas por inserção ad 
hoc de cláusula de exceção em relação ao direito dos 
pobres presos.

Se a sociedade não exerce, por meio do uso 
público da razão, o duro trabalho da elucidação, torna-se 
presa fácil de discursos simplistas que não permitem ver, 
na Constituição, um conjunto de garantais protetoras, 
inclusive dos que delinquem. A pressão por ‘eficiência’ 
não pode significar o esgarçamento dos direitos 
fundamentais. 

A legalidade, ensina Hassemer (2003, p. 22), não 
é uma característica do sistema de justiça penal, mas sua 
missão e objetivo.

Se a vulgata marxista apontava as limitações da 
liberdade formal, não pode cair na abstração intelectual a 
que alude Thompson: a de achar o domínio da lei similar 
ao domínio nu e cru. Não. Situações trágicas como essa 
devem nos levar a assinalar que o par formal/substancial 
necessita ser compreendido na complexidade já traçada 
por Hegel, a qual a crítica marxista deve assimilar sem 
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ingenuidade. Domenico Losurdo (2014, p. 70), ao 
enfrentar a temática, afirma: 

Na tradição e vulgata marxista, os limites 
imanentes no par conceitual hegeliano 
forma/substancial (a liberdade formal é 
definida independente do sujeito que é 
seu titular) são somadas à ambiguidade 
inerente na polêmica marxiana contra 
o caráter abstrato censurado a Hegel 
(acusado de ter mantido artificiosamente 
separados o sujeito da sociedade política 
e o membro da sociedade civil). Assim se 
verificou uma pesada passagem da crítica 
às cláusulas de exclusão da liberdade 
formal para a liquidação da liberdade 
formal enquanto tal. A crítica às clausulas 
de exceção (em prejuízo, por exemplo, dos 
povos colônias ou em ação na esfera de 
produção da própria metrópole capitalista) 
implica evidentemente o reconhecimento 
do valor da liberdade formal. Por outro, 
uma coisa é rejeitar a absolutização 
desta dimensão pondo em evidência o 
possível conflito que pode ocorrer com 
outras dimensões, igualmente essenciais 
(segundo o modelo hegeliano), outra 
coisa, bem diferente, é cancelar um dos 
termos do conflito e, portanto, o próprio 
conflito (com a atitude simétrica com a 
tradição liberal que identifica a liberdade 
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‘negativa’ com a liberdade enquanto tal).
Aqui o par formal/substancial se coloca de 

maneira adequada, evitando-se que a crítica da formas 
burguesas implique em aceitação acrítica das clausulas 
de exceção que pesam na modernidade periférica e, ao 
mesmo tempo, reforça que ao aspecto forma se deve 
aditar as lutas por realização dos direitos materiais como 
trabalho, moradia e etc. A forma como condição para a 
realização dos direitos materiais.  A relação é vista de 
forma dialética e não de forma estanque e maniqueísta.

Se a legalidade formal não é tudo, é, ao menos, 
princípio em que podemos nos mexer e sonhar o novo. 
Por fim, diante de tal descalabro, necessário lembrar que 
somente a vergonha pode nos fazer encarar o real. Marx 
(2010, p. 63), numa carta a Ruge, assinala: “Vergonha 
é um tipo de ira voltada para dentro. E se toda nação 
realmente tivesse vergonha, ela seria um leão que se 
encolhe para dar o bote.” Vergonha, então.
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