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“Não julgueis, para que não sejais 
julgados. Pois com o critério com que 
julgardes, sereis julgados; e com a 
medida com que tiverdes medido, vos 
medirão também.” (Mt. 7:1-2) 

 
Jesus de Nazaré 
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Resumo 
 
 

SILVA, Martorelli Dantas. O mito edênico e o drama da decisão jurídica: uma análise retórica 

de Gênesis 2 e 3 e suas implicações para a prática judicial. 2008. 122 f. Dissertação de 

mestrado – Centro de Ciências Jurídicas – Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Tendo como elemento central a análise retórica do mito edênico (Gn. 2 e 3), esta dissertação 

aborda a força que tal narrativa tem tido para forjar, tanto no Ocidente como no Oriente, um 

comportamento de submissão e passividade diante das autoridades que se colocam no poder. 

Vê, contudo, igualmente presente no texto, um convite à abstenção da prática de julgamentos 

dos comportamentos morais (desconhecer o bem e o mal), que é apresentado como sendo 

tarefa de Deus e não dos homens. Estes, segundo o autor, ao se arvorarem a prolatar sentenças 

em relação aos seus semelhantes, findam por externar preconceitos, os quais se firmam na 

sociedade por meio de mecanismos de violência simbólica. Finda, o autor, em face da 

impossibilidade prática e imediata de uma via de convivência social sem que nela esteja 

presente as estruturas de poder e de controle, entre as quais destaca o judiciário, convidando-

nos a adotar uma postura mais humilde e fraterna quando do momento da decisão, com o fito 

de minorar os efeitos da brutalidade potencial e real que as sentenças tendem a realizar. 

 

 

 

Palavras-chave: Retórica analítica; mito; limites do conhecimento; decisão judicial; 

preconceitos; violência simbólica.  
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Abstract 
 
 

SILVA, Martorelli Dantas. The myth of Eden and crisis of legal decision: an analysis of 

rhetoric Genesis 2 and 3 and its implications for the practice courts. 2008. 122 f. Master 

Degree – Centro de Ciências Jurídicas – Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Having as central element the rhetorical analysis of the myth of Eden (Gn, 2 and 3), this 

dissertation approaches the power that this story has had to shape, both in East and West, a 

submissive and passive behaviour before the authorities who have brought themselves to 

power. However it also discerns in the text an invitation to the holding back the judgement of 

moral decisions (ignore Good and Evil), which is presented as God’s task, not as a man’s. 

These latter, so the Author, as they dare to utter judgements about other people, they end up 

expressing prejudice, which infirm themselves in society by means of mechanisms of 

symbolic violence. The work ends with the Author’s invitation, baring in mind the practical 

impossibility of a means of power and control that eliminate this violence, to adopt a humbler 

and more fraternal attitude towards the moment of making a decision, so to minor the effects 

of the brutality (potential and real) that adjudication tends to implement. 

 

 

 

 

Keywords: Rhetorical analysis; myth; limits of knowledge, judgments; prejudices; symbolic 

violence. 
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Prólogo 

 

O presente texto teve sua gênese nas discussões havidas em sala de aula na disciplina 

Filosofia do Direito e Retórica Jurídica, ministrada por João Maurício Adeodato, no início de 

2006, enriquecidas por aquelas travadas ao lado de ilustres colegas aos pés de Torquato Júnior 

e Alexandre Da Maia, na disciplina Teoria Geral do Direito, oferecida no mesmo ano, no 

Programa da Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife. Nestes encontros 

foi ficando cada vez mais claro que não estávamos de todo em um lugar estranho, tendo vindo 

da academia teológica, com suas confissões e dogmas. Fomos, lentamente, descobrindo que 

mesmo o ceticismo é uma forma de fé, ainda que seja a fé na incapacidade humana de 

conhecer e alcançar as verdades, as essências das coisas, dos fatos, das pessoas e de suas 

relações. 

 Nunca nos pareceu isto algo negativo ou passivo, como um convite a cruzar os braços 

ou desacelerar as pesquisas científicas, antes, chegou-nos como uma conscrição à humildade, 

ao reconhecimento de nossa capacidade limitada, da precariedade das conclusões de que 

somos capazes. Marchemos, diziam-nos eles, com sua postura e ensino, mas o façamos com 

simplicidade. Atributo daqueles que crêem que não são demiurgos, mas teimam em manter 

seus pés na trilha de nossas peregrinações. Devemos dizer que muito aprendemos e 

continuamos aprendendo com estes e outros mestres da Faculdade de Direito do Recife, entre 

os quais destaco a figura de Adeodato, em quem reconhecemos traços do antigo sábio 

socrático, andarilho em contínuo diálogo com seu daimon, ao mesmo tempo um jovem 

profeta e um velho sacerdote. 

 A sensação sempre foi a de estarmos entre “irmãos”, para usar uma palavra que nos 

remete à figura de São Francisco de Assis. Verdadeiros confrades, cuja semelhança revela-se 

não apenas no modo despojado de vestir, mas, acima de tudo, no modo simples de ser. Serão 
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imorredouras as tardes de conversa profícua no Grupo de Pesquisa de Retórica ou nos bares e 

restaurantes da cidade. É um grande prazer estarmos entre eles, ainda que seja na singela 

função de escudeiros e aprendizes. 

 Nunca nos interessou o ser cientista ou acadêmico, a nossa busca contínua foi a de 

servir àqueles que estão próximos, neste sentido, esta casa muito nos tem ajudado, posto que 

nem entre religiosos vimos desprendimento como o de Gustavo Just; a elegância no trato de 

Torquato Júnior e a sabedoria profunda, travestida de adolescência, de Alexandre da Maia. 

Amigos e mestres se aproximam e se afastam de nós ao sabor dos ventos e marés da vida, mas 

aquilo que de fato aprendemos permanece em nós para sempre, e para sempre é muito tempo. 

 Nossa sincera gratidão! 
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Introdução: O lugar retórico do mito edênico 

“No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia; havia 

trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas” (Gn. 1:1-2). 

Com estas palavras, tem início um dos livros mais importantes que a humanidade conheceu 

em todos os tempos, refiro-me não à Bíblia em sua integralidade, mas ao livro de Gênesis de 

modo específico. Conquanto, todos os livros que compõem as sagradas escrituras judaico-

cristãs tenham a sua própria importância e interesse, nenhum deles é tão decisivo no sentido 

de delinear os contornos que o mundo contemporâneo ganhou como o que encabeça o Cânon.  

Ali foram lançadas, não apenas cosmogonias largamente assimiladas, mas, com elas, 

os fundamentos antropológicos, sociológicos, políticos, morais e, principalmente, religiosos 

de dois terços da humanidade em nossos dias, levando em consideração que tanto judeus, 

mulçumanos, quanto cristãos lidam com o texto como divinamente inspirado e o tratam como 

revelação do Criador. 

Os livros (em grego, bibliá) como os conhecemos hoje, apresentados em uma única 

peça, reunidos, encadernados e ordenados, muito embora sejam muitíssimo populares, são 

relativamente recentes, datam de depois da invenção da imprensa (Séc. XV d.C.). Durante 

milênios eles construíram a sua história, circulando pelo mundo na forma de rolos, quer sejam 

papiros ou pergaminhos. Foram objeto de disputas religiosas, filosóficas e políticas. Foram 

queimados, reescritos, proscritos e adorados, mas chegaram até nós, e com uma força tal, que 

é com cuidado que nos referimos a eles nesta dissertação, posto que o menor deslize poderia 

nos fazer acender contendas presumidamente adormecidas. Ainda que, para alguns, não 

pareça conveniente fazer pesquisas de caráter científico sobre textos de fé, sendo retórico o 

nosso interesse, não os trataremos aqui em uma perspectiva credal.  
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O nosso olhar é investigativo, queremos perscrutar os mecanismos de convencimento 

e persuasão utilizados no texto do Éden, que lhe conferiu tanta vitalidade e eficácia histórica. 

Não dedicamos muito interesse na diferenciação entre convencimento e persuasão, mas para 

situar esta distinção, diríamos, com Perelman, que para quem se preocupa, sobretudo, com o 

resultado, persuadir é mais do que convencer: a persuasão acrescentaria à convicção a força 

necessária que é a única que conduzirá a ação. Já para aqueles que se preocupam 

prioritariamente com os meios, o convencimento seria superior, uma vez que toca a razão 

logicamente estruturada1. 

Neste estudo, não é relevante saber se as passagens postas sob análise foram ou não 

resultado da ação de algum ser sobrenatural, nem mesmo nos será necessário crer na 

existência de alguém assim. Basta-nos que não nos permitamos ser arrastados para a 

obtusidade por pruridos de um ceticismo exacerbado. Requer-se, apenas, que consigamos ver 

a relevância do estudo dos textos de fé e da própria fé, para o conhecimento de nosso contínuo 

desarrollo histórico. 

A palavra “mito” utilizada no título de um estudo acadêmico de Direito pode chocar 

tanto céticos quanto crentes. Os primeiros perguntariam qual a pertinência de uma reflexão 

que toma como ponto de partida uma narrativa pré-científica e, freqüentemente, supersticiosa. 

Os demais indagariam como misturar o objeto da fé com um universo de objetivações, o qual 

não serve nem para validar nem para refutar aquilo que se crê. Tem-se, portanto, a tendência 

de manter o mais distante possível relatos que fundamentam estruturas religiosas dos estudos 

científicos. O preconceito contra a linguagem mítica se manifesta em vários pensadores, mas 

de modo contundente se revela nestas palavras de Nietzsche:  

tal como o homem ainda hoje tira conclusões no sonho, assim também fez a 
humanidade no estado de vigília, durante milênios: a primeira causa que 
ocorresse ao espírito, para explicar qualquer coisa que exigisse explicação, 

                                                 
1 PERELMAN, Chaïm. Retóricas. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 56. 
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bastava para ele e era tida como verdadeira (segundo relatos de viajantes, os 
selvagens procedem assim ainda hoje)2. 

 

A impressão que dá é que os mitos são apenas estórias fabulosas que são construídas para o 

entretenimento ou alienação do povo. É preciso que tenhamos consciência que eles 

desempenham um papel retórico ordenador em sociedades como a judaica antiga. Além do 

mais, este mesmo pudor não é tão facilmente verificado quando falamos dos mitos gregos, 

romanos, nórdicos ou mesmo de tribos nativas do Brasil. Estes são vistos como 

reminiscências de culturas milenares, como depósito de tradições antigas e fonte de 

compreensões psicológicas e sociais. Não negamos que assim seja, contudo, por justo, se faz 

necessário reconhecer que o mesmo pode ser dito sobre os mitos bíblicos.  

E ainda com mais legitimidade, importa que nos debrucemos sobre os textos 

canônicos, uma vez que várias das formas de civilização que conhecemos nestes últimos dois 

mil anos de pregação cristã, foram alicerçadas sobre a compreensão da vida por eles proposta. 

Se o nosso olhar recai sobre passagens como a da criação (Gn. 1 e 2), do pecado original 

(Gn.3), do dilúvio (Gn. 7 e 8) e de Babel (Gn. 11), concluímos que tais narrativas são 

culturalmente fundantes nas nações cristãs, islâmicas e naquelas que, de uma forma ou de 

outra, foram influenciadas diretamente pelas tradições judaicas. 

Em suma, não se pode falar em uma perspectiva histórica das relações sociais, das 

concepções antropológicas, dos processos de legitimação dos comportamentos morais, sem 

que recorramos às cosmogonias do livro de Gênesis. Isto sem falar da legislação mosaica que 

se vê diluída nestes mitos, que tem servido, em muitas culturas, para a positivação dos limites 

do comportamento até os nossos dias. Por oportuno, importa salientar que os cinco primeiros 

livros da Bíblia são vistos como uma peça única tanto por cristãos (que lhes dão o nome de 

origem grega Pentateuco – pentatheucos – os cinco livros da Lei) quanto por judeus (que os 

                                                 
2 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiadamente humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. p. 23. 
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denominam Torah - Lei). As correntes majoritárias de ambos os grupos atribuem os textos à 

lavra de Moisés (1500 a. C.), líder, libertador do cativeiro egípcio e legislador de Israel3. Mais 

adiante discutiremos com maior profundidade as questões relativas à autoria e suas 

implicações retóricas. 

Não vamos aqui nos dar ao trabalho de estar constantemente chamando a atenção do 

leitor para o fato de que aquilo que afirmamos sobre o texto se baseia no que o mesmo diz que 

aconteceu. Se dissermos, por exemplo, que disse Deus: “da árvore do conhecimento do bem e 

do mal não comerás”, não estamos fazendo um convite à fé, nem tomamos ocasião para fazer 

profissão da nossa, apenas é isto que diz o texto ter falado um personagem apresentado como 

Deus. E para o propósito de nosso estudo é importante que o tratemos assim, uma vez que foi 

sendo recebido como verdade que ele realizou e ainda realiza a sua força retórica. 

A nossa intenção é identificar na narrativa do Éden traços de um ceticismo germinal, 

com uma crítica à procura de um conhecimento científico e moral, unido a um convite para 

uma vida "descomplicada" (sem a complexidade resultante da busca de certezas), semelhante 

à ataraxia do pirronismo4. Tentaremos, ainda, estabelecer um paralelo entre as dificuldades 

resultantes da perseguição de um conhecimento de absolutos morais (do bem e do mal) com 

as aporias presentes na inexorabilidade da decisão jurídica. Para isso faremos uma análise 

retórica das falas, seguindo a técnica ensinada por Joan Leach5, e tomaremos como referencial 

teórico os conceitos de ceticismo pirrônico apresentados por João Maurício Adeodato6. 

                                                 
3 CHAMPLIN, Rusell Norman; BENTES, João Marques. Enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia. v.5. 4ª 

ed. São Paulo: Candeia, 1997. p.195 
4 O pirronismo foi um movimento filosófico grego do séc. III a.C. que se caracterizava pela busca de uma 

imperturbabilidade decorrente de uma completa renúncia ao exercício de juízos morais. 
5 LEACH, Joan. Análise retórica. In: BOUER, Martin W., GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, 

imagem e som: um manual prático. 4a ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 293-318. 
6 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 317-347. 
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 O objeto de nossa pesquisa será o mito edênico, ou seja, a segunda cosmogonia 

bíblica7, que se encontra entre Gn. 2:4 e 3:24. Estes dois capítulos apresentam o que 

chamamos de mito edênico, em face dos seus relatos se passarem num jardim plantado numa 

região chamada Éden (Gn. 2:8). A saga da família de Adão continua nos capítulos seguintes 

do livro, mas fora do jardim. Usaremos, sempre que não houver referência específica em 

contrário, a tradução do texto hebraico feita por João Ferreira de Almeida, versão revista e 

atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil8. Para o conforto do leitor, acostamos como 

primeiro anexo a transcrição do nosso texto-base. 

 O título do Gênesis vem do grego, através do latim, e significa “origem”. Em hebraico 

o livro recebe o nome, como é costume, da primeira palavra nele escrita, bereshith, “no 

princípio”. Os estudiosos tradicionais tendem a datá-lo entre 1450 a.C. – 1410 a.C.9. Já os 

teólogos liberais datam o livro de um período mais recente (século VI a.C.)10, uma vez que 

não estão presos à autoria mosaica, necessariamente. Mas o fato é que tanto o judaísmo dos 

primeiros séculos da era cristã, quanto o cristianismo que se desenvolveu a partir do livro 

foram profundamente influenciados por ele. Líderes como Jesus e Maomé fizeram referência 

às histórias nele contidas e utilizaram seus ensinamentos para erigir suas doutrinas11. Teremos 

ocasião para aprofundar esta questão quando da discussão da influência da obra que se atribui 

a Moisés. 

A problemática que nos propomos a pesquisar é quais foram os artifícios retóricos 

usados pelo autor (ou autores) para fazer cumprir os seus objetivos e como isso se refletiu e se 

reflete no campo jurídico. Logo, ainda que mencionemos as implicações do texto para outras 

áreas das ciências sociais, a nossa investigação priorizará os desdobramentos tipicamente 

                                                 
7 A primeira cosmogonia encontra-se entre Gn. 1:1 e 2:3. 
8 Bíblia. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. 2ª ed. revista e atualizada no Brasil. Brasília: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 1997. 
9 Ryrie, Charles Caldwell. A Bíblia Anotada. São Paulo: Mundo Cristão, 1997. p. 5. 
10 Bíblia de Estudo de Genebra. São Paulo: Cultura Cristã, 1999. p.3. 
11 Ver como exemplo disso Mateus 24:38 e a 2ª Surata do Corão, 34 e 35. 
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atinentes à ciência do Direito, vista em sua complementariedade e interdependência em 

relação às demais formas de saber. Ao relacionarmos as falas do mito com elementos do 

direito pátrio, olharemos de modo mais direto para o direito penal, por ser aquele no qual o 

paralelo é mais direto com os acontecimentos descritos nas passagens bíblicas em apreço. 

Leach, sob o título de “análise retórica”, nos convida a investigar três tipos de retórica: 

a Retórica I, que seria o ato mesmo de persuadir; a Retórica II, que seria a análise dos atos de 

persuasão e a Retórica III, que consistiria de uma cosmovisão sobre o poder persuasivo do 

discurso12. O que nos faz lembrar a divisão de Ottmar Ballweg de retórica material, prática e 

analítica13, sem que pretendamos com isso estabelecer uma estreita relação entre os conceitos 

destes autores. Seguindo os passos de Cícero, Leach propõe que a análise retórica leve em 

consideração cinco cânones: a invenção, onde se considerará o ethos, o pathos e o logos; a 

disposição, que verificará com que lógica o retor constrói suas reivindicações básicas; o estilo, 

que seria a relação entre a forma e o conteúdo; a memória e a apresentação. No presente 

estudo nossa atenção recairá sobre a inventio, pormenorizando os seus elementos essenciais, 

operando, segundo entendemos no campo tanto da retórica prática, quanto da retórica 

analítica. Por ethos, Leach entende os elementos retóricos utilizados para estabelecer a 

credibilidade do autor ou locutor; por pathos, o apelo às emoções dos leitores ou ouvintes e 

por logos, o exame de como os argumentos lógicos funcionam para convencer os destinatários 

de sua validade14. 

O nosso percurso metodológico começa com uma análise retórica nos moldes já 

descritos. Verificando quais os acentos dados pelo texto a estes fatores de convencimento e 

persuasão. Investigando como cada elemento produz efeitos no comportamento dos 

                                                 
12 LEACH, Joan. Op. Cit. p. 293. 
13 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito in Revista Brasileira de Filosofia. v. XXXIX, fasc. 163. São 

Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia, 1991. p. 175. 
14 LEACH, Joan. Idem. p. 302. 
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destinatários e pesaremos eventuais paralelos com hodiernas formas de argumentar, que 

podem ser vistas quer nos tribunais, quer nas tribunas de políticos e religiosos. 

No segundo capítulo, propomos uma retomada da narrativa edênica através de uma 

leitura jurídica com peculiaridades lingüísticas, pensando sobre como temos no texto a forma 

mais básica de ordenamento jurídico e como há uma ênfase no poder criativo da linguagem, 

valendo-se os personagens da fala para criar e recriar os seres, ora chamando-os à existência, 

ora integrando-os à vida social. 

No terceiro capítulo, discorreremos sobre o “fruto proibido”, a vedação ao 

conhecimento do bem e do mal como limite epistêmico, apresentando a idéia de que, na 

narrativa, não faz parte da essência da natureza humana a capacidade de fazer juízos de valor 

moral em relação aos seus semelhantes. Tentaremos demonstrar como é difícil, senão 

impossível, conhecer o réu, os fatos e as intenções dos agentes na ocasião do ocorrido. 

Ciência sem a qual toda decisão fala mais do decisor, que do ser sobre quem se decide. E 

mais, que tal prerrogativa se manifesta, no texto, como exclusivamente divina. Que os seres 

humanos cobiçam “conhecer o bem e o mal”, e, para atenderem a este desejo, violam a ordem 

da sua própria natureza e alcançam um poder para o qual não estavam preparados. Razão pela 

qual, todos os juízos que passam a fazer só revelam a distorção de seu próprio interior 

corrompido pelo desejo, em última instância, de “ser igual a Deus” (Gn. 3:5). 

No quarto capítulo, a nossa ênfase será sobre a situação em que se colocou o homem 

como resultado da transgressão da norma limitadora da liberdade de ação, “não comerás”. 

Dissertaremos sobre a “maldição” da inexorabilidade do exercício de julgamentos morais. 

Estes, os juízos, feitos sem que tenha o decisor conhecimento sobre o qual possa, com 

segurança, assentar a sua decisão. Comentaremos sobre como o sistema jurídico tenta 

obliterar a realidade da incapacidade de julgar o que não conhece, logo, de fazer justiça em 

decidindo, através de ferramentas lógicas de baixa complexidade, que dissimulam a 



 21 

ilogicidade da sentença, estruturando o discurso, via de regra, em silogismos retóricos 

(entimemas), os quais são política e ideologicamente impostos. 

No quinto e último capítulo, apresentaremos a estreita relação que há entre as 

sentenças que prolatam os decisores e as preconcepções que aninham. E como sem o uso de 

mecanismos de violência simbólica15 jamais a sociedade acataria e se submeteria a tais 

decisões. Fazendo desta um elemento fundamental no processo de legitimação das ações do 

estado-juiz. 

O presente trabalho não tem por objetivo encerrar nenhuma discussão, nem exaurir 

nenhum assunto. É, antes, uma provocação no sentido de que a retórica de mitos antigos seja 

discutida e trazida para o plano consciente e intelectualmente pertinente. Agradeçemos ao 

nosso orientador, Torquato da Silva Castro Júnior, não apenas pela grandeza de visão ao nos 

permitir dedicar-nos a esta temática, pouco usual numa academia jurídica, mas, sobretudo, 

pela orientação e estímulo no processo de produção do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 9. 
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Primeiro Capítulo: Análise retórica do mito do Éden  

 

1. Definindo os pontos de interesse da análise retórica do mito edênico 

 Um primeiro cuidado que precisamos ter ao chamar este capítulo de análise retórica é 

não encobrir o fato de que toda esta dissertação é uma análise retórica do mito edênico. Cada 

uma de suas partes pretende pesquisar de que modo o texto realizou o seu trabalho de 

adequação e constrangimento do comportamento dos seus destinatários, através dos 

instrumentos de discurso persuasivo. Por isso, mais adequadamente chamaríamos este 

capítulo de análise retórica “propriamente dita” do mito do Éden, como uma referência ao 

método sintetizado por Leach. Acreditamos que este procedimento pode ser realizado sobre 

qualquer tipo de discurso e serve para que possamos por em destaque a estratégia da fala 

subjacente ao conteúdo. A ordem em que os elementos retóricos serão abordados é a mesma 

sugerida por Leach (ethos, pathos e logos), uma vez que a própria ordem serve aos nossos 

interesses retóricos. Entendemos que a maior força, no caso específico de nosso estudo, recai 

sobre os elementos ethos e pathos, além disso, analisando primeiro a figura do autor, 

permitiremos ao leitor uma melhor compreensão dos demais elementos. 

  

2. O ethos mosaico e suas implicações jurídicas 

O livro de Gênesis tem sido atribuído a Moisés por milênios. Críticos do século XIX 

como Julius Wellhausen defenderam que o livro é um mosaico de obras e não uma obra 

mosaica16. Mas o fato é que foi na condição de obra da lavra de Moisés que o livro de Gênesis 

percorreu a história e construiu a sua própria. Há, em verdade, evidências que apontam para 

                                                 
16 RYRIE, Charles Caldwell. Op. Cit. p. 5. 
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uma autoria mosaica, ainda que esta se dê na condição de organizador ou compilador de 

antigas tradições que lhe chegaram de modo escrito ou oral. Nas palavras de Ryrie: 

Gênesis é o primeiro livro de uma obra mais ampla, os primeiros cinco livros 
do Antigo Testamento, denominado Pentateuco, cuja autoria tem sido 
tradicionalmente atribuída a Moisés. Essa posição é apoiada pelas seguintes 
considerações: (1) o próprio Pentateuco afirma a autoria mosaica (Êx. 17:14; 
24:4, 7; 34:27; Nm. 33:1-2; Dt. 31:9); (2) outros livros do Antigo 
Testamento testificam da autoria mosaica do Pentateuco (Js. 1:7-8; 8:32, 34; 
22:5; 1 Rs. 2:3; 2 Rs. 14:6; 21:8; Ed. 6:18; Dn. 9:11-13; Ml. 4:4); (3) o Novo 
Testamento igualmente afirma a autoria mosaica (Mt.19:8; Mc. 12:26; Jo. 
5:46-47; 7:19; Rm. 10:5)17. 

 

 Para o escopo de nosso estudo, não nos interessa saber, em verdade, quem foi o autor 

do livro, mas a quem ele tem sido atribuído, porque é isso que gera efeitos retóricos. Neste 

sentido, a citação de Ryrie é particularmente útil. Ela demonstra como o próprio Pentateuco 

aponta para a defesa dessa autoria e como a tradição que se seguiu ao longo dos séculos, 

intentou perpetuar esse pensamento, chegando até os dias de Cristo e de Paulo. Autores 

judeus conservadores, inclusive no campo jurídico brasileiro, utilizam a expressão “outorga” 

da lei a Moisés para enfatizar não apenas a autoria mosaica da Torá, mas também a sua 

origem divina, datando este fato nos idos de 1250 a.C, ou AEC (Antes da Era Comum), como 

prefeririam eles, apontando a existência de um total de 613 mandamentos registrados nos 

cinco livros da Lei18. 

 Moisés é uma figura emblemática na história de Israel. Em certo sentido ele “inventa” 

a nação. Partindo das informações constantes no próprio livro de Gênesis e no livro de Êxodo, 

que é a sua continuação, a família de Abraão (tendo como patriarca seu neto Jacó), chega ao 

Egito pelas mãos de José, (é filho de Jacó e que ganhou prestígio interpretando sonhos) Gn. 

37 – 50. Neste momento eles eram não mais que sete dezenas de pessoas. Passam algum 

tempo com respeito e honra naquela terra, mas depois de três ou quatro gerações “se levantou 

novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José” (Êx. 1:8). Paulatinamente a família foi 
                                                 
17 Ibdem. 
18 FACCIOLLA, Branca Lescher. A Lei de Moisés: Torá como fonte do Direito. São Paulo: RCD Editora, 2005. 

p. 6. 
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crescendo e rapidamente se tornando uma ameaça à soberania egípcia. Depois de 

estratagemas inócuos para deter o crescimento da etnia, que era endogâmica, reduziram-nos à 

condição de escravos. Quase quatrocentos anos se passaram assim. 

 É aí que aparece Moisés, salvo por sua mãe das mãos dos assassinos que matavam 

todos os meninos por ordem do rei, foi colocado num cesto de vime e largado nas águas do 

Nilo, onde é encontrado pela filha do faraó que se banhava no rio e o retira das correntezas e 

lhe dá esse nome, Moshéh, que quer dizer “tirado das águas” ou, ainda, “filho das águas” 

(vale lembrar que sempre se considerou o Egito uma dádiva do Nilo). A criança cresce no 

palácio, mas consciente de sua origem hebréia. Já adulto, se mete numa disputa entre um 

hebreu e um egípcio e tira a vida deste. Razão pela qual sente que precisa fugir e parte para o 

deserto de Midiã, onde conhece Jetro, que é apresentado pelo texto como sacerdote, mesmo 

antes de existirem sacerdotes em Israel, que viria a se tornar seu sogro. Habita nas terras de 

Jetro, tornando-se pastor de suas ovelhas. É nesta condição de pastor que, um dia, ele vai 

receber a visão que mudaria a sua vida.  

A teofania está registrada em Êxodo capítulo três e diz que Moisés estava no monte 

Horebe (também chamado de Sinai) quando viu uma sarça que ardia em chamas, mas as 

chamas não a consumiam. Aproximou-se para ver o fenômeno de perto, quando ouviu uma 

voz que dizia: “tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa” (Êx. 

3:5). É difícil exagerar a importância que ganhou ao longo do tempo este conceito de “terra 

santa”, contudo, é evidente que a narrativa inteira tem por objetivo mostrar que esse não é um 

homem qualquer, é um iluminado, um chamado, um ungido.  

Há uma grande semelhança entre a figura histórica de Moisés e a esperança nascida na 

nação de Israel durante o cativeiro babilônico e que se adensou nas subseqüentes dominações 

a que foi submetido. Com isso o que se pretende dizer é que o messias esperado durante a 

colonização grega e depois durante o período de poderio romano, seria um “segundo Moisés”, 
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alguém que trouxesse independência política, restauração religiosa e novos padrões morais e 

sociais. Moisés, segundo a narrativa do Pentateuco, fez tudo isso. Ele, com seu cajado, venceu 

o império egípcio. É um herói nacional. Quando os evangelhos tentam demonstrar a 

autoridade messiânica de Jesus, falam de uma aparição no “monte da transfiguração” (Mt. 

17:2 e Mc. 9:2) em que se manifestam ao lado do rabino galileu, Moisés e Elias, ambos 

líderes revolucionários19. 

Já pôde o leitor perceber que estamos estudando o mito do mito. Um mito que é 

atribuído a outro mito. Mas o que tudo isso tem a ver com Direito? Partindo da premissa que a 

legislação é imposta carismaticamente por esse homem e que ele, valendo-se de poderes 

alegadamente divinos, se livra de todos os que contestam sua autoridade (Nm. 14: 1-12; 

16:20-31) e vence os que se opõem ao seu avanço até a “terra prometida” (Êx. 21 e 22) é de 

grande interesse o processo em que se dá essa ação legitimadora do que, visto de outro modo, 

seria tão-somente um processo “humano, demasiadamente humano”. Além disso, o resultado 

da ação mosaica é a construção de uma nação que é assim definida pelo teólogo alemão 

Rudolf Bultmann: “Lei e promessas determinam a vida desse povo, obediência e esperança 

completam seu sentido”20. 

Moisés faz, em nome de Deus, algumas ações que merecem interesse para os 

estudiosos do Direito: (1) elege a sua tribo, a de Levi, como a que cuidaria dos serviços do 

Senhor, recebendo por isso o dízimo de todas as outras onze tribos. Estas teriam terras e 

meios de produção, a tribo de Levi teria como possessão a tenda de Deus, o tabernáculo (Êx. 

22:29-31); (2) nomeia para sumo-sacerdote o seu irmão Arão e faz dos filhos destes o clã 

sacerdotal para sempre (Êx. 28:1-3); (3) chama para si a atribuição de constituir seu sucessor 

no governo da nação, Josué (Êx. 24:12 e 13); (4) determina que seria crime, punido com a 

morte, subir o monte Horebe, o monte das revelações de Deus, onde ele mesmo recebia as 
                                                 
19 Para maiores informações sobre a vida de Elias, consultar 1 Rs. 17 a 2 Rs. 2. 
20 BULTMANN, Rudolf. Jesus. São Paulo: Teológica, 2005. p. 31. 
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diretrizes para conduzir o povo carismaticamente (Êx. 19:12 e 13); (5) nomeia homens que 

respondiam diretamente a ele, para que estes se encarreguem de julgar as causas entre as 

famílias de Israel (Êx. 18:13-23). 

 O mais importante, no entanto, é o fato de que a legislação a ele atribuída, ainda que 

na condição de oráculo divino, vinculou durante séculos a nação de Israel, bem como outras 

muitas submetidas à influência judaico-cristã, regendo as práticas civis, penais, trabalhistas, 

sociais, políticas e religiosas. Neste momento, não se sabe se lhe são atribuídas porque de fato 

ele legislou ou se o são para que a legislação receba dele poder de vigência. O que importa é 

que este é o homem a quem se refere especificamente a autoria do mito edênico. 

 

2.1 O lugar do livro de Gênesis no Pentateuco 

 Como o próprio nome diz, o pentatheuco (ou torah) é a Lei de Israel. Durante toda a 

narrativa dois elementos se combinam: por um lado, as leis são apresentadas como se Deus 

estivesse falando na primeira pessoa, de modo que não deveria pairar dúvidas aos 

destinatários qual a origem das diretrizes do comportamento. Por outro lado, Moisés é o 

“amanuense” de Deus, é através dele ou em suas mãos que Deus escreve a sua vontade para o 

povo. Neste contexto o livro de Gênesis funciona como arrazoados iniciais para as leis que 

viriam em seguida. Contudo, não devemos nos deixar levar pela tentação de pensar no livro 

como uma estória que simplesmente prepara o povo para receber as leis. É na combinação de 

Gênesis e Êxodo que encontramos o fundamento para o poder exercido pelo legislador. 

 Particularmente o livro de Gênesis conta como as coisas chegaram a ser como eram no 

momento histórico em que é entregue à nação. É disso que estamos falando quando usamos a 
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expressão post-scriptum21, referimo-nos especificamente a um escrito que se remete ao 

passado, mas não para contá-lo, narrá-lo ou interpretá-lo. O seu compromisso é com a 

justificação do status quo, quer produzir uma compreensão conformante em relação à 

realidade. O texto existe para influenciar o hoje da comunidade. Na narrativa do mito edênico 

ele o faz mostrando que a realidade é uma manifestação distorcida dos planos originais de 

Deus e que tudo foi causado pela desobediência às leis divinas. Fazendo com que os leitores 

pensem sobre o perigo de agir como fizeram seus primeiros pais. Conta como tudo chegou ao 

que chegou e mostra que a rebeldia só levará a mais desgraças, estas expressas e 

constantemente ameaçadas em todo conjunto dos livros. 

 

2.2 A figura de Moisés na tradição jurídica bíblica 

 Já conhecemos um pouco da “biografia” de Moisés, mas quem ele é para o Direito no 

âmbito das tradições legadas pelo Antigo Testamento? Reconhecemos que ele funciona 

retoricamente como o legislador e que a legislação a ele atribuída cobre todos os aspectos da 

vida jurídica, desde regular as relações conjugais, dizendo, por exemplo, com quem as 

pessoas poderiam se casar (Lv. 18:1-18); definindo punições para aqueles que usassem pesos 

e medidas injustas no comércio (Lv. 19:35-37 e Dt. 25:13-16); contra a exploração dos pobres 

e estrangeiros, vedando a cobrança de juros nos empréstimos (Lv. 25:25-38); sobre o direito 

dos herdeiros (Nm. 27:1-11); sobre os crimes de morte e lesão corporal, no melhor estilo do 

“olho por olho, dente por dente” (Nm. 35:16-21); sobre como se devem argüir testemunhas e 

a importância de seu depoimento (Dt. 19:14-21); sobre o divórcio (Dt. 24:1-4). 

 Praticamente não há área do Direito que a legislação judaica não tenha contemplado, 

mas é impressionante, também, o fato de que esta legislação continuou a vigorar por mais de 

                                                 
21 Para um significado tradicional consultar o Dicionário do Prof. Claudio Moreno, que refere-se ao termo como 

uma explicação redigida depois de já fechado o texto: http://www.sualingua.com.br/04/04_post_scriptum.htm. 
Acessado em 26 de setembro de 2007. 
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mil anos em Israel, ou seja, sempre que houve um período, é verdade que não foram muitos, 

em que a nação tinha a liberdade de se reger por suas próprias leis, era a este acervo 

legislativo que eles recorriam. Inclusive fazendo claras inclusões no texto sacro, como no caso 

em que Moisés legisla sobre os direitos dos reis (Dt. 17:14-20), quando o sistema de governo 

que ele estabelece não é monárquico, o que isso daria ao seu filho o direito à sucessão, mas 

ele prefere deixar o comando nas mãos de um general, assim Josué é feito juiz de Israel em 

seu lugar. Em tempos de instabilidade, guerras e constantes conflitos lhe pareceu mais 

prudente entregar o governo a um soldado que a um descendente. De que valeria sucessão 

familiar sem continuidade política? 

 A obra que chegou até nós e transpassou boa parte da história humana, foi colhendo 

contribuições de outras culturas com as quais, circunstancialmente, o povo de Israel teve que 

lidar:  

Somente pela existência da Lei de Talião encontrada no Código de 
Hamurabi e no Pentateuco em Ex. 21, 24 e em Dt. 19, 21 percebe-se a 
influência de outras culturas e civilizações, o que também fica claro na 
passagem em que o sogro de Moisés, Jetro, o instrui a escolher anciãos 
dentro do povo para o auxiliar no julgamento dos conflitos22. 

 

 Esse é o nome dado ao governante de Israel a partir de Moisés, juiz. Os sete primeiros 

livros do Antigo Testamento retratam o período dos juízes, sendo que o livro de Gênesis 

apresenta a história dos patriarcas, mas encaminha o assunto para o livro de Êxodo que narra a 

saga do primeiro juiz, o próprio Moisés, vindo depois dele Josué e seguindo até Samuel, que 

instala primeiro Saul e depois Davi como reis em Israel, pondo fim ao período dos juízes. 

Contudo, figuras como Sansão, Débora, Gideão e Jefté (todos juízes, cujas vidas são contadas 

no livro de Juízes) marcaram profundamente a peregrinação dos filhos de Abraão. 

 

                                                 
22 FACCIOLLA, Branca Lescher. A Lei de Moisés: Torá como fonte do Direito. São Paulo: RCD Editora, 2005. 

p. 12. 
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2.3. Moisés, uma autoridade que persevera em influir no Direito 

 Obviamente que a influência de Moisés não se limitou ao período bíblico. Ele 

continuou influenciando as civilizações, principalmente através da literatura que lhes chegou 

por meio da religião. Grandes movimentos religiosos como o judaísmo, o islamismo e o 

cristianismo são legatários de sua obra. O monoteísmo que Moisés esculpiu em seus textos 

perseverou em influenciar as nações. Um Deus severo, exclusivista, que não negocia a sua 

adoração, mas que, por outro lado, é pródigo em bênçãos para os que o seguem e obedecem a 

sua vontade. Assim temos a promessa de prosperidade aliada ao temor do castigo, mantendo o 

equilíbrio do comportamento dos seguidores do Pentateuco. 

 De sua produção, talvez a parte mais conhecida, recitada e memorizada sejam os dez 

mandamentos (Êx. 20:1-17). Neles Moisés, mais uma vez na condição de voz de Deus, 

estabelece limites de comportamentos que devem ser observados por todos. Cada um dos 

mandamentos começa com a expressão lóh, que quer dizer “não”. Logo, trata-se de ordem 

restritiva do comportamento (a única exceção é o quinto mandamento, que é propositivo, diz 

que se deve cuidar e manter o pai e a mãe). Podem ser divididos em dois blocos: do versículo 

3 ao 10 há quatro mandamentos que falam diretamente do relacionamento dos homens com 

Deus, lá se proíbe ter outros deuses, lhes fazer imagens de escultura para a adoração, usar o 

nome de Deus de modo banal e o trabalho no dia do Shabath, do descanso espiritual. Aqui 

estão os quatro primeiros mandamentos. 

 Os seis mandamentos seguintes estão entre os versículos 12 e 17, referem-se às 

relações humanas de modo mais direto, se bem que a guarda do Shabath também o faça. Ali o 

que se prescreve é o cuidado responsável dos pais (é importante que se diga que o que se 

determina é o cuidado, inclusive assumindo as despesas, dos pais, e não apenas lhes pedir a 

benção ou visitar); a abstinência de homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos e 

cobiça. Entender estes mandamentos é um desafio até hoje, e para tanto é preciso verificar 
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como o próprio Moisés os praticou, bem como a tradição posterior os observou. Estes 

mandamentos “horizontais”, ou seja, que falam das relações humanas têm, a nosso ver, grande 

importância para o estudo do Direito, uma vez que eles foram um “a partir de” para todas as 

legislações compostas dentro e fora do cristianismo. 

  Como Moisés diz para não matar e ele mesmo comanda guerras homicidas, em que os 

hebreus dizimam milhares de vidas e há em sua lei vários dispositivos com ordens expressas 

de punir com a morte os transgressores? Porque o mandamento não é não matar, mas é não 

assassinar, ou seja, não matar sem motivo justo. Cria-se aqui na prática judaica a figura do 

fato típico, mas não antijurídico. Em suma, quando Moisés manda que se mate por 

apedrejamento aqueles que forem apanhados em adultério, este matar é típico, porque 

corresponde à proibição, mas não é antijurídico porque encontra na própria norma uma 

excludente de ilicitude. Johnson nos lembra que “o código mosaico é um código não apenas 

de obrigações e proibições, mas também, de forma embrionária, de direitos”23. 

  

3. O pathos do mito e a sua função socialmente estruturante 

Leach nos lembra que o discurso tem um kairos e uma phronesis, que são, segundo 

ele, a oportunidade e a conveniência do discurso24. Neste sentido, convém recordar que o mito 

edênico é apresentado aos seus destinatários como o prólogo do pentatheucos, os cinco livros 

da Lei. Neste conjunto encontramos não apenas os Dez Mandamentos (Êxodo 20), mas uma 

centena de outras regras que vão desde lavar as mãos antes de comer, às regras para 

instituição e paramentação dos sacerdotes, passando pelas razões pelas quais se poderia tirar a 

vida de uma pessoa que tivesse transgredido alguns dispositivos das normas que deveriam 

reger o povo. Todo este conjunto é dado como a Lei de Moisés, que na obra é apenas um 

                                                 
23 JOHNSON, Paul. História dos judeus. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago Editora. 1995. p. 51. 
24 LEACH, Joan. Op. cit. p. 299. 
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amanuense das revelações divinas. Logo, há aqui um elemento de pathos: se vocês 

transgredirem os mandamentos, como fizeram Adão e Eva, o castigo de Deus virá sobre 

vocês, exatamente como aconteceu com eles. Medo. 

Além deste, há outros dois momentos em que a narrativa parece trabalhar as paixões 

dos leitores: a cena em que o homem e sua mulher se escondem porque se descobrem nus e 

aquela em que eles são mandados embora do jardim. No primeiro somos instados pela própria 

consciência a nos cobrir, a esconder o corpo, pois os olhos de Deus podem vir sobre nós. Veja 

como o hábito (ou melhor, a tradição) oriental está aqui delineado de modo claro. Importa 

cobrir. Vergonha. 

No entanto, o mais forte é o desterro do jardim. A conseqüência da quebra da tradição 

é a perda da terra, o exílio, a expulsão do espaço dado pelo próprio Deus. É forçoso lembrar 

que Israel sempre enfrentou um problema em relação às questões territoriais. De acordo com 

o livro de Êxodo, após a saída do povo do Egito, sob a liderança de Moisés, a nação 

peregrinou nômade por quarenta anos no deserto, à espera de uma "terra prometida", mas 

nunca alcançada. O livro de Josué nos diz que Deus lhe revelou onde seria esta terra e lha deu, 

só que havia um problema: muitos outros povos habitavam esta terra e eles não foram 

informados da doação. Sob a liderança de Josué estes povos foram expulsos e a terra foi 

"dada" a Israel (Js. 1). Mas há sempre o risco de perdê-la. E como isso poderia acontecer? 

Pela quebra da tradição. Castigo. 

Não seria difícil ver aqui uma evidência de ceticismo. O comportamento não é guiado 

pela apreensão das essências, por visões do bem ou do mal, mas tão-somente pela força da 

tradição e o seu poder de constranger o comportamento. Não há necessidade de verdades. De 

fato, no texto, só Deus e a serpente têm certezas, respectivamente: "certamente morrerás" e 

"certamente não morrerás". Certeza não é coisa de homem, este foi criado para cuidar da 

terra, comer, governar os animais, amar a sua esposa e dar nome às coisas. 
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3.1 A culpa como fator de subordinação na relação dos gêneros 

 Um dos elementos mais salientes do texto do mito edênico é como ele pretende regular 

as relações entre os gêneros. É importante lembrar que em todas as culturas esta é uma 

questão decisiva e socialmente estruturante. O mito é contado de tal forma que a iniciativa do 

pecado seja da mulher, criando nela assim uma espécie de “culpa precedente”, fazendo-a ser o 

canal através do qual o mal chega às mãos do homem. Não convém pensar que este seja um 

dado irrelevante, durante toda a história posterior dois foram os argumentos para a 

desigualdade entre os gêneros: o fato do mito edênico ensinar que primeiro foi criado o 

homem e depois, por causa e em função dele, a mulher; e ter o mito afirmado que primeiro 

pecou a mulher e só depois, por ela e com ela, o homem. Este é precisamente o argumento 

que o apóstolo Paulo vai utilizar em suas epístolas para justificar a submissão doméstica e 

religiosa da mulher em relação ao homem (1 Tm. 2:11-15). 

 Logo, a justificativa da submissão da mulher em relação ao homem tem razões 

ontológicas e circunstanciais. Ontológicas, porque o homem precede a mulher e a mulher 

procede do homem. Circunstanciais, porque o estado de queda em que se encontra o homem 

procede da mulher e a mulher precede o homem em sua ruína. Este tipo de justificativa, 

inteiramente arraigada nestes dois capítulos do livro de Gênesis, ainda hoje continua a 

estabelecer os contornos e os motivos da subordinação entre os gêneros entre cristãos, 

mulçumanos e judeus. 

 O pathos essencial nesta questão é o da culpa. A mulher não pode reclamar por ter 

sido condenada à obediência, porque ela deu causa a isso, “o teu desejo será para o teu 

marido, e ele te governará” (Gn.3:16). O que pretende o texto ensinar é que todas as outras 

mulheres precisam se conformar a esta realidade, já que os acontecimentos do Éden são 

irretocáveis, não podem ser mudados. O resultado é que a submissão se sustenta numa dupla 
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via de revelação da vontade de Deus, uma que cria a mulher depois e outra que condena a 

mulher a estar abaixo. 

 Somente uma ruptura com a cosmovisão estabelecida pelo mito permite a autonomia 

no exercício da vontade das mulheres, uma vez que ele cerca as possibilidades de 

considerações diferentes. Antes já era e depois o é ainda mais. E não o é somente por desígnio 

divino, o é, inclusive, em decorrência dos seus erros. Em muitos ambientes no cristianismo as 

mulheres foram vistas como “caminho preferencial das tentações”, o que finda sendo mais 

uma referência ao mito edênico. 

 

3.2 A responsabilidade do trabalho e confrontação com as adversidades como castigo 

 A condenação do homem está relacionada com o trabalho, com a forma como ele 

buscará suprir as suas necessidades. Antes, todas as coisas lhe estavam dadas, agora, depois 

de sua insubordinação, de sua rebeldia, a terra não lhe dará. Ele terá que “tirar dela” com o 

suor de seu rosto. Nas palavras da narrativa:  

visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te 
ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás 
dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e 
abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, 
até que tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó 
voltarás. (Gn. 3:17-19) 

 

 Aqui temos o estabelecimento de uma dada relação com o trabalho que ganhou uma 

incrível influência histórica. O que o mito propõe é que o trabalho não é uma forma de 

angariar recursos com vistas ao enriquecimento, mas um meio pelo qual se “retira da terra” o 

sustento cotidiano. O peso dessa obra deve ser suportado porque ela é o resultado da 

desobediência e da transgressão, mais uma vez, vemos o pathos da culpa oferecendo o 

espírito pelo qual se deve aceitar o “estado de coisas” presente. Importa que note o leitor que 

o que o mito opera é um afinar de sentimentos, uma sinfonia de posturas ante a vida. Ele tem 
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o poder de fazer com que uma realidade tão vária como é o trabalho seja apreendida de modo 

sintônico por diversas pessoas, em diferentes contextos. 

 Este é o sucesso supremo de um esforço retórico. Fazer com que as pessoas entendam 

que nada mais resta a fazer do que aceitar, levá-las a renunciar a uma postura crítica que 

indague: “por que não?” A supressão dessa pergunta, carregada ela mesma do germe da 

revolta, é a pacificação só conseguida pelo exercício bem sucedido do processo retórico, que 

delineia os fundamentos ideológicos de uma sociedade. Sem rendição, sem a compreensão de 

que mais nada resta a fazer, sem a desesperança, vive-se ainda a possibilidade da mudança, 

algo que nunca interessou a quem se sustenta do status quo. 

 

3.3 O desterro como justificação do sentimento hebreu 

 “O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de 

que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o 

refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida”. (Gn. 3:23 

e 24). Estas palavras parecem saídas do roteiro de um filme como Indiana Johnes, mas são as 

derradeiras falas do mito edênico. O “juízo final” é o desterro. Começa na história de Israel 

(vinda das lembranças míticas mais remotas) esta sina de estar fora do seu espaço, de sua 

terra, de seu lugar. De contar a palmos e mortes o chão em que repousam seus pés. “No 

começo era o desterro”, diríamos nós. 

 Hebreu significa literalmente “aquele que peregrina”, aquele que está de passagem, 

antes que um designativo de modo de vida, é a marca de um estado nunca querido, mas 

sempre vivido. Mesmo nos períodos de relativa paz e prosperidade, como a do reinado de 

Salomão (950 a. C.), Israel sempre precisou manter um contínuo estado de alerta para 

defender suas fronteiras constantemente ameaçadas. A terra que tinham, terra que lhes fora 
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dada por Deus através de promessa, segundo Moisés, foi tomada passo a passo a custo de 

muitos sacrifícios humanos e, inclusive, genocídios (1 Sm. 15). Aparentemente, valia 

qualquer esforço ou sacrifício para voltar ao Jardim. Quando Deus fala a Moisés sobre a terra 

que lhe daria e a seus descendentes por herança, a descreve como “terra que mana leite e mel” 

(Êx. 3:8). É como se lhes dissesse que revogaria o “interdito proibitório” e os deixaria voltar 

para casa. Quando Jesus se manifesta como messias, é sobre isso que ele fala e ensina, sobre 

“voltar ao paraíso”, retornar ao jardim (Lc. 23:43). João, em suas visões apocalípticas, faz 

Jesus dizer que: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-

lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus” (Ap. 2:7). 

 Portanto, a temática do desterro e do desejo de retornar ao jardim esteve sempre 

presente na tradição judaica, e falando do ponto de vista retórico, representa e materializa um 

sentimento que ocupava a alma de cada um dos leitores do texto. Não apenas explica a razão 

de estarem lutando com a terra, para ganharem seu pão, mas também porque precisam lutar 

pela terra, para terem onde viver e morrer. Há aqui manifestação do mesmo pathos de culpa e 

castigo, posto que a responsabilidade por sofrer as agruras do banimento, mas podemos 

discernir também um pathos de esperança, já que juntamente com a narrativa do desterro, 

vem a promessa do retorno, lembrando que estamos falando de uma peça única, como já 

dissemos, para os judeus não estamos diante dos “cinco livros da Lei”, o Pentateuco, mas do 

Livro da Lei (seper hattorah). O mesmo texto que relata a saída e sua razão promete que eles 

vão voltar e quando voltarem vai ser para sempre. 

 

4. O logos da narrativa e a estruturação epistemológica 

 O desafio agora é discutir sobre como o texto elabora os argumentos lógicos (logos) 

com o propósito de persuadir e convencer seus destinatários originais. Neste ponto 

reconhecemos a dificuldade de separar com clareza o que vem a ser um instrumento de logos 
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e um de pathos. Cremos que tal separação é completamente artificial e pode ter utilidades 

didáticas, mas retoricamente, ou ainda, psicologicamente, não se pode perceber tais 

separações. Tem razão Olivier Reboul quando ensina: “em retórica, razão e sentimentos são 

inseparáveis”25. Pensar diferente seria considerar o ser humano como alguém que possui áreas 

departamentalizadas em si, sendo uma em que acolhe os argumentos lógicos, outra em que se 

deixa influenciar pela postura ou condição do orador, e ainda, outra, em que é convencido 

pela força das demonstrações racionais. Nem de longe isso é assim. Somos seres muito mais 

complexos do que isso, tudo em nós está interligado, “tudo se compõe e se decompõe”26. 

 Há, em nosso modo de ver, três elementos lógicos que mais enfaticamente se 

manifestam no texto: o primeiro é a intenção de ensinar que Deus é o ser criador de todas as 

coisas e de que tudo que Deus fez é, originalmente, bom. Em segundo lugar, a intenção de 

mostrar que conhecer o bem e o mal é uma cobiça humana essencial, “genética”, e que buscar 

tal conhecimento é um reflexo do desejo de ser Deus, que é a tentação em si. Finalmente que 

todos os sofrimentos pelos quais passam os hebreus são o resultado da “lógica da causa e 

efeito”, é conseqüência de escolhas que foram feitas antes, e tem o propósito de convidar os 

leitores ou ouvintes a uma atitude de submissão, acomodação e conformismo. Mas que, 

paradoxalmente, dá lugar à esperança, pois o messias vai reverter tudo isso. Contudo, a 

expectativa é que o messias aja de acordo com as tradições mosaicas, cumprindo o 

desarrollar de uma caminhada ininterrupta. Logo, até a esperança é canal de conformismo no 

mito. 

 Daí a grande dificuldade de reconhecer Jesus como messias, porque, ainda que ele 

jamais tenha desafiado Moisés, tinha a coragem de reinterpretá-lo, dizendo: “ouvistes o que 

foi dito... Eu, porém, vos digo...” (Mt. 5:27 e 28; 5:33 e 34; 5:43 e 44). Mas ao fazê-lo sempre 

o fazia no sentido não de revogar ou desdizer, sua intenção sempre foi “interiorizar” aquilo 
                                                 
25 REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. XVII. 
26 MOSKA, Paulinho. O Jardim do Silêncio, no CD Mais Novo de Novo, 2004. 
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que a tradição farisaica havia deixado na epiderme da espiritualidade, permitindo que a 

observância dos mandamentos fosse meramente exterior. O movimento de Jesus é para 

dentro, para as motivações da alma humana, na direção do nascedouro dos comportamentos. 

É por esta razão que ele diz que “aquele que no seu coração” fez isso ou aquilo já incidiu no 

erro tipificado pelo mandamento (Mt. 5:22). 

 Vamos agora trabalhar sobre estes elementos identificados como logos do discurso do 

mito edênico. 

 

4.1 A criação como expressão da bondade e justiça de Deus 

 Uma das idéias mais claramente apresentadas no texto do mito edênico é a de que 

Deus criou todas as coisas boas em si mesmas. O cenário construído tanto em Gênesis um 

quanto no capítulo dois é de um lugar belo, deveríamos dizer, paradisíaco. Isto tem um 

propósito, não visa apenas impressionar o leitor, pretende ampliar a culpa pela transgressão. O 

que os destinatários do livro têm diante de si é um mundo difícil, onde o sustento é arrancado 

com muito esforço. Este não é o ideal criado por Deus, antes, é o resultado e conseqüência das 

ações humanas. Na medida em que é pintada a perfeição original se intensifica a culpa e a 

vontade de uma restauração, gerando o pathos da esperança, do qual já nos referimos 

anteriormente. 

 Mas a criação não é somente boa e bela, ela é igualmente harmoniosa e justa. Cada 

elemento ocupa o seu lugar e desempenha o seu papel na economia das relações do jardim. É 

o pecado que quebra esta ordem, que destrói este equilíbrio. O padrão de justiça que o mito 

apresenta é o da observância das normas e cumprimento das obrigações. O homem deveria 

nominar os seres, dominar os animais, procriar, comer de todos os frutos e abster-se da árvore 

do conhecimento do bem e do mal. A grande maioria dos mandados são propositivos, 
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comissionais, há apenas um restritivo, que convida a se omitir de agir. Nisso também se 

revela o modelo de justiça que se pretende apresentar. No qual se salienta a responsabilidade 

pelo comportamento, expressando a multiplicidade de outros possíveis, mas intencionalmente 

desprezados. 

 Em muitas religiões esta melancolia em relação ao estado original perdido encontra-se 

presente também. Waldomiro Piazza nos ensina quem em movimentos de espiritualidade 

marcados pelo xamanismo o que se pretende através da ingestão de substância alucinógenas é 

voltar àquele estado em que o homem se encontrava em harmonia com toda a natureza e em 

que não lhe era necessário tanto esforço para domá-la: 

O homem não devia morrer, nem sofrer, nem lutar para dominar a natureza e 
obter os meios de sua subsistência. Tudo isto foi perdido, mas o xamã, em 
seu êxtase, recupera, ao menos em parte, para benefício da humanidade 
decaída e sofredora. Daí o simbolismo do ‘vôo mágico’, que o coloca 
novamente a condição de ‘puro espírito’, e a imitação dos gritos dos animais, 
que dão a ilusão de ‘falar em sua língua’, isto é, de ‘dominar a natureza’, 
como no princípio da criação27. 

 

 Este estado de “puro espírito” no qual se dá a plena integração entre o homem e todos 

os elementos da natureza é, mutatis mutandis, o que efetivamente fará o messias e intenta 

fazer Moisés. Quando discursa sobre o jardim (o parádeisos, grego e o pardês, hebraico) o 

que pretende é produzir uma esperança que pode ser, por isso mesmo, objeto de manipulação 

das pessoas. Uma segunda chance de fazer “a coisa certa”. 

 

4.2 A impossibilidade de conhecer o bem e o mal: a vedação do exercício de juízos 

morais 

 Um dos pontos centrais a serem analisados no mito edênico é qual a razão da 

proibição de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Antes de qualquer outro 

                                                 
27 PIAZZA, Waldomiro Octavio. Introdução à fenomenologia religiosa. 2ª ed. Reformulada. Petrópolis: Vozes, 

1983. p. 63. 
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assunto, precisamos definir o que representa essa árvore cujo fruto é moral. Impressiona-nos o 

esforço de religiosos, tanto católicos como protestantes de manter uma interpretação literal de 

passagens como esta. Sem que o saibam, findam por banalizar o texto em seu reducionismo 

hermenêutico. Não vamos também seguir os passos de Orígenes, para quem toda passagem 

das Escrituras tinha pelo menos quatro significados diferentes: o literal, o alegórico, o moral e 

o anagógico28. O que dá atualidade e relevância ao texto é exatamente o fato de que ele se 

propõe a regular e nortear as relações contemporâneas. 

 Conhecer o bem e o mal é ser capaz de exercer juízos morais, ou seja, de avaliar o 

comportamento de outra pessoa e dizer se ele é bom ou mau, se expressa o bem ou se 

manifesta o mal. O que o mito propõe é, portanto, que não julguemos, ou que não 

ambicionemos julgar, que nos recusemos a querer conhecer o bem e o mal, pois não há 

julgamento moral que não seja precedido de anseio por saber se o agente é bom ou mau, e 

aqui bom é quem faz o bem e mau é aquele que faz o mal. Se vivemos de acordo com as 

tradições não devemos nos dedicar a observar se segue também o meu vizinho tal ordenança. 

 E qual o inconveniente em conhecer o bem e o mal? Fazendo assim o homem 

assumiria uma posição que Deus havia reservado só para si, a de juiz da raça humana. Além 

disso, temos a impressão de que o texto quer ensinar que a prática de julgamento é razão de 

confusões e desentendimentos. Que de algum modo fomos lançados numa situação em que 

nos parece ser forçoso exercer juízos morais, conquanto a inadequação destes julgamentos 

esteja sempre patente. 

  

 

 

                                                 
28 Idem. p.51. 
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4.3 A lógica da causa e efeito como agrilhoamento epistêmico 

 A estrutura lógica fundamental do mito edênico é o da relação causa e efeito. Isto se 

torna claro em expressões como “visto que” (Gn. 3:14 e 17). O objetivo é salientar a culpa, 

para isso é preciso demonstrar o tempo todo que a razão do sofrimento presente é a 

desobediência passada. Afirmar que Deus é inocente do mal de que padecemos e que a 

realidade deve ser aceita, porque resultante de escolhas que nós mesmos fizemos 

representados em nossos primeiros pais. 

 É preciso lembrar que o texto se pretende meramente narrativo. Que em textos assim o 

intento persuasivo, o objetivo argumentativo do orador deve ser dissimulado, o que de fato 

ocorre em nosso texto29. Nele o narrador nos coloca numa situação em que concluímos, quer 

ele que pensemos “que por nós mesmos”, que não poderia agir Deus de outro modo senão da 

maneira justa e sábia com que se houve e que toda a culpa pela ocorrência de todos os males 

com que convivemos é do homem, principalmente da mulher. 

 Não há, portanto, na narrativa espaço para discutir atributos divinos que o deixariam 

em más circunstâncias. Não cabe, por exemplo, falar em onisciência, uma vez que tal atributo 

exigiria que pensássemos que Deus sabia que Adão e Eva agiriam do modo como agiram 

antes mesmo de cada um deles ter esboçado a primeira vontade. Pensar deste modo ou colocar 

no texto este atributo equivaleria a fazer de Deus “autor intelectual do delito”, posto que ele 

não apenas sabia, mas criou o homem e a mulher sabendo que isso iria acontecer. Não cabe 

também discutir o atributo da onipotência, este nos faria questionar se Deus não poderia ter 

criado um homem mais perseverante às tentações e que não incorresse nelas quando isso lhe 

fosse sugerido. A resposta de argüição de potência a quem declaramos onipotente é uma 

contradição, e exigiria de nós que afirmássemos que sim, que ele era capaz de criar um 

                                                 
29 RODRÍGUEZ, Victor Gabriel. Argumentação jurídica: técnica de persuasão e lógica informal. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p. 96. 
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homem assim mais perseverante. O inconveniente desta linha de pensamento é o mesmo, 

torna a Deus, para dizer o mínimo, cúmplice do pecado. 

 É preciso que a narrativa esqueça de tudo isso e que Deus, no texto, seja  um ser pouco 

mais que humano; que caminha todas as tardes no jardim para conversar com o homem, e não 

o encontrando no lugar de costume começa a procurar por ele gritando: “Adão, onde estás?” e 

que o encontrando não sabe o que aconteceu, mas nota que ele está diferente e questiona: 

“você comeu da árvore que eu disse para você não comer?”. É desse demiurgo que o narrador 

precisa para que a lógica da causa e efeito, que condiciona a responsabilidade pelos 

infortúnios presentes exclusivamente sobre os homens, neles execute seu papel. 

 Logo, a narrativa é o mais dissimulado de todos os modos de fala argumentativa e 

retórica, porque escolhendo o viés que lhe convém para contar os fatos, insere neles (ou 

melhor os prepara) de modo que alcance seus objetivos persuasivos, mas sem perder a graça e 

a força de quem só está contando uma história. Talvez não haja na fala das partes no processo, 

momento mais relevante e retórico que aquele em que elas “contam os fatos”, pois é 

justamente na capacidade de fazê-lo em consonância com a tese a ser defendida que está a 

arte e a técnica do retor. 

 É interessante notar como na teologia de Jesus, se assim pudéssemos nos referir, não 

cabe essa lógica da causa e efeito, porque há nele uma série de efeitos sem causa. Porque nele, 

por exemplo, não há causa para o amor de Deus por nós; o perdão que devemos dar aos 

nossos inimigos; o socorro que devemos oferecer a quem carece; a paciência que devemos ter 

diante das vicissitudes desta vida30. E, se tem, não está diante de nossos olhos, subjaz mais 

profunda na imitação da natureza do Pai. 

 O nexo de causalidade, arrimo lógico do texto, serve não apenas para explicar a 

vicissitudes do presente, mas, sobre quaisquer outras funções, para programar o 
                                                 
30 D’ARAÚJO FILHO, Caio Fábio. Sem barganhas com Deus. São Paulo. Fonte Editorial, 2005. p. 82. 
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comportamento futuro dos leitores. Fazê-lo através de uma narrativa, revestida de seu caráter 

impessoal e não dogmático é o mais sutil dos recursos retóricos do texto. Neste sentido, 

parece-nos útil lembrar que os antigos classificavam os discursos em três gêneros oratórios: o 

deliberativo, o judiciário e o epidíctico. O deliberativo refere-se aos meios empregados para 

conseguir a adesão das assembléias políticas; o judiciário tem a ver com o que é justo e está 

destinado a ser apresentado perante os juízes e tribunais; o epidíctico refere-se aos elogios ou 

às censuras, ao belo ou ao feio.  

 Ao nos informar sobre isso Perelman acrescenta um problema: o que visará o discurso 

epidíctico? Sua resposta nos parece pertinente, uma vez que classificamos a narrativa edênica 

como epidíctica: 

Enquanto os gêneros deliberativos e judiciários supunham um adversário, 
portanto um combate, visavam a obter uma decisão sobre uma questão 
controvertida, e neles o uso da retórica se justificava pela incerteza e pela 
ignorância, como compreender o gênero epidíctico, referente a coisas certas, 
incontestáveis, e que adversário nenhum contesta? Os antigos só podiam 
achar que esse gênero se referia, não ao verdadeiro, mas aos juízos de valor 
aos quais as pessoas aderem com intensidade variável. Logo, sempre é 
importante confirmar essa adesão, recriar uma comunhão com o valor 
admitido. Essa comunhão, embora não determine uma escolha imediata, 
determina contudo escolhas virtuais. O combate travado pelo orador 
epidíctico é um combate contra objeções futuras; é um esforço para manter o 
lugar de certos juízos de valor na hierarquia ou, eventualmente, conferir-lhe 
um sustento superior. A esse respeito, o panegírico é da mesma natureza que 
a exortação educativa dos mais modestos pais. Assim o gênero epidíctico é 
central na retórica31. 

 

Não me ocorre outro exemplo que melhor demonstre a justeza destas palavras que a narrativa 

do livro de Gênesis sobre a qual estamos nos debruçando. Nela as contestações são 

antecipadamente aplacadas, as objeções silenciadas e a adesão submissa firmada. 

 

 

 

                                                 
31 PERELMAN, Chaïm. Op Cit. p. 67. 
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Segundo Capítulo: Uma retomada jurídica do mito edênico 

 

1. Demarcação dos principais pontos de discussão do mito edênico 

 A passagem em apreço nos diz que depois que Deus criou o homem, plantou um 

jardim e ali o colocou para que nele vivesse. Fez, Deus também todos os animais domésticos 

e selvagens, e todas as árvores da terra com seus frutos bons para mantimento. Havia no meio 

do jardim duas árvores especiais, que receberam o nome de "árvore da vida" e do 

"conhecimento do bem e do mal" (2:9). A única limitação à plena liberdade recebida pelo 

homem era a de não comer o fruto que dava o conhecimento do bem e do mal, afirmando 

Deus que comer deste fruto implicaria em morte (Gn. 2:16 e 17). 

A esta altura da narrativa aparece um "não é bom". O texto nos faz saber que, em uma 

espécie de reflexão consigo mesmo, Deus disse: "não é bom que o homem esteja só: far-lhe-ei 

uma auxiliadora que lhe seja idônea" (Gn. 2:18). E começou a procurar entre tudo o que havia 

criado algo que pudesse servir de companhia para o ser humano, mas não encontrou. 

Ordenou Deus ao homem para que "desse nome a tudo quanto havia feito e o nome 

que o homem desse, este seria o seu nome" (Gn. 2:19), que comesse livremente de tudo 

quanto havia e que dominasse todos os animais, com apenas aquela ressalva em relação à 

árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi então que tomou a decisão de fazer de parte do 

homem, da sua costela, um outro ser que lhe fosse complementar. Fez e o trouxe ao homem. 

Ao ver a mulher que Deus havia feito comenta o homem: "Esta afinal é osso dos meus ossos, 

é carne da minha carne, será chamada minha mulher por que de mim foi tirada" (Gn. 2:23). 

Ao final do capítulo, quase como uma nota de roda-pé, a narrativa nos faz saber que os dois, o 

homem e sua mulher, "estavam nus, e não sentiam vergonha" (Gn. 2:25). 
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O capítulo três do livro de Gênesis começa apresentando-nos um quarto personagem 

na estória, a serpente. Ela convence a mulher para que coma do fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal, através de uma engendrada argumentação. Primeiro, ela 

pergunta a mulher se Deus havia dito que eles não deveriam comer das árvores que estavam 

no jardim. Ao que ela respondeu que não, que Deus havia dado autorização para que 

comessem de todas as árvores do jardim, mas que da árvore do conhecimento do bem e do 

mal eles não deveriam comer, nem tocar, sob pena de morte (Gn. 3:2 e 3). 

Note-se que a mulher acrescentou um elemento à ordem dada. Nada havia sido dito 

sobre tocar a árvore ou o fruto. Perceba-se também que a pergunta da serpente, 

intencionalmente, reclama uma resposta negativa e que trazia à mente a amplitude da 

liberdade em que os homens haviam sido criados. Depois deste momento, a serpente faz uma 

afirmativa carregada de convicção dogmática: "Certamente não morrerão! Deus sabe que, no 

momento em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão 

conhecedores do bem e do mal" (Gn. 3:4). 

Após ouvir os argumentos da serpente, a mulher "viu que a árvore parecia agradável 

ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento" 

(Gn. 3:6). O texto continua dizendo que ela tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido e ele 

também comeu, ao que os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. 

Envergonhados, eles coseram para si vestes de folhas de figueira e se esconderam de Deus 

(Gn. 3:6 e 7). 

Quando Deus chega ao local do cotidiano encontro com o homem, ele não está lá e, 

então, passa a procurá-lo. Encontrando-o, pergunta por que razão havia se ocultado. A 

resposta é: "ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; por isso me 

escondi" (Gn. 3:10). Percebendo que algo havia mudado, Deus pergunta ao homem quem o 
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fizera saber que ele estava nu, ao que indaga se ele havia comido do fruto da árvore que o 

proibira de comer (Gn. 3:11). 

A resposta poderia ter sido simplesmente um sim, mas o homem prefere fazer uma 

dupla acusação, ele diz "foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da 

árvore, e eu comi" (Gn. 3:12). Ele não apenas acusa a mulher de ser "responsável" por seu ato, 

mas envolve o próprio Deus nesta responsabilidade, uma vez que foi ele quem lha deu. Então 

Deus pergunta à mulher o que ela efetivamente havia feito, tendo como resposta o seguinte: "a 

serpente me enganou, e eu comi" (Gn. 3:13). 

Em seguida, Deus começa a fazer uma série de condenações sobre os personagens. 

Iniciando pela serpente que é condenada a comer o pó da terra, rastejar e que a sua 

descendência será inimiga da descendência dos homens. A mulher foi condenada a sofrer 

dores para dar à luz a filhos e obedecer ao seu marido para que ele a governe. Ao homem 

Deus disse que por sua causa amaldiçoaria a terra e que esta passaria a produzir "espinhos e 

ervas daninhas" e que com sofrimento ele retiraria dela o seu sustento cotidiano comendo do 

suor do seu rosto até o dia em que ele haveria de voltar ao pó, "porque você é pó e ao pó 

voltará" (Gn. 3:19). 

A estória termina com uma significativa fala de Deus: "agora o homem se tornou 

como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome 

também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre" (Gn. 3:22). Expulsa o 

homem e a mulher do jardim do Éden e coloca na porta do jardim querubins e uma espada 

flamejante que se movia para impedir que o homem para lá voltasse (Gn. 3:24). 

O primeiro livro da Bíblia hebraica e cristã é um dos mais importantes livros das 

culturas religiosas e sociais judaicas, cristãs e mulçumanas por três motivos: a) nele é narrada 

a cosmogonia adotada por estas tradições; b) nele encontramos traços de uma organização 

social ecumênica, onde todos são vistos como advindos de uma mesma origem, uma mesma 
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casa (oikós); c) nele encontramos a saga da família de Abraão, o primeiro dos patriarcas, de 

quem descenderiam figuras como Moisés, Jesus e Maomé. 

Trata-se, como de resto o são todas as tradições morais e religiosas, de um post-

scriptum, um texto que nos convida a olhar para trás com o propósito de nos fazer entender (e 

aceitar) o arranjo de coisas que encontramos no presente. A datação de uma passagem como a 

que estamos trabalhando é por si só um ato de fé, sendo-nos conveniente para o escopo desta 

pesquisa colocá-lo em um largo período, como entre XV a.C. e IV a.C.32. 

A estória do Éden elucida (legitima) a razão de ser de um grande número de questões 

sociais a serem respeitadas pelos que a receberem enquanto cosmogonia. Poderíamos destacar 

as seguintes: Como tudo quanto existe veio a existir? Como cada coisa ganhou um nome? Por 

que o homem tem que sofrer tanto para ganhar o seu pão de cada dia? Por que a terra produz 

coisas que não servem para nada? Por que as mulheres devem ser submissas aos homens? Por 

que as mulheres sofrem tanto para dar à luz a seus filhos? Por que há uma inimizade entre os 

homens e algumas espécies de animais? Por que o homem agride e mata o seu irmão ou 

semelhante? 

É difícil imaginar a importância para as sociedades primitivas (e também para a nossa) 

de ter todas estas respostas. As tradições foram construídas com o propósito de estabelecer a 

paz e a ordem social, daí serem fundamentais as narrativas da criação e as teodicéias nestas 

culturas. Pode-se dizer que o mundo judaico, o mundo cristão e o mundo islâmico viveram e 

vivem sob a égide desta tradição. É a partir dela que toda uma antropologia cultural tem sido 

tecida. Construiu-se um modo de vida e de organização social que respeita o arranjo 

apresentado nesta passagem, como veremos adiante. 

  

                                                 
32 Enciclopédia eletrônica Wikipédia. Gênesis: estudos e discussões. http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

G%G3%AAnesis. Acessado em 15 de agosto de 2007. 
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2. A tradição como ordenamento jurídico primevo 

 Admitindo que a diferença entre a norma jurídica e as demais normas que orientam a 

vida em sociedade é o seu caráter cogente, imperativo, como faz Ferraz Jr.33, então a narrativa 

nos coloca diante de uma sociedade composta por várias normas sociais, tais como o mandado 

cultural e social de dar nome às coisas, procriar, dominar sobre os animais, cuidar da terra, 

mas apenas uma norma jurídica, que nem por isso deixa de ter todos os elementos do Direito. 

Tem uma fonte legislativa legitimada pela aceitação e submissão do grupo social (Deus), tem 

uma proibição clara, que limita o comportamento dos homens (não comerás) e uma pena em 

face da transgressão desta norma (morrerás). 

Em outra obra, Ferraz Jr. afirma que quando entre dois interlocutores se imiscui um 

terceiro elemento carregado de exigibilidade, o poder de reclamar uma conduta, estabeleceu-

se uma ação comunicativa discursiva jurídica34. Em nosso objeto de estudo é exatamente isto 

o que temos. Os nossos protagonistas mantinham uma ação comunicativa simples, até que foi 

colocada a norma restritiva da liberdade (não comerás) e aquele que a outorga não apenas se 

vê no direito de fazê-lo e de exigir a sua observância, mas também de definir a punição. A 

redução da liberdade dos interlocutores é uma das características das relações jurídicas. Na 

continuidade da narrativa, observamos que de fato Deus, que é um ser também confinado à 

situação de conhecedor do bem e do mal ("se tornou como um de nós", Gn. 3:22), estabelece 

a pena, o castigo de cada um dos infratores. 

O interessante é notar que no texto não há justificativas morais para que não se coma o 

fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que temos é uma proibição arbitrária, 

que deve ser observada por medo da condenação. Não há discursos defendendo a importância 

de se abster daquele alimento, nem justificativas do mal que ele poderia causar aos homens. A 
                                                 
33 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 99. 
34 FERRAZ JR. Tercio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática do discurso jurídico. 

2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 60. 
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simplicidade acaba sendo profundamente reveladora. Para dizê-lo no mesmo tom épico do 

texto... no princípio era a tradição. 

Temos uma proibição que se justifica na autoridade de quem a faz e uma observância 

que não se estriba em juízos morais sobre a legitimidade da norma proibitiva, mas sobre um 

temor "inocente" de punição. Um comportamento ditado pela tradição. Este parece ser o 

modelo sugerido pelo mito, posto que propõe uma obediência que antecede a capacidade de 

conhecer o bem e o mal. Como poderiam os homens saber que obedecer é bom e desobedecer 

é mau se eles ignoram o bem e o mal? Baseados na tradição, na entrega e no recebimento da 

norma de conduta. 

Não há no texto uma só palavra sobre crer, tudo se limita a fazer e abster-se de fazer, 

em suma, de seguir a tradição ou quebrá-la. Como irá acontecer mais uma vez no judaísmo 

posterior e no movimento de Jesus, a figura de Deus se dilui nos mandamentos, de modo que 

servir a ele é viver segundo as suas palavras. São exemplos destes momentos estas duas 

passagens, respectivamente marcantes de cada uma destas épocas: 

Tão-somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei 
que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou: que ameis ao Senhor vosso Deus, 
andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos 
apegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. 
(Josué 22:5) 

 

Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e 
assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, 
porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. 
(Mateus 5:19) 

 

O que se observa é que o poder do mandamento vem da tradição e a tradição vem de 

Deus, ou ainda mais precisamente, a tradição é Deus. Ela define o ethos retórico da norma, 

enquanto discurso persuasivo. O que fica patente é que o texto pretende ensinar que o "pecado 

original" foi a quebra da tradição, o desrespeito a lei de Deus. Esta conduta causou uma 

desordem cósmica e o caminho para retomar a ordem é, agora, seguir os mandamentos que ele 
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nos confiou através da tradição, herdeira e continuadora do "não comerás".  E fazê-lo do 

modo como o fizeram os nossos primeiros pais antes da Queda, sem perguntar “por quê?”, 

que isso não é pergunta que se faça a Deus ou aos seus representantes aqui na Terra, como, no 

caso, Moisés. Resta ao homem empenhar-se com todas as suas forças à obediência cega e 

silente. 

 

2.1 Os elementos essenciais de um ordenamento jurídico 

 No Estado hebreu fundado na tradição, as normas jurídicas, religiosas, morais e de 

trato social são de difícil dissociação. Não se vislumbra uma nítida separação entre a igreja e o 

estado. Esse legado justifica a forma quase mística como os destinatários das decisões 

judiciais as recebem. No contexto de um estado que tem a tradição como fonte do Direito, 

mister se faz perquirir se estão presentes os elementos essenciais de um ordenamento jurídico. 

Ordenamento jurídico concebido como um plexo normativo que regula à vida social na busca 

de conferir/conciliar justiça e segurança. 

 Tomando-se como referência a classificação das normas apresentada por Sacha 

Calmon35, veremos se a tradição apresentou todo espectro normativo necessários para uma 

completa configuração de um ordenamento jurídico. As normas jurídicas segundo Sacha 

Calmon, podem ser separadas em cinco grandes grupos, quais sejam: a) normas 

organizatórias; b) normas de competência; c) normas técnicas; d) normas de conduta e e) 

normas sancionantes. 

As normas organizatórias são as que instituem a forma de estado e de governo. Os 

poderes e órgãos do estado, estabelecem os requisitos de um ato jurídico ou de elegibilidade, 

dentre outras. A tradição, reflexo da vontade de Deus, definiu que o Estado de Israel seria 

                                                 
35 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário . 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.21. 
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governado por juízes e posteriormente por reis. Percebe-se a presença de normas 

organizatórias. 

As normas de competência são as que conferem poder para os sujeitos públicos e 

privados editar normas de comportamento assim como para interpretá-las e aplicá-las. Na 

tradição, os poderes de legislar, julgar e aplicar as leis decorrem de incumbência divina e 

estão precisamente definidos. 

As normas técnicas são aquelas que estabelecem o modus operandi a ser seguido pelos 

atos adjetivos da vida do Direito, prescrevem, por exemplo: como votar, como celebrar 

contrato como contrair matrimônio. Essas normas também são encontradiças na tradição. 

As normas de conduta são as que se destinam a pautar, regular o comportamento das 

autoridades e dos particulares. Constituem o cerne do sistema jurídico em torno do qual 

gravitam as demais normas, vez que o Direito tem por desiderato o controle do meio social. 

As normas ora impõem um fazer ora impõem um não-fazer. Estatuem o obrigatório ou o 

proibido. Aproposita-se trazer à baila a lição de Maria Helena Diniz que salientando a 

dimensão pragmática da norma jurídica, ressalta: “A lógica deôntica define as proposições 

normativas como prescrições, isto é, proposições construídas mediante os operadores 

obrigatório, proibido e permitido, aplicados as ações”36. Na tradição sobejam normas 

impregnadas de comandos destinados aos indivíduos. 

As normas sancionantes são as que fixam sanções para certas condutas. Possuem, 

assim como as normas de conduta, estrutura hipotética, possuem uma hipótese e 

conseqüência. Para que ocorra a conseqüência necessária se faz a ocorrência do fato jurígeno 

esculpido pelo preceito normativo. Verificada a hipótese dela decorrerá a conseqüência 

                                                 
36 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

p.174 
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jurídica. Na tradição pululam normas sancionantes ou punitivas. O mito edênico traz a morte 

como pena pela ingestão do fruto proibido. 

 Destarte, constata-se que a tradição legou uma pletora de normas que contêm os 

elementos essenciais para a consubstanciação de um ordenamento jurídico. Aos poucos em 

várias civilizações houve o processo de dissociação das esferas normativas e a adoção do 

estado laico. 

 

2.2 “Não comerás” e “certamente morrerás” como limite e sanção  

O mito do Éden fulcra-se na desobediência ao imperativo divino. O homem poderia 

comer frutos de todas as árvores, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 

Descumprido o mandamento divino, advém a inexorável sanção, “a morte”.  A pena capital 

foi a primeira sanção, capaz de imantar nas mentes o dever de obediência. Esse protótipo 

apresentado no mito edênico e na tradição constitui o esquema central das normas jurídicas, 

com hipótese e conseqüência, norma primária e norma secundária para Kelsen e endonorma e 

perinorma para Cóssio. 

O que o texto de Éden nos traz é uma norma inteira e um sistema jurídico composto de 

somente uma norma, mas de muitos “mandados”, para utilizar uma expressão da predileção 

dos teólogos calvinistas. Estes mandados são o conjunto de ordenanças divinas, tais como a 

de se multiplicar, a de dar nome aos animais e governar sobre ele, de se alimentar de todos os 

frutos do campo, exceto do da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os mandados se 

distinguem da norma, não apenas pelo seu caráter propositivo (enquanto a norma foi restritiva 

de conduta), mas pela absoluta ausência de sanção. O que nos leva a dizer como Kelsen que é 

essencial à ordem jurídica que uma conduta seja prescrita e que a conduta oposta seja 

pressuposto de uma sanção. Em suas palavras: “O sentido do ordenamento traduz-se pela 
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afirmação de que, na hipótese de uma determinada conduta – quaisquer que sejam os motivos 

que efetivamente a determinaram – deve ser aplicada uma sanção”37. 

 

2.3 O trajeto do consuetudinário à legislação na experiência judaica 

 Talvez em nenhuma outra cultura como a hebréia as leis tenham chegado às pessoas 

tão rapidamente de modo positivado. Supondo que as narrativas de Gênesis tenham chegado 

ao redator do texto pela tradição oral, como é corrente supor, já seria extraordinário notar 

como o interesse pela Lei despontou precocemente na nação dos filhos de Jacó. Mas há 

evidências no sentido de que o autor do livro de Gênesis é de fato um compilador de 

narrativas já amplamente conhecidas e passadas de geração em geração de forma escrita. A 

mais interessante de todas estas evidências está relacionada à forma como no interior do livro 

inaugural da Bíblia há modos de se referir a Deus que denotam tempos diferentes de produção 

do texto. O que levou vários estudiosos a se referirem ao fragmento elohístico e javístico, 

dependendo da palavra usada Elohim ou Ihaveh, sendo a primeira forma mais recente que a 

segunda. São exemplos disso as duas cosmogonias já referidas, onde se vê Deus ser chamado 

de Elohim na primeira e Ihaveh na segunda. 

 Já se disse que Israel é a nação do Livro, uma vez que tendo perdido durante séculos o 

território o seu povo preservou a sua identidade, tradições culturais e religiosas através das 

liturgias e reuniões sagradas, nas quais a principal atividade sempre foi a leitura da Torah. 

Não seria sem propósito afirmar que na fundação e nos fundamentos de Israel está o texto, 

particularmente a Lei. Mesmo a cena central da legislação judaica, retratada nos capítulos 31 

e 32 do livro de Êxodo, onde o próprio Deus, com seu dedo, escreve em tábuas de pedra o 

decálogo, os dez mandamentos. Estes já registrados e devidamente integrados à legislação no 

capítulo 20 do mesmo livro, fazendo-se acompanhar das bênçãos decorrentes da obediência e 
                                                 
37 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 28. 
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das desgraças e infortúnios que adviriam na hipótese de desobediência. Fazendo-nos imaginar 

como justa a afirmação de que o Deus que se pinta nas páginas do Pentateuco nada mais é que 

um legislador, que cumula a função de magistrado e de executor de suas próprias decisões e 

sentenças... no princípio o Estado era Deus e Deus era o Estado.  

 Não é por outra razão que os primeiros líderes da nação são chamados de juízes e 

quando o povo pede um rei, fato descrito no primeiro livro de Samuel, ali se diz que Deus se 

sentiu rejeitado (1 Sm. 8:7). Finda que a consuetudinariedade, tão comum na maioria dos 

povos, foi muito mitigada na história de Israel. Contudo, tradições e costumes de outros povos 

foram sendo assimilados pela nação, como é o caso agora mencionado de se adotar a 

monarquia como regime de governo. 

 

3. A linguagem como modo de (re)criação das coisas 

 Um dos pontos mais interessantes do mito é o que está ligado ao fato de que, segundo 

o texto, Deus criou todas as coisas que existem sem nomes. De acordo com a primeira 

cosmogonia, ele criou todas as coisas tão-somente dizendo “haja” ou dando palavras de 

ordem (Gn. 1:3; 1:6; 1:9; 1:11; 1:14; 1:20). Logo, a criação dos seres é um fenômeno da 

linguagem, é o resultado do discurso, fruto de uma vontade soberana de expressão divina. Ele 

trouxe primeiramente os animais ao homem para que ele desse nomes aos mesmos. A escolha 

destes nomes não foi guiada por nenhum princípio ou parâmetro. Não se espera que o homem 

conheça a essência dos seres. Ele não é chamado para descobrir seus nomes, nem para chamá-

los por um nome que estivesse acessível através da oração ou da meditação em algum lugar 

superior. Apenas lhe é dado o poder para que, num ato arbitrário de vontade, atribua nomes às 

coisas. 
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 A participação do homem no processo criativo de todas as coisas está em chamá-las, 

ou mais precisamente, inventá-las enquanto elementos pertencentes ao universo do discurso 

no qual os homens vêem-se confinados, pois somente nele pode-se experimentar 

significativamente a existência de todas as coisas. Nas palavras de Hanah Arendt: 

Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de 
grande relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que, seja 
como for não é um ser político. Mas os homens no plural, isto é, os homens 
que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o 
significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo 
mesmos38. 

 

Nominar é feito por um homem que não tem o conhecimento do bem e do mal, mas 

que tem vontade, que é capaz de fazer escolhas e as faz. Assim sendo, os nomes são vistos 

como meras atribuições, como convenções. Não expressam nem decorrem da essência dos 

seres. Os nomes falam mais do homem que os deu do que da coisa em si. Os nomes nascem 

no interior dos homens e servem somente para que estes se comuniquem. Eles não tocam a 

coisa em si. A expressão hebraica para "coisa" é dabar, que tem a mesma raiz do vocábulo 

que designa os verbos "falar", "declarar", "ordenar" e "cantar"39. As palavras são coisas com o 

poder de criar outras coisas delas distintas, mas que com elas se relacionam pelo ato de 

vontade de falar seus nomes. 

Ao nominar o homem recria o objeto, só que agora o faz para o mundo da 

comunicação. Visto deste modo, os nomes não podem ser motivos de contenda, mas de 

acordo. Eles só serão nomes se houver concordância. Se cada um quiser dar um diferente, o 

que pode de fato acontecer, não se tem nome nenhum, uma vez que ao nos referirmos a um 

objeto que tomamos por um nome, se este não for identificável para o outro indivíduo com 

quem conversamos, tal palavra será inútil, posto que não denomina. 

                                                 
38 ARENDT, Hanah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 12. 
39 HARRIS, R. Laird, ARCHER JR, Gleason, WALTKE, Bruce K. Dicionário Internacional de Teologia do 

Antigo Testamento. São Paulo: Vida Nova, 1999. p.292. 
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Nesta esteira, não pode haver um nome verdadeiro e um falso de coisa alguma que há 

na terra, mas simplesmente a forma como nós chamamos e a forma como outros chamam 

algum objeto. Tudo na esfera do conhecimento é um símbolo que ligamos a um fenômeno que 

se pretende compreender. Mas a compreensão é só um modo arbitrário e nosso de denominar 

à matéria em apreço. Conclui-se que não basta dar nomes às coisas, é preciso fazer um acordo 

sobre este nome. Este acordo não é necessário, mas é desejável, na medida em que nós 

queremos conviver, “não é bom que o homem esteja só” (Gn. 2:18).  

Os nomes nada dizem sobre as qualidades dos objetos, se são bons ou ruins, se 

amáveis ou desprezíveis, se promotores de virtudes ou de vícios. São só nomes e cada 

indivíduo no encontro com ele terá as suas próprias impressões do objeto e desenvolverá com 

ele sua pessoal relação. Ocorre, que quando o "homem original" deu pela primeira vez um 

nome às coisas criou uma tradição de denominação. Esta é uma tradição diferente da que 

estudamos anteriormente, porque esta, na narrativa, provém do homem e não de Deus. Mas 

esta tradição é útil para explicar porque as coisas se chamam deste ou daquele modo e nos dá 

um motivo para chamá-las desta maneira. 

Observa-se nesta abordagem, a linguagem como um ato pelo qual o homem cria uma 

versão da coisa para a comunicação, recolhendo-a para o seu mundo de significação. Uma 

aproximação do que se elaborou no início das mudanças em relação à linguagem capitaneadas 

por Wittgnestein: 

A palavra seria, nesse caso, a designação, o nome de objetos, e isso, segundo 
a tradição, constitui a palavra enquanto palavra. A designação é o ato por 
meio do qual se faz a ligação entre um ato espiritual e um som físico, que 
tem como efeito que tal palavra designa um objeto do mundo. É, na 
expressão de Wittgenstein, uma espécie de quase-batismo de um objeto40. 

 

                                                 
40 OLIVEIRA, Manfredo Araúdo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2ª ed. 

São Paulo: Loyola, 2001. p. 128. 
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Seguindo ainda os passos desta corrente, não há que se falar das essências das coisas, 

posto que nós não sabemos delas. A essência que nós conhecemos é aquela criada por meio da 

linguagem, da denominação, é uma invenção filosófica. O ato interpretativo é um ato de 

observação do objeto e de atribuição de um nome que o designe, o qual, neste caso, será 

entendido como significado do objeto. É neste sentido que Streck nos lembra que "pelo 

procedimento interpretativo o jurista não reproduz ou descobre o verdadeiro sentido da lei, 

mas cria o sentido que mais convém a seus interesses teóricos e políticos"41. 

Poderíamos dizer que estamos na esfera do círculo hermenêutico de Gadamer, com o 

adendo de que o mito edênico retrata um encontro que produz interpretação e nos oferece, ele 

mesmo, como é sói de regra acontecer, um ponto para que nos encontremos também com ele, 

para fundirmos horizontes42. Esclarecendo-se, quando nos aproximamos de um objeto 

qualquer, particularmente aqueles que nos interessam, os textos e falas, deflagra-se em nós 

um mecanismo automático de compreensão. Neste processo, o autor (ou a origem) contribui 

com os dados e nós com as nossas pré-compreensões, conscientes ou inconscientes.  

Tendo cuidado para não nos afastarmos de nossa temática, façamos uma breve 

digressão a um mito vizinho, o mito de Babel (Gn. 11). Lá os homens encontram-se unidos, 

falam uma só língua, têm um só objetivo, construir uma torre que chegue até os céus (Gn. 

11:4) e estão reunidos no mesmo lugar, a planície de Sinear (Gn. 11:2). Deus se sente tanto 

ofendido como ameaçado pela união dos homens e diz: “Eis que o povo é um, e todos têm a 

mesma linguagem. Isto é apenas o começo: agora não haverá restrição para tudo que intentam 

fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a 

linguagem do outro” (Gn. 11:6 e 7). Sente-se ofendido, porque os homens querem construir 

                                                 
41 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 

direito. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 90. 
42 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Petrópolis: Vozes, 2002. p. 402. 
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uma torre que toparia o céu. Sente-se ameaçado, porque, falando uma só língua, nada seria 

impossível para os homens. 

O que o mito afirma é que os limites das realizações humanas são estabelecidos não 

pelo conhecimento técnico, saber fazer tijolos (Gn. 11:3), mas pelas dificuldades de 

comunicação. Quando quis Deus limitar o engenho humano, não os fez esquecer da arte de 

coser tijolos, mas os desensinou a falar uma só língua. Recorda-nos Cervantes ao dizer que 

com a visita de Dulcinéia, que recita os versos compostos como demonstração de amor, 

Quixote “recobra a loucura”, ou seja, avança para um estado de desencontro com a sua 

própria identidade43. As palavras de amor e devoção que em seu período de devaneios 

construíram a identidade de sua amada, agora têm o poder de conduzi-lo de volta ao estado de 

encantamento do qual o tratamento médico o havia afastado. Assim, os homens 

desaprendendo a falar uma só língua, caminham para a desarmonia, que os desarticula e 

limita. O mito parece nos revelar qual é o nosso problema essencial e qual o caminho para 

solucioná-lo. Em lugar de encontrar verdades, produzir possibilidades de diálogo. 

Foi a riqueza deste mito que impressionou Derrida: 

A torre de Babel não configura apenas a multiplicidade irredutível das 
línguas, ela exibe um não-acabamento, uma impossibilidade de completar, 
de totalizar, de saturar, de acabar qualquer coisa que seria da ordem da 
edificação, da construção arquitetural, do sistema arquitetônico. O que a 
multiplicidade de idiomas vai limitar não é apenas uma tradução verdadeira, 
uma entr’expressão transparente e adequada, mas também uma ordem 
estrutural, uma coerência do constructum. Existe aí (traduzamos) algo como 
um limite interno à formalização, uma incompletude da construtura. Seria 
fácil e até certo ponto justificado ver-se aí a tradução de um sistema em 
desconstrução44. 

 

Parece-lhe adequado afirmar que o mito de Babel é o marco de uma desconstrução essencial. 

Da incapacidade de traduzirmos adequadamente nossos sentimentos e pensamentos, de um 

modo tal que o outro possa compreendê-lo. Convertemo-nos em seres isolados em nossa 

                                                 
43 SAAVEDRA, Miguel de Cervantes. Dom Quixote de La Mancha. São Paulo: Nova Cultural, 2003. p. 676 
44 DERRIDA, Jaques. Torres de Babel. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. p. 11. 



 58 

incapacidade de nos comunicarmos adequadamente. Daí que Babel é “confusão” e é também 

“filha de Deus”, o que por si só já é confuso. Esta é a condição em que os filhos de Deus 

foram lançados, como um efeito retardado das maldições de Gn. 3. O homem, expulso do 

jardim e incapaz de ver a si mesmo e ao seu próximo com a simplicidade amorosa e 

compreensiva do paraíso, agora se torna incapaz de entender, traduzir o seu semelhante, de 

existir ao lado dele de um modo que possam “construir” juntos. Significativamente, aquele 

que foi chamado para dar nome às coisas, agora anseia por fazer seu próprio nome (“tornemos 

célebre o nosso nome”, Gn.11:4) e finda por não entender os nomes que os outros usam. 

Daquele instante em diante, torna Deus a tradução necessária e impossível, por ser ela mesma 

uma construção babélica. Aumentando assim, as angústias dos homens e a distância de si 

mesmo. Preserva Deus, assim, o seu lugar singular, ele que se faz compreender em todas as 

línguas e que a todas decifra. 

 

3.1 A discricionariedade limitada do dar nome às coisas e aos seres 

 O mito nos diz que a primeira e mais essencial atividade dada por Deus ao homem foi 

a de dar nomes aos animais (Gn. 2:19). Afirma-nos que ele também deu nome à mulher, 

chamando-a de Eva, que quer dizer “aquela que gera a vida” (Gn. 3:20). Mas nem a todas as 

coisas lhe foi dado nominar. Por exemplo, ele não dá nome a si mesmo, não dá nome à árvore 

do conhecimento do bem e do mal, à árvore da vida, ao céu, ao mar, à Terra. Estes elementos 

já lhe são apresentado dotados de nomes, mas não há qualquer ênfase no texto sobre isso. A 

impressão que temos lendo o texto é que foi missão do homem atribuir nome às coisas de 

modo lato, e ao fazê-lo ele não se valeu de nenhum parâmetro senão sua vontade arbitrária. 

Não há um convite para “descobrir o nome das coisas e dos seres”, mas para lhes atribuir um 

nome, recriando-os, por assim dizer, só que agora no universo simbólico e discursivo em que 

o homem mesmo foi criado. O fato de o homem também colocar o nome de Eva sobre a 
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mulher tem o objetivo retórico de assemelhá-la aos outros seres em relação àquele que a 

chama, reforçando a idéia de uma distinção ontológica entre os dois gêneros. Antes o texto 

chama Eva simplesmente de “a mulher”. 

 Sem nomes os seres, ainda que existindo, não podem fazer parte dos jogos de 

linguagem essenciais à vida em sociedade. Ao lhes dar nomes o homem os invoca como 

elementos deste mecanismo de interação próprio de sua natureza (do homem), sem com isso 

agregue concretamente nada à natureza dos seres. Estamos falando apenas de um rótulo 

sobreposto ao ser, cuja validade se dá na medida em que é útil à comunicação dos homens. 

 Mas este ato de nominar é limitado. Não poderia cada indivíduo dar o nome que 

quisesse aos seres. Isto não por impossibilidade de fazê-lo, mas por atentar assim fazendo 

contra a própria utilidade dos nomes. Estes só se tornam valiosos quando se convertem, para 

usar a linguagem teológica, em sacramento das coisas: presença de uma ausência. Quando é 

capaz de trazer para a intersubjetividade do diálogo o ser que ali não está, mas que pode ser 

alcançado pelo signo a ele relacionado. Isto posto, uma vez dado um nome e tendo sido este 

aceito e aprendido pelos partícipes da comunidade discursiva, é preciso uma justificativa 

plausível para alterá-lo, uma vez que isso demandará um novo esforço de compreensão e 

absorção (ele se transforma em parte da tradição), mas é possível e freqüente fazê-lo. 

  

3.2 A retórica da construção da convenção no mito 

 A tradição construída pela nomeação dos seres, tem, como já vimos, uma importância 

fundamental para a possibilidade e eficácia dos processos comunicativos, mas qual o seu 

espaço no mito edênico? Nem precisaríamos recorrer ao mito de Babel para responder a esta 

questão, o que seria de todo elucidativo, mas que tem um espaço próprio nesta pesquisa. A 

narrativa edênica nos diz que “o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse 
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seria o nome deles” (Gn. 2:19). Ser “nome deles” é o resultado não apenas do ato de dar 

nome, mas também da aceitação por parte dos demais do nome dado. Assim, os nomes são 

fruto da convenção, do ato deliberado de aceitar, porque conveniente, que uma dada 

expressão vocal designa um objeto. O tom que o mito nos oferece é o do dever de aceitar, 

“esse será o nome deles”, mas isto tem, obviamente, um propósito retórico de produzir nos 

leitores um aceite da convenção já estabelecida. 

 É preciso lembrar que o texto é só retoricamente descritivo, na prática ele pretende 

explicar/legitimar o modo de vida que está sendo apresentado e imposto como sendo 

produzido por Deus em conseqüência do comportamento dos homens. Deste modo, o que esta 

parte do mito faz é cristalizar e justificar as categorias e os signos em uso entre os leitores, 

fazendo-os se submeter linguisticamente às convenções já assentadas. A questão que se 

levanta é como foram dados os nomes às coisas que não existiam no momento da criação, tais 

como templo, palácio, sacerdote e rei? A resposta é que assim como Deus confiou a Adão o 

poder de dar nome àqueles primeiros seres, os homens “investidos de autoridade divina” têm 

entre nós poder para isso, afastando, assim, este mister do homem comum. Em outras 

palavras, há uma convenção, os nomes são criação humana, mas não de qualquer homem, 

apenas dos escolhidos, dos eleitos por Deus para este fim. Note-se mais uma vez o efeito 

subordinante produzido por esta retórica. 

 É Moisés quem estabelece sacerdotes, tabernáculo, propiciatório e tudo mais que diz 

respeito à vida do povo. Como ele faz isso? Ouvindo a Deus e trazendo ao mundo do discurso 

comum a ortodoxia (o correto pensar) e oferecendo aos comuns a oportunidade de seguirem o 

reto caminho, dado a ele diretamente do Criador em seus encontros exclusivos no monte no 

qual só ele pode subir, o Sinai. Quando ele está decidido a fazer de Josué seu sucessor o faz 

simplesmente levando-o ao Sinai e permitindo que ele esteja em sua companhia ali, abrindo 

para ele as portas da singularidade autoritativa. 
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3.3 A relação nome-objeto como base da tradição 

 Conquanto não haja uma relação essencial ou ontológica ente o nome e o objeto que 

ele designa, há uma relação inafastável entre esta relação e a tradição que se pretende 

construir. Se compreendermos tradição como sendo a passagem de geração em geração da 

sabedoria dos antigos, do legado cultural, artístico, intelectual, político, religioso, enfim 

humano, dos antepassados lhe é fundamental a relação nome-objeto. Desta maneira, quando 

se muda o nome de um objeto o que se pretende anunciar é o novo lugar que este ocupa 

dentro da tradição, uma mudança no interior da própria tradição. 

O nome funciona como um conceito a respeito do objeto, uma definição, uma 

delimitação que atribui a ele uma identidade útil para o discurso. Mas estes nomes podem ter 

a sua validade ameaçada. É o que ocorre quando uma definição começa a abrir tantos espaços 

de exceção que em lugar de facilitar a conversa complica. Rubem Alves apresenta este fato de 

seu modo peculiar: 

‘todos os gansos são brancos’. Esta afirmação pretende ser verdadeira para 
todas as aves em questão. E se aparecer um ganso verde? Neste caso a teoria 
cai por terra. Basta um ganso verde para liquidar com o todos. É isso que 
Kuhn quer dizer: ‘ser admiravelmente bem-sucedido não é a mesma coisa 
que ser completamente bem-sucedido’. Mas há um jeito de contornar essa 
dificuldade. Diante do bicho verde eu digo: ‘isto não é um ganso, mas sim 
um fanso’. Se o bicho é um fanso a universalidade de minha afirmação 
continua intacta45. 

 

A evolução em si da linguagem, dos nomes, portanto, decorre da capacidade da expressão 

continuar abarcando alguma totalidade. Quando isso não é mais possível, criam-se novos 

nomes, que podem ser novas categorias ou classes. Podem ser ainda outro gênero de ser. 

 Aqui valeria lembrar que na tradição judaica um nome não designa tanto a coisa em si, 

mas uma relação que se estabelece com ela. Quando, ainda no livro de Gênesis, Deus quer 

afirmar o seu plano para com a família de Abrão, muda o seu nome para Abraão e o de sua 

                                                 
45 ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 7ª ed. São Paulo: Loyola, 2003. p. 
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mulher de Sarai para Sara (Gn. 17:5 e 15), o Criador não os torna de imediato fecundos, só 

lhes muda os nomes como penhor de sua promessa; desejando Deus revelar que mudou a sua 

relação com Jacó ele muda o nome deste para Israel (Gn. 35:10)46; quando Noemi se sente 

amargurada por causa do falecimento de seu marido e de seus dois filhos ela diz: “já não me 

chameis Noemi, chamai-me Mara; porque grande amargurada me tem dado o Todo-

Poderoso” (Rt. 1:20). No Novo Testamento o mesmo ocorre com Simão, que passa a se 

chamar Pedro e com Saulo, que passa a se chamar Paulo, estas mudanças ocorrem como 

conseqüência do novo relacionamento que estes desenvolveram com Deus (Mt. 10:2 e At. 

13:9, respectivamente). 

 

4. O fruto proibido: o perigo e os limites do conhecimento 

 Chama-nos a atenção o fato de que o objeto da proibição não é, como poderia ocorrer 

em outras tradições, a riqueza, a luxúria ou a vaidade, mas o conhecimento moral, a 

capacidade de fazer a diferença entre o bem e o mal e, por conseguinte, de exercer juízos 

sobre quem é bom e quem é mau. Buscar tal capacidade estava vedado e implicaria em morte, 

a mais terrível das ameaças. Simultaneamente, há outra árvore, cujo fruto é permitido, a 

árvore da vida, mas o homem não parece demonstrar interesse por ele. E quando o homem 

finalmente alcança, por meio da transgressão, o conhecimento do bem e do mal é expulso do 

jardim para não comer da árvore da vida. 

O texto parece sugerir que a escolha de comer o fruto do conhecimento do bem e do 

mal implica em abrir mão da vida. Conhecer o bem e o mal é perder a vida. É justamente isso 

que acontece logo em seguida. A primeira coisa que ocorre após haverem comido do fruto é 

que se lhes abriram os olhos. Mas para o quê? Para a sua nudez. E do que lhes fala a nudez 

recém descoberta? Da indignidade de estar na presença de Deus. O conhecimento é para eles 
                                                 
46 Jacó significa “aquele que quer passar por cima”, enquanto Israel significa “príncipe de Deus”. 
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fonte de constrangimento, de juízo sobre si mesmos e sobre o seu semelhante, de fuga de 

Deus. 

Perderam a capacidade de ver com simplicidade a nudez do outro e a sua própria, este 

contínuo estado de flagrante revelação de si mesmos sem qualquer constrangimento. Segundo 

a narrativa, houve um tempo em que se podia existir sem a necessidade de que nos 

escondêssemos, de que nos camuflássemos, de que nos disfarçássemos. Ninguém precisava se 

(en)cobrir. Só não sente vergonha de sua nudez quem não teme o olhar alheio, e só não se 

teme um olhar neste estado quando ele vem desprovido de juízo, de avaliação, de medição. 

Em seguida, no diálogo que têm com Deus o homem e a mulher fazem acusações. O 

homem acusa a mulher e a Deus de serem os responsáveis pelo seu comportamento; a mulher 

acusa a serpente de tê-la enganado; a serpente não tem a quem acusar, por isso é a primeira a 

ser punida. Perdeu-se a solidariedade primitiva em que o homem via a mulher como "osso dos 

meus ossos, carne de minha carne". Agora ela é não somente um outro, mas alguém cujo 

comportamento lhe causa dor e o desvia, uma ameaça. 

Todas as mazelas da sociedade são atribuídas a esta desventurada escolha, a esta 

paixão pelo conhecimento, este "querer ser como Deus" conhecedor do bem e do mal. Por 

causa do conhecimento a terra e as feras se voltam contra o homem; o corpo e a perspectiva 

de vida se voltam contra a mulher; a terra entra em convulsão e os homens começam a se 

hostilizar. Mais uma vez, segundo o mito, a certeza ou é divina ou demoníaca, não é coisa de 

homem. O homem está limitado ao exercício de sua vontade e o que ele conhece no mundo 

são os nomes que ele mesmo dá. 

As diferentes correntes filosóficas estão entre dois pólos perigosos, no limiar de dois 

equívocos lógicos. Ou descambam em uma petição de princípio (as opções ontológicas) ou 

são auto-refutáveis (as opções de ceticismo radical). O que significa dizer que ter um 

conhecimento que é verdadeiro porque sabem que o é ou afirmam não ser possível nenhum 
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tipo de conhecimento, logo este conhecimento (o de não ser possível nenhum conhecimento) 

não é possível. A solução que o texto nos apresenta é a de que, ainda que o conhecimento que 

temos das coisas do mundo seja apenas o resultado de expressões de vontade, logo arbitrárias, 

estas podem e precisam ser em alguma medida aceitas para que tenhamos uma tradição que 

nos permita a convivência e a comunicação. Não porque é verdade, não porque encontramos 

as essências, mas porque é essencial que convivamos. E conviver com fraternidade, 

reconhecimento mútuo e respeito só é possível na medida em que ganhamos uma maior 

consciência de que os nossos saberes são parciais (ou melhor, passionais) e que o jogo a que 

somos convidados é o da sedução e não o da demonstração. 

Pondera Adeodato: 

de um ponto de vista gnoseológico, o postulado de que um conhecimento 
preciso do mundo, uma relação inteiramente adequada entre a mente de cada 
ser humano e os objetos em torno não é possível, o que relativiza de modo 
intransponível a percepção dos mesmos acontecimentos47. 

 

Comenta, ainda, que uma das razões para que o ceticismo não seja muito popular em nossa 

sociedade está ligada "a uma necessidade atávica de crenças e de segurança, visto que o 

ceticismo assusta as pessoas em suas incertezas e dilemas existenciais"48. 

A única necessidade que a narrativa diz ter o homem é de companhia, “não é bom que 

o homem esteja só”. Observe-se que o homem não estava absolutamente só, Deus passeava 

pelo jardim todos os dias, os animais estavam ali etc. Ocorre que o mito ensina que nem Deus 

serve de companhia para o homem, mas somente um ser como ele, “osso dos seus ossos e 

carne de sua carne”. Concluímos que a necessidade do homem não é de certezas, de conhecer 

verdades, mas de solidariedade e fraternidade, de companhia. 

 

                                                 
47 ADEODATO, João Maurício. Op. cit. p. 317. 
48 Idem. p. 319. 
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4.1 A representação de “conhecer o bem e o mal” 

Um dos elementos que queremos destacar é que o mito nos propõe uma criação em 

que o homem é privado do conhecimento do bem e do mal, logo, de formular sentenças 

categóricas sobre seres e acontecimentos, em outros termos, de construir dogmas. Mas o que 

são dogmas? São elaborações humanas que afirmam como verdade um determinado arranjo 

lógico que faz afirmações sobre elementos teóricos ou práticos. Se pensarmos deste modo, 

podemos afirmar que existem dogmas em todas as áreas do conhecimento. Seria razoável, 

portanto, falar em dogmas jurídicos, médicos, filosóficos, sociológicos etc. Mas em teologia 

os dogmas ocupam um lugar especialíssimo, isto porque as teologias, em geral, nada mais são 

do que feixes de dogmas, arrumados de acordo com as preferências dos doutrinadores, numa 

relação dialética com seus discípulos, críticos e com o seu público alvo. 

 É extremamente complexo afirmar se um dogma teológico ou filosófico é ou não 

verdadeiro. Todo esforço do espírito finda por construir um acervo doutrinário como resultado 

das interações, reflexões e experimentações dos indivíduos inscritos na tradição. É fato, ainda, 

que os critérios de validação das doutrinas são produzidos autopoieticamente (por si, dentro 

de si e para si) pela própria tradição. Logo, estamos num universo marcado pela 

arbitrariedade, ou para sermos mais precisos no linguajar filosófico, estamos diante de 

“petição de princípios”: algo que diz que aquilo que se afirma é verdade, em última instância, 

porque se afirma que é verdade. Este tipo de mecanismo lógico foge à possibilidade de 

verificação e é auto-justificável. 

 Quando as doutrinas invocam para si uma veracidade ou validade baseada na 

revelação do divino, nada mais estão fazendo do que demonstrar, in extremis, que não se pode 

sustentar logicamente a validade e veracidade de algo que se diz no campo da teologia ou 

filosofia. Um expediente largamente utilizado neste ambiente é sustentar as afirmações a 

partir da interpretação de textos sagrados, como a Torá, Bíblia ou Corão. Isto só aumenta o 
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grau de complexidade de tais assertivas, porque duplicam a problemática. Resta saber, agora, 

não apenas se as afirmações do texto sagrado são verdadeiras (o que só se pode saber 

assumindo uma relação com crer ou não crer na revelação), mas se as interpretações 

construídas sobre estas afirmações são hermeneuticamente razoáveis. 

 Sem querermos nos aprofundar nas problemáticas infindas das regras de interpretação, 

nos limitaríamos a dizer que ‘regras de interpretação’ são dogmas. Assim, há pelo menos um 

corpus hermenêutico em cada tradição, e este não deve obediência a nenhum critério externo, 

nem mesmo aos padrões filosóficos universalmente aceitos e conhecidos. Até porque não 

existem “padrões filosóficos universalmente aceitos e conhecidos”. Sendo assim, o que nos 

resta em termos de saber, uma vez que não é possível assentir com uma afirmação doutrinária 

pela via exclusiva da razão? Resta-nos a experiência mística. 

 Por “experiência mística” pretendemos descrever o fenômeno que se dá no interior do 

ser e que é absolutamente pessoal e intransferível. São exemplos de tais experiências a 

consciência de pecado, a percepção da presença de Deus em algum lugar, a adoração, a 

convicção interior de idéias concluídas, inferidas ou transmitidas. Deste modo, no campo das 

ciências do espírito é necessário que primeiro se creia para que depois se saiba. Só se sabe 

como verdade algo, porque se pressupõe a legitimidade e veracidade do mestre, do texto e das 

lições que destes se recebe. Não há porque depreciar as teologias e filosofias por serem assim 

as nossas relações com as doutrinas, porque, com mais ou menos intensidade, se pode dizer o 

mesmo sobre todas as outras formas de conhecimento já referidas acima. 

 Mesmo as ciência chamadas “duras”, cuja base está na observação dos fenômenos de 

acordo com metodologias explícitas e rigorosas, exigem um “acordo”, um consenso prévio 

sobre conceitos basilares e um modo comum de interpretar os seus objetos e os resultados de 

suas experimentações. Freqüentemente, estes acordos se revelam no decorrer do tempo como 

errados ou precários, são suplantados por novas pesquisas, as quais cristalizam novos acordos, 



 67 

novos consensos. Isto posto, nada se sabe sem que se creia e a fé é o resultado de uma 

experiência tanto pessoal quanto transformadora. É por esta razão que Jesus não nos mandou 

ser mestres, mas testemunhas. Não pessoas que ensinam o que sabem, mas que contam o que 

viveram, que experimentaram. 

 

4.2 O distorcido exercício de juízo moral praticado no mito 

 No mito não há flagrantes. Quando Deus se aproxima para conversar com o homem 

dá-se conta de que algo estranho havia acontecido, não porque vê o homem ou sua mulher 

com o fruto nas mãos, ou porque os encontra logo após haverem cometido o delito. Na 

verdade, Deus intui que algo aconteceu e pergunta ao homem se, eventualmente, ele havia 

comido do fruto da árvore que ele proibira. Não tendo como escapar as evidências contra si, 

responde: “a mulher que tu me deste, me deu e eu comi”. O homem é um ser flagrante. Não é 

necessário que vejamos o seu comportamento delituoso para que tenhamos plena certeza de 

que ele carrega consigo toda a potencialidade da transgressão. Ele não consegue esconder a 

sua natureza corrupta, como Adão não conseguiu se esconder do olhar de Deus que o 

procurava. 

 O problema reside no fato de que tal descrição da natureza humana não qualifica 

somente aqueles que se assentam no banco dos réus. Fosse assim, estaríamos tranqüilos. 

Bastaria colocar para julgar os homens, outros seres cuja retidão moral e isenção de ânimo 

permitisse que deles procedessem apenas o que é justo, mas onde estão estes seres? Por certo 

que não estão entre nós, aqui na Terra. Na linguagem do mito, todos os homens são feitos do 

mesmo pó, da mesma substância, conquanto possam ser moral e espiritualmente diferentes. E 

o são, contudo, isso não pode nos induzir a pensar que os juízes são dotados de uma natureza 

melhor ou são treinados e aprenderam a julgar sem que suas sentenças estejam contaminadas 

por suas idiossincrasias, e, sobretudo, por suas preferências e partidarismos. 
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 Em nenhuma outra área da vida isso fica tão evidente como quando tratamos de juízos 

que levem em conta valores morais. Como interpretar de modo claro, preciso e 

universalmente relevante o “motivo fútil” do art. 121, § 1º, II de nosso Código Penal? Ou o 

“motivo egoístico” do art. 122, I do mesmo diploma legal? Futilidade e egoísmo são questões 

claras para todas as pessoas e pesadas da mesma forma? Obviamente que não. Mas sendo 

assim, quando estaremos fazendo justiça, quando tratarmos com mais ou menos rigor o 

assunto? Estas questões não pretendem nem podem ser respondidas, uma vez que nos é 

impossível encontrar uma linguagem tão precisa e técnica que impeça os dispositivos legais 

de se valerem de expressões que findem deixando ao talante do magistrado ou do tribunal a 

valoração das motivações dos agentes. 

 Aqui caberia dizer que a “dosimetria” que determina o peso da pena a ser aplicada é 

um exercício e um espaço para que o juiz discurse de si, fale de como aquela conduta lhe toca, 

lhe fere, lhe incomoda ou não. Mas ele o faz representando a quem no sistema jurídico 

brasileiro? Não seria ao povo que não o elegeu para tanto; nem ao parlamento que em nada 

contribuiu para que os juízes singulares ocupassem suas cátedras. Depois de formados em 

faculdades de Direito, aprovados em seus concursos públicos e treinados em cursos 

profissionais o que temos é um legítimo representante de Deus, sentado por delegação no 

lugar que caberia a ele. Suas vestes e os ares templários dos palácios onde assistem denúncia a 

quem quer que os veja ou ouça que não se trata de um simples homem, mas de um escolhido, 

de um ungido, de um messias. 

 Mas a prática de exercer juízos morais nunca deu muito certo. Parece ser isso que nos 

ensina o mito. Logo após ter comido do fruto o homem começa a julgar, tornou-se 

“juciferante”, um ser que julga qualquer coisa que se mova em sua presença. Julga e julga 

mal. Começa por si mesmo e por Deus. Achou que a sua nudez era um estado de indignidade, 

condição só descoberta quando indignamente si vê. Acreditou que Deus o desprezaria ou 
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condenaria por estar no estado em que foi por ele criado, logo, faz juízo de que Deus é tal que 

carrega em si a contradição que o homem começava a experimentar. Nas palavras de 

Nietzsche: “os homens fazem seus deuses a sua imagem e semelhança, não é estranho que 

lhes emprestem seus vícios”49. 

 

4.3 O reto juízo como prerrogativa divina 

Uma das passagens mais reveladoras dos evangelhos é aquela registrada nos onze 

primeiros versículos do capítulo oito do livro escrito por João, sobre a vida e ditos de Jesus. 

Nela, encontramos o rabino galileu ensinando no templo de Jerusalém, nas primeiras horas da 

manhã de um novo dia. Neste momento é trazida à sua presença, arrastada por um grupo de 

escribas e fariseus (eles sempre andam juntos), uma mulher que fora apanhada em flagrante 

adultério. Ela não tem defesa, nem ninguém se interessa em defendê-la, mas não lhe faltam 

acusadores. Acusa-lhe a consciência, acusa-lhe o fato ainda no verdor de seu flagror e 

acusam-lhe os “da religião e da fé”. 

Quando o assunto é submetido ao crivo do Mestre, este lhe é apresentado 

acompanhado de uma citação da Lei Mosaica (Dt. 22:22-24), na qual se diz que devem ser 

mortos por apedrejamento aqueles que neste pecado incorrerem. A tarefa que se espera de 

Cristo é simples, trata-se de subsunção, uma espécie de silogismo lógico, em que se confronta 

o fato com a previsão legal e se conclui pela sentença a ser dada. O ardil dos religiosos contra 

Jesus (não me lembramos de ver religiosos do lado de Jesus, sempre os encontramos “no 

contra”), está no fato de que sentenciar alguém à morte seria um descompasso em relação a 

todo seu ensino, cujos fundamentos eram o amor, o perdão e a comunhão com o Pai. 

                                                 
49 NIETZCHE, Friedrick. Crepúsculo dos ídolos. São Paulo: Hemus, 2003. p. 55. 
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A primeira reação de Jesus diante do tribunal eclesiástico que se armara diante dele é 

de desinteresse. É assim até hoje, todas as vezes que em uma igreja (como no templo naquela 

manhã) as pessoas se reúnem para julgar um outro que foi surpreendido em pecado, Jesus 

pede licença e vai cuidar da vida dele. Por incrível que pareça, não nos parece possível crer 

que ele abençoe nenhum tipo de juízo eclesiástico, cuja base está na distinção qualitativa ente 

os juízes e os réus, os primeiros são inocentes os outros, presumidamente, culpados; os 

primeiros representam Deus, os segundos recebem o castigo (pena) por seus erros, e o 

recebem por intermédio daqueles. Contudo, o ensino de Jesus é que todos os homens são 

devedores e incapazes de saldar seus débitos, é por isso que precisam do perdão incondicional 

de Deus. Não há que se falar aqui sobre quem deve mais ou quem deve menos, porque todos 

nós devemos mais do que podemos pagar, ou seja, devemos mais do que tudo que temos ou 

podemos vir a ter. 

A parábola do “credor sem compaixão” de Mt. 18:23-35, nos ensina que o desejo do 

Rei é nos perdoar, mas há em nós esta idéia de que temos que pagar (“sê paciente comigo e te 

pagarei tudo quanto te devo”, disse o devedor ao rei). Não podemos pagar, nem o Rei precisa 

receber, mas não suportamos a idéia da graça e sofremos por sermos assim perdoados, sem 

que se exija de nós nenhum sacrifício, isto porque a nossa natureza reclama por 

compensações, queremos ressarcir a Deus, mas como poderíamos? O pior é que além de 

termos tantas dificuldades em receber o perdão e a graça de Deus, somos incapazes de 

perceber que não temos condições de reclamar dos que nos devem e que a única exigência 

para que fluamos o pleno perdão é que alcancemos a consciência de que não temos dignidade 

pra cobrar os débitos dos que conosco convivem. 

Voltando para o “patético tribunal”, Jesus é chamado para se assentar com os escribas 

e fariseus na “farra da adúltera”, a festa do apedrejamento da pecadora. É aí que, com 

magistral sabedoria, ele diz: quem for o primeiro vai ser o segundo. As palavras dele foram: 
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“o que entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra”, mas o significado era o seguinte: 

quem for o primeiro a apedrejar, abrindo o circo do castigo humano sobre os pecadores, 

imposto por iguais pecadores, será o segundo a ser apedrejado, porque “com a medida com 

que medires serás medido e com o rigor com que julgares o teu irmão serás julgado”. Foi 

neste momento que os religiosos viram que não tinham a menor autoridade para serem juízes, 

que tudo neles havia que os qualificava para serem réus de um desadoro semelhante ao que 

montaram. 

Jesus não impediu o apedrejamento, apenas lhes faz saber que não havia neles 

competência para julgar, nem honra para jurisdizer. Fazê-lo seria, e é, usurpação dos direitos 

intransferíveis, inconferíveis e inalienáveis de Deus. A nós só nos cabe sentar ao lado da 

adúltera e dizer em uníssono com Cristo: “eu não te condeno, vai e não peques mais”. São 

expressivas as palavras de Arendt:  

nada nos autoriza a presumir que o homem tenha uma natureza ou essência 
no mesmo sentido que as coisas têm. Em outras palavras, se temos uma 
natureza ou essência, então certamente só um deus pode conhecê-la e defini-
la; e a condição prévia é que ele possa falar de um ‘quem’ como se fosse um 
‘quê’50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 ARENDT, Hanah. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 18. 
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Terceiro Capítulo: Os limites do conhecimento ao alcance do decisor 

 

1. A impossibilidade do decisor ter um conhecimento objetivo 

Este capítulo tem por objetivo tratar das implicações da vedação de conhecer o bem e 

o mal, em outros termos, sobre como o ser humano é incapaz de recolher e interpretar em si o 

conjunto de informações necessárias, tomadas de modo seguro e objetivo, para construir um 

juízo sobre o comportamento alheio que possa de fato fazer justiça. Entendendo justiça, como 

nos propõe outra figura quase mítica (Sócrates), pesar de modo imparcial as partes e distribuir 

as obrigações como lhes convém51. O ser humano encontra nesta tarefa duas dificuldades 

aparentemente intransponíveis: como colocar sobre os pratos da balança aquilo que deve ser 

posto, sem somar ao conteúdo informações advindas da alma do próprio decisor ou pesos 

vindos de outras fontes que não aquelas que atinem ao julgamento. Fosse-nos exeqüível dar 

isso por feito, ainda restaria outra enorme dificuldade nesta pesagem, saber precisamente para 

onde aponta o indicador da medição, ou seja, ler a balança de um modo tal que o desvio no 

olhar não comprometa a retidão do julgar. 

 Mas o que precisa ser pesado em um julgamento? Diz-se que um julgamento é sempre 

do fato, do ato, do comportamento, o qual pode ou não ser reprovável e punido de acordo com 

a lei. Assim afirmando, não seria o réu que estaria sendo julgado, mas a sua conduta52. A pena 

ou punição incide sobre o infrator, mas em decorrência da infração. Contudo, não é tão 

simples separar o comportamento da pessoa do agente, e isto a própria legislação o diz, 

quando, por exemplo, evoca a existência ou não de antecedentes criminais, chama ao 

processo, no momento mesmo da dosimetria da pena, a vida pregressa (a única vida que 

                                                 
51 PLATÃO. A República. São Paulo: Martin Claret, 2001. p. 17. 
52 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 24. 
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temos) do agente, não julgando, assim, exclusivamente a sua ação, mas também o seu 

comportamento ao longo de sua história. 

 Além disso, interessa ao decisor as intenções do agente no momento do fato, uma vez 

que o direito material prevê diferentes penas em face da motivação do agente, como é o caso 

do art. 122 do CP, que versa sobre a instigação ou auxílio ao suicídio, quando no seu inciso I 

diz que a pena deve ser aumentada “se o crime é praticado por motivo egoístico”. Logo, cabe 

ao magistrado verificar se esta causa de aumento ocorreu ou não, e como fazê-lo senão 

sondando o coração do réu, penetrando em sua mente para vasculhar seus motivos? 

 Outro exemplo é aquele que aparece no art. 121 do CP, que versa sobre homicídio e 

que aponta como qualificador do crime, em seu inciso II, que o assassinato tenha sido 

cometido “por motivo fútil”. Neste caso a complicação posta nas mãos do juiz é ainda maior. 

Ele tem que não apenas buscar compreender a motivação do agente, mas pesar se esta 

motivação em frente aos valores socialmente aceitos pela maioria das pessoas é ou não fútil. 

Terá ele equipamento cognoscente para tal empresa? Numa sociedade heterogênea e 

complexa como a nossa, onde encontrar os padrões a partir dos quais medir a futilidade da 

motivação? 

Buscaremos discutir, portanto, as limitações do decisor em conhecer o bem e o mal, ou 

ainda, mais precisamente nesta altura do trabalho, de bem ou mal conhecer. 

 

2. A impossibilidade de conhecer o réu 

 Quanto tempo é necessário para conhecer uma pessoa? Mas não apenas para conhecê-

la para decidir se seremos ou não amigos, se faremos ou não uma sociedade comercial, a 

pergunta é quanto tempo de convivência com uma pessoa precisamos ter para julgar o seu 

comportamento? Mas não para julgar reprovando ou elogiando a sua conduta, não para 
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escrever-lhe ou não uma carta de recomendação, a pergunta é quanto tempo é necessário para 

conhecermos uma pessoa a tal pondo que sejamos capazes de julgar o seu comportamento e 

puni-lo se nos parecer necessário? 

 É difícil responder. A máxima socrática do “conhece-te a ti mesmo” já nos parece ser 

uma tarefa hercúlea, sempre em processo e nunca plenamente realizada, o que se dirá de 

conhecer outra pessoa, e conhecê-la para punir seu comportamento e suas motivações? 

Parece-nos o caminho mais seguro e simples afirmar que não podemos conhecer de fato tão 

profundamente assim a ninguém, mas devemos problematizar mais o assunto: como pode, no 

bojo do processo e ao longo deste, o juiz conhecer o réu? 

 Não o pode por três razões: (1) porque não é psicológica e estruturalmente capaz; (2) 

porque não tem interesse nem tempo; (3) porque não tem as ferramentas necessárias em suas 

mãos para construir tal conhecimento. Examinemos cada uma destas afirmações e vejamos as 

evidências que podemos colher de sua veracidade a partir da linguagem do mito edênico. 

 

2.1 Eva como um ser autônomo e apartado de Adão 

 Os versículos finais do capítulo dois de Gênesis nos falam da grande intimidade e 

harmonia que havia entre o homem e a mulher, as palavras “esta, afinal, é osso dos meus 

ossos e carne da minha carne”, bem como “deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, 

tornando-se os dois uma só carne” (Gn. 2:23 e 24) fala-nos desta proximidade. Ocorre que 

esta proximidade não é identidade, ou seja, são íntimos e estão fisicamente unidos, mas não 

são uma só pessoa, ainda que possam ser “uma só carne”.  

Tanto é verdade, que no início do capítulo terceiro encontramos Eva caminhando 

sozinha pelo jardim. É estando assim que ela se encontra com a serpente e começa um diálogo 

que a levaria a cobiçar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tudo isso 
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acontece longe dos olhos de Adão e longe dos olhos de Deus (no texto Deus não é 

apresentado como um ser onisciente e onipresente, prova disso é que ele faz duas perguntas 

que revelam a sua ignorância: “Onde estás?” – Gn.3:9 – e  “Quem te fez saber que estavas nu? 

Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? –  Gn. 3:11).  Mais a frente 

estudaremos as implicações da ausência daqueles que julgam o agente, mas nos interessa 

neste ponto o fato de que tal ausência só é possível porque o agente, no caso Eva, é um ser 

psicológica e emocionalmente apartado daqueles que no transcurso da narrativa vão tomar a 

iniciativa de julgá-la. 

Ela caminha com seus próprios pés, dialoga com a sua própria razão, argumenta e 

contra-argumenta de acordo com a sua própria inteligência, decide e age de acordo com a sua 

própria vontade. É exatamente este o problema, diriam os machistas. E o texto tem o objetivo 

de mostrar que uma liberdade assim é perigosa e que a mulher deve ser obediente e 

dependente de seu marido, porque não tem responsabilidade para o exercício de todas estas 

faculdades. Confirmando o intento de texto legitimador do status quo. 

Este ser autônomo e apartado dos demais é também uma incógnita para eles. O 

Criador parece surpreso com o comportamento da criatura, “que é isto que fizeste?” (Gn. 

3:13). O companheiro e partícipe na transgressão afirma ser dela a culpa pelo mal-feito, “a 

mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi” (Gn. 3:12). Esta estranheza 

é por si só reveladora. Os processos de decisão em termos de comportamento, as razões que 

motivam a ação, os desejos que animam os movimentos são personalíssimos. Estão em cada 

um de nós, podem ser explicados, mas não podem ser apreendidos de modo perfeito. Já aqui 

vemos as sombras de Babel, cada um de nós é um estrangeiro em relação ao outro, temos que 

“nos traduzir” para a língua que fala o nosso companheiro, esforço angustiantemente 
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necessário e impossível, como lembra Derrida53. “Tradutore, traditore, tradutore, trarictore” 

diriam os latinos. 

O esforço de conhecer uma pessoa, mas se assemelha ao “trabalho de Sísifo”, sempre 

empreendido e nunca concluído. Cada indivíduo é uma construção emocional, intelectual e 

espiritual em andamento. Se pudéssemos dedicar todo o nosso tempo e esforços à tarefa de 

conhecer alguém, quando terminássemos e estivéssemos próximos de chegar a uma 

conclusão, esta já seria obsoleta, posto que o ente em análise já não é quem foi. O de vir está 

inscrito em nós, ou melhor, nós somos o próprio de vir. Não é por outra razão que quando 

Deus se manifesta a Moisés, na teofania já mencionada de Êxodo três, respondendo à 

pergunta sobre qual seria o seu nome, ele simplesmente diz: “Eu sou o que sou” (Êx. 3:14), 

querendo dizer que é e continua a ser o que é. Tanto que os judeus traduzem esta expressão 

por “Eu sou o Eterno”. Pondo assim o ponto de contraste entre o seu ser e o nosso, uma vez 

que nós somos a mudança, o processo, “esse eterno morrer na cruz de seus braços. 

E esse eterno ressuscitar para ser recrucificado”54. 

Parecem-nos esclarecedoras as palavras de Carnelutti:  

Em realidade, o juiz não tem a paciência e se tivesse não teria o tempo para 
escutar a história do acusado, nem mesmo por resumo; e se escutasse por 
resumo não teria ainda escutado a história verdadeira, porque a história é 
também feita pelas pequenas coisas, as quais importam, para a consciência 
de um homem, muito mais do que as coisas grandes55. 

 

Não são apenas os juízes que padecem este drama. O mesmo Carnelutti, que advogou 

durante praticamente toda a sua vida e escreveu As Misérias do Processo Penal com mais de 

80 anos, diz não saber se o seu talento serviu para inocentar culpados ou se foi insuficiente 

para levar a absolvição todos os inocentes que nele confiaram56. O mesmo poderia ser dito 

                                                 
53 DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Belo Horizonte: UFMG, 2006. p. 19. 
54 MORAES, Vinícius. O Haver. Poema encontrado em http://www.releituras.com/viniciusm_haver.asp. 

Acessado em 01.10.2007. 
55 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. 7ª ed. Campinas: Bookseller, 2005. p. 53. 
56 Idem. p. 47. 
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sobre os membros do Ministério Público e, de resto, todos os seres humanos que, em alguma 

medida, precisam decidir, conhecendo apenas a sua incapacidade de conhecer perfeitamente. 

2.2 Desnudamento e constrangimento: a necessidade de se encobrir 

 Complica ainda mais este processo e amplia a distância entre o conhecimento que 

precisamos ter e o que podemos ter da outra pessoa para que sejamos capazes de produzir 

qualquer tipo de julgamento minimamente coerente e aceitável, o fato de que, segundo o mito 

edênico, todos nós estamos tentando nos esconder, nos encobrir, nos camuflar. Vejamos o que 

diz o texto: “Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram 

folhas de figueira e fizeram cintas para si” (Gn. 3:7). Já não vivemos o tempo do “um e o 

outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam” (Gn. 2:25). Este é um 

estado de perfeição perdido. No atual momento, iniciado segunda a narrativa no Éden, com a 

Queda, e continuado ao longo da história humana, sentimos vergonha de Deus e uns dos 

outros. E para encobrir nossa vergonha nos valemos de artifícios de encobrimento. Primeiro 

foram as folhas de figueira, depois foram peles de animais (Gn. 3:21). Por que Deus trocou as 

vestimentas de Adão e Eva? Porque aquilo que o homem escolhe e recolhe para se encobrir 

não é apropriado, não esconde como deveria esconder, continua revelando-o. Assim o homem 

é revelação e ocultamento, um contínuo desafio à cognição. 

 Mas o que ele esconde? Esconde o que lhe envergonha. No mito são partes de seu 

corpo, no mundo são, além do corpo, a natureza psicológica e moral. Escondemos quem 

somos, e encontramos quem somos naquilo que desejamos, pensamos e, principalmente, 

naquilo que fazemos. Quando, por algum descuido, o que somos se revela no que fazemos e 

isto se torna público de modo flagrante, não nos damos por vencidos. Continuamos o esforço 

de ocultamento na construção de justificativas para o nosso comportamento. Estas tentam 

tanto encobrir o que somos dos outros como de nós mesmos. Porque a camuflagem não serve 
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apenas para dar às pessoas falsas impressões de nós, serve também para que pareçamos mais 

aceitáveis diante dos nossos próprios olhos. 

 

2.3 A transferência da responsabilidade moral do erro 

 A vida nos fala dos erros, dos deslizes, das agressões, das culpas. Disso não nos é 

possível esconder. Havendo crime deve haver castigo, diz o espírito comum. Mas a quem 

condenar? O mito nos diz que quando interrogado por Deus se ele havia comido do fruto da 

árvore que dissera não deveria comer, Adão simplesmente apresenta a sua mulher como 

mentora intelectual do delito, e aproveita a oportunidade para lembrar ao Criador que fora ele 

quem lha dera: “a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi” (Gn. 

3:12). Por sua vez, inquirida a mulher diz: “a serpente me enganou e eu comi”. (Gn. 3:13). A 

serpente não havendo a quem responsabilizar é a primeira a receber as reprimendas divinas. 

Talvez não seja só por não haver quem responsabilizar, é mais acertado dizer que transferir as 

culpas por nossos erros é característica humana. Os dois espécimes existentes no mito o 

fazem. 

 Não nos propomos neste trabalho a compreender a razão pela qual os indivíduos, 

como esforço de ocultamento, tendem a transferir as responsabilidades pelas ações 

prejudiciais que lhe são imputadas. Mas também não queremos nos ver paralisados numa 

espécie de “aporia da consciência do problema”, para usar as palavras de Hartmann, em um 

outro contexto57. Satisfaz-nos afirmar que se constitui num óbice à compreensão do 

comportamento do réu o fato de que ele tenderá a atribuir a outrem aquilo que sobre ele for 

lançado. Saber se ao agir deste modo ele fala a verdade ou se, mais simplesmente, comporta-

                                                 
57 Apud. ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência. São 

Paulo: Saraiva, 1996. p. 95 
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se de modo defensivo e instintivo, encontrando no mais próximo transeunte alguém para ser 

seu “cirineu” 58, é um desafio para aquele que carrega sobre si a necessidade de julgar.  

 

3. A impossibilidade de conhecer os fatos 

 Sempre correremos o risco de vermos retomada a afirmação de que são os fatos, no 

sentido de comportamento, e não o réu que está sendo objeto de juízo num processo. Sem 

reeditar as nossas dificuldades de separar a ação e o agente em termos de valoração da 

conduta, cumpre-nos afirmar que o juiz também não conhece os fatos. Ainda que 

reconhecêssemos que o elemento fundamental do processo é o comportamento das partes, a 

atitude mesma que eles tomaram na vida. Supondo, por razões meramente didáticas, posto 

que impossível fazê-lo na prática, que pudéssemos separar a conduta da pessoa e de suas 

intenções; que houvesse um modo de nos atermos ao que fez ou fizeram os agentes e que 

constitui o ato delituoso, nem mesmo assim nos encontramos em condições de crer na 

capacidade do juiz de conhecer os fatos e nisto, mais uma vez, o mito edênico nos apresenta 

um modelo metafórico. 

 

3.1 O ente jurisdicional como um ser ausente 

 Na narrativa, Deus não sabe se Adão comeu ou não o fruto da árvore do conhecimento 

do bem e do mal pela razão de não estar presente no momento do fato. Adão nada sabe sobre 

a sedução que sua mulher pela serpente (quando a serpente seduz o marido é sempre o último 

a saber), pela mesma razão, estava ausente. Faz-se necessário portanto que tanto Deus quando 

Adão se valham dos testemunhos de quem viveu os fatos para se informar deles.  

                                                 
58 Referência a Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus na subida até o monte Calvário (Mt. 

27:32). 
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Neste mesmo sentido o juiz é um ser ausente em relação aos fatos que estão postos 

diante de si para julgar. Ele não pode (ou pelo menos não deveria) valer-se de suas 

observações diretas realizadas fora do processo para fundamentar seu julgamento. Quando a 

legislação oportuniza ao juiz fazer inspeções pessoais ao local, à geografia em que se realizou 

ou na qual se materializa a lide (por exemplo, o que preceitua o art. 440 do CPC), isto não faz 

com que ele toque o fato, antes se assemelha com alguém que vê o cenário onde um drama foi 

encenado e, a partir dele, tenta reconstruir as falas dos atores, seus movimentos e expressões. 

Para isso faz uso de suas memórias, de sua capacidade de reconhecer os vestígios deixados no 

local e de sua imaginação. Em tudo isso o que temos são variações sobre o mesmo tema, os 

preconceitos, como veremos adiante. 

Ao juiz cabe receber das partes as suas versões dos fatos e para maior e melhor 

compreensão dos acontecimentos poderá, de ofício, intimar testemunhas, realizar inspeções 

ou requerer a produção de provas periciais. Tudo com o intuído de aproximar-se da “verdade 

real” através dos elementos de informação formal que jazem diante de si. Contudo, nada 

remenda a sua ausência, a realidade desconfortável de que o fato não mais existe enquanto 

possibilidade existencial de apreciação, está de uma vez por todas guardado na subjetividade 

dos que o testemunharam e vivenciaram. E dados assim são intransferíveis e impossíveis de 

serem revelados plena e perfeitamente, querendo dizer de modo exaustivo e imparcial. 

Até porque, não há que se falar de uma expectativa de imparcialidade em relação às 

partes. Por definição cabe às partes serem parciais. Segundo o magistério de Rodríguez: 

Para garantir a imparcialidade do juízo, as partes são parciais. Aquele que 
representa uma parte defende um interesse. Esse interesse implica um 
desvalor a todos os fundamentos lançados. Ao defender seu cliente, o 
advogado não pode ocultar que seu ponto de vista é comprometido por um 
sentido argumentativo: aquele que interessa a seu cliente. O mesmo faz o 
promotor de justiça, na defesa de seu ministério59. 

 

                                                 
59 RODRÍGUEZ, Victor Gabriel. Argumentação jurídica: técnicas de persuasão e lógica informal. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. p. 47. 
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3.2 A necessidade da reconstrução discursiva dos fatos 

 Já sabemos que o juiz (ou tribunal) não tem acesso imediato aos fatos. Ele precisa de 

intermediários, meios pelos quais possa alcançar uma compreensão mais próxima do que há 

de ser o objeto de sua análise e julgamento. Estes meios, no que diz respeito às provas, podem 

ser classificados em três tipos gerais: as provas testemunhais, as provas periciais e as provas 

documentais. Conquanto elas sejam diferentes quanto ao meio de produção, não se pode dizer 

de modo igualmente genérico qual destes tipos de prova é o mais importante. Isso dependerá 

do caso concreto e do poder de gerar convencimento da prova em si, ou daquele que, a partir 

dela, constrói e apresenta seu arsenal argumentativo. 

 É novamente Carnelutti, em outra obra, que nos ensina que “o valor da prova consiste, 

portanto, na sua idoneidade para estabelecer, segundo as leis da natureza, a existência do fato 

a provar. Este valor vem configurado como o peso da prova sobre a balança da justiça”60. Tal 

idoneidade é circunstancialmente estabelecida de conformidade com a capacidade da prova de 

construir convencimento no juiz quanto o fato a provar. A prova é, portanto, o elemento que 

apresentado ao juiz lhe induz a uma probabilidade de ocorrência. Esta probabilidade deve 

tender à certeza e será a prova melhor ou pior, mais ou menos forte em decorrência de 

cumprir o papel de aproximar o magistrado da almejada certeza. Não obstante, as provas nada 

mais podem fazer do que produzir um juízo de probabilidade, daí a raiz comum das duas 

palavras probus e probare. 

 A certeza pura e simples só poderia ser alcançada se o juiz pudesse reconstruir os fatos 

que pretendem as provas apresentar com perfeita isenção e compreensão. Quando nos 

referimos à isenção como elemento necessário para a reconstrução dos fatos, não insinuamos 

que os juízes não queiram ser isentos, o que afirmamos é que eles não o podem ser, pois para 

isso seria indispensável que eles fossem máquinas e não homens. Uma vez que no próprio 

                                                 
60 CARNELUTTI, Francesco. Das provas no processo penal. Campinas: Impactus, 2005. p. 22. 
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movimento de imaginativamente, mental ou espiritualmente, ir voltando o filme para chegar 

ao momento e lugar em que se deu fato, o juiz faz uso de arcabouço limitado de imagens, as 

quais estão guardadas em sua mente e são o resultado de suas experimentações. Suas e não 

das partes. Voltamos à insolubilidade da ausência, restando ao juiz o esforço errante de 

reconstrução, a qual, por melhor que seja, só eleva o grau de probabilidade. 

  

3.3 A reconstrução dos fatos como locus de refração passional 

 Ao magistrado cabe não apenas compreender os fatos, num esforço de reconstrução 

dos acontecimentos, mas também aplicar a norma legal que convém à situação. Tanto a 

petição inicial como a contestação vão tratar das duas questões. Apresentarão ao juiz os fatos 

como lhes parecem ter acontecido e argumentarão sobre a legislação e a jurisdição pertinente 

à questão em apreço. Mas, como é natural em lides, sejam elas judiciais ou não, há que se 

esperar que as partes ajam de modo passional, apaixonado. As partes têm suas teses e a partir 

destas que eles reconstroem os fatos e interpretam a lei. 

 Recordando-nos que a norma legal não é o dispositivo, o preceito ou enunciado. A 

norma é a interpretação que damos a estes para que possam gerar resultados práticos no 

mundo concreto. Conforme a docência de Grau: “o significado da norma é produzido pelo 

intérprete. Por isso dizemos que as disposições, os enunciados, os textos, nada dizem; eles 

dizem o que os intérpretes dizem que eles dizem”61. E parece-nos quase despiciendo envidar 

esforços para demonstrar o quão comprometida pelos pressupostos do intérprete é a sua 

interpretação, como interpretamos com o que somos e não com o que sabemos ou que a nossa 

interpretação não fala apenas do que submetemos à nossa apreciação, mas é eloqüente 

também ao falar sobre nós mesmos. 

                                                 
61 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 2ª ed. São Paulo: 

Melhoramentos, 2002. p. III. 
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 Sendo assim, o material essencial que chega às mãos do juiz sofre o que denominamos 

de “refração passional”. Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda refração é “a 

modificação da forma ou da direção de uma onda que, passando através de uma interface que 

separa dois meios, tem, em cada um deles diferentes velocidades de propagação”62. O sentido 

que queremos dar é que quando o discurso entra na seara judicial, convertendo-se em tese das 

partes, ele se vê refratado, desviado, redirecionado pelos interesses das partes. 

 Foi o que vimos acontecendo no comportamento do homem e da mulher no mito 

edênico. Ambos, ao construir a explicação de seus comportamentos, o fizeram de tal modo 

que não somente transferiram a responsabilidade pelo comportamento, mas a sua própria 

descrição dos que teria acontecido foi tal que lhes minorava a responsabilidade, pondo em 

destaque outro(s) e não eles como primeiro(s) responsável(eis) pelo delito. A pergunta é como 

um ser apaixonado (a parte) pode oferecer ao magistrado (quem, por sua vez tem suas 

próprias paixões) um relato idôneo para a construção de um julgamento que não seja marcado 

por partidarismos? A resposta é: não pode. O que acontece é que há tabus que são tão 

corriqueiros, diga-se, cuja concordância social é tão hegemonicamente afirmada e mantida, 

que os entes sociais se deixam guiar por eles sem se darem conta. Um preconceito é forte e 

eficaz quando os que o têm não se dão conta disso. Quando a consciência chega é porque o 

torpor coletivo que produz e sustenta a unanimidade dos absurdos está em crise. Assim foi 

com o machismo, a homofobia, a escravidão e a aceitação de regimes despóticos 

passivamente. 

 Então, o que se vislumbra não são juízes que carregam a consciência arrastada por 

interesses malévolos ou corruptos, mas seres que estando na melhor das suas boas intenções, 

convictos de sua imparcialidade e neutralidade, têm, ainda que não o saibam, inclinações que 

                                                 
62 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1986. p. 1472 
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serão determinantes em seu julgamento. Estas alimentadas pela parcialidade das partes em 

suas argumentações e produções de provas. 

 

4. A impossibilidade de conhecer os sentimentos dos agentes no momento do fato 

 Na mesma linha do que vimos tratando, abordaremos agora a impossibilidade dos 

juízes conhecerem os sentimentos dos agentes no momento do fato. Mas antes de nos 

lançarmos à tarefa de mostrar esta impossibilidade, convém estabelecermos a relevância de tal 

conhecimento. Para tanto, precisaremos voltar a nossa atenção para alguns conceitos 

comezinhos do Direito, quais sejam o de culpa e dolo. 

 Dotti, no âmbito do Direito Penal, conceitua dolo como sendo “o conhecimento dos 

elementos que integram o fato típico e a vontade em praticá-lo, ou, pelo menos de assumir o 

risco de sua verificação”. Ensina ainda que “ele poderá ser direto (quando o agente quis o 

resultado) ou eventual (quando o agente assumiu o risco do resultado)”63. Já culpa seria “a 

violação do dever de cuidado objetivo, decorrente da imprudência, negligência ou 

imperícia”.64 O Código Penal ao classificar os tipos de crimes define crime doloso como 

aquele que ocorre “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo” e 

crime culposo “quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou 

imperícia” (art. 18, I e II do CP). 

 Pelo exposto, fica claro que compete ao juiz no momento de reconhecer ou não o 

caráter típico da conduta alegadamente criminosa, sondar as intenções dos agentes. Mas não é 

somente sobre o réu que o olhar perscrutador do magistrado repousa. Lança-se igualmente 

sobre a vítima para examinar a sua conduta e suas motivações, como é o caso que estatui o § 4 

do art. 129 do CP, o qual nos diz que em caso de lesão corporal a pena será diminuída de um 

                                                 
63 DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 313. 
64 Idem. p. 314. 
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sexto a um terço se “o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social 

ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 

vítima”. 

 Repete-se aqui a dificuldade sempre levantada. Carece o juiz de saber, mas não tem 

instrumentos práticos ou ferramentas cognitivas para fazê-lo. Deveria ele conhecer o que 

pensava e pretendia o réu, mas poderá fazê-lo com segurança, ainda que este confesse ou 

declare pretendido produzir o resultado que produziu? Vejamos o que pensamos. 

 

4.1 O comprometimento das declarações de intenções das partes na narrativa dos fatos 

 Sabemos que um dos elementos fundamentais para a reconstituição mental dos fotos é 

o que deles testemunham as partes e aqueles que lá estiveram ou deles tomaram conhecimento 

posteriormente. Recordamo-nos que estes são influenciados de modo determinante por seus 

interesses na lide, mas agora nos cumpre afirmar também que tal parcialidade não se restringe 

aos fatos em si, alcança também os sentimentos e intenções confessados em juízo. Ainda que 

seja freqüente que aqueles que testemunhas se traiam através de “atos-falhos” e outros erros 

lógicos, o magistrado não pode edificar suas certezas sobre aquilo que diz ter pretendido o réu 

e até mesmo a vítima. Tudo estará, devemos supor, a serviço da tese de defesa ou de 

acusação. 

 Neste ponto os críticos poderiam afirmar que estamos pressupondo a má-fé das partes 

e concluindo de modo intempestivo, superficial e generalizante que aqueles que testemunham 

diante de um juiz ou tribunal cometerão perjúrio ou mentirão para encobrir seus reais 

sentimentos e intenções. Não é esta a nossa intenção. Muito embora isto seja possível e ocorra 

com alguma regularidade, mesmo as pessoas mais íntegras e bem intencionadas têm a 
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memória de seus sentimentos e interesses obnubilada pelos próprios acontecimentos e suas 

conseqüências. 

 Logo, o comprometimento em relação às informações que chegam ao juiz na colheita 

de elementos essenciais para a formação de seu conhecimento alcança também, além dos 

fatos, à compreensão das intenções dos que participaram dos fatos. 

 

4.2 O exercício de juízo moral no momento mesmo de compreender as intenções dos 

agentes e o constrangimento 

 Não bastassem as dificuldades e refrações passionais sobre os quais já nos referimos, 

envolvendo as partes, as testemunhas e o próprio juiz, outro elemento nos parece relevante ser 

mencionado neste instante do trabalho. O fato de que o juiz não julga no final da colhida das 

informações, quando todos os elementos foram postos sobre a mesa e estão sujeitos a uma 

compreensão mais abrangente da realidade examinanda. Antes, lhe é impossível evitar que 

surjam em seu ser reações emocionais a cada instante que os pronunciamentos vão sendo 

feitos.  

 Este processo, que julgamos inexorável, tem implicações psicológicas cuja real 

capacidade de redirecionar ou interferir naquilo que temos chamado de refração cognitiva não 

pode ser plenamente compreendido no escopo desta obra. Por oportuno, impõem-se apenas 

assinalar que o julgamento final que se plasma na sentença, exsurge dos vários e, por vezes, 

imperceptíveis “momentos de juízo” que são vivenciados pelo magistrado durante o processo. 

Obviamente não estamos falando de decisões interlocutórias e despachos, sabendo que estes 

também representam momentos de julgamento lato senso, mas o nosso enfoque recai sobre as 

reações emotivas, conscientes ou inconscientes, que se dão no ser daquele que em todo tempo 

faz “juízos de valor”. 
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 Alexy nos ajuda, compilando o que ele chama de opinião de “quase todos os tratados 

contemporâneos” no sentido de afirmar que as decisões, inclusive as judiciais, se dão a partir 

de inúmeros julgamentos de valor: 

Larenz fala do “conhecimento de que a aplicação da lei não se esgota num 
processo de subordinação, porém antes requer um amplo alcance de 
julgamentos de valor da parte de quem aplica a lei”. A opinião de Müller é 
de que “uma jurisprudência sem decisões de julgamento de valor... não seria 
prática nem real”; Esser constata que “os julgamentos de valor... têm 
significado central em todas as decisões sofrivelmente problemáticas; Kriele 
chega à conclusão de que “simplesmente não é possível fugir do elemento 
normativo-teleológico e dos elementos políticos inerentes a cada 
interpretação”, e Engisch reconhece que “hoje as próprias leis em todos os 
ramos do Direito (são) construídas de tal forma, que os juízes e 
administradores não só têm de tomar as decisão e justificá-la simplesmente 
subordinando-a a conceitos jurídicos estáveis, cujo conteúdo por certo é 
desenvolvido através das interpretações, mas também são chamados a se 
tornar independentes, a decidir e decretar de vez em quando de acordo com a 
lei” 65. 

 

 Todos estes autores colecionados por Alexy voltam-se para a afirmação de que um 

julgamento não opera, como se antes imaginou, por meio de um processo de subsunção do 

fato à norma. Ao afirmarem isso, nos fazem ver que o que se dá de fato é um julgamento de 

valor que carrega o peso da pessoalidade de quem julga. O nosso assentamento específico 

nesta fase do trabalho visa afirmar que tais atos de pesagem personalíssimos acontecem 

muitíssimas vezes ao longo dos debates, do processo em si. 

 Por fim, lembraríamos que as intenções e motivações dos agentes, quando relatadas no 

bojo do processo, o são à luz dos resultados produzidos. Assim, é de se esperar que, sabendo 

as conseqüências de desejar o resultado, aquele que agiu intente ou não afirmar que o tenha 

querido. Logo, tais falas são também refratadas pelos resultados que os comportamentos 

produziram. 

 

 

                                                 
65 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação 

jurídica. São Paulo: Lady, 2001. p. 20. 
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Quarto Capítulo: A inexorabilidade da decisão judicial como confinamento 

 

1. A Lei Hebréia como forma de perpetuação da tradição e via de devoção 

 Há várias evidências de que a melancolia pelo jardim esteve presente na cultura 

hebréia. Observa-se a força da tradição em lugar da ciência moral. Não há esforços 

apologéticos ou proselitistas. Não há uma verdade a ser defendida e que precisa se impor 

diante de outras. O que existe é uma tradição que deve ser guardada e ensinada de geração em 

geração: "E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as ensinarás a teus 

filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-

te" (Deuteronômio 6:6 e7). 

A religião, o direito e a vida social hebréias são marcadas pelo legalismo. O centro da 

vida é a observância dos mandamentos, os quais não têm nenhum parâmetro conhecido de 

racionalidade. Por exemplo, a circuncisão precisaria ser feita no oitavo dia (Levítico 12:3), 

mas por que circuncidar as crianças e por que no oitavo dia? Não há respostas. Ninguém 

poderia trabalhar aos sábados, mas por que não poderiam trabalhar e por que não neste dia? A 

tradição diz que Deus depois de ter criado todas as coisas em seis dias descansou no sétimo, 

então ele mandou que todo mundo trabalhasse seis dias e descansasse no sétimo, daí shabath, 

que significa descanso. Mas por que Deus precisou descansar? Não é o fato dele ter 

descansado que nos obriga a descansar, mas o de ele ter mandado descansar (Êxodo 20:8). Os 

mandamentos são sempre auto-referentes. 

Cremos ser justo supor que Jesus seguiu esta mesma tradição. Parece-nos evidente em 

face de sua pregação a cerca do paraíso, do grego parádeisos, que significa "jardim". Há 

inclusive aquela interessante passagem, no evangelho de Lucas, capítulo vinte e três, versículo 
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quarenta e três, em que ele diz a um ladrão condenado e que fora crucificado ao seu lado: 

"hoje mesmo estarás comigo no paraíso" (no jardim). 

Além disso, ele é extremamente radical em relação à incapacidade humana de exercer 

qualquer tipo de juízo sobre seus semelhantes, ele diz:  

Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que 
julgais, sereis julgados; e com a medida com que medis vos medirão a vós. E 
por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está 
no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu 
olho, quando tens a trave no teu? Mateus 7:1-4 

 

Isto nos parece muito semelhante à descrição feita por Adeodato do pirronismo, tendo 

em vista que "o objetivo da investigação cética, em sua acepção pirrônica, é induzir o sujeito 

cognoscente a suspender quaisquer juízos definitivos"66. O que temos tanto no mito edênico 

como em Jesus é uma epoché (suspensão de juízos definitivos), com a diferença de que no 

pirronismo isto se dava pela isostenia, a percepção que os dois lados de uma questão têm 

iguais forças, e no mito edênico isto se dá pelo ideal de afastamento da presunção de 

conhecimento, a renúncia ao fruto proibido.  

Não poderíamos esquecer da atitude de Jesus em favor da mulher flagrada em 

adultério, quando ele diz que somente aqueles que nunca tinham cometido qualquer pecado 

teriam o direito de puni-la "jogando a primeira pedra" e com isso desqualificou todos os 

presentes para executar a sentença (João 8:7); ou, ainda, quando ele ensina que o que 

contamina um homem não é aquilo que ele faz, mas aquilo que ele diz, porque lhe sai do 

coração (Mateus 15:18). 

Uma última evidência que situa Jesus dentro da tradição do mito edênico é o fato de 

que ele não é alguém que proclama a justiça num sentido convencional, mas a justiça 

ensinada por ele é algo que transcende o conceito tradicional. Sua justiça é fulcrada no amor e 

recebe o nome de "graça e misericórdia". Entendendo justiça como dar a cada um o que lhe é 

                                                 
66 ADEODATO, João Maurício. Op. cit. p. 327. 
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devido, a graça e a misericórdia ensinadas por Jesus são avessas à mesma, posto que graça é 

dar a alguém o bem que ele não merece e misericórdia é não dar a alguém o mal que ele 

merece. Logo, o amor ignora qualquer critério de merecimento e nos afasta de qualquer 

possibilidade de penalização, quer seja retributiva (ou punitiva), quer seja educativa. A 

disciplina é um convite ao arrependimento, e em havendo arrependimento se aperfeiçoa a 

disciplina, não havendo qualquer razão para retaliações (Mateus 18:15). 

Há uma inadequação essencial entre o ser humano e a prática de julgar, em face da 

incerteza em relação à verdade e, conseqüentemente, à justiça. Ainda que o juiz tenha 

convicção de que Mévio matou Tício, o que é um fato típico (com conduta, resultado, relação 

de causalidade e tipicidade inquestionáveis); por um motivo banal, o que é anti-jurídico e de 

modo que a sua culpabilidade seja clara, mesmo assim ele nunca saberá perfeitamente se ele 

(o agressor) é ou não vítima das inumeráveis conjunturas que produzem a ação de um homem 

e, pior, jamais saberá se a pena de reclusão em uma das prisões brasileiras será o melhor para 

o homicida e para a sociedade. Resta-lhe a angústia da impossibilidade do non liquet, fruto de 

seu confinamento do lado de fora do jardim. Para dizer isso com a costumeira veemência de 

Nietzsche: “julgar significa ser injusto. Isto também vale quando o indivíduo julga a si 

mesmo. Essa tese é clara como a luz do sol; no entanto, todos preferem retornar à sombra e à 

inverdade: por medo das conseqüências”67. 

O final do capítulo três do livro Gênesis, nos diz a respeito de Adão que: “o Senhor 

Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, 

expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma 

espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.” (Gn. 3:23 e 24). Deste 

modo, foram, segundo o relato, o homem e sua mulher exilados do jardim das delícias, do 

                                                 
67 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiadamente humano: um livro para espíritos livres. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. p. 48. 
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recôndito da harmonia e da pacificação. Eles se encontraram, paradoxalmente, confinados em 

sua liberdade. Poderiam ir para qualquer lugar, menos para onde queriam. Não podem voltar 

atrás e regressar ao estado de inocência, de desconhecimento.  

Os seus olhos se abriram (Gn. 3:5 e 7) e agora não conseguem mais ver o mundo, a si 

mesmos e ao seu próximo como viam antes. Converteram-se em indivíduos à procura da 

perfeição, esta, irremediavelmente perdida. E nesta busca a tudo tocam com uma espécie de 

“dedo de Midas” às avessas. Posto que julgam, avaliam, medem a tudo pondo o objeto sob 

apreciação em contraste com um ideal de retidão que existe apenas em suas embotadas 

memórias. E o fazem, tão-somente, para em seguida reprovarem, condenarem, rejeitarem a 

guisa de inadequado. 

A escolha de ceder à tentação de “conhecer o bem e o mal” lhes trouxe como 

conseqüência maior e mais nefasta a impossibilidade de provar da vida, do fruto da árvore da 

vida. Este, consentido, mas não desejado. Pois, quem há de querer viver quando é possível 

julgar? Carregamos, de conformidade com o mito, esta predileção pelo exercício do juízo, 

uma fome de prolatar destinos. Mal parafraseando, “julgar é preciso, viver não é preciso”. 

Neste confinamento escolhido e agora inescapável é que se encontra toda sorte de seres 

humanos sobre a Terra, e em evidência a figura do juiz. 

O presente trabalho, neste ponto, trata da inexorabilidade de decisão judicial, da 

exigência feita pelo ordenamento jurídico brasileiro, e, de resto, a totalidade das estruturas 

jurídicas hodiernas, de que uma pessoa ou um órgão (como um tribunal) decida, dê a palavra 

final que pune o transgressor ou que deslinda a contenda. É nosso desejo revelar a fragilidade 

lógica destas decisões e a necessidade de mecanismos internos de validação. 

Pensando sobre a figura do magistrado, já tivemos a oportunidade de dizer que ele não 

conhece o fato, pois nada mais lhe chega senão versões ou interpretações das circunstâncias 

postas para a sua apreciação, sobre as quais ele produzirá mais uma camada interpretativa. 
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Nem conhece as intenções dos agentes no momento em que se deu o fato, uma vez que estas 

se perderam nas trilhas do tempo, só podendo ser retomadas através do esforço dos partícipes 

da ocasião em reconstruir os sentimentos que os moveram naquele momento, o que não pode 

ser precisamente verificado e está irremediavelmente maculado pelos resultados da ação ou 

omissão dos mesmos. 

Senão, note-se o que ocorre na trajetória hermenêutica que segue, por exemplo, um 

laudo pericial do corpo de delito num caso em que se julga um homicídio. A perícia é 

requerida, via de regra, pela autoridade policial que preside o inquérito (art. 158 e 184 do 

CPP). O perito examina os elementos do crime, principalmente o corpo da vítima, para 

concluir quais teriam sido a causa da morte e o instrumento utilizado para este fim. Ato 

eminentemente interpretativo, onde o féretro e as circunstâncias do local da morte servem 

como signos a serem sondados. Ainda que o discurso do legista seja o da “constatação”, em 

grande número de casos, há mais do que uma maneira de se produzir o mesmo resultado, 

fazendo com que o laudo seja ou demasiadamente vago (sendo assim imprestável em termos 

de formação da cognição do juiz) ou arbitrário, elegendo uma entre as possibilidades que se 

lhe antolha; aquela que lhe pareceu mais verossímil. Se o corpo da vítima ainda fala, o faz 

pela boca do legista, que o lê como quem vaticina sobre as entranhas do sacrifício.  

Então o laudo segue no bojo do inquérito que é peça de instrução provisória, 

preparatória, informativa da ação penal68. Servirá como um elemento a ser interpretado pelo 

Ministério Público a quem cabe a propositura da ação. Em o fazendo, acompanhando ou não o 

indiciamento realizado pela autoridade policial no inquérito, é preciso que o réu seja chamado 

a participar do processo, dando conhecimento a ele, através de seu patrono, do conteúdo da 

denúncia feita pela promotoria. Tem assim início o quarto momento de interpretação dos 

fatos: o primeiro fora feito pelo perito, o segundo pelo delegado, o terceiro pelo promotor. No 

                                                 
68 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 76. 
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afã de oferecer a melhor defesa possível, o que é a expectativa de seu cliente e sua obrigação 

profissional, o advogado interpreta os atos descritos no inquérito, as provas juntadas, 

inclusive o indigitado laudo pericial, de acordo com sua tese de defesa e em consonância com 

os interesses de seu constituinte.  

É isso que chega às mãos do Estado-juiz, distante do corpo e ainda mais distante do 

fato delituoso. Convidado a sobrepor a sua interpretação às interpretações trazidas ao seu 

conhecimento pelo processo. Desafiado a cobrir o corpo com um quinto véu. Este, contudo, 

lhe será definitivo, ganhará ares de verdadeiro, porque é o que será visto ao longe por quem, 

desavisado, passa em seu caminho. Doravante, o fato será aquilo que a sentença disser que ele 

foi. Calam-se todas as vozes diante daquela que se levanta com a força de se impor como 

verdade e como justiça, proferida do interior do templo do saber-poder jurídico, o fórum; 

advinda de quem tem, ex officio, a presunção da virtude clarividente de jurisdizer. 

Pouco sabe o juiz e pouco pode saber, porque não lhe foi dado “conhecer o bem e o 

mal”. E este “pouco” é tudo o que tem para julgar. Porque a cobiça dos homens por decidir os 

destinos dos outros só os levou à violência e à arbitrariedade. Não é outra a razão pela qual, 

de diferentes modos ao longo da história, o poder de decidir sempre precisou andar de mãos 

dadas ao poder de fazer vigorar sua decisão, a jurisdição e o poder de polícia. 

Para que não nos distanciemos do mito, convém esclarecer a conexão dos elementos 

que vêm sendo discutidos. A narrativa do mito edênico termina com o homem e sua mulher 

(todo o gênero humano) confinados do lado de fora do jardim por terem transgredido a ordem 

de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Definimos isto como 

sendo o confinamento na necessidade de exercer juízos de valor moral sobre as pessoas com 

quem convivem, assim como sobre eles mesmos. É sobre o exercício compulsório de tais 

juízos e seus links com o ordenamento jurídico brasileiro que se trata agora. 
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2. Quanto à impossibilidade do non liquet 

 Na Roma antiga, quando os pretores, reunidas todas as informações disponíveis, não 

tinham convicção sobre como julgar um caso podiam fazer uso do direito de se absterem de 

julgar, sinalizando non liquet, ou seja, não está claro para mim qual é a justa solução da 

questão, não há julgado69. O ordenamento jurídico brasileiro veda o non liquet, como se vê 

expressamente no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Levando Tourinho Filho a afirmar: 

“se a lei não pode impedir que o Judiciário aprecie qualquer lesão ou ameaça a direito, muito 

menos poderá o Juiz abster-se de apreciá-la, quando invocado”70. A justificativa de tal postura 

do ordenamento jurídico pátrio, a nosso ver, se fundamenta em três razões que passamos a 

expor. 

 

2.1 A questão do juiz natural 

 A expressão “princípio do juiz natural” não aparece na Constituição Federal, mas tem-

se compreendido que ela é afirmada em dispositivos como o artigo 5º, LIII e XXXVII, 

respectivamente: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente” e “não haverá juízo ou tribunal de exceção”. A autoridade judicial a quem 

compete julgar cada caso é definida pela legislação que ordena o sistema judicial brasileiro, 

seja na própria Carta Cidadã, seja nas leis de ordenamento específico e local. 

 É fonte de segurança jurídica, que todos saibam que haverá um juiz competente para 

julgar cada uma das demandas judiciais e que estas não serão solucionadas casuisticamente 

por um indivíduo ou tribunal reunido às pressas para decidir a questão de acordo com os 

interesses de quem detém o poder político. Em suma, todos os casos serão decididos, mas o 

                                                 
69 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 92. 
70 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v 2. p. 59 
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serão por alguém a quem se atribui imparcialidade, e perante quem as partes sejam tratadas de 

modo igual. 

 Seria fácil e até lugar comum demonstrar que a imparcialidade do juiz natural é tão 

mítica quando o jardim do qual nos ocupamos e que as partes só poderiam ser tratadas de 

forma absolutamente igual, se quem estivesse presidindo o processo fosse uma máquina ou 

um anjo e não um homem. Sendo um mortal o julgador, está condicionado por experiências 

prévias, valores e interesses que o inclinam na direção de uma das partes, quer tenha 

consciência disso ou não, cabendo-lhe, na melhor das hipóteses, tão-somente sopesar e buscar 

compensar esta realidade em si. 

 No âmbito do nosso estudo, importa lembrar que o princípio do juiz natural é uma 

manifestação legal da inexorabilidade do exercício de julgamentos em que nos encontramos 

confinados. 

  

2.2 A necessidade de solução das demandas judiciais 

 Qual a razão por trás da vedação do non liquet e do princípio do juiz natural? A 

necessidade de solução das demandas judiciais. À medida que as sociedades se tornam mais e 

mais complexas em suas estruturas e relações, vão se tornando, simultaneamente, mais 

dependentes das instâncias de decisão judicial para solucionar as controvérsias surgidas. Há 

níveis de complexidade social em que praticamente não se pode falar de unidade cultural, de 

valores, de interesses ou de compreensão do mundo. Nestes casos, o Estado-juiz finda por ser 

o único elemento a ligar estes entes, na medida em que lhes oferece a sua força coatora para 

solucionar as demandas. 

 E as demandas precisam ser solucionadas por alguém que não esteja envolvido 

diretamente no processo, a quem as partes se submetam por princípio e desde o princípio. Daí 
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a necessidade da crença e aceitação dos mitos da objetividade, da imparcialidade e da 

neutralidade do juiz. Esta fé é instrumental e básica para que possamos manter, nos moldes 

em que se desenvolveram as sociedades ocidentais, a paz social e a estabilidade para que se 

ponham em andamento os meios de produção.  

Neste sentido, é exemplar o tratamento que Dworkin dá aos casos controversos, 

afirmando que os juízes devem conter seus interesses político-partidários para que possam 

tomar decisões que expressem os princípios de uma política maior. Haveria, segundo ele, “um 

repertório legal” na jurisdição de cada decisor, do qual ele deveria se valer para, no Estado de 

Direito, fundamentar suas sentenças71. Estas figuras capazes de conter seus interesses em 

favor de um ideal democrático, por exemplo, são figuras de nosso universo lendário, que nos 

deixam tão a vontade ao tratar do mito edênico num texto dedicado à academia jurídica.  

Expressamente versa a lei que o juiz deve “assegurar às partes igualdade de 

tratamento” no processo (Art. 125, I do CPC). Mas não é o próprio sistema jurídico que 

afirma a hipossuficiência do consumidor nas relações consumeristas e do trabalhador nas 

laborais? Não se reclama do juiz um conjunto de condutas que reequilibrem as forças no 

processo? A única maneira de fazê-lo é não tratando as partes de modo desigual. E como 

tratar do mesmo modo aquele que “sentimos” culpado e aquele que “sabemos” ser inocente? 

  

2.3 A mistificação do conhecimento jurídico 

 Uma questão que subjaz a toda este debate a respeito da necessidade de decisões 

judiciais para que se ponha fim às demandas, suscita a pergunta de por que razão a sociedade 

aceita que tais pessoas decidam em seu lugar. Claro que as estruturas ideológicas agem de 

modo profundo neste processo, e entre os seus efeitos no inconsciente coletivo está a 
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produção de uma crença, quase mística, no conhecimento que os juízes detém das questões da 

lei e da vida. 

 Como afirma o brocardo jurídico “o juiz conhece a lei”, querendo dizer que não há 

necessidade que se cite a lei para o juiz, a não ser quando se trata de legislação marcadamente 

especial ou específica de uma determinada área. Ocorre, que o que está na mente das pessoas 

é que o magistrado é o próprio espírito e voz da lei, e não faltam auxílios visuais e cerimoniais 

para fortalecer tal percepção. A figura do juiz é cercada de solenidades quase que sacerdotais. 

Ele se assenta num trono, colocado no centro da sala de audiências; nos tribunais mais 

tradicionais ele tem um martelo na mão com o qual dirime as dúvidas e sentencia a justiça; 

veste-se de austeridade e sabedoria, com sua negra toga doutoral, que nos fala 

simultaneamente de simplicidade, sabedoria e profundidade.  

Isto para não falarmos dos palácios de justiça, onde habita o Judiciário. Templos 

erigidos com pés-direitos altos, como se faz nas catedrais e basílicas, com o fito de mostrar a 

grandeza do ser que ali reside e a pequenez dos súditos e adoradores. A arquitetura, o figurino 

e o protocolo falam do respeito e obediência que se deve ter para com os magistrados, e 

contribui para a sua mistificação, bem como de suas decisões. São os juízes, para usar uma 

expressão que nos remete de volta ao Éden, projetos de Deus mais bem-sucedidos que os 

demais. 

Seria difícil menosprezar a força que têm e sempre tiveram os símbolos nas relações 

humanas, particularmente no que diz respeito às questões da prática da justiça. Nas palavras 

de Streck:  

uma organização dada da economia, um sistema de direito, existem 
socialmente como sistemas simbólicos sancionados. As sentenças de um 
tribunais são simbólicas, e suas conseqüências o são quase que 
integralmente, até o gesto do carrasco que, real por excelência, é 
imediatamente também simbólico em outro nível72. 

                                                 
72 STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri : símbolos e rituais. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

p. 104. 
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3. A pseudo-objetividade construída pela lógica decisional 

 Mas não são os ares religiosos que dão eficácia às decisões judiciais, elas se estribam 

em dois pilares, a saber: a legitimidade sistêmica e a fundamentação lógico-jurídica da 

decisão. Da primeira, infere-se que a decisão é boa porque foi proferida pelo juiz competente, 

no uso de suas atribuições (nos limites delas) e de conformidade com o sistema jurídico em 

vigor. Mas este magistrado a quem o sistema confere o poder de julgar, detentor da 

prerrogativa de livremente articular o seu convencimento, precisa fundamentar logicamente a 

sua decisão. A sentença aparece aqui como um esforço de comunicação entre quem decide e a 

sociedade que deve julgar o julgado. Diz o Código de Processo Civil: 

O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias 
constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá 
indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. Art. 
131 do CPC. 

 

 É neste ponto que a linguagem do magistrado precisa de contornos retóricos, posto que 

ele pretende, em explicando as razões e as bases de sua decisão, convencer as partes e à 

comunidade jurídica em geral (mais esta do que as primeiras) que a sua decisão é boa e justa. 

Para isso, ele se vale dos mecanismos de convencimento e persuasão que foram 

historicamente tidos como adequados, inscrevendo-se numa tradição que reclama respeito e 

obediência. 

O que nos leva de volta à lógica da causa e efeito de Gênesis capítulo três. O que torna 

a sentença de Deus justa em relação a Adão, Eva e a serpente é o fato de que cada um deles 

procedeu de um modo condenável. Aparentemente o autor quer nos dizer que a punição foi 

justa quando utiliza expressões tais como as que usa para sentenciar a serpente: “visto que isto 

fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos” 

(Gn. 3:14). Referindo-se ao homem ele diz: “visto que atendeste a voz e tua mulher e comeste 

da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás 
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dela o sustento durante os dias de tua vida” (Gn. 3:17). O “visto que” é o fundamento da 

sentença, a qual procura se amparar nos fatos reconhecidos pelos réus como verdadeiros. Está 

salvaguardada a justiça divina pelo fato dele decidir com base na lógica da causa e efeito, 

assim será com os juízes e suas decisões. Mas subjaz a pergunta: quem disse que o que 

ocorreu foi exatamente isso que ocorreu? E ainda, quem disse que a punição foi adequada, por 

que esta e não outra, mas branda ou mais severa? No fim, a decisão é justa porque foi 

justamente Deus quem a deu.  

Demonstrado já está, a nosso juízo, que as decisões de um magistrado é um exercício 

de julgamentos de valor e estes não podem ser considerados senão de modo subjetivo. 

 

3.1 Entimemas, os silogismos retóricos 

 A forma mais comum dos juízes fundamentarem suas decisões é através de 

argumentos demonstrativos, mas o que seriam tais argumentos e por que não encontramos em 

tais casos o raciocínio dialético? 

A premissa demonstrativa é produzida pelo professor enquanto dá aula. É a 
premissa a que Aristóteles chama no De Sophisticis Elecbis um argumento 
didático. A premissa dialética é, por outro lado, a que é adotada em um 
debate apenas para fins de argumentação. Do ponto de vista lógico, no 
entanto, a distinção importante é que a premissa demonstrativa é verdadeira 
e necessária, enquanto a dialética não é necessariamente. Na demonstração 
começamos com premissas verdadeiras e chegamos necessariamente a uma 
conclusão verdadeira, por outras palavras, temos a demonstração. No 
argumento dialético, ao contrário, não se sabe se as premissas são 
verdadeiras e não é necessariamente que a conclusão é verdadeira73. 

 

Argumentando demonstrativamente o juiz assume uma postura professoral em relação 

aos que o lêem, aqueles para quem é prolatada a sentença. Ele não entra em debate com as 

partes, mas lhes diz as conclusões a que chegou em sua condição de ser que sabe. 

                                                 
73 KNEALE, William; KNEALE, Marta. O desenvolvimento da lógica. 2ª ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1980. p. 4. 
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quando Aristóteles discute silogismos em particular, considera quase 
exclusivamente argumentos nos quais ambas as premissas (agora chamadas 
protaseis) a conclusão (sümerasma) são simples no seu sentido e gerais: e 
quando fala mais precisamente diz que cada conclusão silogística se segue 
de duas premissas que relacionam os termos (horoi. i.e., literalmente 
‘limites’) da conclusão a um terceiro termo, chamado termo médio.74 

 

 Mas como se constroem estes argumentos demonstrativos? Basicamente através de 

entimemas travestidos de silogismos, nos quais a premissa maior é a previsão legal, a 

premissa menor é o fato e o termo médio é sentença. Esta é a forma clássica e consagrada de 

argumentação jurídica que se encontra estampada nas decisões judiciais em todos os níveis.  

 A força de um entimema está em sua “aparência de necessidade” expressa no “logo” 

que anuncia o termo médio, usando as expressões típicas do silogismo. Em outras palavras, 

ficando demonstrada a realidade das premissas, a conclusão parece inescapável, necessária. É 

uma forma simplificada de raciocínio, ou seja, um modo de pensar que reduz a complexidade 

presente nas circunstâncias da vida, ocultando, assim, outras possibilidades de pensar que não 

interessam ser aventadas por aquele que argumenta. 

 Esclarece Warat falando sobre o modo como se estrutura a argumentação no âmbito 

jurídico: 

O pensamento argumentativo organiza-se a partir de entimemas e, portanto, 
não permite o controle lógico das evidências que postula. Para os 
aristotélicos, o entimema é um silogismo fundamentado a partir da 
verossimilhança, ou seja, uma afirmação das verdades desenvolvida à 
margem das demonstrações lógicas e apoiada unicamente ao nível do 
pensamento popular, das crenças socialmente esteriotipadas.75 

  

 A sutileza do entimema está justamente no fato de que as suas premissas são tomadas 

como verdadeiras, porque reproduzem o senso comum, aquilo que o homem médio entende 

ser verdade, além de convidar este mesmo homem a concluir de per si o que propõe o arranjo 

lógico, sentindo-se ele mesmo o “autor” da solução, ou, no mínimo, vindo a concordar com o 

                                                 
74 Idem. p. 69. 
75 WARAT, Luis Alberto. O Direito e sua linguagem. 2ª versão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1995. p.87. 
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que se disse em face das premissas. Tudo tendo por base o que tem aparência de verdade, a 

verossimilhança. 

 Um dos pontos mais interessantes e mais graves da afirmação de Warat é que este tipo 

de argumentação “não permite controle lógico das evidências que postula”. O que implica em 

dizer, que há um alto grau de arbítrio na escolha das premissas e que estas acabam sendo 

aceitas sem que sejam efetiva e logicamente testadas. Este processo de acatamento da 

argumentação tem dois pilares, a saber: a forma entimemática e o exercício de violência 

simbólica com vistas à legitimação76. 

 Uma das estratégias que compõem este modelo de argumentação jurídica é camuflar o 

arbítrio, a interpretação, trazendo à baila, por exemplo, a legislação sem que se tenha refletido 

de modo convincente que aquela é a lei pertinente ao caso. Sem falar do fato em si que, como 

já estudamos está longe de ser algo que se possa tratar objetivamente.  

Se o fato e seus elementos só são tratados pelo juiz num quinto movimento, a lei 

vivencia seis momentos anteriores diacronicamente presentes no momento em que o juiz a 

chama do repertório legal para reger aquele de que se trata os autos. Sendo o primeiro 

movimento o do legislador; o segundo o da comunidade política onde o texto é primeiramente 

debatido e legitimado; o terceiro a comunidade acadêmica jurídica, onde ele é mais uma vez 

discutido e sobre a qual se constrói um consenso prático; o quarto é a comunidade jurídica 

prática (jurisprudência), que produz uma tradição com um poder altamente vinculante; quinto, 

são as partes que interpretam as mesmas normas jurídicas, tentando extrair delas algo que 

favoreça sua tese; sexto, mas não menos importante que os demais, o juiz assenta o 

significado e alcance da lei no caso concreto. 

 

                                                 
76 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2007. p. 9. 
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3.2 Quando o logos é somente uma projeção do ethos 

 Se nos recordarmos dos conceitos que demos desde o início de logos e ethos, teremos 

em mente o fato que o primeiro diz respeito aos argumentos lógicos que fundamentam a tese e 

o segundo emana da condição em que se encontra o orador, de sua autoridade e prestígio 

pessoais. Citando Reboul, afirmamos também que nem sempre é fácil separar o três elementos 

retóricos da invenção, e que mais apropriadamente deveríamos pensar em realidades que se 

perpassam e que se sustentam mutuamente. Ocorre, que em se tratando de decisões judiciais 

isso se dá com mais vivacidade que em outros tipos de textos ou falas. 

 Na sentença ou acórdão temos uma espécie de presunção de justiça e de verdade 

assentada no fato de que a decisão foi tomada pela autoridade competente, seguindo os 

trâmites estabelecidos pelo sistema judicial e em linguagem técnico-jurídica. Contudo, isso 

não é razão (logos), antes o que temos até aqui são projeções do ethos. Longe de nós 

afirmarmos que não há razoabilidade em tais pronunciamentos, pelo contrário, temos 

afirmado o tempo todo que a lógica básica das decisões judiciais é a da causa e efeito, 

expressa em termos de subsunção. Mas nos parece que esta é a camada mais evidente, aquela 

que os nossos olhos estão preparados para ver e com facilidade identifica. 

 Parece-nos conveniente ponderar sobre as seguintes questões: quem lê uma sentença 

busca compreender o que levou o magistrado a construir aquele entendimento ou se interessa, 

antes, nas conseqüências práticas da decisão e no caminho para revertê-la, caso lhe seja 

prejudicial? Quando a decisão alcança a fase da justificativa o magistrado revela os seus 

mecanismos de valoração ou remete-se às leis que lhe parecem aplicáveis ao caso e às 

interpretações que lhe norteiam a agir do modo como foi expresso pelo texto? Para que 

façamos justiça, é bom que se diga que a estas perguntas não se haverá de responder 

colocando a todos de um lado só. Tanto é possível e freqüente que se leia à procura da lógica 

do decisor, quanto há juízes que revelam mais expressamente suas inclinações e posturas 



 103 

ideológicas e de condicionamento moral. Todavia, as argüições que levantamos apontam para 

o império dos interesses práticos e da linguagem superficial na forma como lidamos com as 

decisões judiciais. 

 É o caso de nos lembrarmos das circunstâncias do mito edênico. Lá as sentenças de 

Deus sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem parecem-nos completamente 

desproporcionais à falta que eles eventualmente cometeram. São males cósmicos e eternos em 

decorrência de um deslize pessoal e momentâneo. Mas quem somos nós para questionar a 

Deus? A lógica de Deus vem do fato de ele ser Deus. A lógica do juiz vem do fato de ele ser 

juiz. Completa o mito o seu papel de não nos ensinar a questionar as decisões de quem tem o 

poder e a responsabilidade de decidir. Acumulam-se sobre nós milênios em que a lógica da 

autoridade é a próprio autoridade. 
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Quinto Capítulo: A decisão judicial como exteriorização de preconceitos e exercício de 

violência simbólica 

 

1. A inadequação humana diante da necessidade de julgar 

“Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal; assim, 

que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente” (Gn. 

3:22). Com estas palavras o mito edênico define o novo estado em que o homem se encontra 

depois de transgredir a norma divina de se abster do fruto da árvore do conhecimento do bem 

e do mal. Converte-se o ser humano em um arremedo de deus, um ser com ares de divino, 

capaz de julgar. Mas que tipo de julgamento ele é capaz de fazer? Com que bases e sobre que 

critério o faz? Ao longo desta dissertação, demonstramos que a realidade humana é a da 

contínua inadequação entre as demandas de julgamento da vida e o equipamento cognoscente 

que possui. 

 Vimos que os seres humanos não conhecem um ao outro, nem compreendem 

plenamente os comportamentos de seus semelhantes, razão pela qual lhes é forçoso que um 

julgamento seja sempre um exercício de injustiça, cinismo ou violência, quando não as três 

coisas unidas num só movimento prolatante. Vimos, ainda, que a lógica das decisões são 

entimemáticas e que somente pela força político-institucional, que sustenta o sistema 

judiciário, elas podem ganhar eficácia no mundo concreto, posto que não haveria ordem 

jurídica se as pessoas tivessem que ser apenas convencidas da razoabilidade de um 

determinado caminho de decisão.  

 

2. A natureza e o conteúdo das decisões judiciais 

Contudo, sendo assim, qual a natureza e a essência das decisões judiciais? Não 

queremos que este seja um trabalho de fazer Filosofia do Direito com um martelo, 
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simplesmente destruindo tudo. Já que não podemos, nem nos cabe, “solucionar” o drama dos 

juízes que precisam decidir, convém que, pelo menos, reconheçamos o que expressam suas 

decisões. Também não podemos oferecer uma outra via, distinta, porque melhor, desta com a 

qual convivemos em decorrência, cremos nós, da natureza das coisas (logo agora no, final, 

uma queda ontológica!?!). Este é o drama da decisão jurídica: ter que decidir sem ter com que 

decidir! “Sabe lá, o que é não ter e ter que ter pra dar, sabe lá”77. 

Evitemos este tom melancólico, estudemos quais os elementos que se expressam nas 

decisões dos juízes. E já que tanto deles falamos, convidemos um deles para que nos ajude a 

compreender o verdadeiro conteúdo das decisões.  Benjamin Cardozo, que durante décadas 

foi membro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ouçamos o que ele diz: 

Há em cada um de nós uma corrente de tendências – quer chamemos de 
filosofia, quer não – que dá coerência e direção ao pensamento e à ação. Os 
juízes, como todos os mortais, não podem escapar a essa corrente. Ao longo 
de suas vidas, são levados por forças que não conseguem reconhecer nem 
identificar – instintos herdados, crenças tradicionais, convicções adquiridas; 
o resultado é uma perspectiva de vida, uma concepção das necessidades 
sociais, um sentido, como disse James ‘da pressão e da força do cosmos’, 
que há de determinar onde recairá a escolha quando as razões forem bem 
ponderadas.78 

 

 O que considera Cardozo é tanto verdadeiro quanto revelador. Ele nos informa que os 

juízes não são semideuses, nem são, como Moisés, arautos de uma voz divina que comunica a 

sua vontade justa e imparcial através deles. São, creiam-nos, meros mortais. Pessoas sujeitas 

às paixões da vida, às seduções do tempo, às inclinações da carne. Como acontece quando 

interpretamos, quando decidimos nós (e sentenciam eles), o fazemos com o que somos. 

Levamos para o ato hermenêutico, que é a sentença, todo o ser que carregam consigo. 

Decidimos com e em decorrência do que somos. Daí as sentenças nos informarem mais sobre 

o juiz do que sobre as partes. O texto mesmo da sentença, sua fundamentação em especial, é 

um retrato em que lentamente, qual acontecia com os filmes de polaróide, vai se formando a 
                                                 
77 Djavan. Esquinas, no disco Lilás, 1988. 
78 CARDOZO, Benjamin N. A natureza do processo judicial: palestras proferidas na Universidade de Yale. 

São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 3. 
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imagem de quem decidiu. Logo, conhecer muitas sentenças de um magistrado é um caminho 

seguro para conhecer quais são suas fixações e anseios. 

 Para dizer de modo ainda mais direto, os juízes ao decidirem expressam suas 

preconcepções, aquilo que foi se construindo neles no contínuo processo do vir a ser no qual 

todos os seres humanos se encontram desde que nos confinamos na liberdade do de vir. Em 

mais um eloqüente comentário afirma Cardozo: 

No Direito, assim como em qualquer outro ramo do conhecimento, as 
verdades alcançadas por indução tendem a formar as premissas para novas 
deduções. Os juristas e juízes das sucessivas gerações não repetem para si 
mesmos o processo de verificação, do mesmo modo que a maioria de nós 
não repete as demonstrações das verdades da astronomia ou da física. 
Forma-se um acervo de concepções e fórmulas jurídicas que então se 
tornam, por assim dizer, imediatamente disponíveis para nós.79 

 

Este acervo do qual se refere o magistrado americano está dentro do decisor, foi nele forjado e 

ainda está sendo enquanto é continuamente invocado para deslindar conflitos. Não queremos 

afirmar com isso que o juiz não se debruça sobre a causa, não se dedica a compreender as 

razões das partes, não se esforça para avaliar as provas com a máxima imparcialidade. O que 

reconhecemos é que todo este esforço não é capaz de neutralizar quem ele é, de silenciar o 

que ele ama e detesta, de maquiar seus pudores e pruridos. 

 Reconhecer esta relação entre a decisão e o ato hermenêutico nos ajuda, através dela 

podemos ver com mais clareza o que acontece no momento mesmo da decisão. O encontro 

entre o juiz e o processo (visto aqui como uma obra produzida pelas partes sob a coordenação 

do juiz). Mais uma vez o conceito de “fusão dos horizontes” de Gadamer nos ajudará a 

desvendar o que ocorre. Não estamos diante de um solilóquio, no qual o juiz fala de si para si 

mesmo. O que temos é um discurso de si, através do caso e das partes, para o mundo.  

Porque é para o mundo é que ele precisa fundamentar sua decisão. Carece que as 

demais pessoas de seu universo significativo entendam sua fala, já que não precisa que as 

                                                 
79 Idem. p. 31. 
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partes a aceitem, pois ele tem o poder de impô-la a estas. Este mundo a quem ele fala, também 

não é aquele em que habitam os leigos (os comuns), é o mundo dos sacerdotes, dos 

iluminados, dos que, como ele, foram iniciados no saber jurídico. Deste modo se alguém não 

“entende” a base de sua decisão, é porque é leigo (laico, laós, povo).  

É também deste mundo pré-babel, o dos juristas, em que todos se entendem ainda que 

discordem um do outro, onde o arsenal de preconceitos é guardado, preservado, repassado, 

reescrito, atualizado e massificado. Mancomunados os banquinhos das faculdades de direito e 

as portas dos fóruns e tribunais se encarregam de oferecer cenário para que a tradição se dê, a 

passagem dos medos e das taras dos mestres para os alunos, dos juízes mais velhos para os 

mais novos, dos advogados famosos para os anônimos. Não sabem cozinhar tijolos, mas 

temperam suas verdades, tornando-as apetecíveis aos efebos. 

No contexto de suas considerações sobre a teoria habermesiana que pressupõe uma 

condição ideal de discurso, Streck nos diz que: 

não há grau zero de compreensão; e não côo estabelecer ‘imparcialidade’ 
proporcionada por um princípio D, como quer Habermas. O procedimento 
implica um puro espaço lógico, uma troca de argumentos. Só que cada um já 
sempre vem de um lugar de compreensão, que é pré-compreensão. Na 
formulação de juízo de validade (fundamentação-justificação) já está 
presente a dimensão estruturante, transcendental, que se assenta no mundo 
prático (que é assim denominada ‘situação concreta’ de que falam os 
juristas). E isso é instransponível. 80 

 

 Nascidas, portanto, das preconcepções dos juízes, as sentenças têm a propriedade de 

nos falar da natureza destes e das influências que mais dominantemente incidiram sobre eles, 

mas resta a pergunta: como elas se tornam aceitáveis de um modo tal que desmobilizam ou 

nem mesmo chegam a animar ações revolucionárias? Sim, porque é preciso mais do que 

poder de polícia para produzir uma aceitação tal das decisões judiciais que promova algum 

nível de paz social.  

                                                 
80 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2006. p. 63. 
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3. A violência simbólica como mecanismo de fixação das decisões judiciais e pacificação 

social 

Neste ponto que entra a violência simbólica, conceito já mencionado antes ao longo 

desse trabalho, atribuído a Pierre Bourdieu e Jean Claude Passaron em La Reproducion. 

Vamos estudar mais detalhadamente o conceito de violência simbólica a partir de duas obras 

de Bourdieu, O Poder Simbólico e A Economia das Trocas Simbólicas. A nossa aproximação 

com a obra de Bourdieu se deu através do estudo de Tercio Sampaio Ferraz Júnior sobre 

introdução ao Direito. Neste texto o jusfilósofo paulista define violência simbólica como 

sendo  

o poder capaz de impor significações como legítimas, dissimulando as 
relações de força que estão no fundamento da própria força. Não nos 
enganemos quanto ao sentido desse poder. Não se trata de coação, pois, pelo 
poder de violência simbólica, o emissor não co-age, isto é, não se substitui 
ao outro. Quem age é o receptor. Poder aqui é controle. Para que haja 
controle é preciso que o receptor conserve suas possibilidades de ação, mas 
aja conforme o sentido, isto é, o esquema de ação do emissor. Por isso, ao 
controlar, o emissor não elimina as alternativas de ação do receptor, mas as 
neutraliza. Controlar é neutralizar, fazer com que, embora conservadas como 
possíveis, certas alternativas não contem, não sejam levadas em 
consideração.81 

 

 É difícil vencer em clareza o conceito de Ferraz Jr. Nele fica demonstrado como o ato 

hermenêutico, essencialmente arbitrário do decisor, se impõe socialmente sem que isso seja 

lido pela sociedade como um ato violento propriamente. A sutileza da violência simbólica 

manifesta-se justamente por jamais ser vista como tal. Caso isso aconteça ela deixa de existir 

e para manter a ordem se precisará recorrer às outras formas de dominação, que Bourdieu 

chama de energética e cibernética, aquelas que são exercidas respectivamente pelo uso da 

força física e pelo uso da força da informação82. Os mecanismos que são utilizados para 

realizar esta tarefa é que buscaremos na obra de Bourdieu. 

                                                 
81 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 272. 
82 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2007. p. 15. 
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 Para que se exerça violência simbólica três elementos são indispensáveis: (1) uma 

forte estrutura ideológica onde as crenças sejam não apensas repassadas, mas também 

mantidas e reafirmadas através de diferentes mecanismos de massificação de conceitos e 

idéias que se pretendem necessárias e estruturantes; (2) um discurso capaz de apresentar uma 

argumentação sem tons de imposição, mas como decorrência lógica e necessária da “natureza 

das coisas”, fazendo com que os ouvintes pensem que eles mesmos são os autores da 

conclusão e, portanto, estão livremente dirigindo o seu modo de vida e ação; (3) que se 

neutralize as demais possibilidades de comportamento, principalmente limitando o exercício 

de um pensamento crítico em relação às “condições de vida” que a corrente majoritária 

apresenta83. Deve-se, portanto, evitar o “por que não?” que é visto como um germe 

revolucionário, logo daninho.  

A melhor maneira de efetuar essa neutralização dos diferentes é pela ridicularização de 

suas propostas. Este é um expediente que Schopenhauer já havia apresentado com maestria 

em seu ensaio sobre eirística.84 Com a diferença de que na obra dialética de Schopenhauer 

estamos diante da confrontação de dois indivíduos, enquanto em Bourdieu é um sistema que 

constrói um “diálogo” de força com a sociedade, e o faz sem que esta tenha consciência, de 

preferência através de mecanismos não verbais, de modo que gere uma sensação de liberdade 

nas pessoas. 

Isto acontece no mito edênico, ao longo dos milênios nós fomos levados a ler o texto e 

concluirmos que há uma razão plausível e aceitável para tudo ser como é. E que tentar ou 

desejar mudar isso é não somente ofensivo a Deus, que nos sentenciou a este estado de coisas, 

mas perigoso, porque pode nos levar a uma realidade ainda pior. O melhor a fazer é sentar e 

esperar o messias chegar, quando ele vier mudará todas as coisas e nos conduzirá de volta ao 

                                                 
83 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 6ª ed. São Paulo: Pespectiva, 2005. p. 117. 
84 SCHOPENHAUER, Arthur. Como vencer um debate sem precisa ter razão: 38 estratagemas (dialética 

eirística). Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. p. 153. 
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jardim. Até lá comemos o pão de dores e infringimos dores aos nossos, numa relação de 

dominação e desrespeito legitimada pela fé. 
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Conclusão: Um convite à humildade e à fraternidade no judiciário 

 

 

 Lendo e refletindo sobre o mito edênico durante toda a nossa jornada, tivemos a 

oportunidade de nos dar conta de como narrativas semelhantes, que chegam até nós através da 

linguagem do sagrado, têm o poder de moldar nossos comportamentos e cosmovisão. 

Particularmente quando, como é o caso no texto, nos fazem sentir culpados, envergonhados e 

temerosos de um castigo iminente. Por milênios têm sido estes os lastros do poder, seja ele 

religioso ou político. Não é outra a razão porque vozes libertárias e proféticas como a de Jesus 

de Nazaré, gritadas no meio do átrio do Templo de Salomão durante a dominação romana, 

precisam ser silenciadas. Nunca faltou madeira para erigir cruzes. A maior crueldade feita 

com alguém assim, não é lhe tirar a vida, mas enquadrar o seu ensino, convertendo-o às falas 

da subordinação e institucionalizando-o. Mas ainda é possível ter um encontro com o caráter 

subversivo de seu ensino, vendo os seus escombros em baixo dos edifícios levantados sobre 

ele. Como costumeiramente se erguem templos a novos deuses sobre os antigos da cultura 

subjugada. 

 A lógica da causa e efeito nunca nos levará de volta ao paraíso. Apenas uma postura 

mais humilde e fraterna pode fazê-lo. Somente quando formos capazes de ver os réus como 

nossos irmãos, “osso de nossos ossos e carne de nossa carne”, é que os querubins nos abrirão 

os portais do jardim e a espada flamejante se converterá em pomba de paz. O que queremos é 

que um reino de justiça se instale, não por meio de acontecimentos escatológicos e 

apocalípticos, mas pela compreensão simples de que não compreendemos todas as coisas 

como convém, ou na linguagem de Paulo de Tarso: “se alguém julga saber alguma coisa, com 

efeito, ainda não aprendeu saber como convém” (I Co. 8:2). Não apenas saber que somos 

falhos e limitados, mas manter diante de nossos olhos o fato de que nossas escolhas e decisões 

trazem as marcas daquilo que somos. São Bento prescreveu em suas regras que os monges 
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deveriam ser enterrados dentro dos mosteiros, mas não em um cemitério, como é comum em 

outras tradições. Deveriam ser sepultados nos passadiços, no quadrilátero onde os monges 

caminham em suas diárias meditações. Todos deveriam ter seus nomes escritos em uma pedra 

e esta colocada de tal modo que fossem sendo pisadas pelos que rezam ou lêem. No início 

haveria a lembrança, resultado do nome ainda claro do irmão que partiu. Depois só a 

lembrança de que um dia não haverá lembrança de quem fomos, do que escrevemos e 

dissemos; da importância tão grande que um dia pensamos que tínhamos. 

 Esta dissertação é um esforço de comunicação. Não daquilo que sei, posto que mais 

ignoro que conheço, mas de comunicação da esperança que temos de que é possível sim nos 

entendermos melhor, nos compreendermos mais, servirmos uns aos outros. Babel não nos 

afastou tão irremediavelmente que não sejamos capazes de sentir o que é estar perdido e só, 

carente de um outro ser que nos permita sermos gente. O primeiro dos males combatidos por 

Deus foi a solidão. Se a linguagem da lógica e da razão se mostraram insuficientes para nos 

levar além dos acordos básicos que nos fazem chamar os objetos pelos mesmos nomes, quem 

sabe a linguagem da misericórdia e da graça não nos abrirão novos caminhos de entendimento 

mútuo, que nos tornem capazes de construir belos projetos de convivência novamente? 

 É impressionante como a mentalidade que campeia em nosso sistema jurídico e, 

particularmente, nas diversas instâncias do poder judiciário brasileiro é moderna. No sentido 

de que carrega ainda a certeza inocente da possibilidade de que verdades absolutas, objetivas 

e inquestionáveis podem ser alcançadas. Ao longo da História as verdades reveladas (únicas 

absolutas e inquestionáveis, porque não se permite que sejam submetidas quer à 

questionamentos ou à relativizações) só afastaram os homens e alimentaram ódios, invejas e 

mortes. É a ignorância e não certeza que pode trazer paz entre os homens, abrindo a 

possibilidade do outro ser ele mesmo e permitindo que comamos nossas maçãs juntos, sob a 

sombra amiga da solidariedade, esta sim inescapável. Posto que, quer queiramos quer não, 
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somos todos passageiros desta grande nave-mãe que a Terra. Quem sabe todos os 

“meritíssimos” e “excelências” ainda possam descobrir que há mérito em dar oportunidades. 

Em permitir que aqueles que se aproximarem de nós, malogrados em suas jornadas, 

encontrem veredas mais excelentes. 

 O jardim se perdeu, o conhecimento do bem e do mal nos perdeu, mas ainda há a 

árvore da vida. A vida simples e apaixonada pela existência, em comunhão com tudo o que é 

e continuamente vem a ser, esta é a rota perdida do “santo graal”. 
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Anexo 1: Gênesis 2:4 a 3:24 

 

2 - 4   Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o SENHOR Deus os 
criou.  

 

2 - 5   Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo 
havia brotado; porque o SENHOR Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia 
homem para lavrar o solo.  

 

2 - 6   Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.  

 

2 - 7   Então, formou o SENHOR Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o 
fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.  

 

2 - 8   E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o 
homem que havia formado.  

 

2 - 9   Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para 
alimento; e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e 
do mal.  

 

2 - 10   E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro 
braços.  

 

2 - 11   O primeiro chama-se Pisom; é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro.  

 

2 - 12   O ouro dessa terra é bom; também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix.  

 

2 - 13   O segundo rio chama-se Giom; é o que circunda a terra de Cuxe.  

 

2 - 14   O nome do terceiro rio é Tigre; é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o 
Eufrates.  

 

2 - 15   Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o 
cultivar e o guardar.  

 

2 - 16   E o SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente,  
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2 - 17   mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás.  

 

2 - 18   Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
auxiliadora que lhe seja idônea.  

 

2 - 19   Havendo, pois, o SENHOR Deus formado da terra todos os animais do campo e todas 
as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria; e o nome que o 
homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles.  

 

2 - 20   Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os 
animais selváticos; para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse 
idônea. 

 

2 - 21   Então, o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; 
tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.  

 

2 - 22   E a costela que o SENHOR Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha 
trouxe.  

 

2 - 23   E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-
se-á varoa, porquanto do varão foi tomada.  

 

2 - 24   Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só 
carne.  

 

2 - 25   Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.  

 

3 - 1   Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o SENHOR Deus tinha 
feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?  

 

3 - 2   Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer,  

 

3 - 3   mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem 
tocareis nele, para que não morrais.  

 

3 - 4   Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis.  
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3 - 5   Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como 
Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.  

 

3 - 6   Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore 
desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele 
comeu.  

 

3 - 7   Abriram-se, então, os olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram folhas 
de figueira e fizeram cintas para si.  

 

3 - 8   Quando ouviram a voz do SENHOR Deus, que andava no jardim pela viração do dia, 
esconderam-se da presença do SENHOR Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores 
do jardim.  

 

3 - 9   E chamou o SENHOR Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás?  

 

3 - 10   Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo, e me 
escondi.  

 

3 - 11   Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te 
ordenei que não comesses?  

 

3 - 12   Então, disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu 
comi.  

 

3 - 13   Disse o SENHOR Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A 
serpente me enganou, e eu comi.  

 

3 - 14   Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre 
todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos; rastejarás sobre o teu 
ventre e comerás pó todos os dias da tua vida.  

 

3 - 15   Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este 
te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.  

 

3 - 16   E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio 
de dores darás à luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.  
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3 - 17   E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te 
ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento 
durante os dias de tua vida.  

 

3 - 18   Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.  

 

3 - 19   No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado; 
porque tu és pó e ao pó tornarás.  

 

3 - 20   E deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres 
humanos.  

 

3 - 21   Fez o SENHOR Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.  

 

3 - 22   Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, 
conhecedor do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da 
vida, e coma, e viva eternamente.  

 

3 - 23   O SENHOR Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de 
que fora tomado.  

 

3 - 24   E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de 
uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.  
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Anexo 2: Abreviaturas Bíblicas 

 

 

Antigo Testamento 

  

Gn - Gênesis 

Ex - Êxodo 

Lv - Levítico 

Nm - Números 

Dt - Deuteronômio 

Js - Josué 

Jz - Juízes 

Rt - Rute 

1Sm - 1º Samuel 

2Sm - 2º Samuel 

1Re - 1º Reis 

2Re - 2º Reis 

1Cr - 1º Crónicas 

2Cr - 2º Crónicas 

Ed - Esdras 

Ne - Neemías 

Et - Ester 

Jô - Jó 

Sl - Salmos 

Pr - Provérbios 

Ec - Eclesiastes 

Ct - Cântico dos Cânticos 

Is - Isaías 

Jr - Jeremias 

Lm – Lamentações de Jeremias 

Ez - Ezequiel 

Dn - Daniel 

Os - Oséias 

Jl - Joel 

Am - Amós 

Jn - Jonas 

Mq - Miqueas 

Na - Naum 

Ha - Habacuque 

So - Sofonías 

Ag - Ageo 

Za - Zacarias 

Ml - Malaquias 
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Novo Testamento 

  

MT - Mateus 

Mc - Marcos 

Lc - Lucas 

Jo - João 

At - Atos dos Apóstolos 

Rm - Romanos 

1Cor - 1º Coríntios 

2Cor - 2º Coríntios 

Ga - Gálatas 

Ef - Efésios 

Fp - Filipenses 

Col - Colosenses 

1Te - 1º Tesalonicenses 

2Te - 2º Tesalonicenses 

1Tim - 1º Timóteo 

2Tim - 2º Timóteo 

Tt - Tito 

Fm - Filemon 

Hb - Hebreus 

Tg - Tiago 

1Pe - 1º Pedro 

2Pe - 2º Pedro 

1Jo - 1º João 

2Jo - 2º João 

3Jo - 3º João 

Jd - Judas 

Ap - Apocalipse 

 


