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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva relacionar o fenômeno do niilismo e seus reflexos na teorização 

do direito. O niilismo é analisado na específica acepção que se lhe dá o filósofo alemão 

Friedrich Wilhelm Nietzsche. Já que a obra de Nietzsche se apresenta em caráter 

fragmentário, foi escolhida a interpretação que Gilles Deleuze faz do niilismo no âmbito 

desta, uma vez que o filósofo francês faz uso de conceitos precisos, explanando, inclusive, 

uma tipologia peculiar do fenômeno. Os tipos de niilismo, correlatos a determinadas épocas 

históricas, são relacionados com as teorias que refletiram sobre o direito para que se possam 

perceber os reflexos daqueles no pensamento jurídico. Toda essa reflexão leva a um 

questionamento fundamental sobre a contemporaneidade, a sua relação com o saber jurídico 

e sua capacidade de superar o niilismo. Segundo Deleuze, a superação do niilismo no 

pensamento se daria através de uma filosofia ativa, cujo conceito procura-se compreender.  

Um dos efeitos no saber jurídico da vigência de um interpretativismo geral na sociedade 

contemporânea Ocidental é a tentativa de recepção dos postulados da hermenêutica 

filosófica de Hans-Georg Gadamer para a compreensão do processo decisório de aplicação 

das normas jurídicas, realizada pela corrente de pensamento intitulada jurisprudência 

hermenêutica. Tenta-se, a partir daí, demonstrar que a jurisprudência hermenêutica ainda 

guarda parentescos com o modo teológico de pensamento, o que impossibilitaria a saída do 

ciclo vicioso do niilismo. Em contraste com essa corrente é apresentada a filosofia jurídica 

de Nelson Saldanha, a qual concebe o direito como ordem e hermenêutica, e que, pelas 

características a ela atinentes, revela-se uma filosofia ativa do direito, por isso mesmo capaz 

de superar o niilismo no pensamento jurídico.   
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ABSTRACT 

 

 

This paper aims to relate the phenomenon of nihilism and its reflections in the theory of law. 

Nihilism is analyzed in the specific sense that gives the German philosopher Friedrich 

Wilhelm Nietzsche. Since Nietzsche's work is presented in fragmentary character, was 

chosen Gilles Deleuze‟s interpretation of nihilism under this, since the French philosopher 

makes use of precise concepts, explaining even a peculiar typology of the phenomenon. The 

types of nihilism, correlated to certain historical periods, are related to theories of law so one 

can see the reflections of those in legal thinking. All this reflection leads to a fundamental 

questioning about the contemporary world, its relationship with the legal knowledge and his 

ability to overcome nihilism. According to Deleuze, the overcoming of nihilism thought 

would be through an active philosophy, which the concept one tries to understand. One 

effect of legal knowledge within the general interpretivism of Western contemporary society 

is the attempt of receipt of the Hans-Georg Gadamer hermeneutics philosophy postulates for 

understanding the decision-making process of application of legal norms, held by the law 

school of thought called hermeneutics jurisprudence. One attempts, thereafter, to 

demonstrate that the hermeneutics jurisprudence still holds kinship with the theological way 

of thinking, which make it impossible to exit the vicious cycle of nihilism. In contrast to this 

current is shown Nelson Saldanha‟s legal philosophy, which conceives law as order and 

hermeneutics, and that, because the characteristics pertaining to it, reveals itself as an active 

philosophy of law, so even able to overcome nihilism in law thinking. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo discutir os reflexos do 

niilismo no pensamento jurídico em conexão com o processo de secularização que vem se 

desenrolando no Ocidente desde o Renascimento, bem como refletir sobre os meios de sua 

superação no saber do direito. 

No que tange ao niilismo, tendo em vista a polissemia do termo e a miríade de 

autores que sobre ele discorrem, foram escolhidos os sentidos dados ao fenômeno pelo 

filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche. 

A sua escolha se justifica não apenas por ter dado especial atenção ao niilismo 

nos seus escritos (mormente nos escritos finais), mas porque sua própria filosofia é 

simbólica do processo de aceleração da dessacralização do mundo, tendo em vista suas 

críticas virulentas às religiões, bem como à Razão e especificamente à verdade. 

Acerca do niilismo serão desenvolvidos, primeiramente, seus sentidos em 

Nietzsche, sobretudo aqueles contidos nos seus escritos finais. 

Antes de chegar a essa análise, se fará necessária uma exposição sucinta da 

expressão vontade de poder em Nietzsche, posto que essencial para a adequada compreensão 

do niilismo. Ademais, serão explicitados os conceitos de atividade e reatividade, bem como 

ressaltadas as relações desta última com a ideia de exterioridade. Esses últimos conceitos 

serão de suma importância para a compreensão da análise final que será empreendida. 

O tema do niilismo será aprofundado por via da interpretação e da tipologia dos 

niilismos em Nietzsche dados por Gilles Deleuze. 

A escolha do filósofo francês se justifica pelo fato de este desenvolver um 

arcabouço conceitual rígido do pensamento de Nietzsche, concepções estas que foram 

extraídas dos escritos do alemão, os quais possuem um caráter fragmentário, por isso mesmo 

difícil de obter uma sistematização. Acredita-se que a exposição da tipologia e dos conceitos 

que Deleuze extrai de Nietzsche dará um conhecimento mais claro do fenômeno do niilismo.  

Cumpre ressaltar que Deleuze enfatiza a característica da reatividade como 

essencial ao advento do niilismo também no saber.  

Tendo discorrido sobre o niilismo e seus aspectos correlatos, far-se-á necessário 
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a demonstração de como os sentidos específicos dados ao fenômeno se relacionam com o 

pensamento jurídico, bem como com o processo de secularização do Ocidente. 

De capital importância é, desde já, mencionar que a metodologia adotada segue 

um padrão compreensivo, característico dos estudos das humanidades. Portanto, a relação 

dos tipos de niilismo com o pensamento jurídico aparecerá como forma de tendência geral 

de uma época, e não como se estivessem dispostos em simetria matemática. Aliás, é pelo 

fato de se querer enxergar tais tendências que não será preciso uma exposição exaustiva da 

história do pensamento jurídico, mas apenas aspectos que mostrarão a ligação evidente entre 

os tipos de niilismo e a reflexão sobre o direito. 

A pós-modernidade, conceito controverso, mas utilizado para caracterizar 

sociedade tecnológica contemporânea, aparece como época possível da consumação do 

niilismo, o qual possui como último estágio um mal-estar generalizado causado pela 

dissolução dos valores que se privaram da antiga sacralidade. 

Esse mal-estar levado ao limite resulta na constatação da vida como não tendo, 

absolutamente, mais nenhum sentido. Esse aspecto, ligado ao surgimento do pessimismo em 

filosofia, é revelado em Nietzsche como sendo resultado de um niiilismo passivo. 

O pano de fundo que leva ao sem sentido geral da vida é o advento de um 

interpretativismo geral em todos os aspectos da vida, inclusive no direito. A problemática 

gerada pelo acúmulo de opiniões e interpretações no mundo contemporâneo não só gerou 

um interesse ao momento interpretativo de aplicação da norma pelo juiz, como suscitou o 

advento de um novo modo de pensar o direito através da filosofia hermenêutica. É dessa 

problemática que se ocupará a parte final da presente dissertação. 

Nesse diapasão, a hermenêutica filosófica, que tem como obra capital Verdade e 

Método do alemão Hans-Georg Gadamer, desperta o interesse dos juristas a partir de sua 

publicação.  

A tentativa de recepcionar os postulados dessa filosofia no direito foi tentada 

com mais veemência pelo jurista alemão Josef Esser, o qual inaugurou uma tendência, ou 

corrente, no pensamento jurídico nomeada por Gustavo Just de jurisprudência hermenêutica. 

Desde já se impõem as perguntas: A jurisprudência hermenêutica, no contexto 

do interpretativismo, possui o condão de superar o mal-estar generalizado que esse pode 

suscitar? Ou continua a encerrar-se no ciclo vicioso do niilismo ao tentar uma reapropriação 

dos antigos fundamentos por novos? Mais especificamente: as teorias da jurisprudência 
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hermenêutica são totalmente estranhas à antiga forma metafísica do pensar, intrinsecamente 

conectada com o niilismo? 

Para responder a essa questão será necessário discorrer sobre de que forma se 

apresenta o niilismo no saber em geral. Para tanto se recorrerá ao conceito de filosofia ativa, 

que aparece no Nietzsche e a Filosofia de Gilles Deleuze. Uma filosofia ativa ou uma 

ciência ativa aparece em contraste a uma ciência e uma filosofia niilistas, já que ligadas à 

reatividade característica do niilismo. Uma filosofia ativa teria o condão de superar o 

niilismo no pensamento. Também no pensamento jurídico. 

A parte final será guiada pelo esforço de demonstrar que a filosofia jurídica de 

Nelson Saldanha, que concebe o direito como ordem e hermenêutica, atende aos princípios 

de uma filosofia ativa, capaz, portanto, de operar uma superação dos sentidos de niilismo 

antes desenvolvidos, bem como da crise de fundamentos do mundo secularizado. 

A escolha de Saldanha se justifica não apenas por prezar por uma filosofia da 

atividade que supera o ponto de vista da “exterioridade”, mas também pelo fato de a sua 

filosofia do direito ser de caráter pluridisciplinar, justamente por sua aversão ao fetichismo 

do método e aos “analitismos”. 

Ora, será evidenciado que também a delimitação “objetiva” no saber é ainda 

resquício do modus operandi da verdade tal como concebida pela ontologia clássica. Na 

Genealogia da Moral, Nietzsche relaciona a “objetividade” com o pensar teológico, o que a 

faz ter relação com o niilismo. Como alternativa, o filósofo alemão advoga pela pluralidade 

de perspectivas e sentimentos, argumentando que é desse modo que melhor “enxergamos” o 

“objeto”, este sempre em relação com o “mundo”. 

O pensamento de Saldanha, se nos permitimos o reducionismo de nomear sua 

filosofia em bloco, se constrói em variadas formas e perspectivas, seja proveniente da 

sociologia, da história – também história da filosofia –, da filosofia e da filosofia do direito. 

O argumento justificador da escolha da filosofia de Saldanha pode se encontrar 

na importância capital que o processo de secularização tem nos seus escritos, o levando a 

recorrentemente mencionar as graduais dessacralizações na história a que são submetidas as 

instituições (aí incluído o direito). Tal reflexão culmina na constatação da perda de 

fundamentos característica da contemporaneidade, situação com a qual o jurista brasileiro 

procura lidar. Ademais, a historicidade latente na sua filosofia jurídica faz revelar os 

niilismos que serão descritos como presentes nos meandros da história do homem. 
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1 O NIILISMO COMO TEMA FUNDAMENTAL NO MUNDO 

SECULARIZADO 

 

 

1.1 Um Panorama do Processo Secularizador no Ocidente 

 

 

Deus era incontestável. Gigantes (ou demônios) se rebelaram, foram expulsos e 

caíram. Sozinhos, os homens tomam consciência de si próprios. Autoridade, rebelião e 

queda: 

As teorizações não surgem com a primeira Autoridade. As dúvidas, as 

alterações terminológicas, os questionamentos, os relatos que ensinam (ou 

que perturbam), surgem depois: com algum abalo, alguma transformação, 

alguma brecha que se abre. Não se cogita, no tempo da autoridade absoluta 

(originária), da existência de formas diferentes: não se tem experiência da 

fragmentação, nem da perda da substância. A rebelião de Lúcifer, no 

drama teológico judaico [...] provoca distinções, a separação de imagens e 

de conceitos, a latente contraposição de valores. É o que sucede, de certo 

modo com o advento dos feudos e da seigneurie, cuja essência não é mais a 

da royauté, embora seus fundamentos sejam em parte os mesmos desta. 

Com a Queda (pecado e expulsão de Adão e Eva), que estamos tomando 

como paralelo da origem da democracia (assim no caso grego como no 

ocidental) surge a dessacralização da cultura e da política: emerge a 

“condição humana” como dado primordial
1
. 

Sinteticamente, é com essas imagens que Nelson Saldanha exprime o processo 

de secularização do Ocidente, aludindo às formas de governo relacionadas aos contextos 

culturais que experimentaram uma gradual dessacralização do mundo e das instituições dos 

homens.  

Por via do processo laicizante (ou secularizatório) os homens se descobrem 

como autores das coisas do mundo, da política e também do direito. 

Elucidativo também é o esquema tipológico de Augusto Comte, que vê etapas no 

conhecimento humano, o qual teria partido do teológico, passado pelo metafísico para 

finalmente chegar à concepção positiva própria das ciências, essa passagem sendo vista sob 

                                                 

1
 SALDANHA, Nelson. Secularização e democracia: sobre a relação entre formas de governo e contextos 

culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 36.  
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a perspectiva de um progresso da posterior sobre a anterior
2
. 

No que tange à seara jurídica e política, a secularização é delineada em termos 

gerais por Carl Schmitt na sua Teologia Política: 

Faz parte do conceito divino dos séculos XVII e XVIII a transcendência de 

Deus diante do mundo, assim como uma transcendência do soberano 

perante o Estado faz parte de sua filosofia estatal. No século XIX, tudo é 

sempre dominado, com cada vez mais expansão, por ideias de imanência. 

Todas as identidades, que retornam na doutrina política e jurídico-estatal 

do século XIX, baseiam-se em tais ideias de imanência: a tese democrática 

da identidade do governante com os governados, a teoria do Estado 

orgânica e sua identidade entre Estado e soberania, a doutrina jurídico-

estatal de Krabbe e sua identidade entre soberania e ordem jurídica, 

finalmente, a doutrina de Kelsen da identidade do Estado com a ordem 

jurídica. [...] A grande linha do desenvolvimento vai, sem sombra de 

dúvida, no sentido de que, na massa dos instruídos, submergem todas as 

ideias de transcendência e se torna evidente um panteísmo da imanência 

mais ou menos claro, ou uma indiferença positivista contra toda a 

metafísica. Desde que a filosofia da imanência, que encontrou sua 

grandiosa arquitetura sistemática na filosofia de Hegel, mantenha seu 

conceito de Deus, ela insere Deus no mundo e acentua o Direito e o Estado 

a partir da imanência do aspecto objetivo
3
. 

Saldanha acentua a ocorrência de dois processos de secularização. Um na Grécia 

antiga, da mitologia ao pensamento metafísico, tendo como cume o advento da sofística; 

outro no Ocidente, com a decadência do modo teológico do pensar e a crescente valorização 

do racional desde o Renascimento com seu humanismo, passando pela Reforma e o 

Iluminismo, cujo produto político foi a Revolução Francesa, que pode dizer-se um marco da 

consolidação da laicização política e jurídica. 

Já na chamada Baixa Idade Média, a tentativa de unificação do mundo através da 

cristandade se vê fracassada com o advento do nominalismo, corrente filosófica que vai de 

encontro à noção de “universais” privilegiando um voltar-se para a concretude, bem como 

com o fortalecimento da nacionalidade, estando esta no cerne da formação do chamado 

Estado Moderno em contraposição a fragmentação política e jurídica então existente no 

medievo. 

Destacando essa ruptura no pensamento filosófico, Émile Bréhier comenta a 

desvalorização do teológico em face desse contexto cultural: 

                                                 

2
 SALDANHA, Nelson. Teológico, metafísico e positivo: filosofia e epistemologia no ocidente moderno. Rio 

de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2010. 
3
 SCHMITT, Carl. Teologia Política. Trad. de Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 46. 
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[...] essa aspiração à unidade [da metafísica do século XIII de cunho 

eminentemente teológico] leva a um completo insucesso. No século XIV, 

enquanto, no terror da Guerra dos Cem Anos, nasce a ideia de 

nacionalidade, que afastará para sempre a ideia de uma unidade política da 

cristandade, desloca-se a representação do universo. Não é verdade, 

ademais, que os elementos recebidos pelos pensadores do século XIII , 

para sua construção, trabalham surdamente em favor dessa desagregação? 

Platonismo, aristotelismo, experiência, matemáticas, tradições antigas, 

todas essas forças que se nos apresentaram, momentaneamente, como 

participantes da construção de um sistema do pensamento cristão, irão 

agora revelar-se, sob sua verdadeira fisionomia, com forças completamente 

independentes da crença cristã em um destino sobrenatural
4
. 

Humberto Padovani, também historiador da filosofia, elabora um esquema para 

descrever o pensamento moderno em algumas de suas nuances. “Algumas”, já que todo 

esquema é afeto de certo reducionismo, a despeito de serem bastante elucidativos para a 

compreensão histórica. 

O pensamento moderno teria tido seu início no período chamado Renascença, 

que se destaca pela concepção imanentista, humanista e naturalista do mundo. No entanto, 

destaca Padovani que se trata “de uma afirmação ainda não plenamente consciente e 

sistemática, em que o novo é misturado com o velho. Este, muitas vezes, prevalece ao 

menos na exterioridade da forma lógica e literária” 
5
. 

A Renascença tem como primórdios o chamado Humanismo. Na religião, temos 

a Reforma Protestante como seu equivalente teológico. 

Passada a Renascença, que abrange os séculos XV e XVI, ocorre o advento do 

chamado racionalismo. “Após a revolução renascentista e protestante, sente-se a 

necessidade de uma séria indagação crítica, não para demolir aquelas intuições 

revolucionárias, mas [...] para dar-lhes uma sistematização lógica”
6
. 

A sistematização do conhecimento racional é acompanhada da sistematização do 

conhecimento sensível, conteúdo do chamado empirismo. O empirismo, apesar da oposição 

ao racionalismo, com ele se coaduna pelo fato de ser um “fenomenismo, pois, em ambos, o 

sujeito é isolado do ser e fechado no mundo das suas representações”, de modo que não se 

conhecem as coisas, mas nosso conhecimento das coisas.  

                                                 

4
 BRÉHIER, Émile. História da filosofia. Trad. de Eduardo Sucupira Filho. São Paulo: Mestre Jou, 1977 e 

1978, p. 168. 
5
 PADOVANI, Humberto; CASTAGNOLA, Luís. História da filosofia. Trad. de Luís Castagnola. São Paulo: 

Edições Melhoramentos, 1961, p. 205. 
6
 Ibidem, p. 205. 
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Por fim, o pensamento moderno desemboca no iluminismo: 

Empirismo e racionalismo, após uma lenta, gradual e silenciosa maturação, 

encontrarão uma saída prática, social, política, moral, religiosa no 

iluminismo e, portanto, na revolução francesa (segunda metade do século 

XVIII); esta representa a concreta realização do pensamento moderno na 

civilização moderna. Esse movimento começa na Inglaterra, triunfa na 

França e se espalha, em seguida, na Alemanha e na Itália
7
. 

Cumpre mencionar que o processo secularizador, tanto o antigo, como o 

moderno, possuem certos caracteres em comum tais como a urbanização, o surgimento da 

crítica e de opiniões e a ascensão de uma classe comerciante. 

No processo moderno: ascensão e consolidação da burguesia, bem como o 

fortalecimento do capitalismo por via da Revolução Industrial, esta iniciada na Inglaterra, 

onde a “revolução burguesa” operou-se mais cedo. 

A crescente “imanentização” do conhecimento passa a voltar o olhar dos 

pensadores para o estudo da sociedade, enfim, do homem em suas vivências concretas. 

A ausência dos fundamentos transcendentais que legitimavam e tornavam 

incontestável a ordem de outrora acabam por gerar uma sensação de crise no Ocidente. A 

tentativa de preenchimento das antigas transcendências parecem se volatizar de tal maneira 

que muitos já diagnosticam o advento de um novo paradigma, a chamada “pós-

modernidade”.  

Historicidade, hermenêutica e axiologia surgem como tipos de pensamento que 

procuram lidar com a problemática hodierna. Sem se preocupar com a questão dos 

fundamentos, também influentes no século XX são os chamados filósofos ditos “analíticos”, 

que se voltam, sobretudo, para a questão da linguagem, esta também que não se furta da 

reflexão hermenêutica, embora sob outra perspectiva. 

A respeito das teorias contemporâneas dotadas da consciência da historicidade 

das coisas e dos homens é importante ressaltar a compreensão crítica de serem elas também 

produto histórico, só podendo ser compreendidas, portanto, em conexão com os contextos 

dentro dos quais se erigiram. No caso, a própria ideia da existência de um processo de 

secularização não se faz de uma vista de “fora” da história, mas em referência e no permeio 

da própria “laicidade” do mundo atual. A partir dessa compreensão se delineia ao fundo a 
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 PADOVANI, Humberto; CASTAGNOLA, Luís. História da filosofia. Trad. de Luís Castagnola. São Paulo: 

Edições Melhoramentos, 1961, p. 205. 
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própria variação da reflexão histórica tendo em vista seu contexto, aspecto revelador da 

ausência de transcendência. 

A dessacralização do mundo se torna fenômeno ainda mais peculiar no que diz 

respeito ao pensamento jurídico. Ora, o direito, como a política, tem ligação intrínseca com a 

fundamentação de sua vigência, a teoria jurídica tendo que lidar com o enfraquecimento das 

legitimidades tradicionais para dar conta de uma nova imagem do fenômeno jurídico. 

Algumas das nuances provocadas pela crise, ou pelo “niilismo”, será explicitada mais 

adiante. 

Realizado um panorama inicial frisando, mormente, a desvalorização dos valores 

superiores e suas consequências em alguns aspectos primordiais do viver humano, faz-se 

necessária uma tentativa de definir o que se entende por niilismo. 

 

 

1.2 Sobre Niilismo e Niilismos 

 

 

Heidegger e Jünger, filósofos alemães, protagonizaram na década de 50 do 

século passado um debate acerca do niilismo. 

Jünger atesta que “conhece muito pouco de nossa época quem não experimentou 

a enorme força do Nada e não foi tentado por ela”
8
. 

Heidegger, por seu turno, refletindo o fenômeno segundo o paradigma de sua 

proposta filosófica de desvelamento do ser, acaba por afirmar: 

A pedra de toque mais densa e também a menos enganadora para provar a 

genuinidade e a força de um filósofo é a sua capacidade de captar logo e a 

partir das raízes, no ser do ente, a proximidade do nada. Quem não alcançar 

esta experiência, está, definitiva e absolutamente, fora da filosofia
9
. 

A relevância do tema torna de considerável importância uma reflexão acerca dos 

consequentes reflexos do niilismo na teorização do direito. 

Cumpre, pois, não se perder na polissemia que o termo “niilismo” engendra, e 

                                                 

8
 JÜNGER apud VOLPI, Franco. O Niilismo. Trad. de Aldo Vannucchi. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 

86. 
9
 HEIDEGGER apud VOLPI, Franco. O Niilismo. Trad. de Aldo Vannucchi. São Paulo: Edições Loyola, 

1999, p. 86. 
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tentar o mais objetivamente possível delimitar as significações que serão problematizadas. 

Etimologicamente, niilismo, ou nihilismo, provém do latim nihil, que significa 

“nada”. Niilismo, nesse sentido, seria uma propensão ao nada, enfim, um “nadismo”. 

Tentando evitar um excesso de elucubrações acerca do termo, seu surgimento e 

as miríades de significações que ele recebeu na pena dos mais diversos pensadores, faz-se 

necessário eleger uma perspectiva e justificá-la tendo em vista o que será exposto. 

Se o niilismo tem relação umbilical com o processo de secularização e a perda 

das referências centrais (valores superiores), não é sem razão a escolha do pensador que se 

mostrou mais crítico em relação à visão teológica e moral do mundo, qual seja, Friedrich 

Nietzsche. 

Já que se trata de pensar sobre a secularização no Ocidente, e tendo em vista que 

no mundo ocidental os valores superiores, na época compreendida como “teocêntrica”, 

foram ditados predominantemente pelo cristianismo, faz-se justa a escolha, uma vez que 

Nietzsche relaciona o fenômeno do niilismo com a ascensão e queda da teologia cristã como 

visão central do mundo. 

Nos fragmentos de seus últimos escritos, o filósofo alemão dedica várias linhas 

sobre o assunto e assim define o niilismo: “Nihilismo: falta a meta; falta a resposta ao “por 

quê”; o que significa nihilismo? – que os valores supremos se desvalorizam”
10

. 

A decadência dos valores outrora em voga é latente quando Nietzsche discorre 

sobre o tema do niilismo, sempre se referindo nos escritos finais a uma fraqueza de espírito, 

a uma falta de sentido norteador do viver: 

Nihilismo como decadência e regressão do poder do espírito: o nihilismo 

passivo: 

como (sic) um sinal de fraqueza: a força do espírito poder estar cansada, 

esgotada, de maneira que as metas e os valores até hoje existentes são 

inadequados, não encontrando mais crédito(...)
11

. 

É certo que essa disposição de espírito acentuou-se mais na atualidade 

comparada à época na qual foi refletida por Nietzsche. Os escritos do alemão são associados 

hoje ao que muitos chamam de “pós-modernismo”, termo (às vezes pejorativo) utilizado 

para designar uma ruptura com a tradição filosófica anterior – Foucault, Deleuze e Derrida 

                                                 

10
 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Fragmentos finais. Seleção e Trad. de Flávio R. Kothe. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2002, p. 54. 
11

 Ibidem, p. 54. 
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sendo fortemente influenciados por Nietzsche – ou mesmo o modus vivendi da atual 

sociedade tecnológica
12

. 

Nietzsche associou a obsessão filosófica pela verdade com a moral cristã, e 

através da crítica do pensar teológico do cristianismo, sobretudo da psicologia do pecado e 

da culpa, propôs um pensar em conexão com forças vitais, enfim, procurou pensar o 

conhecimento não como busca de alguma coisa, mas como potência afetiva
13

. 

Desde logo se nota, portanto, que o niilismo é associado a uma situação anterior 

de finalidade do mundo. Na crença de que tudo que acontece está ligado a um “por quê” 

maior ou um objetivo superior a ser alcançado. 

Para que ocorra o niilismo, é condição de possibilidade a noção da existência 

como cumpridora de metas, como meio através do qual deve se chegar a algum lugar: 

O niilismo como estado psicológico terá de ocorrer, primeiramente, 

quando tivermos procurado em todo acontecer por um “sentido” que não 

está nele: de modo que afinal aquele que procura perde o ânimo. Niilismo é 

então o tomar-consciência do longo desperdício de força, o tormento do 

“em vão”, a insegurança [...] – a vergonha de si mesmo como quem se 

tivesse enganado por demasiado tempo... Aquele sentido poderia ter sido: 

o “cumprimento” de um cânone ético supremo em todo acontecer, a 

ordenação ética do mundo; ou o aumento do amor e harmonia no trato dos 

seres; ou a aproximação de um estado de felicidade universal; ou mesmo o 

livrar-se de um estado universal de nada – um alvo é sempre um sentido 

ainda. O que há de comum em todos esses modos de representação é que 

algo deve, através do processo do mesmo, ser alcançado: - e agora se 

concebe que com o vir-a-ser nada é alvejado, nada é alcançado: - e agora 

se concebe que uma pretensa finalidade do vir-a-ser como causa do 

niilismo: seja em vista de um fim bem determinado, seja, universalizando, 

a compreensão da insuficiência de todas as hipóteses finalistas até agora, 

no tocante ao “desenvolvimento” inteiro (o homem não mais como 

colaborador, quanto mais centro do vir-a-ser)
14

. 

Nietzsche parece argumentar não especificamente sobre a decadência de uma 

visão teológica do mundo, mas da decadência da perspectiva que enxerga toda e qualquer 

finalidade acima da existência. É possível pensar esse “momento” psicológico em conexão 

com a descrença dos valores propagados outrora pelo Iluminismo, dentro do qual foram 
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 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Trad. de Mauro Gama e Cláudia Martinelli 

Gama.. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.  
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Fontes, 2009. 
14

 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras incompletas. Trad. de Rubens Rodrigues Torres Filho. 2. ed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 380 (Coleção Os pensadores). 
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elaboradas – em relação com a ascensão da burguesia como força política – diversas 

filosofias da história que punham no existir uma finalidade a ser cumprida
15

. 

Sob outro prisma, o estado psicológico acima descrito também pode ser 

relacionado com o progressivo esvaziamento da visão dita “antropocêntrica” do mundo. O 

processo de substituição da perspectiva teológica para a humana foi observada pelo filósofo 

alemão de pseudônimo Max Stirner, o qual utilizou o tema da “morte de Deus” assim como 

Nietzsche para ilustrar o “acontecimento”: 

No início da Idade Moderna está o “homem-deus”. Em sua fase final 

desaparecerá somente o deus do homem-deus? E pode o homem-deus 

morrer realmente se apenas morrer o deus dele? Não se pensou nessa 

questão, e julgou-se que um processo tinha chegado ao fim quando a obra 

das Luzes, a superação de Deus, foi levada a uma vitória final em nossos 

dias. Não se reparou que o homem tinha matado deus para se tornar “o 

único deus nas alturas”. O além fora de nós, aliás, foi varrido, e com isso 

se consumou a grande tarefa das Luzes. Mas o além em nós se tornou um 

novo céu e apela para nós no sentido de novo assalto aos céus: o deus teve 

de dar lugar, não a nós, mas... ao homem. Como podeis vós crer que o 

homem-deus morreu se não morreu ainda nele, para além do deus, também 

o homem
16

? 

 No entanto, o vocábulo “primeiramente” da descrição de Nietzsche deixa 

antever que o niilismo possui outros aspectos. Como fenômeno complexo, pode ser 

entendido sob outras perspectivas, as quais são reveladas de maneira sequencial no 

fragmento já citado: 

O niilismo como estado psicológico ocorre, em segundo lugar, quando se 

tiver colocado uma totalidade, uma sistematização, ou mesmo uma 

organização, em todo o acontecer e debaixo de todo o acontecer: de modo 

que na representação global de uma suprema forma de dominação e 

governo a alma sedenta de admiração e veneração se regala (- se é a alma 

de um lógico, já basta a absoluta coerência e real-dialética, para reconciliar 

com tudo...). Uma espécie de unidade, alguma forma de “monismo”: e em 

decorrência dessa crença o homem em profundo sentimento de conexão e 

dependência diante de um todo infinitamente superior a ele, um modus da 

divindade... “O bem do universal exige o abandono do indivíduo”... mas, 

vede, não há um tal universal! No fundo, o homem perdeu a crença em seu 

valor, quando através dele não atua um todo infinitamente valioso: isto é, 

ele concebeu um tal todo, para poder acreditar em seu valor
17

. 

                                                 

15
 KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Trad. de 
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Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 380-381. (Coleção Os pensadores). 



19 
 

 

 

 

Nesse viés, especificamente, Nietzsche parece discorrer sobre o niilismo de 

Schopenhauer, filósofo de extrema influência nas suas ideias e com o qual rompeu em 

determinado momento para destilar-lhe severas críticas (mais especificamente em 1878 

quando da redação de Humano, demasiado humano). 

Em síntese, Schopenhauer encontrava na „individuação‟ a causa de todo o 

sofrimento, e sendo o todo „vontade‟, o sofrimento da vida seria mitigado através da 

supressão da individualidade para imersão no todo do qual tudo é parte.  

Se o mundo é vontade cega e irracional e a vida desejo eterno e sofrimento pela 

falta do que se deseja, a tarefa do filósofo que percebe esse aspecto é a supressão da 

vontade. 

 A solução do problema da vida, suas dores e sofrimentos, seriam alcançados por 

via de uma moral ascética. “Não exaltação da vida no mundo – a qual exaltação se 

identificaria com a razão e o progresso, conforme a utopia hegeliana -, mas negação da vida 

e do mundo, em que domina o mal, o sofrimento, o pecado e a morte. E com essa negação 

que a vontade faz de si mesma – pois nada mais há do que vontade, tudo é vontade – a 

vontade viria cumprir a expiação de sua culpa radical do desejo de viver, que se concretizou 

precisamente na existência fenomênica” 
18

. 

Dessa negação proviria a verdadeira liberdade da vontade, enfim, o retorno à 

unidade da qual estava parcialmente desconectada, tendo tornado-se por isso cega e 

sofredora. “Não basta mortificar a própria vontade de viver, é preciso aniquilar a vontade em 

si mesma para alcançar a liberação completa” 
19

. As vidas do santo e do asceta se tornam 

modelo para a solução schopenhauriana. 

Também é passível de se conceber certa interpretação da filosofia de Spinoza 

como pressuposto desse segundo momento niilista. No entanto, tal interpretação não se 

revela satisfatória, muito embora seja uma interpretação possível compreender o spinozismo 

como “sistema” que põe uma ordenação “dada” por trás de tudo, tal como Bergson o fez
20

. 

Além disso, Spinoza, com seu panteísmo, diviniza a existência: o que faz supor que o 

“modus da divindade” salientado por Nietzsche faz referência ao spinozismo. 
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Enfim, as interpretações dessas filosofias e correlatas são pressupostos para que 

não se creia mais nelas e assim, segundo a perspectiva nietzscheana, o homem é 

desvalorizado por não acreditar mais fazer parte de um “todo”, seja ele divino ou não. 

Portanto, até agora, duas concepções de niilismo em sequência: a de que com o 

vir-a-ser nada deve ser alvejado e de que sob todo vir-a-ser não reina nenhuma unidade em 

que o indivíduo pode submergir totalmente como em um elemento de supremo valor. 

A terceira e última forma surge como saída das duas formas anteriores: 

[...] resta como escapatória condenar esse inteiro mundo do vir-a-ser como 

ilusão e inventar um mundo que esteja para além dele, como verdadeiro 

mundo. Tão logo, porém, o homem descobre como somente por 

necessidades psicológicas esse mundo foi montado e como não tem 

absolutamente nenhum direito a ele, surge a última forma do niilismo, que 

encerra em si a descrença em um mundo metafísico, que se proíbe a crença 

em um mundo verdadeiro. Desse ponto de vista admite-se a realidade do 

vir-a-ser como única realidade, proíbe-se a si toda espécie de via 

dissimulada que leve a ultramundos e falsas divindades – mas não se 

suporta esse mundo, que já não se pode negar [...]
21

. 

Não é difícil identificar essa terceira forma com o platonismo e seus derivados, 

bem como com todo tipo de pensamento teológico que procura negar (ou desvalorizar) a 

existência atual em prol de um além, de um mundo “melhor” ou “verdadeiro” que estaria em 

outro plano. 

Foi visto, então, que essas três formas de niilismo delineadas pressupõem três 

tipos de crenças que são desacreditadas, ocasionando um vazio pela sua falta. A crença na 

finalidade da existência, caída na falta de um alvo. A crença na unidade, desvalorizada no 

pluralismo pela consciência da dissimulação dessa totalidade. E, por fim, a crença no mundo 

como ilusão e valorização da verdade metafísica, culminando sua queda na descrença de um 

mundo metafísico. 

A perspectiva nietzscheana não parece tanto querer fazer correspondências 

históricas em relação aos tipos de niilismo quanto destrinçar esse fenômeno de ausência de 

valor e “fraqueza de espírito” ocorrente no pensamento ocidental. 

Após a partição de três formas do niilismo, Nietzsche conclui seu raciocínio para 

afirmar o que eles têm em comum e “radiografar” a sua psicologia: 
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- O que aconteceu, no fundo? O sentimento da ausência de valor foi 

alvejado, quando se compreendeu que nem com o conceito “fim”, nem com 

o conceito “unidade”, nem com o conceito “verdade” se pode interpretar o 

caráter global da existência. Com isso, nada é alvejado e alcançado; falta a 

unidade abrangente na pluralidade do acontecer: o caráter da existência não 

é “verdadeiro” é falso... não se tem absolutamente mais nenhum 

fundamento para se persuadir de um verdadeiro mundo... Em suma: as 

categorias “fim”, “unidade”, “ser”, com as quais tínhamos imposto ao 

mundo um valor, foram outra vez retiradas por nós – e agora o mundo 

parece sem valor...
22

. 

 Importante notar, já fazendo uma digressão em relação ao processo de 

secularização, a aparição no pensamento de Nietzsche de uma análise dos valores, ou seja, 

de uma axiologia. A própria reflexão acerca da dessacralização do mundo é pressuposta com 

base num olhar sobre os valores: 

Do ponto de vista filosófico, parece que a cultura ocidental moderna 

realmente se ressente do esvaziamento dos fundamentos. Evidentemente 

esta expressão pode decorrer do modo como um pensar filosófico preso a 

imagens tradicionais vê a diferença entre essas imagens e os novos modos 

de ser e pensar. Mas, na medida em que a cultura moderna se apresenta 

fragmentária e mutável, pode-se confirmar a crise dos fundamentos, no 

sentido de uma relação existencial com crenças maiores e com imagens 

transcendentes. Neste caso, perguntar-se-ia se desta crise de fundamentos 

não seria uma decorrência a própria orientação axiológica no pensamento 

do século XX. A axiologia nos pensadores que sentem a nostalgia do ontos, 

e que não se contentam com o logicismo nem com as disquisições 

analíticas, seria como uma compensação, onde a busca de fundamentos é, e 

ao mesmo tempo não é, um novo substancialismo
23

. 

Enfim, por meio da secularização o sagrado se desvaloriza, enfim, os valores 

transcendentes de outrora perdem seu sentido, dando uma sensação de vazio, daí a tentativa 

de compreender o niilismo por essa via. 

A filosofia de Nietzsche, ousando considerá-la com alguma unidade, se pauta 

precipuamente por uma avaliação dos valores. Não somente por uma constatação do que se 

valorava e sua perda de valorativa. Mas pela identificação do que se valora para descobrir 

qual o valor desses valores para a vida. 

Não mais o pensamento que avalia a vida, mas a vida como interpretação e 

perspectiva que avalia o valor dos valores com base no condão que têm de potencializá-la ou 
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torná-la impotente. 

 

 

1.2.1 Sobre a perspectiva da vida como vontade de poder em Nietzsche 

 

 

“Vontade de poder” foi a expressão utilizada por Nietzsche para discernir o que 

ele entendia por vida. Menos, portanto, que um conceito ou definição que se destina a 

objetivar a verdade da vida quanto uma perspectiva que pretende evidenciar a experiência do 

devir que é a própria vida. 

Foi visto linhas acima que Schopenhauer nomeava o mundo sob o nome 

“vontade”. No entanto se trata de algo diverso a significação da expressão nietzscheana. Se 

não cabe delinear as diferenças entre as duas noções para que não se saia de foco, far-se-á 

importante, no entanto, uma tentativa de tornar mais clara a de Nietzsche, uma vez que será 

de suma importância para compreensão do niilismo. 

Em Além do Bem e do Mal Nietzsche discorre sobre o que entende pela 

expressão: 

“Vontade”, é claro, só pode atuar sobre “vontade” – e não sobre “matéria” 

(sobre “nervos”, por exemplo -): em suma, é preciso arriscar a hipótese de 

que em toda parte onde se reconhecem “efeitos”, vontade atua sobre 

vontade – e de que todo acontecer mecânico, na medida em que nele age 

uma força, é justamente força de vontade, efeito da vontade. – Supondo, 

finalmente, que se conseguisse explicar toda a nossa vida instintiva como a 

elaboração e ramificação de uma forma básica da vontade – a vontade de 

potência, como é minha tese -; supondo que se pudesse reconduzir todas as 

funções orgânicas a essa vontade de poder, e nela se encontrasse também a 

solução para o problema da geração e nutrição – é um só problema -, então 

se obteria o direito de definir toda força atuante, inequivocadamente, como 

vontade de poder. O mundo visto de dentro, o mundo definido e designado 

conforme o seu “caráter inteligível” – seria justamente “vontade de poder”, 

e nada mais. 
24

 

Olhar o mundo “de dentro”, como pretende Nietzsche, é primeiramente admitir 

que ele seja um jogo de forças. Forças que dominam e forças que são dominadas. Em 

segundo plano, é admitir que esta vista “de dentro” implica que absolutamente não existe um 
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“dentro” ou um “fora”. O exterior é uma extensão do interior; o interior um aspecto do 

exterior: 

 

[...] Não há interior e exterior no mundo. – Assim como Demócrito 

transferiu os conceitos de “em cima” e “embaixo” para o espaço infinito, 

onde não têm sentido algum, os filósofos transportam o conceito de 

“interior e exterior” para a essência e a aparência do mundo; acham que 

com sentimentos profundos chegamos ao profundo interior, aproximamo-

nos do coração da natureza. Mas esses sentimentos são profundos apenas 

na medida em que com eles, de modo quase imperceptível, se excitam 

regularmente determinados grupos complexos de pensamentos, que 

chamamos de profundos; um sentimento é profundo porque consideramos 

profundo o pensamento que o acompanha. Mas o pensamento profundo 

pode estar muito longe da verdade, como, por exemplo, todo pensamento 

metafísico; se retiramos do sentimento profundo os elementos intelectuais 

a ele misturados, resta o sentimento forte, e este não é capaz de garantir, 

para o conhecimento, nada além de si mesmo, tal como a crença forte 

prova apenas a sua força, não a verdade daquilo que se crê
25

. 

Através do que pode ser chamado de uma “ontologia das forças”, tudo o que há 

é entendido como forças em relação. 

Gilles Deleuze, interpretando Nietzsche, acentua o caráter dado a ele ao vir-a-ser 

que é a existência: forças que se apropriam das coisas, a vida como interpretação em função 

mesmo do jogo de relação histórico das forças: 

Jamais encontraremos o sentido de alguma coisa (fenômeno humano, 

biológico ou até mesmo físico) se não sabemos qual é a força que se 

apropria da coisa, que a explora, que dela se apodera ou nela se exprime. 

Um fenômeno não é uma aparência, nem mesmo uma aparição, mas um 

signo, um sintoma que encontra seu sentido numa força atual. A filosofia 

inteira é uma sintomatologia, uma semiologia. As ciências são um sistema 

sintomatológico e semiológico. A dualidade metafísica da aparência e da 

essência e, também, a relação científica do efeito e da causa são 

substituídas por Nietzsche pela correlação entre fenômeno e sentido. Toda 

força é apropriação, dominação, exploração de uma quantidade da 

realidade. Mesmo a percepção em seus aspectos diversos é a expressão de 

forças que se apropriam da natureza. Isso quer dizer que a própria natureza 

tem uma história. A história de uma coisa é geralmente a sucessão das 

forças que dela se apoderam e a co-existência das forças que lutam para 

delas se apoderar. Um mesmo objeto, um mesmo fenômeno muda de 

sentido de acordo com a força que se apropria dele. [...] O sentido é então 

uma noção complexa. Há sempre uma pluralidade de sentidos – uma 

constelação, um complexo de sucessões, mas também de coexistências – 
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que faz da interpretação uma arte, “toda subjugação, toda dominação, 

equivale a uma interpretação nova” 
26

. 

Nota-se que qualquer “coisa” não pode ser entendida por si só, mas tão somente 

como expressão de forças. Forças no plural porque uma força não pode ser isolada das 

outras que subjuga ou que a domina. 

Quando a força se exprime como apropriação e sentido, tal expressão só pode 

ser entendida em relação à força dominada. Uma força não aniquila sua contrária, mas está 

com ela em relação de tensão, tensão esta que integra sua própria expressão. 

É nesse sentido que “teoria” e “prática” não se diferenciam em essência, já que 

“pensamentos são ações” 
27

. Não são diferentes em essência, mas em função das relações 

diferenciais de forças que cada qual em seu contexto suscita. Aliás, sob esse prisma, tudo se 

diferencia, não existindo mesmo, a rigor, qualquer “algo” (igual a si mesmo – com base no 

princípio da identidade – independente e separado de outros “algos” ou “coisas”
28

). 

Esse caráter mutante da existência é mais bem descrito por Henri Bergson nesse 

excerto esclarecedor: 

Constato de início que passo de um estado para outro. Tenho calor ou 

tenho frio, estou alegre ou estou triste [...]. Sensações, sentimentos, 

volições, representações, eis as modificações entre as quais a minha 

existência se reparte e que a colorem sucessivamente. Mudo, portanto, 

incessantemente. Mas isso é dizer muito pouco. A mudança é bem mais 

radical do que se poderia pensar à primeira vista [...]. Com efeito, falo de 

cada um de meus estados como se ele formasse um bloco. Digo que mudo, 

é verdade, mas a mudança parece-me residir na passagem de um estado ao 

estado seguinte: com relação a cada estado, tomado em separado, quero 

crer que permanece o mesmo durante todo o tempo em que ocorre. No 

entanto, um leve esforço de atenção revelar-me-ia que não há afecção, não 

há representação, não há volição que não se modifique a todo instante; caso 

um estado de alma cessasse de variar, sua duração deixaria de fluir
29

. 
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Ademais, pelo fato de Nietzsche rejeitar qualquer distinção entre “aparência” e 

“essência”, não seria satisfatório interpretar a perspectiva da vida como vontade de potência 

com dogmatismo, até porque a distinção entre dogmatismo e relativismo fica prejudicada. 

Se por um lado a filosofia de Nietzsche tem um aspecto relativista, sendo-lhe 

atribuído o caráter de perspectivista, por outro pretende chegar ao absoluto, ou melhor, se 

instalar nele e afirmá-lo. 

 Não mais o absoluto de uma verdade dogmática, situada em outro plano. Nem 

mesmo algo a que se tem de aspirar, ou que se pode chegar por um caminho ou método. Mas 

o absoluto do vir-a-ser que não pode ser mais nem menos do que já é
30

. 

 

 

1.2.1.1 Uma interpretação da “exterioridade” como pressuposto da reatividade 

 

 

Dessas considerações já se pode antever que o niilismo é permeado, também 

(mas não somente), por uma perspectiva da existência de uma “exterioridade”, “um não-eu”, 

um “fora” supostamente independente da existência. 

Como nada pode ficar fora da existência e tudo é vontade de potência (jogo de 

forças) então o niilismo sob esse prisma não é um nada de vontade – uma vez que isso é 

impossível – mas uma vontade de nada. 

 Já o niilismo como enfraquecimento, como citado linhas acima nas três formas 

descritas por Nietzsche, é a tomada de consciência dessa aspiração ao nada. 

Outro aspecto importante que se depreende das considerações anteriores: se a 
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existência é, em primeiro plano, ação das forças, as forças que em segundo plano querem 

negá-las ou “adaptá-las” se consubstanciam numa re-ação: 

Dou ênfase a esse ponto de vista capital do método histórico, tanto mais 

porque vai de encontro ao gosto e aos instintos agora dominantes, que 

antes se conciliaram até mesmo com a contingência absoluta, com a 

mecânica absurdidade de todo o acontecer, do que com a teoria de uma 

vontade de poder operante em todo acontecer. A idiossincrasia democrática 

contra tudo o que domina e quer dominar, o moderno misarquismo 

(forjando uma palavra feia para uma coisa feia) de tal modo se transformou 

e se mascarou no que é espiritual, espiritualíssimo, que hoje passo a passo 

penetra , pode penetrar, nas mais rigorosas e aparentemente mais objetivas 

ciências; me parece mesmo que já se apossou de toda a fisiologia e teoria 

da vida, com prejuízo dela, já se entende, ao lhe retirar uma noção 

fundamental, a de atividade. Sob influência dessa idiossincrasia, colocou-

se em primeiro plano a “adaptação”, ou seja, uma atividade de segunda 

ordem [mas ainda sim uma atividade, mencione-se], uma reatividade; 

chegou-se mesmo a definir a vida como uma adaptação interna, cada vez 

mais apropriada, a circunstâncias externas (Hebert Spencer). Mas com isto 

se desconhece a essência da vida, a sua vontade de poder; com isto não se 

percebe a primazia fundamental das forças espontâneas, agressivas, 

expansivas, criadoras de novas formas, interpretações e direções, forças 

cuja ação necessariamente precede a “adaptação”; com isto se nega, no 

próprio organismo, o papel dominante dos mais altos funcionários, aqueles 

nos quais a vontade de vida aparece ativa e conformadora. Recorde-se o 

que Huxley criticou em Spencer – o seu “niilismo administrativo”: mas 

trata-se de bem mais que de mera “administração” 
31

. 

A re-ação como se vê, é dependente da perspectiva da “exterioridade” – o que 

facilmente se infere da visão de Spencer da vida como adaptação no excerto acima -, pois 

divide a existência em duas (mas como já se viu sob outro aspecto isso é impossível). Essa 

separação fictícia (porém paradoxalmente real, já que efetivamente é experienciada), que 

pode aparecer sob a distinção de um “eu” e um “outro”, é pressuposto do ressentimento 

característico das forças re-ativas. 

Ilustrativo nesse ponto é pensar sobre a vingança. Ela pressupõe a exterioridade 

de um “eu” e um “outro”. Um “outro” sobre o qual tem que se reagir em virtude de um dano 

causado a “si”. O “eu” se ressente com o “outro” enquanto não prejudicá-lo 

satisfatoriamente. Importante ressaltar, no entanto, que o ressentimento só vai até o 

momento em que se opõe à atividade, até aonde resiste ao ato vingativo. 
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Deleuze, discorrendo sobre a reatividade em Nietzsche, liga-a diretamente à 

consciência. Esta, que em primeiro plano distingue um “si” de um “outro”, é, como tudo, 

expressão de forças, e além de ser definida pela “exterioridade”, em termos de valor se 

configura como inferioridade. 

A consciência tanto em Nietzsche como em Spinoza e Freud é apenas uma 

pequena parte da existência. Não uma parte separada, mas integrante de uma pluralidade 

com a qual se relaciona. Em Spinoza o atributo pensamento engloba a consciência, uma vez 

que não se reduz a ela. 

A Ética de Spinoza pode ser esclarecedora nesse aspecto. Para o filósofo 

holandês, quando se imagina (imaginação porque relativa ao primeiro gênero de 

conhecimento, o mais precário e confuso de todos) que a causa de um afeto é algo de 

“exterior”, o corpo padece e é submetido a uma paixão.  

A paixão em Spinoza difere da ação, esta correlata ao que ele chama 

conhecimento de ideias adequadas: 

Digo que agimos quando, em nós ou fora de nós, sucede algo de que somos 

a causa adequada, isto é [...], quando de nossa natureza se segue, em nós ou 

fora de nós, algo que pode ser compreendido clara e distintamente por ela 

só. Digo, ao contrário, que padecemos quando, em nós, sucede algo, ou 

quando de nossa natureza se segue algo de que não somos causa senão 

parcial
32

. 

E a causa adequada de tudo para o holandês é a natureza, ou Deus, ou a 

substância absolutamente infinita que é a própria existência. Não algo que lhe exterior, mas 

que lhe é imanente, porque Deus (sive natura) é causa de si do mesmo modo que é causa de 

todas as coisas. E Deus não é algo que está “fora” de nós, mas a existência mesma
33

. 
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Em suma, quando amamos - por exemplo, pela definição do afeto amor em 

Spinoza -, nos tornarmos alegres (nossa potência de agir aumenta) imaginando que a causa 

dessa alegria é algo que nos é exterior. Por isso o amor, tanto quanto o ódio – tristeza aliada 

à ideia de uma causa exterior –, é uma paixão por via da “exterioridade”. 

A paixão é inferior axiologicamente porque pressupõe a concepção de uma 

“exterioridade” como causa do que nos afeta, pois essa noção de que somos causa parcial 

das coisas nos torna escravos das coisas que nos rodeiam (a noção de que somos rodeados 

pelo exterior aí pressuposta). Daí Spinoza dizer que o homem de paixões se assemelha ao 

mar que se movimenta de acordo com as disposições do vento
34

. 

Muito embora nos tornemos alegres por um afeto que aumenta nossa potência de 

agir, ainda assim padecemos porque imaginamos a causa da alegria como algo que nos é 

exterior e de que somos apenas causa parcial. 

Dessa forma se torna compreensível a relação entre consciência, exterioridade, 

inferioridade e reatividade. Do mesmo modo que se relacionam a compreensão da existência 

como unidade plural ou pluralidade una, ausência de distinção exterior-interior, 

superioridade e atividade. 

Clemént Rosset em sua Lógica do Pior tentou reunir características peculiares 

dos filósofos chamados trágicos, incluindo na lista Montaigne, Pascal e o trágico por 

excelência: Nietzsche. Considerou como característica de uma filosofia não-trágica (as que 

querem encontrar uma “solução” para o mundo querendo negar-lhe o caráter problemático) a 

noção de exterioridade, identificando na filosofia trágica uma interioridade que englobaria 

tudo: 

Se a exterioridade designa o não-trágico, a ideia de interioridade basta 

talvez, em contrapartida, para designar o campo específico do trágico, 

assim com as ligações que unem a tragédia grega às perspectivas modernas 

abertas pela psicanálise. Situar a fonte do horror, não alhures, mas em si 

mesmo, é um programa comum a Sófocles e a Freud: mesma recusa de 

uma força exterior que viria oprimir o homem, mesma descoberta de uma 

força interior ao homem bastando para descrever a totalidade das suas 

desgraças – pelo menos suas desgraças “psicológicas”. Nada mais trágico, 

nada mais terrificante para o homem do que aquilo que provém de sua 

própria profundeza. Nada mais estranho, mais desconhecido: aqui, nesse 

horror primeiro ante si mesmo, se origina aquilo que Freud descreveu sob o 

nome de “recalcamento”. A ideia de que o que está mais próximo é 
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também o que está mais longe, o mais conhecido é o mais desconhecido, o 

mais familiar o mais estranho
35

. 

A relação entre exterioridade e uma moral transcendente também é umbilical, já 

que o homem quando julga as condutas moralmente se vê como dividuum, não como 

individuum: 

A moral como autodivisão do homem. – Um bom autor, que realmente põe 

o coração no seu tema, desejará que alguém apareça e o anule, que 

exponha o mesmo tema de modo mais claro e responda inteiramente as 

questões nele contidas. A jovem apaixonada pretende que a devota 

fidelidade de seu amor seja testada pela infidelidade do amado. O soldado 

deseja cair no campo de batalha por sua pátria vitoriosa: pois na vitória de 

sua pátria também triunfa seu maior desejo. A mãe dá ao filho aquilo de 

que ela mesma se priva, o sono, a melhor comida, às vezes sua saúde, sua 

fortuna. – Mas serão todos esses estados altruístas? Serão milagres esses 

atos da moral, já que, na expressão de Schopenhauer, são “impossíveis e 

contudo reais”? Não está claro que em todos esses casos o homem tem 

mais amor a algo de si, um pensamento, um anseio, um produto, do que a 

algo diferente de si, e que ele então divide seu ser, sacrificando uma parte à 

outra? Será algo essencialmente distinto, quando um homem cabeça-dura 

diz: “Prefiro ser morto com um tiro a me afastar um passo do caminho 

desse homem”? – A inclinação por algo (desejo, impulso, anseio) está 

presente em todos os casos mencionados; ceder a ela, com todas as 

conseqüências, não é, em todo caso, “altruísta”. Na moral o homem não 

trata a si mesmo como individuum, mas como dividuum
36

. 

Vale ressaltar, por fim, que a reatividade é pressuposta de toda atitude de 

conservação e adaptação e não algo de negativo “em si”, posto que fundamental à vida. As 

forças conservativas (ou reativas), em oposição às forças ativas, são o que perfazem a noção 

do senso comum de Estado, de direito e também a da moral que buscam, sobretudo, a 

autoconservação, seja da sociedade, seja do homem. E autoconservação só se entende 

através do prisma da exterioridade, como proteção dos homens contra eles mesmos (veja-se 

a máxima de Hobbes “o homem é lobo do próprio homem” no limiar do surgimento do 

Estado Moderno, bem como do monopólio estatal da produção jurídica). 

A reatividade faz parte da vida e é necessária a sua conservação. A crítica de 

Nietzsche, assim, pode ser compreendida como oposição ao privilégio de uma perspectiva 

da reatividade a qual opera uma absolutização da “exterioridade”, e uma advocacia pela 
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prevalência das forças ativas. 

Ao longo de seus escritos essa oposição se transforma, também, numa apologia a 

uma sociedade hierárquica e há quem diga que Nietzsche é um filósofo totus politicus, de 

maneira que todo o seu pensamento seria voltado para implantar na realidade uma sociedade 

aristocrática, o que é um exagero, pois acaba por tentar dogmatizar uma interpretação 

histórica do autor, que é válida, mas não esgota outras interpretações.
37

  

Interpretação mais razoável, longe de querer pregar uma “inocência” na 

virulência nietzschiana em relação aos valores cristão e democráticos, é entender a inversão 

dos valores ao longo dos escritos de Nietzsche como sua proposta de destruição e 

desvalorização do que se entende como o que prejudica a vida, enfim, valores que voltam a 

vida contra ela própria. Quem enxerga Nietzsche sob o prisma da “culpa” ou da “inocência” 

utiliza contra ele a própria psicologia criticada ao longo dos seus escritos. 

Ademais, qualquer idealismo e utopia são condenados pelo alemão como 

tentativa da criação de “um céu na terra”. Tal criação teria como pressuposto um terrível 

ressentimento para com o devir, coisa que, como já se viu, é alvo de pesadas críticas do 

filósofo. Portanto, a apologia à aristocracia e à sociedade hierárquica faz parte de seu projeto 

de inversão dos valores e seria contraditório com as suas concepções se ela fosse 

considerada como um ideal a ser alcançado da mesma maneira que qualquer ideal de 

melhoramento do mundo até hoje existente.  

Ora, se encontramos nos escritos de Nietzsche alusões à eugenia, à eliminação 

dos mais fracos em prol dos fortes e à exaltação da escravidão como pressuposto de uma 

cultura de nobreza, o nosso próprio choque com essas argumentações são a maior prova que 

Nietzsche poderia nos dar dos valores, ou melhor, das forças dos inveterados valores que 

estão em nós e que são submetidos às suas “marteladas”. 

Contudo, uma discussão profunda sobre “como interpretar” a filosofia de 

Nietzsche culminaria na perda de foco da presente dissertação, pelo que se prefere encerrar 

por aqui os possíveis desdobramentos sobre o assunto. 

Tendo compreendido as noções de atividade e reatividade como relacionadas 
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também ao niilismo, têm-se elementos necessários para discorrermos sobre a tipologia do 

niilismo em Nietzsche. 

 

 

1.2.2 A tipologia do niilismo 

 

 

Foi visto linhas acima que Nietzsche tentou definir já em seus escritos finais as 

formas nas quais o niilismo se manifesta. 

O niilismo como fraqueza e ausência de valor tem como anterior lógico uma 

valorização numa quimera, ou que no advento de tal fraqueza passa a se considerar como 

quimera após sua desvalorização. 

As quimeras são didaticamente enumeradas: as crenças na finalidade, na 

unidade e na verdade. 

Não é difícil relacionar essa desvalorização ocorrente tanto no pensamento como 

na vida em geral com o último processo de secularização do Ocidente, que se manifesta 

precipuamente através da dessacralização dos valores outrora superiores. 

Considerado isso se pode chegar à seguinte conclusão: a desvalorização e o 

sentimento de ausência e de fraqueza apenas se dão em virtude, ainda, do valor que se 

confere às categorias que antes eram valorizadas. 

A antiga crença ainda apresenta seus resquícios e acaba por ser a real causadora 

do niilismo. Ela é chamada por Nietzsche de categorias da razão: 

Suposto que tenhamos conhecido em que medida o mundo não pode mais 

ser interpretado com essas três categorias, e que depois dessa compreensão 

o mundo começa a se tornar sem valor para nós: temos então de perguntar, 

de onde provém nossa crença nessas três categorias, - ensaiemos se não é 

possível retirar a elas a crença! Depois que desvaloramos essas três 

categorias, a demonstração de sua inaplicabilidade ao todo não é mais 

nenhum fundamento para desvalorarmos o todo.[...] Resultado: A crença 

nas categorias da razão é a causa do niilismo, - medimos o valor do 

mundo por categorias, que se referem a um mundo puramente fictício. [...] 

Resultado final: todos os valores com o quais até agora procuramos tornar 

o mundo estimável para nós e afinal, justamente com eles, o desvaloramos, 

quando eles se demonstram inaplicáveis – todos esses valores são, do ponto 

de vista psicológico, resultados de determinadas perspectivas de utilidade 

para a manutenção e intensificação de formações humanas de dominação: e 

apenas falsamente projetados na essência das coisas. É sempre a 
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hiperbólica ingenuidade do homem: colocar a si mesmo como sentido e 

medida de valor das coisas
38

.   

Percebe-se, então, como se relaciona o niilismo com a reatividade como força de 

conservação. As “perspectivas de utilidade para manutenção e intensificação de formações 

humanas de dominação” foram a força legitimadora da autoconservação do homem na 

medida da valorização dessas crenças. 

Importante atentar que essas perspectivas de utilidade não se configuram numa 

“ideologia” que encobriria a verdade. Mas essa afirmação de que aqueles valores eram 

“apenas” perspectivas de utilidade tem por condição de possibilidade a sua própria 

desvalorização, ou o niilismo. 

Nessa perspectiva, a história da conservação humana pode ser descrita em 

termos simples: Deus justificava o direito, a política e a vida em geral tendo dado lugar ao 

Homem após a sua “queda” (para aludir a reflexão de Nelson Saldanha vista linhas acima). 

Num contexto de desvalorização do homem abstrato ainda não consolidado, 

tendo em vista a voga ainda de Direitos do Homem, o próprio direito e a própria política 

passam a justificarem-se a si mesmas por meio do procedimento a eles imanente
39

. 

Enfim, apesar da desvalorização, da reação contra os valores superiores e a 

despeito do niilismo, a reatividade ainda se impõe como visão predominante de mundo. A 

reação ainda pressupõe o próprio niilismo, uma vez que o vazio só é sentido pelo fato de que 

“uma interpretação sucumbiu, mas porque ela valia como a interpretação, parece como se 

não houvesse nenhum sentido na existência, como se tudo fosse em vão” 
40

. 

Uma digressão sobre a moral: a moral do ressentimento como qualificação da 

moral cristã em Nietzsche é o pano de fundo dessa reatividade (vimos a sua relação com a 

“exterioridade”) que divide o mundo e acredita ter um direito absoluto sobre o agressor. A 

visão de que quem agride é “mal” é própria daqueles que negam a si próprios em primeiro 

plano (através da “separação de si”) para se afirmarem apenas em segundo plano como 

detentores de um “direito”.  

Não é demais ressaltar que a “não separação de si” não se confunde com um 
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solipsismo, um “eu” encerrado em si mesmo, já que o “eu” como consciência pressupõe um 

“outro” e não corresponde a toda a existência, como já foi argumentado acima ao discorrer 

sobre a vontade de poder. Se o oprimido perde o direito ao desprezo do agressor, entra em 

desespero
41

, e o desespero é ser tomado pela perspectiva de que ele está “no mesmo chão” 

do agressor, ou seja, a vontade de poder. Interpretando Nietzsche pode se concluir que, por 

via da moral, a superioridade do agredido, do pobre, do fraco, do oprimido e do escravo só é 

conseguida através da negatividade geradora da “exterioridade”. 

Nietzsche ainda reflete sobre um estágio de letargia total, a absolutização da 

posição segundo a qual a vida não tem mais sentido, a qual nomeia de niilismo passivo, que 

aparece “como sinal de fraqueza: a força do espírito poder estar cansada, esgotada, de 

maneira que as metas e os valores até hoje existentes são inadequados, não encontrando 

mais crédito [...]”. 

Mas o niilismo não é uma lamentação. Aliás, ele é perfeitamente desejável para 

uma filosofia que deseja afirmar a vida em todos os seus aspectos, principalmente e 

inclusive aqueles ditos problemáticos – posto que negligenciados até então – uma vez que a 

filosofia ocidental se pautou, sobretudo, pela resolução do homem e a resolução da vida, 

desde Sócrates. Mas para Nietzsche a atitude de correção do mundo, enfim, de encontrar 

nele primeiramente erros que devam ser corrigidos é o primeiro sintoma de decadência do 

mundo ocidental
42

. 

O niilismo é desejável porque da completa desvalorização de tudo que já 

fundamentou o mundo até então – bem como da completa negação desses próprios 

fundamentos – é que pode surgir a completa afirmação, daí Nietzsche elaborar o conceito de 

niilismo ativo, que pode ser interpretado como o ponto de convergência de toda a sua 

filosofia. 

E é dessa maneira que o alemão concebe esse niilismo: o niilismo ativo como 

ambiguidade: 

Ele é ambíguo: 

Nihilismo como sinal de poderio potenciado do espírito: um nihilismo 

ativo. [...] Ele pode ser um sinal de vigor: a força do espírito pode ter 
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crescido tanto que as metas até hoje existentes (“convicções”, artigos de fé) 

são lhe inadequadas[...] - uma crença costuma expressar a coerção de 

condições existenciais, uma subordinação à autoridade de relações sob as 

quais um ente se desenvolve, cresce, ganha poder. [A crença em um Deus 

como forma de ganhar poder, por exemplo.][...]Por outro lado um sinal de 

potência insuficiente para se colocar novamente uma meta, um por quê? 

Uma crença. [...] o seu maximum de força relativa ele alcança como força 

violenta da destruição: como nihilismo ativo. A sua antítese seria o 

nihilismo cansado, que não agride mais: a sua mais famosa forma, o 

budismo: como nihilismo mais passivo[...]O nihilismo representa uma 

patológica fase intermediária (patológica é a enorme generalização, a 

conclusão de que nada tem sentido): seja porque as forças produtivas ainda 

não estão suficientemente fortes, seja porque a décadence ainda vacila e os 

meios de curá-la ainda não foram descobertos
43

. 

A ambiguidade do niilismo ativo é a necessidade de uma destruição completa 

para se chegar a uma afirmação alegre da vida em todos os seus aspectos: 

[...] Meu novo caminho para o “sim”[...] Minha nova concepção do 

pessimismo como busca voluntária dos lados terríveis e problemáticos da 

existência[...]. Quanta <<verdade>> suporta, sustenta e ousa um 

espírito?”Questão do seu vigor: Tal pessimismo poderia desembocar na 

forma de uma afirmação dionisíaca do mundo como ele é: até o desejo de 

seu absoluto retorno e sua eternidade: com o que surgiria um novo ideal de 

filosofia e de sensibilidade.[...] Entender os aspectos até agora renegados 

da existência não apenas como necessários, mas como desejáveis; e não 

apenas desejáveis em vista dos aspectos até agora afirmados(digamos 

como seu complemento e condição prévia), porém por causa deles mesmos 

como os aspectos existenciais mais poderosos, fecundos, verdadeiros, nos 

quais a sua vontade se manifesta do modo mais nítido
44

. 

O niilismo ativo encontra seu ponto culminante com o pensamento do eterno 

retorno, princípio ético cuja máxima assim dispõe: “viver de tal modo que tenhas de desejar 

viver outra vez, é a tarefa, - pois assim será em todo caso” 
45

. 

A suprema afirmação se dá com um “sim” a tudo que já passou e a tudo que 

passará através do instante que é o vir-a-ser, pela pressuposição de que tudo retornará 

eternamente. O pensamento do eterno retorno tem sua primeira aparição explícita nos 

escritos de Nietzsche em A Gaia Ciência, através de um aforismo alegórico onde Nietzsche 
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fala pela boca de um demônio: 

[...] E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais 

solitária solidão e te dissesse: “Esta vida, assim como tu a vives agora e 

como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes; e 

não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e 

suspiro e tudo o que há de indizivelmente pequeno e de grande em tua vida 

há de retornar, e tudo na mesma ordem e sequencia – e do mesmo modo 

esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e eu 

próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez – e 

tu com ela, poeirinha da poeira!” – Não te lançarias ao chão e rangerias os 

dentes e almadiçoarias o demônio que te falasse assim? Ou viveste alguma 

vez um instante descomunal, em que lhe responderias: “Tu é um deus, e 

nunca ouvi nada mais divino!” Se esse pensamento adquirisse poder sobre 

ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse; a pergunta, 

diante de tudo e cada coisa: “Quero isto ainda uma vez e ainda inúmeras 

vezes?” pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu agir! Ou então, 

como terias de ficar de bem contigo mesmo e com a vida, para não desejar 

nada mais do que essa última, eterna confirmação e chancela? [...]
46

. 

Em suma, niiilismo ativo como negação de todos os fundamentos não para 

substituí-los por novas crenças, novos “aléns” - seja no céu, seja na terra – mas para afirmar 

a existência tal como ela se apresenta com todos os seus detalhes, alegrias e sofrimentos 

como se ela fosse retornar eternamente, ou melhor, com a certeza de que ela irá retornar 

eternamente. Daí se depreende com qual disposição de espírito se pode albergar essa ideia e 

quão terrível ela seria para aquele cuja vida não tem mais valor, ou, para ser mais exato, cuja 

vida desvalorizou por completo a si própria.  

 

 

1.2.3 Digressão sobre arte, filosofia e ciência em Nietzsche 

 

 

Eis que a filosofia de Nietzsche se coaduna muito mais com a arte do que com a 

ciência. O artista como mentiroso afirmador em contraposição ao cientista ou filósofo que 

busca o verdadeiro: 

O filósofo do conhecimento trágico. Ele domina o instinto desenfreado do 

saber, mas não por uma nova metafísica. Não estabelece nenhuma nova 

crença. Sente tragicamente que o terreno da metafísica lhe é retirado e não 
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pode, no entanto, se satisfazer com o turbilhão emaranhado das ciências. 

Trabalha na edificação de uma vida nova: restitui os direitos à arte. [...] O 

filósofo do conhecimento desesperado é levado a uma ciência cega: o saber 

a qualquer custo. [...] Para o filósofo trágico se realiza a imagem da 

metafísica segundo a qual tudo o que compete à metafísica aparece como 

sendo apenas antropomórfico. Não é um cético. [...] Aqui é necessário criar 

um conceito: pois o ceticismo não é o objetivo. O instinto do 

conhecimento, chegado a seus limites, volta-se contra si mesmo para 

chegar à crítica do saber. O conhecimento a serviço da melhor forma de 

vida. Deve-se querer mesmo a ilusão – é nisso que está o trágico
47

. 

A ilusão a que alude Nietzsche não é aquela ilusão que se descobre quimera com 

o advento do niilismo. Nem mesmo é uma ilusão criada para “fugir” de uma realidade 

terrível. Mas ilusão para afirmar mesmo essa terribilidade.  

Aliás, aludir à ilusão também faz parte do jogo irônico de Nietzsche para 

rechaçar os adoradores da verdade. Nietzsche reflete sobre o valor moral da verdade como 

bem supremo, o nomeando de vontade de verdade. E se a verdade num mundo de “ilusão” 

ou de “aparência” só é raramente encontrada – isso tanto na filosofia como na ciência - então 

o que está pressuposto nesse valor da verdade é uma desvalorização da mentira e da 

aparência, em suma, uma desvalorização do que é a própria fenomenologia da vida em sua 

espontaneidade. Daí que Nietzsche vai preferir a mentira potencializadora da vida em 

contraposição à verdade depreciadora: 

[...] a nossa inclinação básica é afirmar que os juízos mais falsos[...] nos 

são os mais indispensáveis, que, sem permitir a vigência das ficções 

lógicas, sem medir a realidade com o mundo puramente inventado do 

absoluto, do igual a si mesmo, o homem não poderia viver – que renunciar 

ao juízos falsos equivale a renunciar à vida, negar a vida. Reconhecer a 

inverdade como condição de vida: isto significa, sem dúvida, enfrentar de 

maneira mais perigosa os habituais sentimentos de valor; e uma filosofia 

que se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por isso, além do bem e do mal
48

.  

Ilusão artística da boa consciência, ilusão potencializadora da vida em 

contraposição a uma verdade que deprecia a vida, que diminui a potência. A tragédia como 

celebração da vida em seus aspectos problemáticos. Não problemáticos sobre o prisma da 

reatividade e da moralidade, mas o terror por si mesmo como integrante da vida. 

 No entanto, e isso é de suma importância trazer à baila, Nietzsche não 

                                                 

47
 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O livro do filósofo. Trad. de Antônio Carlos Braga. São Paulo: Escala. 

2007,  p. 20. 
48

 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad. de 

Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 11. 



37 
 

 

 

 

desqualifica a ciência, mas afirma que a filosofia deve ter o condão de conter os seus 

excessos: 

Não se trata de um aniquilamento da ciência, mas de seu domínio. Em 

todos os seus fins, e em todos os seus métodos, ela depende, para dizer a 

verdade, inteiramente de ponto de vistas filosóficos, o que ela facilmente 

esquece. Mas a filosofia dominante deve também levar em consideração o 

problema de saber até que ponto a ciência pode se desenvolver: ela deve 

determinar o valor
49

. 

Portanto, para o filósofo alemão, a ciência é mal vista quando se torna tão 

especializada que não consiga enxergar o seu entorno, já que “o instinto do conhecimento 

sem discernimento é semelhante ao instinto sexual cego – sinal de baixeza!” 
50

. Além disso, 

afirma ser prova dos efeitos “barbarizantes” das ciências o fato de que “elas se perdem 

facilmente a serviço dos “interesses práticos” 
51

. 

Relevante, dessa forma, a ideia nietszcheana segundo a qual o conhecimento 

deva estar a serviço da melhor forma de vida.  

Como se procurará demonstrar, a perspectiva do direito como ordem e 

hermenêutica elaborada por Nelson Saldanha pode ser interpretada como observadora desse 

requisito, precipuamente por enxergar o direito em conexão com a vida: a ordem produto da 

interpretação como vida e a interpretação como produção da ordem que é própria atividade 

vital; ordem e hermenêutica se distinguindo apenas formalmente como dois aspectos vitais 

intrinsecamente conectados. 

Ordem e hermenêutica como visão ampla e pluridisciplinar do direito em 

conexão com a história, possível de ser interpretada como uma filosofia do direito sob a 

perspectiva da atividade no sentido nietzscheano aludido alhures. 
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1.2.4 Os niilismos de Nietzsche segundo Gilles Deleuze em conexão com a secularização 

no Ocidente 

 

 

Deleuze tem uma interpretação peculiar da obra de Nietzsche. Se esta se 

caracteriza pela escrita em aforismo, em poesia e através de alegorias, o filósofo francês 

consegue enxergar em Nietzsche conceitos muito precisos que dão o tom de suas reflexões 

sobre a vontade de poder e o niilismo. 

Dentre as várias interpretações do tema do niilismo na obra de Nietzsche, a 

escolha por discorrer sobre a interpretação de Deleuze se deve justamente a essa precisão 

terminológica. É justamente em função dessa terminologia, esparsa nos escritos 

nietzscheanos, que Deleuze vai caracterizar ou tipificar os niilismos segundo a sua 

perspectiva do conceito de vontade de poder, forças ativas, forças reativas, vontade de nada, 

negação e afirmação. 

Através da compreensão dessa terminologia será possível justificar o escopo 

dessa dissertação: identificar no pensamento jurídico que concebe o direito como ordem e 

hermenêutica uma filosofia ativa que tem o condão de lidar positivamente com o problema 

da crise contemporânea provinda da secularização. 

Cabe-nos antes de adentrar na tipologia estabelecida por Deleuze delinear como 

ele compreende esses conceitos em relação. 

Linhas acima foi definida a vontade de poder nas palavras do próprio Nietzsche, 

expressão que pode ser resumida da seguinte maneira: vida compreendida na imanência de 

seu vir-a-ser como um jogo de forças em relação, sendo tudo o que há na existência 

expressão dessas forças, sendo as forças quantidades finitas que interpretam e dão um 

sentido às coisas. 

Para Deleuze se faz importante distinguir formalmente vontade de poder e 

forças, que podem ser qualificadas como ativas e reativas. 

Essa distinção formal ou qualitativa é reflexo da tentativa de superação da 

dicotomia do um e do múltiplo e se assemelha com a diferenciação spinozista que separa 

substância, atributo e modos em conceitos, mas os admite como integrantes de uma mesma 

realidade. 

Aliás, como se verá, Saldanha se utiliza da distinção formal para compreensão 
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do direito como ordem e hermenêutica, dois termos que se integram e se interpenetram, não 

podendo ser imaginados como distintos quantitativamente ou extensivamente. 

Deleuze identifica na vontade de poder o elemento genealógico da força, 

podendo ser destrinçado em diferencial e genético: “a vontade de poder é o elemento 

diferencial das forças, isto é, o elemento de produção da diferença de quantidade entre duas 

ou várias forças que se supõe em relação” 
52

. No que tange ao caráter genético, a vontade de 

poder é “o elemento de produção da qualidade que cabe a cada força nessa relação” 
53

·. 

Observa-se, portanto, que a vontade de poder é produção. Isso quer dizer 

primeiramente que a vida é geração, criação de forças e ao mesmo tempo revestimento de 

quantidades e qualidades efetivas – sentidas
54

, experienciadas - de forças. Mas, ao mesmo 

tempo, a vida como vontade de poder só pode ser separada das forças terminologicamente. 

Outra característica da qual a vontade de poder não se furta é o acaso. O acaso é 

integrante da vontade de poder porque sem ele ela não teria “nem plasticidade nem 

metamorfose” 
55

. 

O acaso também tem um sentido específico e é entendido como relacionamento 

das forças. Seu relacionamento, portanto, não é pré-determinado, e nunca já é “dado”. As 

forças se relacionam a todo o momento, portanto, através do acaso e estas só podem ser 

entendidas como acrescentando a vontade de poder - como seu princípio determinante - 

dessa maneira. 

As forças se diferenciam através de dois aspectos. Primeiramente, no que tange à 

quantidade de forças em relação, podem ser consideradas como dominantes ou dominadas.  

Em segundo lugar, em relação à sua qualidade, as forças podem ser consideradas 

como ativas e reativas respectivamente às quantidades. 

Desde já se observa uma característica importante para a presente reflexão: 

existe vontade de poder tanto nas forças dominantes ou ativas quanto nas forças dominadas 

ou reativas. Também importa observar que a quantidade de forças não são mensuráveis sem 
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a concepção de suas qualidades genéticas, já que “as forças em relação não têm uma 

quantidade sem que, ao mesmo tempo, cada uma tenha a qualidade que corresponde à sua 

diferença de quantidade como tal” 
56

. 

Portanto, só é possível medir a quantidade pela qualidade de cada uma. E a 

interpretação ocorre nesse sentido: “dado um fenômeno, um acontecimento, estimar a 

qualidade da força que lhe dá um sentido e, a partir daí, medir a relação das forças em 

presença” 
57

. Essa estimação e essa medição é a própria interpretação. Interpretação como 

ontologia das forças, já que quem interpreta é a vontade de poder. 

O último desdobramento dessa terminologia é o qualificativo da própria vontade 

de poder: ela pode ser afirmativa ou negativa. Portanto, se as forças se qualificam por 

atividade e reatividade, a vontade de poder pode ser afirmação ou negação. 

Apreciar e depreciar são expressões da vontade de poder tanto quanto ação e 

reação são expressões da força e assim como as forças reativas também são forças, a vontade 

de negar também é vontade de poder. 

Se os termos não se confundem - pelo fato mesmo de sua diferença formal - se 

faz clara a afinidade entre ação e afirmação e entre reação e negação. Essa relação em 

conexão com o tema do niilismo pode ser assim descrita: 

[...] a ação e a reação são antes meios, meios ou instrumentos da vontade 

de poder que afirma e que nega: as forças reativas, instrumentos do 

niilismo. Por outro lado ação e reação necessitam da afirmação e da 

negação como algo que as ultrapassa, mas que é necessário para que 

realizem seus próprios objetivos. Enfim, mais profundamente, a afirmação 

não é a ação, e sim o poder de se tornar ativo, o devir ativo em pessoa; a 

negação não é a simples reação, mas um devir reativo. Tudo se passa 

como se a afirmação e a negação fossem ao mesmo tempo imanentes e 

transcendentes em relação à ação e à reação; elas constituem a corrente do 

devir com a trama das forças
58

 

Vontade de poder e forças e seus qualificativos são expressões que integram a 

concepção do vir-a-ser em Nietzsche. A vontade de poder tem um sentido de princípio que é 

a um tempo imanente e transcendente às forças e pode ser considerada como uma avaliação 

da vida in totum. Se a disposição para com a vida é no sentido de sua desvalorização em 
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bloco, então se nega a vida, caso seja de uma valorização em bloco – em todos os seus 

aspectos, inclusive e, sobretudo os problemáticos, e daí o nome de uma filosofia que assim 

procede de filosofia trágica – então se afirma a vida. 

Nesse sentido, a vontade de nada, que é uma vontade negativa – embora ainda 

seja vontade de poder – se perfaz por meio e através das forças reativas. E daí que, como se 

verá, Deleuze dirá que o niilismo negativo, característico do advento do cristianismo, se 

consubstanciará na aliança da vontade de nada com as forças reativas: a crença num além é 

pressuposta da psicologia do pecado, da responsabilidade e da culpa, que interpreta todo 

agressor como mau para se afirmar como bom somente e em virtude dessa negação. 

Portanto vontade de poder, forças dominantes e dominadas, ativas e reativas, 

bem como afirmação e negação, possuem distinções formais inexpugnáveis e, no entanto, 

essa pluralidade não pode ser compreendida sem uma visão de conjunto. 

Se pudéssemos resumir a filosofia de Nietzsche dentro da terminologia de 

Deleuze, diríamos que é uma filosofia que é ela mesma expressão da vontade de poder, e, 

através do conhecimento da vida como vontade de poder, tendente a obter uma vida ativa 

por meio de sua afirmação integral. Em suma, a vida tendendo a afirmar a si própria 

ativamente. 

A falta de exemplos torna complexa essa rede de intricada de conceitos. Uma 

visualização possível seria relacionar a avaliação interpretativa inerente à vontade de poder 

com a questão da “exterioridade” aludida na seção 1.2.1.1. 

Ora, imaginar (e aí podemos fazer uma conexão com o conceito spinozista já 

aludido) conscientemente que as “coisas” rodeiam o “eu” e atribuirmos nossos sentimentos a 

essa causa “exterior” é já sintoma de passividade. É, segundo a perspectiva nietzscheana, 

ficar encerrado na perspectiva da reatividade, da escravidão. Enfim, o esquema habitual da 

consciência, de suma importância para a conservação e construção de instrumentos que 

agem no mundo, acaba por se revelar como um esquema que pressupõe desde sempre a 

reação: 

[...] Em Nietzsche, a consciência é sempre consciência de um inferior em 

relação ao superior ao qual ele se subordina ou “se incorpora”. A 

consciência nunca é consciência de si, mas consciência de um eu em 

relação ao si que não é consciente. Não é consciência do senhor, mas 

consciência do escravo em relação a um senhor que não tem que ser 

consciente. Habitualmente a consciência só aparece quando um todo quer 

subordinar-se a um todo superior... A consciência nasce em relação a um 
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ser do qual nós poderíamos ser função [...]. Este é o servilismo da 

consciência, ela atesta apenas “a formação de um corpo superior” 
59

. 

Se o mundo como coisa objetivada é considerado como “dado”, uma 

interpretação que assim avalia só age em segundo plano, ou seja, re-age. Isso porque a 

atividade é já o próprio mundo que se considera exterior, mas que assim não é considerado 

por envolver uma negação, a negação de que o “eu” não é o “mundo”, sendo-lhe 

contraposto. É por isso que em Nietzsche a perspectiva da vida como adaptação ao meio ou 

qualquer perspectiva utilitarista é pressuposta da reatividade. 

Ademais, e já se voltando para reflexão da filosofia do direito, também pode se 

considerar reativa, no sentido que até agora foi exposto, toda filosofia que enxerga um 

“objeto” jurídico tendo como pressuposição sua exterioridade, imaginando a ordem jurídica 

como conjunto de regras ou mesmo a considerando através do ponto de vista de sua 

utilidade social, como útil para a estabilização dos conflitos e mantenedora de uma paz 

social, por exemplo. 

Essa perspectiva é inferida sem desconsiderar o fato de que não se trata de 

desqualificar as filosofias mencionadas, mas analisá-las – sem as suas nuances específicas, 

mas em virtude de certos caracteres - sob os prima das forças proposto por Nietzsche. No 

entanto, esse ponto será mais bem visto em momento oportuno, quando se considerar um 

panorama geral demonstrativo dos reflexos do niilismo no pensamento jurídico. 

No momento, avulta discorrer sobre a tipologia do niilismo em Nietzsche 

segundo a interpretação de Gilles Deleuze. 

 

 

1.2.4.1 O niilismo negativo 

 

 

Deleuze enxerga três tipos de niilismo como integrantes da história do homem, 

afirmando ainda que esse processo é, para Nietzsche, “uma só e mesma história pontuada 

pelo judaísmo, o cristianismo, a reforma, o livre-pensamento, a ideologia democrática e 

socialista [...] até o último dos homens”. O “último dos homens” aqui é alusiva à tarefa da 
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filosofia nietzscheana de “superação do homem”, pressupondo uma tarefa sobre-humana a 

atitude de afirmação total da vida através do pensamento do eterno retorno, o que 

caracterizaria, como visto, o niilismo ativo. 

Mencionou-se poucas linhas acima que o niilismo negativo, segundo Deleuze, se 

perfaz através da aliança entre a vontade de nada que nega o mundo em virtude de valores 

superiores e as forças reativas dominadas, essas já compreendidas sob a perspectiva de uma 

dependência da “exterioridade”. 

O ponto de vista do niilismo negativo é historicamente o momento da 

consciência judaica e cristã. O centro de gravidade da vida é posto não na vida imanente, 

mas num “nada” que é chamado de “além” 
60

: 

[...] a depreciação, o ódio da vida em seu conjunto, acarreta uma 

glorificação da vida reativa em particular: ele os maus, os pecadores... nós 

os bons. O princípio e a conseqüência. A consciência judaica ou 

consciência do ressentimento (após a bela época dos reis de Israel) 

apresenta esses dois aspectos: o universal aparece aí como esse ódio da 

vida, o particular, como esse amor pela vida, com a condição de que ela 

seja doente e reativa
61

.  

Como visto, o universal é uma disposição para vida em geral, a sua depreciação 

em virtude de um além-mundo é nada mais nada menos do que uma negação da vida. Essa 

negação se perfaz e se perpetua com um amor reativo, um amor que possui uma dependência 

umbilical com a negação do todo. A característica da negação judaica mudará com o 

advento do cristianismo, uma vez que o ressentimento se converterá em má-consciência pela 

via da psicologia do pecado e da culpa, do pecado (ou pecados) em virtude do qual cristo 

morreu por nós. 

Deleuze expressa mortes de Deus em consonância com a história de cristo e sua 

“boa nova” (evangelho), bem como a apropriação e interpretação dada por São Paulo que 

acabou por gerar o cristianismo. 

Não é inoportuno ressaltar que a história do surgimento do cristianismo é a 

interpretação de Nietzsche dada ao fato constante, sobretudo, de O Anticristo e também de 

modo esparso ao longo de seus escritos. 
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A vontade de nada e o amor reativo são produto primeiramente da consciência 

judaica. Esta condena o Filho de Deus à morte (primeira morte de Deus). Desse modo, tal 

consciência faz tornar independente Deus, por intermédio de seu Filho, das próprias 

premissas judias
62

. Quando condena cristo à morte, o Deus unilateral judaico torna-se Deus 

universal, ou seja, uma divindade cosmopolita, “para todos”: “o Deus cristão é então o Deus 

judeu tornado cosmopolita, conclusão separada de suas premissas” 
63

. 

A segunda morte de Deus se dá precisamente com a sua morte na cruz. Se o Pai, 

Deus originário judeu, morre, o Filho refaz para nós um Deus. A terceira morte é a 

interpretação da anterior que origina o cristianismo e instaura a psicologia cristã do pecado e 

da má-consciência. 

O Jesus de São Paulo se sacrifica pelos nossos pecados e disso devem se 

conscientizar todos os crentes. Daí a genealogia de Nietzsche empreendida na Genealogia 

da Moral demonstrar o surgimento dá má-consciência em função da relação credor-devedor. 

Se em muitas civilizações antigas existe a estrutura da má-consciência por intermédio dessa 

relação com os diversos antepassados mortos figurando como credores, no cristianismo e no 

monoteísmo em geral o credor se unifica. 

E se Jesus morre, ressuscita para – na interpretação de Paulo – pregar o amor da 

vida reativa, o amor que tem como pressupostos a negação da vida como um todo em prol de 

um além e a má-consciência do devedor para com o credor que expiou nossos pecados. Com 

Paulo o Pai, Deus originário, morre no Filho e o Filho renasce no Pai, renasce como Pai. 

Ademais, cabe ressaltar que inicialmente o Deus unilateral judaico se primava 

pelo ressentimento para com o “exterior”, pela interpretação da proteção divina dos judeus 

pelo fato de serem eles o único povo eleito. Com a interpretação de São Paulo da morte de 

Jesus pelos nossos pecados o ressentimento se converte em má-consciência, aquela em 

relação ao credor que nos expiou da condenação. 

É com o niilismo negativo que se dá a voga do ascetismo predominante no 

mundo cristão. O asceta nega a vida como condição de sua afirmação. Põe a vida contra a 

vida, e só dessa maneira consegue se afirmar. Deplora as forças mais básicas e mais 

constantes, como o instinto sexual, por exemplo, para impor uma crueldade contra si próprio 
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e por intermédio disso ganhar poder no sentido de perseverar e conservar a sua existência. 

Ressalte-se mais uma vez, por oportuno, que para Nietzsche as forças reativas 

(na terminologia de Deleuze) também são atividade - mas atividade secundária - e para se 

afirmar precisam negar um “outro”, mesmo que esse outro seja “si mesmo”. Por isso que o 

alemão aduz que o negador que é o asceta está “exatamente entre as grandes potências 

conservadoras e afirmadoras da vida”. No entanto só consegue essa conservação pela 

disposição da vida contra a vida e é por isso que para Nietzsche ele é fisiologicamente 

degenerado, doente
64

. 

Essa predominância do ascetismo e da visão cristã do mundo, em relação ao 

processo de secularização – o mais recente –, é o que ainda não o deflagrou, ou seja, é a 

estabilidade da ordem, a sua não- contestabilidade. 

Na dita Idade Média, sobretudo na Alta Idade Média, a fragmentação se impõe 

sob unificação do cristianismo. A voga é a dos valores superiores, da crença no além-mundo 

que põe a transcendentalidade como regra na filosofia e também no direito. O contexto 

jurídico-político da época é descrito por Saldanha por ocasião da Reforma Gregoriana: 

A Reforma gregoriana (Gregório VII, 1073-1085) proclamou a absoluta 

superioridade papal sobre toda a cristandade, e deste modo a supremacia do clero sobre as 

estruturas leigas da sociedade. Com isto ocorreria o surgimento de um sistema jurídico 

específico, o canônico, organizado como normatização genérica abrangendo toda a Europa 

com seus diversos ordenamentos feudais e seus “reinos”, e corroborando o caráter sacro do 

Império na medida em que chancelado pela aliança com o poder da Igreja. Nesta época se 

dava, paralelamente, o aparecimento (ou o reaparecimento) da vida urbana nos territórios do 

Ocidente; mas o “Estado” propriamente dito ainda tardaria a se construir
65

. 

A partir dali se travaria uma luta entre os que defendiam ora a prevalência do 

poder temporal, ora a prevalência do poder papal, já no contexto do gradual processo de 

laicização das instituições
66

. 
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1.2.4.2 O niilismo reativo 

 

 

Para Deleuze, o niilismo reativo é o momento da consciência européia. Se as 

mortes anteriores de Deus representaram a síntese da vontade de nada com a vida reativa, 

com o niilismo reativo ocorre outra morte de Deus, agora pela ausência da vontade de nada. 

Foi visto no início um panorama do processo que imanentizou os aspectos da 

vida, tanto na filosofia quanto na política e também no direito. Essa imanentização não é 

causa, mas condição ínsita à própria ruptura com a vontade de nada. O além-mundo não faz 

mais sentido. A urbanização, o renascimento do comércio, entre outras coisas não são 

fatores ou causas, mas essa própria ruptura. Pensando rigorosamente e desconsiderando a 

noção de causa e efeito, a ruptura com a vontade de nada é coetânea desses “fatores” 

históricos. 

Portanto e primeiramente a reação contra os valores superiores no sentido 

nietzscheano deve ser compreendida como uma ruptura, uma irrupção ocorrente na própria 

vontade de poder que perdeu seu caráter de vontade de nada. E para Deleuze, a perda desse 

caráter resultou ainda na manutenção da vida reativa.  

Daí a conexão entre o niilismo reativo e o niilismo negativo. Aliás, os niilismos 

como história do homem nesse sentido não são compartimentos estanques, mas as próprias 

flutuações dos modos de vida até então.  O niilismo pode ser visto, dessa forma, como um 

fenômeno só em suas diversas manifestações e se em Nietzsche o termo toma o viés da 

desvalorização dos valores, em Deleuze se caracteriza pelas peculiaridades e formas de 

expressão da vontade de poder. 

Com essa visão de conjunto se compreende que o cristianismo continha em si a 

semente de sua própria destruição. Se o cristianismo, como disse Nietzsche, é um 

platonismo para o povo
67

, é porque fez cultivar nele a crença na verdade, a crença no mundo 

verdadeiro, além da procura pelo “correto” no mundo. 

Essa busca pela verdade acabou por encontrar no além-mundo uma mentira, e o 

cristianismo assim se converte em ateísmo. Mas o ateísmo considerado como a refutação e 

prova da inexistência de Deus é ele próprio resultado dessa cultura da verdade albergada 
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pela visão cristã. O ateísmo fervoroso como afã desmedido de provar a inexistência de Deus 

é a própria entropia do cristianismo, e, portanto, tem sua origem e condição de possibilidade 

nele. 

A reação contra os valores superiores não cai na passividade pelo fato de 

encontrar novos fundamentos para a vida. Fundamentos que “preenchem o espaço” dos 

antigos valores superiores, mas que ainda encerram o privilégio da reatividade que é o da 

moral e da ciência que separa o homem do mundo, que possibilita a pretensão, através dessa 

separação, de assenhoramento da natureza pelo homem através do conhecimento da 

“verdade” que se encontra por detrás de suas aparências. 

É o homem que ainda acredita no seu melhoramento, no progresso. Aliás, a 

melhora é ainda hoje na política brasileira termo que de tão comum já se vulgarizou nos 

slogans das campanhas políticas. Sempre se almeja mudar, melhorar, uma mudança que 

nunca chega por completo, mas que não pode parar, até porque é o motor das engrenagens 

dos discursos progressistas. E hoje todo discurso eleitoral é progressista. 

Essa visão da “conscientização” para a melhora é submetida à crítica de 

Nietzsche, já que ela acaba se tornando um “céu na terra” inalcançável. Aliás, a perspectiva 

da existência como vontade de poder desvela que essa posição acaba sendo ainda a velha 

luta da vida contra ela própria e do privilégio da reatividade que desvaloriza o atual, cuja 

máxima intensidade desemboca no desespero e na descrença, ou seja, na passividade e na 

absolutização da falta de sentido da vida: o niilismo passivo. 

Como se disse, na terminologia deleuziana a vontade de nada desaparece, mas a 

vida reativa prossegue: 

A vida reativa no lugar da vontade divina, o Homem reativo no lugar de 

Deus, o Homem-Deus e não mais o Deus-Homem, o Homem europeu. O 

homem matou Deus, mas quem matou Deus? O homem reativo, “o mais 

horrível dos homens”. A vontade divina, a vontade de nada, não tolerava 

outra vida a não [ser] a vida reativa; esta não tolera nem mais a Deus, não 

suporta a piedade de Deus, toma seu sacrifício ao pé da letra, sufoca-o na 

armadilha de sua misericórdia. Impede-o de ressuscitar, senta-se sobre a 

tampa. Não há mais correlação entre a vontade divina e a vida reativa, e 

sim deslocamento, substituição de Deus pelo homem reativo. Este é o 

quarto sentido da morte de Deus: Deus se sufoca por amor à vida reativa, 

Deus é sufocado pelo ingrato a quem muito ama
68

. 
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Sob a perspectiva da secularização é bastante óbvia a conexão entre a constante 

dessacralização e o advento do niilismo reativo. Nelson Saldanha expressa esse momento 

específico com a imagem da revolta de Lúcifer que desemboca na Queda do homem. É a 

Queda que se identifica com a reação à vontade de nada, consolidada politicamente com a 

Revolução Francesa. 

A imagem da Rebelião se coaduna com o feudalismo da Idade Média e seu 

poder fragmentado em aristocracias. A Rebelião é contra a Autoridade (incontestável) 

prevalecente nas monarquias antigas.  

No contexto histórico da Autoridade – monarquias antigas – e da Rebelião – 

aristocracias no feudalismo e monarquia absoluta na Idade Moderna – não há antagonismo 

de formas, que apesar das diferenças encerram uma imagem de estabilidade. 

A ruptura se dá com a Queda cujo regime característico é o da democracia. A 

esse respeito o seguinte excerto: 

O termo Aristocracia aparece como nome de uma forma de governo apenas 

para servir de conceito intermediário. Não há propriamente antagonismo 

entre ela e a Monarquia, antagonismo como o que ocorrerá entre ambas e a 

Democracia. Do mesmo modo a rebelião de Lúcifer não altera maiormente 

o mundo divino, antes demonstra sua permanência; mas o mundo após a 

queda de Adão (e de Eva), daí em diante visto como mundo humano (ou 

ocupado pelo homem), aparece como uma realidade inteiramente distinta 

da que existiu nos tempos iniciais, os da criação do Paraíso
69

. 

Saldanha ressalva, contudo, a monarquia constitucional inglesa como caso sui 

generis, já que é uma forma de governo já crítica, sendo, portanto, de outra natureza que 

aquela que tomava a realeza como fundante, a exemplo da monarquia absoluta francesa ao 

tempo de Luís XIV. 

A visão do estável propiciada pelas monarquias antigas, aristocracias medievais 

e as monarquias modernas, ressalvada a da época inglesa acima relatada, é rompida pela 

instabilidade característica dos regimes democráticos, malgrado a permanência de formas de 

estabilidade.  

A época democrática é identificada por Saldanha como aquela referente aos 

tempos que se iniciam com as revoluções liberais (ditas burguesas), com - inclusive 

anteriormente a essas sublevações - a afirmação das liberdades (ou dos direitos) em paralelo 
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à queda das monarquias e das aristocracias. 

Logicamente que as imagens de Saldanha não são lineares ao ponto de não 

conceber as nuances ocorrentes nos diversos pontos do Ocidente, enfim, não são simétricas 

em relação às épocas históricas, mas aparecem como analogias. O que interessa ressaltar é a 

tendência democrática que se instaurou, e que pouco a pouco foi diluindo as formas das 

antigas monarquias e das hierarquias cujas condições de possibilidade haviam desaparecido. 

Do mesmo modo nota Carl Schmitt e também Max Stirner que o poder, na 

vigência das monarquias e hierarquias era pessoal. Já durante a tendência democrática que se 

instaura passa a haver uma despersonalização do poder através de mecanismos de diluição. 

Desse modo, dirá Stirner ainda no século XIX que se os homens que eram subordinados a 

pessoas passam a se subordinar a ideias, em virtude também do igualitarismo coetâneo à 

tendência à democracia. 

Ainda sobre o fenômeno da impessoalidade do poder, avulta mencionar o 

advento da justiça impessoal, que muda da solução privada de conflitos pela submissão à 

justiça do rei para a Justiça como aparato judicial com suas repartições de competências e 

organização burocrática em ligação umbilical com o Estado. 

Aliás, Foucault alude à transformação para uma nova economia de punir a 

passagem da punição através do suplício e que se caracterizava pela represália a um dano no 

“corpo do rei” para a das prisões que punem com maior abrangência, mas em menor 

intensidade – enfim, punem menos, mas punem melhor – de acordo com a gravidade dos 

crimes cometidos. A voga da impessoalidade acabou por volatilizar o poder e fazê-lo se 

adequar aos novos contextos sociais. 

Mas, o que interessa fundamentalmente à relação que aqui se faz com o niilismo 

reativo é a afirmação de que “o que caracteriza a época das democracias é a perda dos 

fundamentos teológicos” 
70

. 

E essa perda se dá em conexão com uma profunda alteração do mundo histórico 

já que “desapareceram as condições culturais que haviam cercado as realezas antigas, ou 

seja, que davam sentido à vigência de um poder monárquico efetivo” já que o mundo 

moderno deixou de comportar as “estruturas como as que houve no Egito , na Mesopotâmia 

e na Pérsia [...] cujo funcionamento e cuja significação implicavam em um conjunto de 
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crenças e referências transcendentais específicas”
71

. 

A perda de referências tem a ver com a desvalorização dos antigos valores 

superiores, com a reação contra eles e é isso que caracteriza para o direito e para a política a 

sensação de diluição das bases que antes os sustentavam: 

O advento da “modernidade” (no sentido amplo da palavra) e da 

secularização condicionou a gradativa criação de um relativismo, que veio 

da crise das referências maiores e também da mudança de perspectiva, que 

fez a visão das coisas trasladar-se da teologia para a análise social. O que 

disse Cícero sobre Sócrates, que teria trazido a filosofia do céu para a terra, 

vale de certo modo para o processo que ocorre no Ocidente moderno: o 

homem se descobre, ou se redescobre, ao ser levado a pensar nas coisas que 

faz.[...] Dizer que o homem se descobre, se redescobre (ou se “encontra”), 

equivale a indicar uma aproximação com o relato bíblico da queda: o 

homem no estágio histórico-cultural pós-teológico se encontra referido à 

contingência, encontra-se caído, despojado de amparos transcendentais, 

entregue aos seus próprios poderes. O que significa descobrir-se em suas 

limitações
72

. 

Portanto, sob a influência da concepção teológica de mundo, as monarquias e 

aristocracias eram concebidas como ordens dadas e estáveis. Nas democracias, ao contrário, 

“tudo perece e tudo recomeça” 
73

. A solidez das monarquias verte na liquidez das 

democracias. 

E para se situar em meio às mudanças e na ausência de referências 

transcendentais, o pensamento moderno cria a ideia de progresso, que concebe o homem 

secularizado em marcha rumo a um melhoramento. O homem, portanto, concebe a si mesmo 

como um ser que progride e avança rumo a um futuro melhor. 

A tomada de consciência do homem como criador das coisas acaba por gerar 

uma miríade consequências para a vida em geral: 

Os que caíram, os mortais, é que têm o medo, a preocupação, a 

vulnerabilidade e o sofrimento. O próprio ser do homem como problema: 

pecado, expiação, luta. A queda traz a dúvida, a finitude, a paixão e o 

relativismo. O homem como “animal doente” ou “desequilibrado”. Perdeu-

se sua relação com o centro (e sua simetria com a cidade e o cosmo, que 

Platão tentou recuperar), adveio a divisão interna (angústia, esquizofrenia, 

facções).[...] A queda corta a unidade primeva e gera privações: passam a 

faltar, ao homem, as qualidades(não se sabe bem quais) que teria quando 
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totalmente identificado com o criador e com a unidade inicial
74

. 

No que tange ao pensamento a ontologia no sentido clássico de busca da verdade 

do ser (e aqui se ressalva uma ontologia em sentido bastante de verso em Heidegger) acaba 

por dar lugar à axiologia, e é aqui que Nietzsche pode ser situado historicamente, bem como 

ao relativismo ocasionado pela ênfase cada vez maio na história dos povos. 

Com a sociologia, a história e a antropologia o homem se descobre como 

dependente de fatores externos, de contextos específicos para erigir suas concepções de 

mundo. Se antes era o único “responsável” por suas atitudes, passa ao poder da imputação 

ao meio para justificação do agir. O darwinismo surge no século XIX para animalizar o 

homem e o “rebaixar” a animal dentre os animais. 

Tudo isso generaliza a sensação de crise. Se anteriormente as formas de governo 

se legitimavam pela teologia e pela tradição, a democracia retira a sua legitimidade do 

consenso e também através dos próprios procedimentos a ela inerentes, o que já foi aludido 

anteriormente a respeito da imanentização da política e do direito.  

Daí já se consegue visualizar que o Homem que “matou” Deus para se pôr em 

seu lugar parece muito precário para fazer retornar as estabilidades proporcionadas pela 

vontade de nada, pela crença num além no qual uma entidade tudo governa e tudo interfere. 

Nelson Saldanha relata, a esse respeito, que se a secularização - dessacralização 

do mundo em geral - veio a trazer uma liberdade crítica que tudo contesta e que gera um 

turbilhão de opiniões acerca dos mais diversos assuntos, deixou ainda uma sensação de 

vazio causada pela desvalorização das transcendências, incrustando no devir dos homens a 

permanente sensação de crise. 

E é a respeito dessa permanência da crise, que fragmenta e torna líquido o solo 

antes pisado, que trata a história do homem ínsita ao tema do niilismo no sentido que vem 

aqui sendo tratado. 
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1.2.4.3 O niilismo passivo 

 

 

Antes de aludimos à interpretação de Deleuze, cumpre discorrer um pouco mais 

acerca do niilismo passivo em Nietzsche. 

Nos fragmentos finais do espólio de Nietzsche, foi mencionada a forma do 

niilismo passivo como o rio em que desemboca finalmente o fenômeno niilista. A descrença 

no homem e em seu melhoramento, aliada a perda da “transcendentalidade” nos mais 

diversos aspectos da vida, gera a falta de um sentido no mundo.  

E não só isso. Acaba por tornar absoluto o sem sentido. O homem caído se 

desespera ao tomar consciência de que tudo em que acreditou não passava de quimera, 

inclusive o seu progresso. A sua languidez de espírito não o permite nem mesmo reagir 

contra esse mundo. É o ser depressivo por excelência em cujo carece a força até mesmo para 

se desfazer por si mesmo. 

Ademais, se lhe falta a força, também foi visto, é porque no fundo ainda acredita 

no que fundamentava a vida e se decepciona com a ausência da voga de tais fundamentos. A 

crença no além é transposta a um novo além na terra com as utopias democráticas e 

socialistas. O fracasso prático de governos verdadeiramente democráticos e dos socialismos 

tornados totalitarismos reforçam a desesperança no homem.  É ainda a velha reatividade, no 

sentido já destrinçado, que o move. É onde se faz o último ato da tentativa de corrigir os 

erros do mundo, proposta que encontra resquícios no racionalismo do Ocidente desde 

Sócrates, ou melhor, na sua supervalorização.   

O niilismo passivo mencionado é menos o estado atual do mundo do que a 

descrição do que leva a intensificação do privilégio da reatividade tornado extremo. A luta 

da vida contra a vida não mais move a vontade de poder em busca de algo, mas a torna fraca 

pelo cansaço. Zaratustra, inclusive denominará tal estado de espírito de “o grande cansaço”. 

Ainda falando do Zaratustra, uma passagem alegórica explicita a chegada do 

niilismo passivo. O protagonista tem a visão de um pastor sendo mordido por uma serpente 

negra e pesada e assim a descreve: 

Nunca, na verdade, vi algo semelhante ao que estava presenciando. Vi um 

jovem pastor que se contorcia, tremendo e em convulsão e uma pesada 

serpente negra pendendo-lhe da boca. [...] Quando vira eu tal repugnância e 

pálido terror num semblante? Adormecera, de certo, e a serpente se 
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introduziu na garganta dele, ali se aferrando. [...] Então me escapou o grito: 

„Morde! Morde! Arranca-lhe a cabeça! Morde!‟Assim gritava em mim 

meu espanto, meu ódio, minha repugnância, minha compaixão, todo o meu 

bem e meu mal se puseram a gritar em mim num só grito. [...] Quem é o 

pastor em cuja garganta se introduziu a serpente? Quem é o homem em 

cuja garganta se introduzira o que houver de mais negro e de mais pesado? 

[...] O pastor, porém, começou a morder como meu grito lhe aconselhara, 

dando dentadas firmes! Cuspiu para longe de si a cabeça da serpente e 

saltou em pé. [...] Já não era pastor nem homem, estava transformado, 

radiante, ria! Nunca houve homem na terra quem risse como ele! [...] Ó 

meus irmãos! Ouvi uma risada que não era risada de homem e agora 

devora-me uma sede, uma ânsia que nunca se aplacará. [...] Devora-me a 

nostalgia daquele riso. Como posso tolerar ainda estar vivo? E agora cessar 

de viver, como o poderia suportar? [...] Assim Falava Zaratustra
75

. 

Ora, o pastor da visão de Zaratustra é ele próprio e a serpente negra e pesada 

simboliza o niilismo passivo. A mordida na serpente é a negação agressiva dos valores 

vigentes operada pelo dito niilismo ativo – já mencionado – e o riso através do qual o pastor 

não se faz mais homem é a afirmação incondicional da vida
76

. 

No que tange à interpretação de Deleuze, este passa a dar destaque às 

características do niilismo passivo o identificando com o budismo, ou melhor, com a 

consciência budista. Aliás, concebe Jesus como niilista passivo na interpretação de sua “boa 

nova” dada por Nietzsche no Anticristo, visto que Jesus pregava, ao contrário do que propôs 

São Paulo, o “reino dos céus” na terra, ausente a necessidade de uma instituição que fizesse 

prevalecer sua doutrina. 

A disposição desse niilismo, para Deleuze, é a de uma alegre mensagem que 

trazia a supressão da ideia de pecado, a ausência de todo o ressentimento e de todo espírito 

de vingança, a recusa de toda guerra mesmo consequente, a revelação de um reino de Deus 

aqui embaixo como estado do coração e, sobretudo, a aceitação da morte como prova de sua 

doutrina 
77

. 

A interpretação de Deleuze, seguindo a terminologia já exposta, nos conduz para 

a seguinte compreensão: se com o niilismo reativo a vida reativa se desfaz da vontade de 

nada do niilismo negativo, com o niilismo passivo ela tende a extinguir-se passivamente. 
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Nesse sentido Jesus era um extemporâneo, “dava uma nobreza ao niilismo 

passivo quando os homens ainda estavam no niilismo negativo, quando o niilismo reativo 

apenas iniciava” 
78

. 

Ora, vê-se a leve nuance da interpretação deleuziana do niilismo passivo em 

relação à descrição de Nietzsche nos seus escritos finais, preocupado que está em explicitar 

uma espécie de ontologia da fraqueza por meio da reatividade. 

Não é demais lembrar que a natureza da reatividade é a das concepções das 

forças vitais que em segundo plano resistem - como forças dominadas que são - à natureza 

essencialmente ativa da vontade de poder, muito embora, como já visto, as forças reativas 

sejam também atividade. A consciência como parte da existência é identificada em Deleuze 

como essencialmente reativa e a inconsciência essencialmente ativa. A vida que dá 

privilégio à reatividade, em Nietzsche, é a vida que dá privilégio exacerbado à consciência, 

o que faz erroneamente seu pensamento ser identificado com um irracionalismo radical, ou 

mesmo que seja criticado como proto-racionalista. 

Desde a “descoberta” da inconsciência, muito já se foi discutido em relação a 

esse privilégio. Daí a influência de Nietzsche, Freud entre outros, que transformaram 

diversas concepções de mundo, inclusive – no que tange ao pensamento jurídico, por 

exemplo – ao limiar do século passado o pragmatismo de Cardozo oferecendo certa atenção 

ao papel da intuição (já levando em consideração um todo maior que a consciência) na 

evolução do direito
79

. 

Se existe muita depreciação de Nietzsche à consciência isso se deve a sua 

própria proposta filosófica de desconstrução da crença excessiva na Razão que acabou por 

mergulhar os homens no niilismo. Aliás, como já se mencionou algumas vezes, Nietzsche 

culmina como filósofo da afirmação da vida, enxergando a história do homem como tragédia 

a ser afirmada e superada, sendo isso motivo suficiente para que se deseje uma aceleração 

dos esvaziamentos provenientes da progressiva dessacralização do mundo. 

O desejar podendo ser interpretado como ideal – ideal aristocrático de uma nova 

era – ou unicamente como proposta de superação da permanente sensação de crise que 
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assola os homens desde o seu tempo.  

A segunda via parece preferível inclusive pela valorização da interpretação do 

niilismo ativo como incapaz de criar uma nova crença, incapacidade esta na qual reside a sua 

própria ambiguidade como disposição afirmadora da vida. 

Chega-se então ao final da história do homem interpretada à luz do fenômeno do 

niilismo por via do conceito de vontade de poder como produção e atividade, compreensão 

retirada dos escritos de Nietzsche, bem como da interpretação que dá a esse aspecto de seu 

pensamento Gilles Deleuze. 

Não será oportuna a exposição da concepção da superação do niilismo em 

Nietzsche segundo Deleuze pelos riscos de se fugir do foco do presente trabalho. Ademais, 

já foi exposto de que maneira Nietzsche compreendeu a essência do niilismo ativo como 

meio de superação dos niilismos anteriores, o que por si já é uma exposição ilustrativa do 

modo como concebeu lidar com o vazio causado pelo processo secularizador. 

Aliás, se essa é a solução dada por Nietzsche para o vazio na vida em geral, 

como concepção concernente à existência como um todo, foi preciso a explicitação de sua 

forma de lidar com a permanência da crise nesse aspecto global para que se compreenda o 

que seria uma filosofia ativa, despojada da reatividade característica dos niilismos, para que 

então ao final seja verificado se com base nessa noção é possível identificar na concepção de 

Nelson Saldanha do direito como ordem e hermenêutica uma filosofia desse tipo. 

A exposição precedente até aqui serviu para situarmos o problema da crise 

também no pensamento jurídico, que, como esparsamente foi demonstrado, também foi 

influenciado pelo segundo processo de laicização do Ocidente. 

O interessante agora será fazer uma exposição sem a mínima pretensão de 

exaustão, já que tal pretensão também seria uma fuga do foco da presente dissertação, dos 

reflexos do fenômeno do niilismo na esteira de Nietzsche – também à luz da interpretação de 

Gilles Deleuze – no pensamento jurídico, uma vez que também no saber do direito 

profundas transformações ocorreram em virtude mesmo do processo secularizador (e, 

destarte, do niilismo nas formas acima expostas). 
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2 NIILISMO, SECULARIZAÇÃO E A CRISE NO DIREITO 

 

 

Em artigo datado de maio de 1981 e constante do livro Teoria do Direito e 

Crítica Histórica, Nelson Saldanha põe aspas na crise para discorrer sobre as transformações 

no direito que ocasionaram essa sensação
80

. 

Aliás, as aspas o demonstram, a crise só o é na medida em que referida a um 

paradigma, a uma determinada mundivisão que acaba por presenciar sua própria derrocada. 

A esse respeito já foi explicitada a relação pontual que Nietzsche coloca entre a permanência 

na crença nas categorias da razão e a sensação de vazio propiciada pelo niilismo, esse 

entendido como a descrença numa finalidade, numa totalidade e numa verdade. 

Nesse sentido Saldanha reitera que a crise é sempre relacionada a um modo se 

ver o presente em contraste com o passado: 

“Crise” indica sempre impasse, e esvaziamento ou perda dos fundamentos. 

Mas o impasse e o esvaziamento se dão num contexto e se referem a um 

tipo ou sistema: o que entra em crise não é o humanismo, mas uma certa 

versão do humanismo; não é a cultura, sim um tipo de cultura; não é o 

Direito em si, mas este ou aquele sistema jurídico, com seus valores e 

procedimentos
81

. 

Especificamente sobre esse sentimento no pensamento jurídico, menciona a 

expressão pontual de Carnelutti que aludia a uma “morte do direito”, bem como a tentativa 

marxista de encarar a realidade a reduzindo ao viés econômico, considerando o direito como 

mera superestrutura que feneceria com o perecimento das distinções de classes. 

Outros reflexos recorrentes que aparecem como modos de enfrentar a crise são 

as construções utópicas que ora se voltam ao passado, ora ao futuro numa tentativa de 

colmatar os vazios engendrados pela desvalorização das antigas perspectivas. 

Em um panorama bastante sintético, Saldanha relaciona a sensação de crise com 

o fato da urbanização, esta que, como aludido, tem ligação forte com a secularização: 

Seria o caso de pensar-se, e é uma tentação que quase se impõe, que a 

sensação de crise, que vem angustiando o Ocidente há várias gerações, e 

que inclusive apresenta um sentido de saturação e de acúmulo, seria uma 
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saturação das potencialidades que vinham naquela experiência do urbano. 

Quando o viver urbano suplantou o rural, entraram em crise as pautas 

éticas da aretè aristocrática, bem como as da religião tradicional; em 

Roma, a crise afetou claramente as raízes religiosas do Direito. A transição 

– a mantermos a imagem em sua idealidade, nem sempre simétrica com 

todas as reentrâncias da realidade histórica -, a transição foi no rumo de 

uma ética secularizada e de um direito mais técnico. A racionalização (e a 

citação quase obrigatória é a do conceito weberiano de racionalidade) 

implantou novas linhas e prestigiou novos valores. Isto se repetiria, ao cabo 

do medievo, no Renascimento; mais ainda no Iluminismo, cujo antecedente 

(ou “correspondente”) nos quadros atenienses se encontrou na sofística. 

Durante os séculos XVIII, XIX e XX o Ocidente desenvolveu as 

potencialidades do racionalismo, e com elas veio a Revolução Industrial, 

veio a sociedade burguesa, veio o pensamento analítico, veio o movimento 

das codificações, e também o das constituições escritas, bem como a 

burocracia e depois a tecnocracia, com a eletrônica e a cibernética.
82

 

Aspecto importante no que concerne especificamente à seara jurídica é o fato 

que no direito, diferentemente do que ocorreu no âmbito da política a respeito do conceito de 

Estado, não houve a noção da variabilidade de sua imagem, sendo ele pensado mais 

comumente como um fenômeno invariável, a despeito das profundas transformações a que 

foi sujeito, sobretudo desde o monopólio estatal de sua produção e “aplicação”. 

Talvez essa imagem de imutabilidade tenha contribuído ainda mais para 

sensação da crise, já que sua cristalização passa a divergir das transformações essenciais que 

nela ocorrem, gerando por isso a ideia de seu fenecimento e o vazio pela incapacidade de 

lidar com a mudança. 

O contraste com o Estado Moderno é dado em virtude de uma maior 

conscientização a respeito das profundas diferenças que este guarda com as noções 

anteriores, ao passo que a imagem do direito parece ter guardado a imagem de perenidade a 

despeito das transformações das organizações políticas. 

No contexto da gradativa secularização tem-se no refletir o direito a presença de 

algumas ambigüidades, tais como a do jusnaturalismo em relação ao juspositivismo, 

contrapostos apesar do processo em curso presente nas duas concepções de expurgo dos 

caracteres teológicos das concepções de mundo.  

O juspositivismo tornado cada vez mais possível em virtude do legalismo; este, 

por sua vez, consolidado através do monopólio estatal da jurisdição, reflexo do gradativo 

voltar-se ao mundo prático. O jusnaturalismo na esteira da maturação do racionalismo 
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dedutivo-matematizante. 

Outra ambigüidade no jurídico sempre ressaltada nos escritos de Saldanha é a 

questão das permanências das formas teológicas no racionalismo, enfim, da apropriação do 

sentido racionalista das formas utilizadas pela religião, o que ocorre também no direito: 

[...] a indagação sobre os compromissos teológicos da experiência jurídica 

(e da teoria do direito) não há de consistir apenas na referência às 

teocracias antigas e à ideia de uma “teologia política” [em alusão ao livro 

de Carl Schmitt]. A persistência de certas noções, dentro de determinados 

ramos do direito, confirma a continuidade daqueles compromissos. Assim 

o conceito de “culpa”, que como se sabe tem raízes na ideia de pecado 

como transgressão de uma norma religiosa. É possível que a crença em 

direitos “invioláveis” (e sagrados) tenha um fundo teológico; talvez 

também a referência à irretroatividade das leis, apesar do revestimento 

racional que adquiriu. Também seu correlato, a referência aos “direitos 

adquiridos”, tidos como sagrados em um sentido que de certa forma não 

depende das explicitações do direito positivo. Será o caso, ainda, de noções 

como a de “obrigação natural” ou a de “boa fé”, esta consolidada como 

referência ética em forma de princípio. [...] A secularização leva do 

teológico ao laico, ou ao racional, mas carrega vestígios que fazem 

cumulativa a experiência [enfim, dá à experiência uma história]
83

. 

Em Nietzsche também pode ser encontrada perspectiva das permanências das 

formas sendo apropriadas (ou interpretadas) por um sentido completamente novo. No 

entanto, essa apropriação é no sentido específico da atividade intrínseca à vida compreendia 

como vontade de poder. 

Em razão das apropriações e reapropriações inerentes à história é que se deve 

atentar para os termos genéricos como “pensamento jurídico”, por exemplo. Embora se 

possam compreender determinadas reflexões na história por meio desse termo, não se pode 

perder de vista o fato das profundas transformações que sofreu já que “o que se chama 

“pensamento jurídico” consiste em uma longa elaboração-reelaboração de temas, que se 

formam em torno de alguns conceitos essenciais (essenciais segundo cada época), conceitos 

que incluem alusão a problemas e a “sistemas”
84

. 

Considerando assim o termo “pensamento jurídico” é que se pretende ressaltar 

no presente capítulo, seguindo a linha de raciocínio proposta nos objetivos do presente 

escrito, os reflexos do niilismo nele ocorrentes. 
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2.1 Secularização no Pensamento Jurídico: da teologia à metodologia 

 

 

Antes de adentrarmos numa síntese pontual e sem pretensão de exaustividade 

dos reflexos do niilismo no saber jurídico, seria interessante delinear alguns aspectos da 

secularização em relação com o pensar o direito. 

Foi demonstrada na exposição do capítulo precedente a conexão íntima entre o 

processo secularizador ocorrente no Ocidente – desde o Renascimento – e o niilismo, 

especificamente na perspectiva de Friedrich Nietzsche acerca do fenômeno. 

Em Da Teologia a Metodologia, Nelson Saldanha analisa os reflexos da 

secularização no pensamento jurídico do século vinte. Procura refletir sobre o “advento de 

um padrão metodológico secular que conserva traços do antigo padrão teológico” 
85

. 

Necessário lembrar, por oportuno, que o jusfilósofo admite que, embora 

peculiar, a secularização não é um fenômeno exclusivo da contemporaneidade, tendo 

ocorrido na Grécia da fase mitológica à fase metafísica. Logicamente que não se trata de 

igualar ambos os processos, mas do uso da analogia para compreensão do mundo através da 

história. 

O recurso de fazer análogos certos períodos históricos é constante nos escritos 

de Saldanha, muito embora tendo sempre em mente a reserva que se trata de uma 

permanência de algumas formas, sempre admitindo a complexidade do contexto histórico da 

ocorrência dos fenômenos. 

É desse modo que Saldanha não deixa de observar uma analogia entre o papel de 

Descartes na fundação do racionalismo moderno e o de Sócrates que iniciou e encarnou um 

padrão racional no pensamento antigo. 

Assim como Nietzsche, o pensador brasileiro enxerga uma imbricação entre a 

filosofia platônica, resultado da secularização antiga, com o padrão teológico de pensar do 

cristianismo que resultou na escolástica medieval até o racionalismo moderno. 

A analogia com Nietzsche é válida, mesmo que as perspectivas enfoquem 

problemas diversos, embora convergentes. Nietzsche ressalta o problema da “verdade” como 

fundamental continuum entre platonismo, cristianismo e racionalismo moderno até o 
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iluminismo e a contemporaneidade, situação que guarda relação com o niilismo em 

consonância com a crítica da ontologia tradicional desde o século passado. 

Saldanha nos fornece uma análise pormenorizada da permanência de aspectos 

teológicos, mencionando além do dogmatismo – este se relacionando também com o 

problema da verdade – outros como, por exemplo, a permanência no jurídico do modo 

escolástico de exposição do raciocínio. 

 Sem deixar de mencionar que se trata de uma análise de filosofia jurídica que 

funciona como perspectiva crítica a filosofias de negação da história e ao fetichismo do 

método ocorrido do pensamento jurídico no século XX. 

Pensando ainda na permanência de formas – num sentido mais afeto ao 

pensamento de Nietzsche – poder-se-ia aludir também ao paradigma da verdade platônico, 

cristão e racional, que embora contenha suas nuances respectivas a cada concepção, acabam 

por ter o ponto comum de depreciarem a “aparência” e o “falso” numa atitude reativa, 

conforme já argumentado alhures. 

No que tange à escolástica, por exemplo, Saldanha nos esclarece a respeito da 

conservação dela provinda da imagem do jurista: 

O fechamento, a fixação de uma auto-imagem do jurista na sociedade moderna 

propiciou a continuação, dentro da mente do homo juridicus, das formas escolásticas de 

pensar e escrever – citar, distinguir, demonstrar, concluir – mesmo depois do advento das 

ideias modernas e de debates renovadores: mesmo depois das “escolas” dos séculos XIX e 

XX.
86

 

No pensamento jurídico a secularização se operou no sentido de expurgar os 

caracteres metafísicos do direito para se concentrar cada vez mais no direito posto e na 

prática jurídica que dele faz uso. Daí se pode antever que relações o processo de 

dessacralização se relaciona com o sentido de niilismo em Nietzsche. 
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2.2 O Direito no Contexto do Niilismo Negativo 

 

 

A fragmentação política e jurídica na vigência do niilismo negativo tinha como 

pano de fundo a unidade espiritual operada pelo cristianismo, que ditava a visão de mundo 

no medievo sob o pressuposto de sua negação em prol de um além-mundo.  

Não seria demais repetir a afirmação de Saldanha a respeito da Reforma 

Gregoriana, através da qual o direito canônico foi organizado “como normatização genérica 

abrangendo toda a Europa com seus diversos ordenamentos feudais e seus “reinos”, e 

corroborando o caráter sacro do Império na medida em que chancelado pela aliança com o 

poder da Igreja. Nesta época se dava, paralelamente, o aparecimento (ou o reaparecimento) 

da vida urbana nos territórios do Ocidente; mas o “Estado” propriamente dito ainda tardaria 

a se construir”. 

Ainda no contexto do medievo são de se mencionar as reflexões de Santo 

Agostinho, que aliou o pensamento de Platão ao cristianismo.  

Compreendeu como lex aeterna a razão divina ou vontade de Deus. Da lex 

aeterna o conhecimento humano não teria acesso em virtude de sua transcendentalidade 

divina. No entanto, na consciência humana teria uma marca eterna da lei divina, a qual 

recebeu o nome de lex naturalis
87

. 

A lex naturalis poderia ser turvada na consciência dos homens pelas paixões, daí 

a apologia de Santo Agostinho ao voluntarismo, privilegiando a vontade em detrimento do 

entendimento. A vontade compreendida num sentido eminentemente moral, pois nela radica 

o mal e somente através de Deus pode dele o homem se livrar. 

A valorização da transcendência em detrimento à imanência, por meio da 

prevalência da vontade de nada característica do niilismo negativo, é cabal na colocação da 

lex temporalis em terceiro plano: 

A lex naturalis é o retrato da lex aeterna na consciência humana ou na sua 

alma, a lúmen naturale, como também diz Santo Agostinho. O terceiro, 

mais baixo degrau da hierarquia do direito é a lex temporalis, através da 

qual o legislador humano estabelece aquilo que, num certo tempo, é 
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permitido e o que é proibido. Contudo, esta lei positiva só será vinculativa 

enquanto se puder apoiar na lex aeterna [...]. Leis injustas não são leis, da 

mesma forma que Estados sem justiça não passam de grandes bandos de 

ladrões [...] A fé cristã decidia, portanto, em última instância, sobre o 

conteúdo do direito
88

. 

Oito séculos mais tarde, ainda no contexto da Alta Idade Média, temos a 

transposição do pensamento aristotélico para a doutrina cristã por intermédio de Santo 

Tomás de Aquino, que mantém a distinção das três leis presentes no pensamento 

agostiniano, diferenciando-se a lex naturalis pela sua grandeza objetiva em contraposição ao 

prisma subjetivo de Santo Agostinho. 

Apesar da discrepância filosófica entre esses dois pontuais pensadores 

medievais, a disposição à transcendência comum a ambos deixa transparecer as 

características do modus vivendi da época, em consonância com a imagem da estabilidade 

proporcionada pela universalidade da perspectiva cristã: 

[...] Pelo menos desde Constantino, ela [, a igreja ocidental,] tinha 

assumido muitas das tarefas públicas, sociais e morais do antigo império. 

Depois do colapso deste, ela subsistiu como um abrigo para as populações 

romanas e, para os germanos, como algo aceite, na maior parte dos casos, 

desde cedo e voluntariamente. A igreja aparecia aos jovens povos como 

uma poderosa criação real, na qual sobreviviam ao mesmo tempo, como 

realidades presentes em carne e osso, Roma e o império romano; isto muito 

depois de o Império ter caído. Os seus dignitários substituíram de forma de 

longe mais eficaz do que tudo o resto, a administração, a autoridade, a 

cultura, a jurisdição e as técnicas documentais, processuais e notariais das 

autoridades seculares. [...] Mas, ao mesmo tempo, a cristandade fixou 

desde o início o conceito do direito. Na medida em que a fonte de todo o 

direito não escrito – que arrancava da consciência vital espontânea – 

continuou o ser a ética social, e na medida em que toda ética européia 

continuou a ser, até bem tarde na época moderna, a ética cristã, a doutrina 

cristã influenciou o pensamento jurídico, mesmo quando legislador e 

juristas estavam pouco conscientes dessa relação. Através do cristianismo, 

todo o direito positivo entrou numa relação ancilar com os valores 

sobrenaturais, perante os quais ele tinha sempre que se legitimar
89

. 

O fim da escolástica, já visto no início da dissertação, tem como acontecimento 

pontual no pensamento filosófico o nominalismo de Guilherme Ockham (ou Occam), 

desvalorizador do universal em prol do concreto, num contexto de fracasso da tentativa de 
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universalização do cristianismo e de gradual fortalecimento das nações, terreno que 

preparava o advento do Estado Moderno. 

 

 

2.3 Digressão sobre o Surgimento do Estado Moderno no Contexto das Guerras 

Religiosas na Perspectiva de Reinhart Koselleck 

 

 

Pressuposto fundamental para o advento do Estado Absolutista, segundo a 

análise de Koselleck, foi a eclosão das guerras civis religiosas no mundo europeu. O 

enfraquecimento da Igreja deu ensejo ao surgimento das mais diferentes seitas que passavam 

a viver em constante conflito. A consciência de cada sectário tinha cunho universal, uma vez 

que cada qual se imaginava defendendo os preceitos de uma lei divina, o que ocasionava a 

permanência insolúvel da situação conflitiva. 

O Absolutismo surge nesse contexto, como resposta específica à situação caótica 

provocada pelas guerras civis religiosas. Nessa conjuntura é que se erigem dualidades 

fundamentais que do mesmo modo que possibilitarão a consolidação do Estado Absoluto, 

serão responsáveis pela sua derrocada quando cessarem os motivos de seu advento. 

A primeira dualidade é a separação interior/exterior. A manutenção do estado de 

guerra tinha como pressuposto a coerência entre consciência e ação. O fato de cada sectário 

em seu foro interior seguir os mandamentos do que considerava ser a lei divina em seu agir 

garantia a permanência externa dos conflitos. 

Desse modo, a primeira solução vislumbrada pelos pensadores da época era o 

desacordo entre a consciência e a ação. A situação era de um agravamento tal que os 

protagonistas dos conflitos haveriam de escolher estar em desacordo com sua própria 

consciência ou com os acontecimentos do século: 

No vaivém de perseguidores e perseguidos, que trocavam 

constantemente os papéis de vítima e de carrasco, não sobreviveu 

quem se manteve fiel à sua crença, mas quem buscou a paz pela 

paz
90

. 
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A partir daí quem passasse a se manifestar exteriormente de acordo com sua 

consciência seria responsável pela sua própria sucumbência. Essa forma de pensar a 

realidade favorecerá outra dualidade fundamental caracterizada pela separação entre moral e 

política. 

O fato é que com o estabelecimento do Estado Absoluto e no contexto acima 

referido, o monarca passava a se abster de toda a culpabilidade, uma vez que o culpado de 

sua própria morte seriam os súditos que escolhessem agir de acordo com o seu foro interior. 

Em contrapartida, o rei tornava a ser dotado da responsabilidade de manter a ordem através 

do poder a ele conferido. Esse poder era, portanto, um poder inocente, desprovido de culpa e 

compelido a agir para legitimar seu absolutismo pela garantia da ordem. 

Eis que se separam os domínios da moral e da política, aquela relegada ao foro 

interior dos súditos, esta destinada a agir para garantir-lhes a segurança. 

Como resposta específica a esse contexto surge a teoria política de Hobbes, que 

se consolida como aporte teórico do Absolutismo monárquico. A inovação da legitimação de 

Hobbes ao poder absoluto é a tentativa de reunir moral e política a despeito de sua cisão. Em 

síntese, sob a alegação que num estado de natureza deduzido racionalmente os homens, na 

ausência de uma autoridade superior que os constrangesse, viveriam numa situação perpétua 

de guerra de todos contra todos, Hobbes põe em evidência a vida e a segurança como 

valores fundamentais, legitimando toda e qualquer atitude do soberano com poder absoluto 

que visasse garanti-las. Nesse sentido, o agir do soberano seria a um tempo político e moral, 

desde que condicionado ao fim fundamental de garantir a paz e a segurança dos súditos. 

Ora, esse contexto já põe em contraste o processo secularizador em curso. A 

formação das diversas seitas religiosas já mostrava o enfraquecimento do poder unificador 

do cristianismo. O nascimento das nações e o seu fortalecimento, o surgimento de uma 

classe comerciante, bem como o crescente aumento da urbanização preparam o terreno para 

a reação contra os valores superiores, de modo que a perspectiva racional de Hobbes se 

revela uma legitimação secular do poder conferido ao Estado no limiar de sua consolidação. 

Mas o fato de fazer coincidir moral e política não faz a dualidade ser superada. 

Pelo contrário, depende dela.  
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2.3.1 Crítica da política através da moral: crise do Estado Absoluto 

 

  

Arrefecido o clima de guerra dos conflitos religiosos europeus, condição de 

possibilidade histórica do absolutismo, os dualismos por ele criados passam a voltar-se 

contra a ordem estabelecida.  

A moral, ocultada no foro interno em prol da política garantidora da paz, cessado 

o panorama hostil, começa a ser refletida como instância relevante reguladora do agir dos 

homens. Prova disso são os conceitos constantes da obra fundamental de John Locke, o 

Ensaio sobre o entendimento humano, a qual o pensador inglês começou a trabalhar em 

1670. 

Nela, Locke expõe as leis que considera regularem o agir dos homens, as 

compartimentalizando em três tipos: lei divina, que regulamenta o pecado e o dever; lei 

civil, que regula o crime e a inocência e lei especificamente moral, “que é a medida do vício 

e da virtude” 
91

. 

Considera que a lei especificamente moral é a que na concretude tem mais força 

para regular o comportamento humano, encontrando sua força na reprovação e aprovação 

das atitudes dos indivíduos no meio em que vivem.  Os cidadãos, portanto, tem autonomia 

para ditar o que é vício e o que é virtude no foro interior de suas consciências e à revelia do 

Estado: 

Sem autorização estatal, as leis da moral civil só existem, como em Hobbes, de 

maneira tácita e secreta, mas já não se restringem aos indivíduos enquanto tais: adquirem 

caráter obrigatório geral mediante o consentimento secreto e tácito dos cidadãos
92

. 

A teoria de Locke evidencia a crescente importância do foro interior, berço da 

moral, em detrimento da política. O mesmo dualismo que serviu para a estabilização da 

situação caótica da Europa em virtude das guerras civis religiosas por intermédio do 

Absolutismo continha a semente para a derrocada deste, iniciada desde o momento que 

cessaram os pressupostos de seu surgimento. 

A moral proveniente do interior passa a ser juiz da política imoral dos reis. 
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Surgem as sociedades secretas, lojas e franco-maçonarias predominantes na Europa do 

século XVIII. 

Tais sociedades satisfaziam a necessidade da nova e poderosa classe burguesa 

em ascensão, insatisfeita com sua falta de poder político e com os desmandos do Estado, 

sobretudo no que tange ao não pagamento de dívidas que contraia com vários de seus 

membros. 

O segredo nelas predominante cumpria a função de afastamento em relação à 

política estatal. Nesse contexto, a crítica, entendida como “arte de avaliar a matéria em 

questão, em particular textos antigos, mas também obras literárias e artísticas, assim como 

povos e homens” 
93

, constitui o modo fundamental de contestação da política. Será visto que 

essa crítica que torna sempre contestável a ordem vigente se consubstancia na própria 

natureza do direito como ordem no contexto atual, no entanto, muito se passou desde os 

começos de sua voga, inclusive a crise da noção de verdade. 

Em época de valorização da racionalidade, a crítica cumpre seu papel de julgar 

tudo de um ponto superior e pretensiosamente apolítico, visando alcançar verdades, sempre 

corrigindo o que se propõe analisar. 

A crítica somente se submete à razão, não aos homens. É daí que ela invoca o 

poder para pintar o rei como déspota, o reduzindo a condição de homem, pior, de homem 

imoral.  

No entanto, o uso da crítica pela sociedade civil em ascensão redunda em 

hipocrisia quando se pretende apolítica e passa a cada vez mais a atacar a política estatal. A 

máscara da neutralidade dissimulava a política que tinha por característica se revestir de 

apoliticidade. 

Nessa conjuntura a crise se instala entendida como a pendência de uma decisão a 

ser tomada. Os prognósticos agravavam a situação na crença em uma filosofia da história 

que consistia numa escatologia secular que previa o fim do Estado como fatal, mesmo 

apesar de vislumbrar esse acontecimento como algo “natural” e pregar a desnecessidade de 

revolução.  

A culminação desse contexto foi os acontecimentos em França que 

desembocaram na Revolução Francesa, símbolo da prevalência da dessacralização das 
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instituições e das hierarquias tradicionais. 

 

 

2.3.2 O advento do niilismo reativo como pressuposto da crítica e da crise 

 

 

Quando se pensa nas guerras civis religiosas como pressuposto da consolidação 

do Estado Absoluto faz-se necessário antes de tudo ter em mente que nesse momento 

histórico o mundo europeu era imbuído de religiosidade.  

No entanto, a relativa unidade da fé presente na chamada Alta Idade Média havia 

acabado por se fragmentar pela crise gerada pela corrupção na Igreja (entre outros fatores) e 

o consequente advento da Reforma. O conflito de fé entre diferentes seitas eclodiu na 

Europa. 

Como já exposto, Koselleck descreve a separação entre moral e política como 

dualismo determinante para o estabelecimento do Absolutismo. No entanto, essa separação e 

esse estabelecimento só foram possíveis devido a um processo de enfraquecimento do 

niilismo negativo, ou seja, do arrefecimento da crença no além como instância reguladora da 

imanência. 

Isso é demonstrado com obviedade na reflexão de Koselleck quando afirma que  

políticos e doutrinadores de uma moral secular estavam de acordo neste 

ponto [...] no século XVII ainda tinham um inimigo comum: os teólogos. 

Somente os teólogos acreditavam, garantia Spinoza, que os estadistas 

deviam observar as regras da piedade prescritas para os indivíduos 

particulares. A exclusão da “moral” da política não se opunha à moral 

secular, mas a moral religiosa com pretensão política. 
94

 

São os prelúdios da chamada “morte de Deus”. A teologia perde cada vez mais 

seu poder de dizer a verdade sobre o mundo, e no momento da consolidação do Estado 

Absoluto é expurgada cada vez mais da reflexão política. A sacralização do soberano como 

enviado de Deus ainda é um resquício teológico que permanecerá até o rebaixamento do rei 

como mero “homem”. 

O Iluminismo promoverá uma reação bem mais enérgica contra os valores 
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superiores outrora vangloriados. A crítica como perscrutadora da verdade através da razão 

acaba por desqualificar a revelação: 

Por um lado, a atividade judicativa da razão repousava nessa delimitação 

da religião; por outro, traçava essa distinção para criticar a própria religião. 

Precisamente em virtude dessa separação, Bayle já tinha certeza de que a 

razão, que submetia tudo à sua crítica, adquiria um direito absoluto de 

soberania em relação a toda espécie de religiões, das quais se separava de 

maneira dualista
95

. 

A filosofia da história advogada pela sociedade iluminada professava a fé no 

progresso da humanidade, numa finalidade absoluta da História onde o Estado não mais 

existiria. O niilismo negativo se enfraquece para dar lugar à sua reação que não foge da 

acepção de niilismo, pois acaba por colocar o Homem no lugar de Deus e a fabricar um 

paraíso utópico inalcançável na Terra.  

A disposição afetiva do Iluminismo se caracteriza como reatividade que quer 

“corrigir” a existência por insistir que nela há algo de “errado”, para se instalar no seu ideal 

e na sua esperança de mudança negadora do presente. 

A crença exacerbada na moral secular operada pela reação aos antigos valores 

sagrados transcendentes provenientes da religião foi o motor da crítica à política imoral, 

pretensiosamente neutra e apolítica, que deu origem a crise do Estado Moderno. 

As reflexões acima expostas serão úteis para entendermos as implicações desses 

eventos históricos no pensamento jurídico, que estão umbilicalmente ligados com a época de 

onde as teorias do Direito emanaram. 

 

 

2.4 O Direito Pensado no Contexto do Niilismo Reativo 

 

 

Foi dito alhures que o Renascimento tem como equivalente teológico a Reforma. 

Pode-se pontuar um aspecto de sua influência no contexto do processo secularizador ao 

cotejar a concepção de Lutero com relação às leis constantes tanto no pensamento de Santo 

Agostinho quanto no de Santo Tomás. 
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De acordo com Lutero, o pecado original acabou por perverter a natureza 

humana por completo, de modo que ele não pode, por si só, conhecer o que está correto: 

Entre a lex aeterna e a lex humana, entre o reino de Deus e o reino dos 

homens não há uma ponte jurídica, só existe o dom de Deus através da sua 

graça misericordiosa. A lúmen naturale extinguiu-se, o homem nada pode 

sem a graça de Deus. E a <<liberdade de um cristão>> não se funda na lei, 

mas unicamente no Evangelho[...]. Em Lutero e nos seus seguidores 

espirituais, o direito secular perdeu o seu caráter sagrado, que tinha, na 

patrística e na escolástica, pela sua participação na lex aeterna. Agora é 

realmente direito secular.[...] Lutero, com a sua doutrina dos dois reinos 

deixou o direito, incluindo o direito canônico, totalmente para as 

autoridade seculares
96

. 

Nesse diapasão, constata-se que a Reforma teve papel de considerável 

importância na dessacralização do direito. Se no contexto da Alta Idade Média só se podia 

entendê-lo em referência à autoridade sagrada, agora a religião passa gradativamente a 

tomar um papel mais localizado e menos universal nos aspectos da vida dos homens, 

também no que tange as instituições, antes plenamente vinculadas ao poderio da Igreja. 

Após o Renascimento cultural e urbano, o que se vê é o recrudescimento de uma 

classe comerciante, a chamada burguesia, bem como o fortalecimento das nações e formação 

dos Estados, também no interior do que se chamou de guerras religiosas. 

Na seção precedente foi evidenciado o contexto de surgimento da filosofia 

política de Hobbes de apelo eminentemente prático. Aliás, a tendência geral no futuro seria 

esta: a substituição da antiga filosofia especulativa em voga na época escolástica por uma 

filosofia prática.  

Consequentemente, René Descartes e Francis Bacon aparecem como nomes 

pontuais da valorização da ciência voltada para prática, tendo aquele vinculado o princípio 

básico da ciência como âmbito dos conhecimentos claros e distintos, exposto no Discurso do 

Método, obra de 1637. 

René Descartes, símbolo do racionalismo e no limiar da filosofia moderna, põe a 

suspeita abstrata da falsidade a qualquer tipo de concepção para aceder ao conhecimento 

originário do ego: 

Mas logo notei que, quando quis assim pensar que tudo era falso, era 
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preciso necessariamente que eu, que o pensava, fosse alguma coisa. E, 

observando que esta verdade, penso, logo existo, era tão firme e tão segura 

que as mais extravagantes suposições dos céticos eram incapazes de a 

abalar, julguei que podia admiti-la sem escrúpulo como o primeiro 

princípio da filosofia que eu buscava
97

. 

A atitude de suspeita em relação a tudo na base do princípio cartesiano revela a 

tendência que viria a dominar a modernidade: a valorização da verdade como concepção que 

devesse ser comprovada racionalmente e na prática. 

Inclusive o Deus cartesiano, que pôde ser deduzido racionalmente como o 

absolutamente perfeito por via da nossa noção de perfeição, já aparece como uma espécie de 

Deus secularizado (por mais contraditório que isso possa parecer), com notável diferença em 

relação a concepção teológico-cristã. 

É de se mencionar também a filosofia da imanência absoluta de Baruch de 

Spinoza, também dominada pelo princípio das ideias claras e distintas, embora em versão 

bastante divergente da cartesiana. Apenas para pontuar uma delas, tem-se em Descartes um 

predomínio da mente em relação ao corpo, a mente sendo capaz de seu domínio completo, 

valorizando, portanto, a prevalência do espírito.  

Em Spinoza não há tal prevalência, sua Ética pautando-se para um “domínio” 

dos afetos por uma via diferente daquela que motivou os estóicos, embora tendo em comum 

o tema da liberdade em contraposição à escravidão propiciada pela “ditadura” do “exterior”. 

Tem-se no seu famoso panteísmo também um Deus não-teológico, que não transcende ao 

plano da atualidade e plenamente identificado com a natureza (Deus sive natura). 

A possibilidade de uma filosofia contraposta a qualquer transcendência, 

inclusive à transcendência no âmbito da própria filosofia – a despeito de seus apelos práticos 

–, já demonstra a tendência de desvalorização da perspectiva de um além-mundo, de uma 

vontade de nada que torna vil a existência presente em prol de um paraíso. 

Aliás, em Spinoza, a potencialização máxima se encontra através da 

compreensão racional da ideia do Deus imanente por via do chamado terceiro gênero de 

conhecimento. O conhecimento em Spinoza não é separado da potência que ele proporciona 

de modo que o primeiro gênero de conhecimento, característico do vulgo, é o mais 

impotente de todos, embora encontre também sua possibilidade em Deus (ou na existência).  
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Tal concepção encontrará advocacia também de Nietzsche, repudiador do 

conhecimento depreciador da vida, que renega a vida como falsa em sua maior parte para 

valorizar uma verdade como bem supremo, propugnando em razão disso um conhecimento 

que propiciasse melhores formas de vida, como já mencionado em digressão do primeiro 

capítulo. 

Ademais, Gilles Deleuze coloca Spinoza na mesma linha de Nietzsche (e 

também de Henri Bergson) pelo fato de serem ambos pensadores da imanência. Seus 

pensamentos também se tocam sob o ponto de vista da potência, e há quem identifique já a 

vontade de poder nietzschiana no conatus – a essência (ou potência) como perseverar no 

existir – spinozista
98

. 

No âmbito do direito é necessário ressaltar a presença de Hugo Grotius como 

fundador do direito natural da modernidade, que o define como sendo “um ditame da justa 

razão destinado a mostrar que um ato é moralmente torpe ou moralmente necessário 

segundo seja ou não conforme à própria natureza racional do homem, e a mostrar que tal 

ato é, em consequência disto vetado ou comandado por Deus, enquanto autor da natureza”
99

. 

Como se vê, a alusão ao direito ainda mantém resquícios teológicos, mas 

mediante uma legitimação racional. No contexto da reação aos valores superiores, no final 

do século XVIII, escreve um jurista já sem referência ao teológico: 

O direito se distingue, segundo o modo pelo qual advém à nossa 

consciência, em natural e positivo. Chama-se direito natural o conjunto de 

todas as leis, que por meio da razão fizeram-se conhecer tanto pela 

natureza, quanto por aquelas coisas que a natureza humana requer como 

condições e meios de consecução dos próprios objetivos... Chama-se 

direito positivo, ao contrário, o conjunto daquelas leis que se fundam 

apenas na vontade declarada de um legislador e que, por aquela declaração, 

vêm a ser conhecidas
100

. 
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 Assim como Hobbes, com diferenças contrastantes, Grócio acredita numa 

comunidade humana fundada na razão, tendo como norma fundamental o princípio dos 

contratos pacta sunt servanda.  

No limiar da época moderna a reflexão sobre o direito encontra a filosofia 

política, sobretudo no contratualismo jusnaturalista, que tem como expoentes Hobbes, Locke 

e Rousseau, os três tendo baseado o contrato social que torna possível a convivência humana 

através de princípios racionais partindo de uma reflexão sobre o homem abstrato no estado 

de natureza (identificado ora como essencialmente mal, ora como essencialmente bom). 

O modelo contratualista precedente, racional e antihistoricista, herdado também 

por Spinoza em suas reflexões sobre política e direito (embora em sentido bastante diverso), 

diverge do modelo evolutivo aristotélico das comunidades humanas, que culminaria na polis 

como a convivência mais avançada em termos naturais. A discrepância é evidente pelo fato 

de que no contratualismo o estado de natureza é deduzido racionalmente, não partindo, 

portanto, de uma evolução real
101

. 

A secularização encontra eco também em Samuel Pufendorf, no qual é decisivo 

“o fato de ter separado completamente o direito natural do direito divino” de modo que “os 

deveres para com Deus apenas dizem respeito à religião, os deveres para consigo mesmo só 

interessam à moral”, além do fato de que os “deveres jurídicos são tão só os deveres para 

com a sociedade, são totalmente independentes da religião e da moral e resultam 

exclusivamente da razão” 
102

.  

Temos aí já uma visão do direito como independente das duas searas que antes 

lhe conferiam fundamento e legitimidade. Aliás, a reação aos valores superiores divinos 

acaba por querer, no pensamento, conferir fundamento racional ao jurídico. 

Essa proposta é levada mais adiante por Cristian Thomasius (1655-1728), cujo 

nome é ligado à ideia da separação total entre direito natural e direito divino. Busca, 

ademais, conferir uma nítida separação entre ética, política e direito. 
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2.5 Sintético Panorama do Direito Natural ao Normativismo 

 

 

Cumpre delinear alguns momentos pontuais necessários ao entendimento da 

gradativa rejeição ao transcendente, ainda que racional (e não teológico), na compreensão do 

direito segundo importantes pensadores. 

No âmbito anglo-saxônico, cabe inicialmente destacar a voga no fim do século 

XVIII e no século XIX do chamado utilitarismo, ligado frequentemente aos nomes de 

Jeremy Bentham (também famoso por ser o elaborador do modelo arquitetônico panóptico 

evidenciado por Michel Foucault) e de John Stuart Mill. Em Bentham temos as primeiras 

tendências ao desenvolvimento de uma doutrina científica da legislação, sempre tendo por 

princípio basilar “a maior felicidade para o maior número”. 

Aliás, pode-se pensar o utilitarismo ainda no contexto do iluminismo, por via 

desse sintético, porém esclarecedor, excerto de Padovani: 

A reforma luterana, anti-historicamente, tinha passado por cima de toda a 

Idade Média, levando de novo o cristianismo aos seus inícios; o 

Humanismo e a Renascença remontaram ainda mais atrás, até à civilização 

clássica, pagã, menosprezando todo o cristianismo: o iluminismo suprime 

toda a história da civilização, para chegar às origens dela, ao homem de 

natureza, em que julga encontrar o homem segundo a razão. E é este 

homem, imaginado no estado de pura natureza, que o iluminismo quer e se 

propõe restaurar
103

. 

No entanto, a descrição precedente, segundo o mesmo autor, se propõe mais a 

destacar as características que vieram a culminar na Revolução Francesa, de modo os 

primórdios do iluminismo tiveram lugar na terra dos utilitaristas com John Locke, e aí tinha 

um apelo mais prático e positivo. 

No que diz respeito à reação contra os valores superiores característica do 

niilismo reativo, demolidor da vontade de nada e da crença no além, pontual é o chamado 

deísmo, em correlação com a moral natural: 

Depende de Locke, substancialmente, aquele deísmo que foi a religião 

(natural) dos assim chamados livre-pensadores (livres em relação à 

revelação cristã). E também depende de Locke a moral natural[...]. Os 

deístas admitem ainda, mais ou menos, o Deus da tradição, mas sem 
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sobrenatural, sem milagres, sem revelação e mistérios. Admitem ainda uma 

religião, mas natural, racional, universal. A história religiosa da 

humanidade seria a história da corrupção da religião natural originária, 

ideal de que o cristianismo do Evangelho representaria uma breve 

restauração bem cedo arruinada. A filosofia originária deveria levar de 

novo a humanidade à religião natural originária
104

. 

Bentham tinha inspiração iluminista, mas se contrapunha a todo aspecto não 

verificável de uma teoria, sendo nesse viés contraposto ao jusnaturalismo. O que não 

significa dizer que sua obra é de total ruptura, pelos seguintes motivos: 

[...] Na realidade, ele [Bentham] era contrário a essa doutrina [do 

jusnaturalismo] porque parecia inconciliável com seu empirismo, 

originando-se da metafísica, fundada num conceito – o da natureza 

humana – não suscetível de um conhecimento experimental. Contudo, ele 

tem em comum com os filósofos racionalistas a ideia fundamental de que 

nasce o jusnaturalismo: a convicção da possibilidade de estabelecer uma 

ética objetiva, isto é, uma ética fundada num princípio objetivamente 

estabelecido e cientificamente verificável, do qual se pode deduzir todas as 

regras para o comportamento humano, que passam assim a ter o mesmo 

valor das leis descobertas pelas ciências matemáticas e naturais[...]. A 

diferença entre Bentham e os jusnaturalistas consiste somente em que ele 

localiza esse princípio fundamental e objetiva não na natureza do homem, 

mas no fato empiricamente verificável de que cada homem busca sua 

própria utilidade: a ética se torna assim o complexo das regras segundo as 

quais o homem pode conseguir a própria utilidade de modo melhor
105

. 

Daí a contraposição de Bentham à prevalência do direito costumeiro em seu país 

e sua advocacia pela codificação, pelo fato da possibilidade de, através dela, serem 

conhecidas as regulações dos comportamentos em termos racionais. Em suma, a ideia de 

codificação tem como princípio propulsionador a racionalização das leis através de sua 

sistematização, repartição, clareza, bem como a sua fácil identificação. 

No continente europeu, precisamente na Alemanha, ocorre uma reação à ideia de 

um direito imodificável. Aliás, já se sai do iluminismo e se entra no contexto do que se 

chamou romantismo, que se manifestou também no direito através do historicismo, 

precipuamente com Savigny. 

No historicismo de Savigny o homem abstrato do direito natural se torna 

individual e relativo a cada povo segundo sua tradição. Ao racionalismo é contraposto o 
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irracionalismo das forças históricas. Por isso mesmo há uma apologia ao direito costumeiro, 

verdadeiro retratador do espírito do povo (Volksgeist). Daí a polêmica entre ele e Thibaut no 

que concerne à codificação do direito na Alemanha. 

Com Savigny, considerado fundador da metodologia jurídica, o direito tende à 

concretude das histórias de cada povo, de modo que é concebido como modificável de 

acordo com a sua evolução (ideia esta muito em voga no século XIX). 

 Com clareza se nos apresenta a gradativa imanentização do saber jurídico, que 

passa pouco a pouco a desvalorizar o direito natural, não só pela sua falta de apelo prático, 

mas também por via da crítica ao racionalismo sobretudo pelo estudo da história, 

desembocando, destarte, no relativismo. 

Norberto Bobbio empreende uma suficiente análise, ainda que concisa, do 

processo que no Ocidente, sobretudo nos direitos da Europa continental e os por ele 

influenciados, resultou na rejeição cada vez mais categórica de um direito transcendente 

supostamente presente como substrato do direito posto. 

O fato que simboliza e representa cabalmente esse processo gradual é a 

elaboração e edição, no século XIX, do Código de Napoleão na França. É marcante que nos 

projetos oficiais que antecederam o que prevaleceu continha uma menção ao direito natural 

em caso de “lacuna” na lei, tendo sido essa parte excluída da redação definitiva e apenas 

permanecido a proibição do juízo de non liquet que obrigava o juiz à prestação 

jurisdicional
106

. 

Esse fato ilustra a perda de força da discussão sobre o direito natural, esta que 

havia sido amplamente utilizada nas filosofias contratualistas, no contexto do racionalismo 

dedutivista, para fundamentar suas respectivas teorias do Estado. 

O dedutivismo matematizante, que utilizava o método das ciências exatas para 

análise da política e do direito – no caso um “direito público” ainda não separado da política, 

já que “direito” significava com eminência o direito dito privado – acaba por ser 

desvalorizada em virtude da secularização e o apelo prático que tinha como fator de 

relevância, no que tange ao contexto histórico, o recrudescimento do modo capitalista de 

produção, que, nos dizeres de Saldanha se identifica com a multiplicação das formas e a 
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provisoriedade de soluções
107

. 

O apelo ao movimento e à produção, a busca da eficiência no menor espaço de 

tempo, evidenciado também pelo que Foucault denominou de um novo diagrama do poder, o 

poder disciplinar, em substituição ao modelo anterior
108

, foi o motor que fez consolidar o 

capitalismo, análise que, assim como a de Saldanha, não atribui “culpa” da “injustiça” da 

realidade social a uma ideologia de dominação que encobriria a verdade da exploração. 

A chamada jurisprudência dos conceitos, de onde se destaca o nome de Puchta, 

valorizava ainda o uso do método dedutivo sem recurso à prática para o estudo dos conceitos 

jurídicos. A ela foi contraposta a jurisprudência dos interesses de Rudolf Von Ihering, que se 

voltava à prática e à finalidade do direito. 

Nesse contexto, não é demais repetir, a imanentização da filosofia em geral tem 

como característica essencial à eliminação da metafísica em benefício dos “fatos”, dos 

fenômenos que aparecem na vida prática. Surgem os positivismos de várias nuances e 

também os pragmatismos, que, embora distintos em seus pressupostos, se aproximam pela 

rejeição do transcendente em favor do empírico. 

Do lado do positivismo filosófico e da seara jurídica é pertinente a lição de 

Saldanha, que identifica dois processos complementares que se estendem a partir do 

racionalismo pós-medieval: 

[...] por um lado a passagem do dedutivismo, com sua imagem 

matematizante da ciência, ao positivismo cientificista e à tecnocracia, por 

outro (direito) a transição do lado ético do dedutivismo (o de Wolf e 

Pufendorf, por exemplo) aos normativismos mais recentes, aos quais se 

conjugam o logicismo e o analitismo
109

.  

O positivismo lógico surge nesse contexto de secularização do início do século 

XX com o Círculo de Viena, a pretensão de cientificizar todo o saber e a tentativa de 

transformação da filosofia em mera análise da linguagem científica. 

Dessa vertente surgirá no Direito o normativismo que tem como principal 

expoente Hans Kelsen. 
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Característica marcante do normativismo kelseniano é a delimitação do objeto 

da ciência jurídica. Para tanto, preocupa-se em depurar o direito de seus aspectos 

axiológicos, históricos, sociológicos, para enxergar a “norma” como centro de estudo da 

ciência jurídica.  

Esclarece Kelsen no início da sua obra de maior evidência, a Teoria Pura do 

Direito, que o Direito não é puro, o que não torna desnecessário, para uma investigação 

cientifica que tenha o caráter universal de abarcar todos os direitos, o isolamento dos 

caracteres estranhos ao especificamente “jurídico”. A pureza, portanto, fica por conta da 

análise cientifica do Direito, que descreve a doutrina como mera comentadora das normas, 

detentoras da interpretação não autêntica destas. 

A despeito de evidenciar a relatividade da justiça e dos direitos, Kelsen, através 

do método depurativo, procura uma espécie de lugar-comum do jurídico através de uma 

análise científica com pretensão de neutralidade utilizando as categorias, na esteira de Kant, 

de ser e dever-ser separadas por um fosso intransponível, sendo o ser condição de 

possibilidade do conhecimento dos fatos naturais e o dever-ser das normas. 

Essa preocupação excessiva com o método para se encontrar um objeto limpo, 

asseado, livre de interferências é, segundo Saldanha, um caractere teológico do pensamento 

kelseniano. 

A questão da verdade se transfere da análise do ser (verdadeiro) para 

preocupações metodológicas que não deixam de ter a verdade como pano de fundo. A forma 

aparece como ausente de qualquer fundamentação que se torna referência para o tratamento 

“científico” do objeto jurídico. A forma, portanto, passa a ocupar o lugar das absolutizações 

que Kelsen quer criticar, nisso consiste seu relativismo. Nas palavras de Saldanha, do 

fetichismo da lei característico do século XIX, passa-se ao fetichismo do método
110

. 

Outros expoentes desse positivismo jurídico são Ross e Hart. Apesar das 

nuances das perspectivas dos três, tinham como ponto comum a completa rejeição de 

reflexões acerca de um direito além do direito posto, a nítida delimitação do jurídico face ao 

não jurídico, bem como o fato de conceberem o direito como um sistema de normas, 

característica essencial que assim pode ser definida: 
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[...] o direito como sistema normativo é a presença de um critério 

regulativo que possibilite determinar a pertinência ou não de uma norma ao 

sistema, o que significa qualificá-la com jurídica. Se o direito é um sistema 

normativo, o critério de pertinência é também o critério de “juridicidade”: é 

jurídica a norma que pertence a um ordenamento jurídico
111

. 

Importa dizer que Saldanha considera os formalismos, tal como o de Kelsen, 

como reação contra uma suposta “imprecisão” do conhecimento, ou contra a 

inverificabilidade das afirmações que caracterizam o pensar metafísico
112

. 

Isso implica que há subjacente à adoração do método desse tipo de filosofia uma 

preocupação com o “verdadeiro” modelado pela forma. 

Os positivismos jurídicos nesse sentido estrito, apesar de motivadas pelo 

relativismo dos valores, são niilistas no sentido tratado na presente dissertação pelo fato de 

serem perspectivas reativas. 

A reatividade é evidente não apenas através da identificação do ponto de vista da 

“exterioridade” de um sistema jurídico regulador, mas, sobretudo, pela desvalorização da 

aparência do direito, relacionada que é com todas as nuances da vida, seja com o 

sociológico, com o econômico ou o axiológico. 

A assepsia do método visando isolar o jurídico é motivada por um “querer ver 

diferente” em prol da previsibilidade e da segurança. Tal “querer ver diferente” é uma 

negação que só se faz por via da reação a uma atividade de primeiro plano da vontade de 

poder. 

 

 

2.6 Niilismo Passivo e a “Guinada Interpretativa” no Pensamento Jurídico 

 

 

O niilismo passivo no sentido dos últimos escritos de Nietzsche se configura 

como enfraquecimento de espírito provocado, mormente, pelas descrenças nos valores 

superiores, numa teleologia a que tenderia o devir da vida, numa totalidade subjacente à vida 

ou numa verdade que poderia ser encontrada em “outro plano”. 
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No final século XIX para começos do século XX, a perspectiva histórica do 

mundo passaria a se evidenciar cada vez mais, desde Hegel. Através do historicismo de 

Dilthey, motivado pelas reflexões do neokantismo, vemos desvalorizada a pretensão das 

ditas ciências do espírito (Geisteswissenschaften) de se igualar às chamadas ciências da 

natureza. Àquelas são ciências da compreensão, ao passo que estas são ciências 

explicativas
113

. 

Esse paradigma dentro do qual é posto em nova perspectiva as ciências humanas 

evidencia seu caráter relativo e variável em contraste com as ciências matemáticas em geral. 

Essa variabilidade põe em cheque qualquer teoria que pretenda compreender o humano sob 

o prisma ontológico clássico, visando nele encontrar uma natureza ou qualquer 

imutabilidade. 

Também no século XIX surge o pessimismo de Schopenhauer, talvez a 

expressão mais patente do niilismo passivo em filosofia. 

Após o advento da Segunda Grande Guerra, vemos um renascimento da temática 

do direito natural, em contraste com a independência demasiada do jurídico por via do 

formalismo. A falta de preocupação com o conteúdo, identificando também como direito o 

sistema jurídico do nacional-socialismo, fez com que, sob o prisma do “Estado de Direito”, 

sobreviessem críticas acerca da justiça ou injustiça das leis. 

No entanto, o jusnaturalismo da maneira como era compreendido em época de 

voga do racionalismo já não tinha mais vias para renascer. O positivismo jurídico (em 

sentido estrito), preocupado em delimitar o jurídico para dar ao seu estudo status científico 

acabou por, na prática, contribuir para que o direito fosse compreendido como algo 

efetivamente independente de uma axiologia, a despeito de Kelsen, por exemplo, entender 

que apenas a teoria seria pura, não o direito. 

A crítica ao positivismo jurídico (aquele mais em evidencia, como os correlatos 

ao de Kelsen), o qual, segundo o já citado Barzotto, se compagina com o ideal de segurança 

do Estado Liberal, é feita por via da discussão da ética, valorizando o valor justiça, este 

entendido já como relativo a contextos, concepção esta mais adequada ao chamado Estado 

Social. 

A contraposição entre as doutrinas do direito natural e do direito positivo acaba 
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por perder sentido pelo fato de ambos abarcarem uma concepção objetivista de 

conhecimento: 

[...] do ponto de vista da teoria e da metodologia do direito, ambos têm o 

mesmo entendimento do processo de determinação do direito: segundo a 

doutrina racionalista do direito natural, deduzem-se a partir de princípios 

éticos-jurídicos absolutos as normas jurídicas positivas e, destas, as 

decisões jurídicas concretas; de acordo com o positivismo legalista 

(normativista), estas também se extraiem (sic) das leis, com o auxílio das 

directivas do legislador (trabalhos preparatórios), sem recurso à 

experiência, unicamente através da dedução e, neste sentido, de uma 

forma <<estritamente lógica>>. Naturalmente que havia sempre influência 

empírica, mas esta não se tornava evidente. Assim, o direito positivo, 

concreto é, para ambos os modelos de pensamento, algo estático, 

determinado a priori. Ambos são axiomaticamente orientados, ambos se 

baseiam na corrente codificadora e, sobretudo, ambos estão comprometidos 

com o sistema filosófico do racionalismo no sentido da construção de um 

sistema fechado de conhecimentos adequados e exatos. 

A perda de fé na razão, motor do niilismo reativo, ou seja, da reação contra 

os valores superiores, é evidente também no direito. Nessa esteira surgem 

as teorias da argumentação
114

, pautadas numa crítica ao excesso do 

pensamento dogmático no direito e propugnadoras do pensar “aporético”, 

ou seja, problemático, as quais fazem reviver antigas concepções como as 

de Aristóteles, desiderando através delas uma orientação no “sistema 

aberto”. “O mote é: argumentar no sistema aberto! Este mote é partilhado 

pela teoria da argumentação e pela hermenêutica” 
115

. 

 É de se mencionar também a crítica ao uso exclusivo da lógica dedutiva de 

cunho matemático na interpretação do direito, presente nas teorias da argumentação, valendo 

aludir à lógica do razoável de Recaséns Siches
116

. 

Também a hermenêutica, tema fundamental para filósofos como Schleirmacher, 

Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, acabou por ganhar voz na seara 

jurídica, que passa a privilegiar a questão da interpretação e da compreensão. 

Com Heidegger, crítico das filosofias da consciência (ou do sujeito), a 

hermenêutica sai do âmbito da mera interpretação de textos para constituir uma filosofia 

transcendental, enfim, uma ontologia diferente da clássica, que para ele se pautou pelo 

esquecimento do ser.  
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De outro lado, há um retorno às teorias formais, sobretudo com a teoria analítica 

do direito que, ausente à preocupação com os fundamentos, pretendem fazer afirmações 

claras e distintas acerca do direito como objeto independente, separado da moral. Ainda aqui 

o tema da interpretação merece atenção através da análise da linguagem, sob influência, 

sobretudo, de Ludwig Wittgenstein.  

No que diz respeito à perda de paradigmas da contemporaneidade, é interessante 

mencionar o funcionalismo de Niklas Luhmann: 

Segundo este funcionalismo, não importa que o direito seja justo (nem 

sequer existe algo parecido com “justiça” ou “indisponibilidade”; trata-se 

apenas de símbolos por meio dos quais se reiteram boas intenções); numa 

sociedade com um alto grau de complexidade é apenas decisivo que o 

direito funcione, na medida em que “reduza a complexidade” [...]
117

. 

 

 

2.6.1 A guinada interpretativa 

 

 

Com o esvaziamento dos valores superiores através de sua reação, e a própria 

crítica da verdade ontológica, bem como das pretensões exageradas da ciência, a pauta ética 

entra em discussão numa miríade de perspectivas: 

[...] constatamos [...] que o panorama das teorias éticas contemporâneas 

oferece um espetáculo tumultuado. A confusão domina tanto a tradição do 

pensamento europeu continental, onde se pode ir do “neo-aristotelismo” de 

Gadamer até a “ética da argumentação” de Habermas e Apel e à “ética da 

responsabilidade” de Hans Jonas, quanto ao campo da discussão anglo-

americana, em que se vai do utilitarismo à metaética, do neocontratualismo 

ao comunitarismo, da bioética à ética ambiental. Com tão variável catálogo 

de ideias, o turista poderia passear infinitamente por esse jardim-mercado 

de éticas. [...] A verdade é que, em virtude do quadro niilista e do caráter 

planetário e complexo da vida moderna, está-se repetindo hoje, com maior 

intensidade, a crise que marcou outras épocas históricas e que se distingue 

pelo conflito entre visões de mundo e sistemas normativos diferentes, pela 

dificuldade de enquadrar nos paradigmas éticos tradicionais as ações e 

fatos morais de gênero novo, pela concorrência entre as diversas teorias 

éticas, que desencadeia verdadeira guerra de palavras, sem vencedores nem 

vencidos, e produz a indiferença, o relativismo e o ceticismo. [...] A 
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situação não é melhor no âmbito prático. Esvaziaram-se a força vinculante 

das normas morais e a possibilidade de serem elas aceitas e aplicadas. [...]. 

O desencanto do mundo erodiu as referências tradicionais – os mitos, os 

deuses, as transcendências, os valores. A racionalização técnico-científica 

tornou impossível assumir opções definitivas, em nível unicamente 

racional. O resultado é o politeísmo dos valores e a isostenia das decisões, 

a obtusidade das prescrições e a inutilidade das proibições. No mundo 

governado pela ciência e pela técnica, a eficácia dos imperativos morais 

lembra freios de bicicleta usados em avião a jato (Beck, 1988: 194). Sob a 

couraça de aço do niilismo, não subsiste mais nem virtude nem moral 

possível
118

. 

 Nesse contexto de intenso relativismo e de privilégio da interpretação em 

contraposição a um método ao qual se pudesse encontrar uma verdade, muda-se o foco do 

pensamento jurídico. Esse fenômeno é constatado mesmo na prática diária da vida 

contemporânea. Em virtude da pluralidade de opiniões e credos do mundo hodierno, o 

relativismo também passa a imperar em todos os aspectos da vida. 

O termo “guinada interpretativa” foi cunhado no final dos anos 1970 para 

designar o novo paradigma das ciências sociais, sendo utilizado pelos teóricos e filósofos do 

direito – anglo-saxônicos e continentais – para designar uma evolução no pensamento 

jurídico ou “qualificar globalmente o que corresponderia ao momento atual da cultura 

jurídica reflexiva” 
119

.  

Conforme explicitado na seção precedente, a preocupação com a interpretação, 

apesar de sua voga tanto na teoria analítica quanto nas influenciadas pela hermenêutica de 

Gadamer, dão azo a diferentes concepções acerca do direito. 

O foco do pensamento jurídico atual, em face mesmo dessa valorização da 

interpretação, se localizou precipuamente no momento decisório do juiz, tido por essencial 

na produção do direito. A atenção ao momento da “aplicação” da norma jurídica, em 

detrimento ao momento legislativo, se deve, sobretudo, à crise provocada pela questão da 

indeterminação do direito. 

Ora, o papel do Judiciário, originalmente, era legitimado na Europa continental, 

por via da Revolução Francesa, como mero aplicador da lei, esta que deveria ser a expressão 

da vontade do povo. No contexto imediatamente posterior à edição do Código Civil Francês 

era considerado praticamente uma heresia qualquer tipo de “interpretação” da lei, o juiz 
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sendo considerado apenas seu porta-voz. 

O processo de dessacralização e também o niilismo devem ter contribuído 

fortemente para a derrocada dessa imagem “sagrada” da lei na Europa continental. Assim o 

mostra a voga na filosofia jurídica da influência de filósofos que privilegiam a linguagem e a 

interpretação, inclusive a hermenêutica como ontologia, para demonstrar a impossibilidade 

de não se interpretar. 

Aliás, já foi aludido, em Nietzsche já se encontra o relativismo, por via do seu 

chamado perspectivismo, bem como a ideia da vida como interpretação através da tensão 

entre as forças em relação. 

Mas a “guinada interpretativa” pode ser entendida não somente como uma 

transformação sob o prisma metodológico, ao aludir à mudança de foco de reflexão do 

pensamento jurídico em torno do intérprete e do juiz. 

Algumas teorias ligadas ao “interpretativismo” se prestam à modificação da 

própria maneira de pensar o direito: 

[...] o aspecto filosoficamente mais relevante e consistente do 

redimensionamento do tema da interpretação não é o dado quantitativo da 

freqüência com que aparece, ou do tamanho do espaço que ocupa, nos 

textos dos juristas teóricos [...] Essa nova função se configura a partir do 

momento em que a interpretação deixa justamente de veicular apenas uma 

reflexão sobre a aplicação, a decisão ou o método, e passa a integrar, 

inclusive renovando-a, a empreitada propriamente filosófica de 

simplesmente pensar o Direito
120

. 

A essa maneira de pensar podem ser destacados os nomes de Ronald Dworkin, 

que procurou conciliar a teoria analítica com a hermenêutica de Gadamer, e Nelson 

Saldanha, cuja filosofia, a despeito de não ter influência direta da gadameriana, atende ao 

qualificativo de novo modo de pensar o jurídico. 

No presente capítulo foi explicitado, sem pretensão de exaustividade no que 

tange aos delineamentos das nuances das teorias, os reflexos da secularização e do niilismo 

no pensamento jurídico. 

Na contemporaneidade, com a tendência “interpretativista”, foram explicitadas 

algumas das respostas pontuais do saber jurídico à perda dos paradigmas tradicionais, bem 

como a critica ao racionalismo, em geral, e à „verdade‟ em particular. 
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A falta de menção a pensadores influentes e importantes do direito não 

obstaculizou os objetivos do presente capítulo, já que o que se pretendia era demonstrar os 

reflexos do niilismo (ou dos niilismos) e da secularização como tendência geral no 

pensamento jurídico. 

Em suma, já voltando a utilizar os conceitos explicitados no primeiro capítulo, 

pôde-se trazer à luz a tendência geral de pensar o direito no medievo por via da vontade de 

nada característica do niilismo negativo; do mesmo modo a reação aos valores superiores e a 

presença da reatividade nas concepções que solaparam do jurídico as menções teológicas, 

desde o Renascimento; e finalmente, a influência da crítica ao racionalismo, da perda dos 

paradigmas tradicionais e do relativismo característicos da contemporaneidade – que tendem 

ao niilismo passivo – no pensamento jurídico.  
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3 ORDEM E HERMENÊUTICA COMO FILOSOFIA JURÍDICA 

ATIVA 

 

 

A tendência geral da contemporaneidade, como reiteradamente foi escrito, é a da 

provisoriedade, a da liquidez e a da rápida transformação das coisas. Sem que se faça 

necessário perguntar se isso é a causa do niilismo ou se o niilismo é a sua causa, mais 

profícuo seria pensar nos seus efeitos no que diz respeito à potência de vida que suscita. 

O excesso de opiniões, de teorias, de pautas éticas e o interpretativismo em 

geral, desembocam no vazio que cada interpretação das coisas traz, já que seu valor é 

relativo e seu status provisório. Nietzsche previu a falta de crença generalizada, que levada 

ao extremo, desembocaria num estado de espírito dotado de enfraquecimento. 

Não se sabe se o niilismo passivo “contaminará” os aspectos da vida no seu 

extremo, ou se haverá um retorno à estabilidade através de novas crenças, fazendo o ciclo 

recomeçar de maneira diferente. Por um lado, Nietzsche ansiava pelo seu advento 

generalizado, acreditando que do terreno do “cansaço” erigiria uma classe aristocrática 

legisladora, o que, se interpretado isoladamente, soaria bastante utópico. 

Por outro, há mais de 100 (cem) anos, nos legou sua maneira de lidar com o 

vazio que já em sua época sentira como homem extemporâneo. Sua expressão, talvez para 

designar ainda a continuidade da falta de crença, foi o que chamou de niilismo ativo, já 

tratado no primeiro capítulo. 

Foi possível identificar na tipologia do niilismo da interpretação deleuziana seus 

reflexos no pensamento jurídico, inclusive a tendência ao niilismo passivo pela diluição das 

opiniões, das interpretações que tendem ao relativismo exacerbado e ao ceticismo. 

A exemplo de Spinoza, Nietzsche, além de ser um filósofo da imanência e, 

destarte, repudiador de toda e qualquer transcendência, é também o filósofo da potência de 

vida. Por isso mesmo que o conhecimento, o saber, só será bem avaliado se tornar a vida 

mais potente, ou seja, se favorecer ao advento a formas de vida mais potentes. Em tempos de 

vazio existencial pela provisoriedade das soluções, surge a relevância da reflexão de 

Nietzsche para o saber jurídico.   

Isso posto, é possível chegar ao cerne da presente dissertação através da 
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verificação da seguinte hipótese: a filosofia de Nelson Saldanha, a qual concebe o direito 

como ordem e hermenêutica, se consubstancia numa filosofia da atividade, no sentido 

nietzschiano, e, por isso, tem o condão de lidar com os reflexos do niilismo passivo no saber 

jurídico. 

Antes de serem expostos mais pormenorizadamente os principais aspectos da 

filosofia de Saldanha, cumpre expor sobre o que seria uma filosofia ativa na perspectiva de 

Nietzsche, especificamente na interpretação que Deleuze faz da sua crítica às ciências 

humanas. 

 

 

3.1 A Crítica de Nietzsche à Reatividade na Ciência e na Filosofia 

 

 

3.1.1 Moral senhorial e moral escrava como pontos de partida “epistemológicos” 

 

 

Para empreender a sua genealogia da moral, Nietzsche aponta para um erro de 

perspectiva histórica por parte dos que pensaram a sua origem. 

Antes dele, se havia pensado na origem do bem e do mal sob a perspectiva da 

utilidade. O “bem” foi pensado como aquilo que através do costume foi considerado como 

útil para o paciente da ação. Com o passar do tempo, esse sentimento originário caiu no 

esquecimento, muito embora o costume tenha se mantido, de modo que sem refletir sobre 

sua origem assim ficou consolidada entre os homens a noção de bem. Esse é precisamente o 

ponto no qual Nietzsche aponta o erro de perspectiva histórica: 

Para mim é claro, antes de tudo, que essa teoria busca e estabelece a fonte 

do conceito “bom” no lugar errado: o juízo “bom” não provém daqueles 

aos quais se fez o “bem”! Foram os “bons” mesmos, isto é, os nobres, 

poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e 

estabeleceram a si e a seus atos como bons, ou seja, de primeira ordem, em 

oposição a tudo que era baixo, de pensamento baixo, vulgar e plebeu. 

Desse pathos da distância é que eles tomaram para si o direito de criar 

valores, cunhar nomes para os valores: que lhes importava a utilidade! Esse 

ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado, em vista de tal 

ardente manancial de juízos de valor supremos, estabelecedores e 

definidores de hierarquias: aí o sentimento alcançou bem o oposto daquele 

baixo grau de calor que toda prudência calculadora, todo cálculo de 
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utilidade pressupõe – e não por uma vez, não por uma hora de exceção, 

mas permanentemente. [...] (O direito senhorial de dar nomes vai tão longe, 

que nos permitiríamos conceber a própria origem da linguagem como 

expressão de poder dos senhores: eles dizem “isto é isto”, marcam cada 

coisa e acontecimento com um som, como que apropriando-se assim das 

coisas.). É somente com um declínio dos juízos de valor aristocráticos que 

essa oposição “egoísta” e “não egoísta” se impõe mais e mais à consciência 

humana [...] 
121

. 

Ora, por ocasião do primeiro capítulo foi exposto o ponto de vista da reatividade 

como dependente desse ponto de vista da utilidade, que pressupõe a “exterioridade” e, 

portanto, divide o homem moral em dois, o fazendo “egoísta” e “não egoísta” conforme a 

perspectiva de quem recebe a ação, ou, em termo spinozistas, de quem padece. 

Daí vai surgir em Nietzsche a tipologia que permeará seus escritos: existe a 

moral dos escravos e a moral dos senhores. Ora, é dessa oposição essencial que surgirá 

também o niilismo como característico da moral escrava. Os niilismos são dependentes 

dessa perspectiva que se ressente com o “exterior”, seja desvalorizando-o em prol de um 

além-mundo (niilismo negativo), seja reagindo contra ele tentando corrigir os seus “erros” 

com vistas a um “melhoramento” global (niilismo reativo). 

Ademais, por via dessa distinção, é possível compreender a crítica de Nietzsche 

ao cristianismo e à sua moral, bem como à consciência e ao valor moral da verdade como 

bem (o que ele denominou de vontade de verdade). Todos esses três envolvem a negação em 

suas premissas: o cristianismo é afeto a uma disposição negativa do real em bloco, a sua 

moral é a do ressentimento em relação a quem age, e a busca pela verdade envolve a 

negação das aparências do mundo em prol de algo subjacente que teria mais valor. 

Nesse sentido, Deleuze identificará a moral dos senhores como “afirmação” e a 

dos escravos como “negação”: 

Eis as duas fórmulas: Eu sou bom, portanto tu és mal. Tu és mal, portanto 

eu sou bom. Dispomos do método de dramatização. Quem pronuncia uma 

dessas fórmulas, quem pronuncia a outra? E o que quer cada um deles? 

Não pode ser um mesmo que pronuncia as duas, pois o bom de uma é 

precisamente o mau da outra. “ O conceito de bom não é único”; as 

palavras bom, mau e mesmo portanto, têm vários sentidos. Verificar-se-á 

ainda aí que o método de dramatização, essencialmente pluralista e 

imanente, dá sua regra à pesquisa. Esta não encontra em outra parte a regra 

científica que a constitui como uma semiologia e uma axiologia, que lhe 
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permitem determinar o sentido e o valor de uma palavra. Perguntamos: 

quem é que começa por dizer: “Eu sou bom”? Certamente não é aquele 

que se compara aos outros, nem que compara suas ações e suas obras a 

valores superiores ou transcendentes: ele não começaria... Aquele que diz 

“Eu sou bom”, não espera ser chamado bom. Ele se chama assim, ele se 

nomeia e se diz assim, na própria medida em que age, afirma e goza. Bom 

qualifica a atividade, a afirmação, o gozo que se experimentam em seu 

exercício: uma certa qualidade de alma[...]. “Tu és mau, portanto eu sou 

bom”. Nessa fórmula é o escravo que fala. Não se negará que ainda aí 

valores sejam criados. Mas que valores estranhos! Começa-se por colocar o 

outro como mau. Aquele que se dizia bom, eis que agora é dito mau. Esse 

mau é aquele que age, que não se contém em agir, portanto, que não 

considera a ação do ponto de vista das consequências que ela terá para 

terceiros. E o bom agora é aquele que se contém em agir: é bom 

precisamente nisto, porque refere toda ação ao ponto de vista daquele que 

não age, ao ponto de vista daquele que experimenta as consequências da 

ação, ou melhor ainda, ao ponto de vista de um terceiro mais sutil de um 

terceiro divino que perscruta suas intenções. “É bom quem não faz 

violência a ninguém, quem não ofende ninguém, nem ataca, nem usa de 

represálias e deixa a Deus o cuidado da vingança, quem fica escondido 

como nós, evita o encontro com o mal, e, de resto, espera pouco da vida, 

como nós, os pacientes, os humildes e os justos” 
122

. 

Se a moral dos senhores cria seus valores a partir da afirmação e do gozo, a 

moral dos escravos nega em primeiro plano para depois afirmar. É nesse sentido preciso que 

moral senhorial se compagina com a atividade e a moral escrava com a reatividade. 

Sobre isso e sobre a “exterioridade” como dependente da moral escrava, 

Nietzsche discorre ainda na Genealogia da Moral: 

A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se 

torna criador e gera valores: o ressentimento dos seres aos quais é negada a 

verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária 

obtêm reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a 

si mesma, já de início a moral escrava diz Não a um “fora”, um “outro”, 

um “não-eu” – e este Não é seu ato criador. Esta inversão do olhar que 

estabelece valores – este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-

se para si – é algo próprio do ressentimento: a moral escrava sempre 

requer, para nascer, um mundo oposto e exterior, para poder agir em 

absoluto – sua ação é no fundo reação
123

. 

Diferentes conclusões podem ser tiradas dessa perspectiva nietzscheana. Pode-se 

compreendê-la em tom de denúncia, identificando a moral cristã, de ampla aceitação no 
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mundo Ocidental, como uma ideologia que encobriria a verdade de uma rebelião silenciosa 

desde a fragmentação do Império Romano, já que Nietzsche por vezes identifica a moral 

senhorial com os bárbaros saqueadores. 

Esse prisma ideológico, no entanto, se nos apresenta bastante reducionista em 

relação a um cotejamento geral com seus outros escritos, muito embora seja uma 

interpretação plausível. 

Interpretação mais satisfatória é aquela de Deleuze, que enxerga na distinção das 

morais muito mais uma diferenciação “epistemológica”, se se pode dar uma significação 

ampla a este termo.  

Através de Deleuze, é possível concluir que uma filosofia é reativa ou niilista se 

adotar o ponto de vista apenas da consciência, da utilidade, e consequentemente da 

reatividade, ao passo que uma filosofia é ativa se adotar o ponto de vista do si que tudo 

engloba, que por isso mesmo dá relevo à inconsciência, abolindo a exterioridade. 

Nesse diapasão, se pode arriscar dizer em termos kantianos, já apelando para o 

campo transcendental, que a moral senhorial é condição de possibilidade de uma filosofia 

ativa, enquanto a moral escrava é condição de possibilidade de uma filosofia niiilista ou 

reativa. 

Também é preciso dizer que Nietzsche não é reducionista ao ponto de pensar os 

dois tipos como referidos exclusivamente em relação a pessoas distintas, cabendo concluir 

que num mesmo “si”, ocorre ora pensar ativamente ora reativamente
124

. É possível chegar a 

essa conclusão através do seguinte excerto de Além do Bem e do Mal: 

Numa perambulação pelas muitas morais, as mais finas e as mais grosseiras, que 

até agora dominaram e continuam dominando na Terra, encontrei certos traços que 

regularmente retornam juntos e ligados entre si: até que finalmente se revelaram dois tipos 

básicos, e uma diferença fundamental sobressaiu. Há uma moral de senhores e uma moral 

de escravos; acrescento de imediato que em todas as culturas superiores e mais misturadas 

aparecem também tentativas de mediação entre as duas morais, e, com ainda maior 
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frequência, confusão das mesmas e incompreensão mútua, por vezes inclusive dura 

coexistência – até mesmo num homem, no interior de uma só alma
125

.  

Dessa inferência Deleuze se vale às últimas consequências para interpretar em 

Nietzsche uma ontologia das forças num “si” que, paradoxalmente, nunca é igual a si mesmo 

devido à disposição das relações de forças ao acaso. É precisamente dessa inferência que 

nasce a distinção das forças em dominadoras e dominadas, ativas e reativas geradas e em 

conexão com a vida como vontade de poder. Logicamente que o fato de as forças reativas 

serem dominadas não implica que sua perspectiva não tenha o condão de prevalecer na 

existência. Aliás, é contra essa prevalência que Nietzsche se insurge, e que está no fundo de 

sua concepção sobre o niilismo. 

 

 

3.1.2 Filosofia ativa e filosofia reativa (niilista) 

 

 

A seção anterior procurou demonstrar que a distinção feita por Nietzsche entre 

moral de senhores e moral de escravos recebe, na interpretação de Deleuze, o status de 

distinção epistemológica, ou seja, de condições de possibilidade, respectivamente, do pensar 

ativo e do pensar reativo. 

É com base nessa perspectiva que Deleuze fala na existência de uma filosofia ou 

ciência ativa contraposta e em detrimento de um pensamento, ciência ou filosofia, que tem 

como pressuposto a reatividade: 

O balanço das ciências parece a Nietzsche um triste balanço: em toda parte 

o esforço para interpretar os fenômenos a partir das forças reativas. Já 

vimos isto na física e na biologia. Mas à medida que mergulhamos nas 

ciências do homem, assistimos ao desenvolvimento da interpretação reativa 

e negativa dos fenômenos; “a utilidade”, “a adaptação”, a “regulação”, até 

mesmo o “esquecimento” servem de conceitos explicativos [...]. Em toda 

parte, nas ciências do homem e até mesmo nas ciências da natureza, 

aparece a ignorância das origens e da genealogia das forças. Dir-se-ia que o 

erudito tomou por modelo o triunfo das forças reativas e a ele quer 

subjugar o pensamento. Invoca seu respeito pelo fato e seu amor pela 

verdade. Mas o fato é uma interpretação; que tipo de interpretação? O 

verdadeiro exprime uma vontade; quem quer o verdadeiro? E o que quer 
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aquele que diz: Eu procuro a verdade? Nunca como hoje viu-se a ciência 

levar tão longe, num certo sentido, a exploração da natureza e do homem, 

mas também nunca se viu a ciência levar tão longe a submissão ao ideal e à 

ordem estabelecidos. Os eruditos, mesmo os democratas e socialistas, não 

estão desprovidos de piedade; só que inventaram uma teologia que não 

depende mais do coração. [...] O desconhecimento da ação, de tudo o que é 

ativo, irrompe nas ciências do homem. Por exemplo, julga-se a ação por 

sua utilidade. [...] Nietzsche pergunta: a que remete o conceito de 

utilidade? Isto é, para quem uma ação é útil ou nociva? Quem, por 

conseguinte, considera a ação do ponto de vista de sua utilidade ou 

nocividade, do ponto de vista de seus motivos e de suas consequências? 

Não é aquele que age, este não “considera” a ação. Mas um terceiro, 

paciente ou espectador. É ele que considera a ação que não realiza 

(precisamente porque não a realiza) como algo a ser avaliado do ponto de 

vista da vantagem que tira ou pode tirar dela; ele, que não age, estima 

possuir um direito natural sobre a ação, merecer colher dela uma vantagem 

ou um lucro
126

. 

Do excerto acima é possível antever no saber jurídico as teorias que incorporam 

esse ponto de vista da reatividade. Aliás, isso diz respeito à inveterada maneira de pensar o 

jurídico: como regulado por uma instância superior avaliativa do justo e do injusto, seja essa 

instância um ser divino ou a natureza inferida pela razão; como um “objeto” que se 

consubstancia num sistema de regras conhecido através do “tribunal da razão” de um 

“sujeito”; como utilidade, sendo ele propiciador do “bem comum”, e estabilizador dos 

conflitos tendo em vista a paz social. 

Todos são pontos de vista de quem é afetado pelo direito, de quem padece (no 

sentido de Spinoza) pela sua contemplação. No contexto do interpretativismo o ponto de 

vista reativo ainda é passível de ser identificado. A esse respeito, Deleuze discorre sobre o 

exemplo da linguística, área que tem encontrado voz na filosofia jurídica contemporânea, 

além de ressaltar o anseio de Nietzsche por uma filosofia ativa: 

Existe o hábito de julgar a linguagem do ponto de vista de quem ouve. 

Nietzsche sonha com uma outra filosofia, uma filosofia ativa. O segredo do 

termo não está do lado de quem ouve, assim como o segredo da vontade 

não está do lado de quem obedece, ou o segredo da força do lado de quem 

reage. A filosofia ativa de Nietzsche só tem um princípio: um termo só 

quer dizer alguma coisa na medida em que aquele que o diz quer alguma 

coisa ao dizê-lo [lembrar, a esse respeito da pergunta e da resposta 

fundamentais em Nietzsche: quem interpreta? A vontade de poder]. E uma 

só regra: tratar a palavra com uma atividade real, colocar-se do ponto de 

vista de quem fala.[...] A linguística ativa procura descobrir quem fala e 
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quem nomeia. Quem se serve de tal termo, a quem ele a aplica 

inicialmente, a si mesmo [ponto de vista ativo], a alguém que ouve [ponto 

de vista reativo], a alguma outra coisa [religiosidade reativa], e com que 

intenção? O que ele quer ao pronunciar tal palavra? A transformação do 

sentido de um termo significa que um outro (uma outra força ou uma outra 

vontade) dele se apodera, aplica-o a outra coisa porque quer algo diferente. 

Toda a concepção nietzscheana da etimologia e da filologia, muitas vezes 

mal compreendida, depende deste princípio e desta regra dos quais 

Nietzsche fará uma brilhante aplicação em A Genealogia da Moral [...]. 

Deleuze expõe nesse excerto os princípios de uma filosofia ativa, que são 

utilizados por Nietzsche na sua análise da moral. Os pressupostos de uma filosofia ativa têm 

por condição de possibilidade o triunfo das forças ativas sobre o pensamento. 

Cabe ressaltar, por oportuno, que Deleuze acaba por definir a filosofia de 

Nietzsche como uma verdadeira filosofia ativa, enumerando os caracteres essenciais de seu 

pensamento fragmentário. A despeito disso, é possível fazer uma apropriação do termo 

filosofia ativa para designar todo pensamento que, à luz de Nietzsche e seu conceito de 

vontade de poder, encare os fenômenos da experiência sob o ponto de vista da atividade 

primária, já aludida. É nesse específico sentido que se tentará demonstrar a vinculação da 

filosofia do direito de Saldanha a um saber assim direcionado. 

Como explicitado no primeiro capítulo, todas as coisas, extensão ou pensamento, 

são preenchidos pelas forças em relação. É nesse sentido que Deleuze compreende o 

pensamento como preenchido pelo triunfo das forças ativas. 

No que tange ao interpretativismo no direito relacionado a esse excerto, pode-se 

pensar nas teorias que se colocam do ponto de vista de quem ouve, e que imaginam a 

“exterioridade” das regras, estas como algo pronto e acabado, passíveis de serem 

interpretadas pelos juízes na aplicação do direito. 

Essa concepção da norma como entidade abstrata, um dado pré-existente, foi 

fortemente criticada na contemporaneidade desde a recepção, pela teoria jurídica, do 

paradigma hermenêutico, e consequentemente do papel da interpretação no processo de 

aplicação e concretização do Direito por parte do juiz. 

A conexão dessa nova forma de abordagem com o niilismo já foi vista acima. A 

recepção da ontologia hermenêutica pelo pensamento jurídico integra o processo de 

imanentização caracterizado pela secularização e perda gradual do sentido forte de “ser”, em 

suma, da gradual descrença nos valores superiores transcendentes como reguladores da 

realidade, nesse caso, a realidade do Direito. 
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Nesse sentido, cabe-nos analisar mais de perto a referida recepção para 

indagarmos se, da maneira como ocorreu e vem ocorrendo, ela foi capaz de proporcionar 

uma via de superação do niilismo na teoria jurídica. 

 

 

3.2 A Penetração do Pensamento Hermenêutico no Direito: a jurisprudência 

hermenêutica e suas ambiguidades 

 

 

Antes de empreender uma síntese do pensamento de Saldanha sobre o Direito 

como ordem, seria interessante fazer contrastá-la com o que pode ser denominado de 

Jurisprudência Hermenêutica, título cunhado por Gustavo Just
127

 para o enquadramento 

num plano homogêneo, guardadas as especificidades próprias a cada pensador, de uma nova 

atitude (ou tendência) do pensamento jurídico voltada para os problemas da interpretação e 

aplicação do Direito, influenciados pela hermenêutica de Hans-Georg Gadamer, 

notadamente após a publicação de Verdade e Método em 1960. 

Tal contraste seria relevante para responder a pergunta sobre se essa tendência 

pós-positivista pode, assim como se supõe da filosofia do direito de Saldanha, 

consubstanciar-se numa filosofia do direito ativa, no sentido aqui proposto, capaz, portanto, 

de lidar com as consequências da consumação do niilismo na (pós-)modernidade. 

A preocupação dos pensadores da Jurisprudência Hermenêutica (a partir de 

agora JH) se voltou, sobretudo, sobre o modo como se desenvolve o processo decisório do 

juiz ao aplicar as normas jurídicas. 

A JH foi resultado de um duplo processo: primeiro, é marcada pela sua 

proveniência da germânica querela metodológica, furtando-se de uma reflexão geral sobre o 

Direito – ao estilo de Saldanha – fato que torna mais ou menos estreito o seu âmbito de 

reflexão, muito embora não se reduza à discussão sobre métodos e técnicas interpretativas de 

aplicação; segundo, como mencionado, a forte influência do pensamento hermenêutico 

gadameriano. 

A produção teórica assim direcionada buscou, em primeiro plano, a 
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ultrapassagem da noção clássica arraigada no pensamento jurídico segundo a qual o juiz 

seria um mero aplicador de normas pré-existentes, visão que tolhia, portanto, o papel 

criativo do intérprete e julgador. 

Ainda para a noção tradicional, a qual tem ligação umbilical com a legitimação 

do regime democrático – entendido no sentido clássico pós Revolução Francesa – tributário 

do princípio da auto-legislação do povo, era atribuída ao juiz a mera constatação dos fatos 

que viessem ao seu conhecimento para culminar na aplicação de uma norma considerada 

como um objeto dado. 

Essa ultrapassagem está longe de ser exclusividade da JH, sendo característica 

de todas as concepções ditas antiformalistas, estas que são hoje tão assentes que a crítica ao 

formalismo excessivo e à utilização tão somente da lógica formal como modelo de aplicação 

do Direito tornaram-se banais. Não é nesse viés, portanto, que reside a peculiaridade das 

perspectivas da JH. 

A obra que pode ser considerada inaugural da JH é a intitulada Pré-

Compreensão e Escolha do Método do jurista alemão Josef Esser, considerado por Just 

como central dessa tendência. Outros juristas tributários da JH são nomes, além de Esser, 

como Friedrich Müller, Karl Larenz, Arthur Kaufmann, Winfried Hassemer, Martin Kriele, 

Reinhold Zippelius, Konrad Hesse, Peter Häberle e Horst Ehmke. 

Afora o antiformalismo mencionado, para a JH é necessário ser capaz de pensar 

a circularidade hermenêutica do processo decisório. O mote é a crítica da perspectiva linear 

de descrição do processo de aplicação das normas jurídicas como mera subsunção de um 

fato a uma norma entendida como objeto pronto e acabado, para mostrar a complexidade e o 

papel da hermenêutica na compreensão de seu desenrolar. 

O que a JH faz relevar com a crítica a concepção tradicional não é o 

desvelamento do fato de as normas serem indeterminadas de modo que o juiz, através da 

interpretação, possa exercer seu papel criador ao aplicá-las. 

Mais do que isso, a JH procura eliminar a hierarquização contida no pensamento 

da imagem de uma norma isolada, abstrata, passível de ser aplicada a um fato concreto a ser 

a ela subsumido. 

No processo decisório, as normas não são determinadas abstratamente. Antes, as 

normas só podem ser concebidas em função de uma situação concreta passível de decisão 

judicial. Ademais, à noção de pré-compreensão é atribuída papel de suma importância na 
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medida em que pretende revelar a ilusão de uma “abstração de si” do aplicador, fazendo com 

que se vislumbre o papel da história, tradição e contexto cultural dentro do qual ele está 

inserido. 

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador não é sujeito separado da realidade em 

que está inserido desde sempre, não podendo como que retirá-la no momento de qualquer 

que seja sua apreciação sobre a realidade. Essa concepção é flagrantemente tributária da 

ontologia hermenêutica de Gadamer, a qual põe em cheque a separação entre sujeito e um 

objeto que lhe seja exterior. Elimina-se, assim, a ideia de uma exterioridade conforme 

abordado linhas acima.  

Nesse diapasão, a qualificação dos fatos e a interpretação da lei não constituem 

etapas independentes, sucessivas, mas, ao longo do processo decisório participam de um 

jogo dialético, circular. A clareza de movimento pode ser vista na expressão de vai-e-vem do 

olhar ou vai-e-vem de perspectiva (Hin- und Herwandern des Blickes) entre significações 

possíveis da norma e qualificações possíveis da situação material
128

. Dessa maneira é que é 

compreendido que o sentido da norma só aparece em via de uma situação concreta de 

aplicação. 

A despeito de provir a JH da querela metodologia germânica, desde já pode se 

vislumbrar a que distância fica suas concepções de um encadeamento ordenador e metódico 

de etapas do processo decisório. Antes, a descrição do processo decisório deixa entrever a 

circularidade em que ele se dá através da alternância entre dois planos e de uma sucessão de 

hipóteses provisórias concernentes tanto aos seus resultados respectivos quanto à solução do 

litígio
129

. 

No entanto, é de se ressaltar que em Esser não há uma exploração metódica 

desse vai-e-vem de perspectivas, se caracterizando seu pensamento por uma abertura teórica 

maior do que a dos demais representantes da JH.  Emblemática desse contraste é a teoria 

estruturante de Müller, o qual inclusive concebe um variegado arcabouço conceitual dotado 

de especial erudição com vistas ao controle racional das decisões judiciais
130

. 

A JH engloba em si boa parte das tendências que perpassam as teorias jurídicas 
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da atualidade. É possível nela vislumbrar a influência do relativismo, da exploração da ideia 

do caráter problemático do Direito como sistema aberto (desde Vieweg), das teorias da 

argumentação e, como exaustivamente exposto, da hermenêutica filosófica. 

A heterogeneidade da JH é marcada notadamente pela aproximação maior ou 

menor dos pensadores para com essas tendências.  

Se em Esser a influência da hermenêutica filosófica se sobressai, inclusive pela 

abertura maior de seu pensamento, o que gera um paradoxo em vistas a pretensão da 

controlabilidade racional das decisões judiciais, em Häberle, com sua concepção da 

“sociedade aberta de intérpretes da constituição” é relegada uma atenção maior à questão da 

legitimação racional através do consenso, a qual exprime a influência direta da teoria da 

ação comunicativa de Habermas. 

Se existem características suficientes para a junção desses pensadores numa 

mesma corrente de pensamento jurídico, isso não impede que a JH tenha esse caráter 

matizado, que dá o tom de sua complexidade. 

 

 

3.2.1 Digressão: uma breve síntese sobre o contexto histórico da Jurisprudência 

Hermenêutica 

 

 

A JH, antes de ser o resultado de uma diferenciação no modo de conceber a 

aplicação do Direito, é uma resposta aos desenvolvimentos voltados a suprir a crise de 

legitimação da democracia no Ocidente, que depois da Segunda Guerra Mundial passou por 

um processo de mudança na sua configuração. 

Após a queda do regime nacional-socialista alemão houve uma constante 

preocupação por parte de vários teóricos do direito em relação aos caracteres não 

positivados do direito, havendo em Radbruch, inclusive, um sobressalto jusnaturalista. 

À ideia clássica de democracia representativa, a qual sacralizava o princípio de 

autolegislação do povo, parecia inconcebível a noção de um papel criador por parte do juiz, 

este que deveria cumprir a função de mero aplicador da lei. Essa ideia, no entanto, começou 

a entrar em tensão com uma tendência ao recrudescimento do valor do papel da constituição 
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e sua pretensão de controle, a qual desembocou na jurisdição constitucional. 

No âmbito ocidental, as constituições passaram por uma importante 

transformação: foram-lhes conferidas as características da rigidez, tornada possível pela 

criação de mecanismos que dificultam a alteração do texto constitucional, e intensificado seu 

papel como Lei Fundamental, a qual deveriam se compatibilizar os demais atos normativos 

de cunho estatal. 

O crescente culto ao direito, a noção de Estado de Direito e o controle de 

constitucionalidade exercido pela jurisdição constitucional passou a gerar um paradoxo da 

noção clássica de democracia. O controle exercido pela jurisdição constitucional não 

desvirtuaria o princípio da representatividade democrática, já que leis poderiam ser 

declaradas inconstitucionais por um órgão constituído por pessoas que não foram eleitas 

pelo povo? Contrariamente, poderia o povo legislar contra a si mesmo de modo a ferir os 

próprios princípios democráticos que o conferiram essa “faculdade”? 

A resolução desse impasse foi facilitada pelas diferenças entre o ideal de 

representatividade e o que de fato acontecia na prática. O distanciamento dos representantes 

para com a grande massa de representados dará cada vez mais azo a mecanismos de 

participação efetiva da sociedade no seu destino político. 

Nessa esteira é que surgirá a noção de democracia constitucional, a qual manterá 

uma tensão controlada com a ideia de Estado de Direito, cujos preceitos, como a proteção de 

direitos e garantias fundamentais asseguradas pela rigidez constitucional, ganharão força 

para suprir o déficit ocasionado pela crise da representatividade. É dessa maneira que o culto 

ao direito deslocará o problema do liame representativo em direção à referência identitária. 

Daí que, por exemplo, no âmbito alemão surgirá a noção de patriotismo constitucional 

formada sobre o fundamento da identificação da sociedade com os princípios e as 

instituições da constituição. 

A partir desse contexto é que se compreendem a convergência entre o 

constitucionalismo e a Jurisprudência Hermenêutica, cujos vários representantes forneceram 

importantes contribuições não apenas para teoria, mas para a própria dogmática e práxis 

constitucional. Assim, a JH exerce importante papel de legitimação da democracia 

constitucional, inclusive com o fornecimento de um caráter erudito em sua utilização 

pragmática. 

Daí pode-se vislumbrar um Hesse, com a sua noção de força normativa da 
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constituição, o qual inclusive era antigo juiz e presidente da Corte constitucional federal, ou 

um Müller, cuja noção de separação entre norma e texto da norma forneceu critérios para a 

pragmática do controle de constitucionalidade. 

Häberle, como mencionado, forneceu instrumentos teóricos para legitimação da 

democracia constitucional através da perspectiva da realização da interpretação da 

constituição não apenas a cargo do campo restrito dos órgãos oficiais, mas de toda 

sociedade
131

. 

 

 

3.2.2 Josef Esser: tentativa de tradução da hermenêutica filosófica para o direito 

 

 

Não sendo possível uma exposição exaustiva de todos pensadores da JH, mesmo 

dos mais celebrados, parece ser suficiente para a presente dissertação uma breve síntese das 

ideias de seu representante mais emblemático, o alemão Josef Esser. 

Antes, uma palavra sobre o caráter niilista da hermenêutica filosófica. Sabe-se 

que o pensamento de Gadamer é carregado de forte influência da filosofia de Heidegger. 

Este, ao lado de Nietzsche, recebeu de Gianni Vattimo o qualificativo de filósofo niilista: 

Em que medida pode-se chamar de niilista essa visão da constituição 

hermenêutica do Ser-aí? Antes de mais nada, num dos sentidos atribuídos a esse termo por 

Nietzsche, num apontamento colocado pelos editores no início da edição de 1906 da Der 

Wille zur Macht niilismo é aquela situação em que, como na revolução copernicana, “o 

homem rola do centro para X”. Para Nietzsche, isso significa que niilismo é a situação em 

que o homem reconhece explicitamente a ausência de fundamento como constitutiva da sua 

condição (aquilo que, em outras palavras, Nietzsche chama de morte de Deus). Ora, a não 

identificabilidade de ser e fundamento é um dos pontos mais explícitos da ontologia 

heideggeriana: o ser não é fundamento, qualquer relação de fundação se dá já sempre no 

interior de uma época do ser, mas as épocas como tais são abertas, e não fundadas, pelo ser.  

Numa passagem de Ser e Tempo, aliás, Heidegger fala explicitamente da necessidade de 

“abandonar o ser como fundamento”, se se quiser aproximar de um pensamento não mais 
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metafisicamente orientado apenas para a objetividade
132

.  

Ora, a ausência de fundamento no sentido metafísico é característica da 

hermenêutica filosófica de Gadamer, herdada dessa concepção heideggeriana. Ela tem como 

consequência fundamental, para utilizar uma imagem utilizada por Saldanha, o fato de o 

homem se ver caído em sua condição finita e inserido numa história, herdeiro de uma 

tradição. 

É dessa filosofia, a qual tem ligação umbilical com o niilismo na mencionada 

acepção, que os teóricos da JH vão procurar o diferencial para fundar um novo modo de 

conceber o desenrolar do processo de aplicação do Direito, o que por vezes pode tornar essa 

aproximação problemática em virtude desse âmbito restrito de análise. 

Josef Esser foi o representante da JH que mais tentou traduzir os postulados da 

hermenêutica filosófica para o Direito, como esboçado pouco acima. Diferentemente de 

Müller, as ideias de Esser carecem de sistematicidade e são portadoras de expressões 

ambíguas e por vezes pouco desenvolvidas em sua obra
133

. 

A preocupação do jurista alemão volta-se para o desenrolar do processo de 

obtenção da decisão judicial. A influência da hermenêutica filosófica, crítica da verdade no 

sentido metafísico, como objeto acabado, passível de ser encontrado através de um método, 

é patente no pensamento esseriano. 

Foi visto anteriormente que, no século XIX, as ciências humanas procuravam 

alcançar autenticidade. Esse empreendimento, por via da influência do neokantismo, 

encontrou esteio no pensamento de Dilthey, que procurou legitimar aquele saber 

diferenciando-o das ciências da natureza. Nessas se faria uso da explicação, naquelas da 

compreensão. 

A hermenêutica filosófica foi impulsionada pela ideia do caráter compreensivo 

das humanidades – ideia que em Dilthey teria cunho metodológico –, muito embora 

ultrapasse esse âmbito restrito para relegar à compreensão um estatuto ontológico. 

 A compreensão, além da metodologia, passa a ser considerado como um 

caractere indelével do ser em geral, já entendido de maneira a escapar da concepção 

metafísica do ser como fundamento transcendente da realidade. 
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Essa ultrapassagem tem consequências irreversíveis no modo da própria maneira 

habitual de ver o mundo, esta influenciada pela tradição metafísica. Uma das mais 

importantes é o qualificativo de ilusão da chamada “abstração de si” na busca do 

conhecimento do verdadeiro. 

Ora, não se pode mais separar a compreensão dos objetos do sujeito que os tenta 

apreender. Os objetos nesse sentido nunca são já dados, mas só são possíveis mediante uma 

pré-compreensão que lhes confere caráter. Se não se abandona a separação de sujeito-objeto 

é-se apenas para considerá-la como uma perspectiva e não como característica essencial de 

uma teoria do conhecimento. 

Com isso, a descrição da ideia de círculo hermenêutico como compreensão das 

partes em função do todo e do todo em função das partes, já presente na hermenêutica 

romântica, passa do campo mais restrito de mera compreensão de expressões para alcançar o 

caráter de postulado do ser como compreensão. 

Se antes a ideia de círculo hermenêutico no âmbito da hermenêutica pré-

filosófica colocava de um lado o seu desdobramento e de outro a discrepância deste com a 

compreensão atingida – de modo que a dissolução final do círculo significaria a eliminação 

de tudo aquilo que no texto fosse estrangeiro, reconciliando assim a interpretação com a 

objetividade da ciência – na hermenêutica filosófica ela possui um sentido ontológico 

positivo, sendo a compreensão permanentemente determinada pelo movimento de 

antecipação da compreensão
134

. 

Ressalte-se, ainda, o essencial caráter de historicidade do ser. Desde o século 

XIX a história como busca das origens cresce em importância, em virtude mesmo do 

Romantismo em sua oposição ao excesso da racionalidade. Esse processo culminará na 

perspectiva da característica histórica do próprio ser em seu devir. Se em Hegel essa 

perspectiva engendrará a subordinação do processo histórico a uma teleologia do espírito 

absoluto, em Heidegger, com a noção de temporalidade do Dasein, encontrará o sentido 

niilista acima exposto, negando qualquer abstração ao qual o ser estaria assim subordinado. 

Nesse sentido, o homem só compreende porque está “embebido” no seio de uma 

tradição, responsável pela conferição de sentido do mundo assim “interiorizado”, tal 

interiorização não podendo ser mais compreendida como mera concepção solipsista de um 
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sujeito abstrato. Se a pré-compreensão se consubstancia na primeira de todas as condições 

hermenêuticas do compreender, a antecipação de sentido que ela opera não é um ato da 

subjetividade, mas se determina a partir da comunidade que nos liga à tradição
135

. 

Eis o motivo pelo qual o círculo hermenêutico se define pelo jogo onde se 

interpenetram o movimento da tradição e do intérprete. O objetivo do intérprete não é, 

portanto, fazer “abstração de si” para se trans-portar ao autor, mas de preservar a alteridade 

de ambos, daí a noção de compreensão como um processo de fusão de horizontes. No saber 

histórico essa noção é vislumbrada pela relação do horizonte presente do intérprete com o 

horizonte passado das expressões. 

Essas breves linhas são suficientes para entender porque, através da influência 

desses postulados, Esser quer abandonar a inveterada concepção do juiz como responsável 

de uma mera operação de subsunção do fato concreto a uma norma abstrata pré-fabricada e 

dele independente. 

A crítica assim empreendida - de modo paralelo à crítica de Gadamer – passa a 

depreciar o papel dos métodos de interpretação na obtenção das decisões judiciais. Os 

métodos serviriam apenas para a justificação a posteriori de uma decisão já obtida por 

outros meios, sendo a eles atribuído um efeito meramente cosmético. Destarte, sempre 

haveria um método suscetível de confirmar uma decisão anteriormente vislumbrada
136

. 

Portanto, se em Gadamer o método será submetido a uma posição subordinada em relação a 

uma concepção menos reducionista da verdade, a mesma subordinação pode ser vista na 

importância do método em relação à pré-compreensão no processo decisório do juiz. 

Há em Esser, no entanto, uma preocupação com a controlabilidade racional das 

decisões judiciais, muito embora ela seja delineada em linhas gerais, difíceis, portanto, de 

serem passíveis de uma utilização pragmática (o mesmo não se pode dizer de Müller e seus 

precisos conceitos). 

A interpretação, nesse diapasão, não é arbitrária, mas racional. A falta de 

linearidade da obra de Esser a respeito da controlabilidade racional das decisões, ao passo 

que o aproxima do caráter aberto da hermenêutica filosófica, o distancia da pretensão do 

controle decisório. Eis o paradoxo da recepção da hermenêutica filosófica levada ao seu 

limite, que se verá confrontada com uma necessidade prática de justificação teórica 
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proveniente do ambicioso constitucionalismo hodierno. 

A consequência que se tira da recepção dos postulados da hermenêutica 

filosófica, notadamente a ideia de que o intérprete não pode tencionar a fazer abstração de si 

mesmo e da situação em que se encontra, é o fato de a interpretação ser indissociável da 

aplicação. 

A partir dessa concepção de base, o pensamento esseriano parte da consideração 

da presença dos julgamentos de valor na interpretação dos juristas. O juiz não interpreta 

apenas, portanto, quando constata a existência de lacunas ou antinomias, mas em todo caso 

concreto introduz novas premissas normativas, sempre numa relação dialética entre a 

qualificação do fato e norma a aplicar. 

Atribuindo ao juiz tal papel, nessa perspectiva, Esser quer expor a complexidade 

do desenrolar do processo decisório através da consideração do caráter criativo e não 

simplesmente executor da tarefa do intérprete. Esse aspecto, assaz relevante para os 

objetivos do presente texto, voltará a ser objeto de reflexão para responder à indagação feita 

no início da seção. 

No que tange à qualificação dos fatos, assevera que ela se dá além dos seus 

aspectos jurídicos relevantes. Trata-se de compreender o problema concreto e a partir dele 

interrogar a regra jurídica. A linguagem da norma imaginada separadamente do pré-

julgamento acerca do desejo que motivou a regulação e a possibilidade de solução do caso 

concreto não poderia exprimir, por si só, a boa solução
137

. 

Portanto, a crítica à tradicional visão hierarquizada da aplicação das normas 

jurídicas se dá pela inclusão do elemento ético material do qual não pode se furtar o julgador 

na obtenção da solução jurídica. Pensado assim, o raciocínio jurídico assume um caráter 

prático, não apenas jurídico, mas também político. A ideia de fusão de horizontes é então 

explorada ao máximo para exprimir a relação fundamental do intérprete como mediador. 

A interpretação do juiz é sempre situada, no sentido de vinculada a um horizonte 

presente no interior do qual se apresenta a conflito social levado à sua apreciação. O 

horizonte presente assim concebido fundir-se-á com o horizonte passado da norma 

positivada. 

O juiz intérprete ao exercer sua tarefa de elucidação, realiza uma perspectiva 
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prospectiva, voltada para o fim que atingirá sua atividade através de seu presente, este que 

não pode se furtar da tradição e do contexto cultural do qual provém. 

Ademais, realiza uma projeção retrospectiva, utilizando-se para isso de uma 

compreensão geral do direito anterior à compreensão da lei. Essa compreensão é decorrente 

de um pensamento material retrospectivamente orientado, a qual, para se efetivar, recorre 

aos princípios, máximas e ideais jurídicos gerais. 

Já se pode antever, pelo que até agora foi dito, que o pensamento esseriano não é 

apenas uma nova interpretação do processo decisório. Este acaba por se revelar como um 

discurso programático ou construtivista. Pode-se falar que existe em sua teoria uma relação 

dialética entre a descrição e a justificação racional das decisões judiciais 

 Essa, por sinal, é uma orientação constante da JH em direção a uma ciência 

metodológica do Direito
138

. 

Elucidativo nesse sentido é compreender que a visão tradicional do juiz como 

mero aplicador, ausente o papel criador, o isentava de responsabilidade, já que a ele não 

podia ser atribuído o conteúdo das decisões, mas à norma entendida como dado imperativo 

ao qual era ele subordinado. Ao repensar a forma do desenrolar das soluções jurídicas e 

desvelar o papel criativo do julgador-intérprete, deve, destarte, ser a ele conferida uma 

responsabilidade jurídico-política. 

A questão da responsabilidade faz suscitar o problema do controle racional das 

decisões judiciais. Se na sua obra não existe critérios precisos para o exercício desse 

controle, há ao menos uma definição do domínio dentro do qual o problema da racionalidade 

deverá ser posto.  Esse domínio é o da tomada de decisão.  

Se a obra de Esser oferece uma conceituação pouco precisa para o proveito de 

uma metodologia aproveitável pragmaticamente, atenta ao jurista para uma tomada de 

consciência da pré-compreensão. O problema da racionalidade, nesse sentido, tem como 

eixo central o domínio do condicionamento hermenêutico do horizonte do intérprete. 

Torna-se fundamental para esse viés a tarefa a cumprir do chamado elemento 

infraestrutural do direito. Tratam-se dos elementos pré-positivos, os princípios e o ideais de 

direito que norteiam o pré-julgamento, os quais caracterizam as condições de possibilidade 

de uma obtenção racional da decisão judicial. O elemento superestrutural seriam as normas 
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numa totalidade legislativa. 

Inclusive, no âmbito da JH, é comum a referência à tomada de consciência da 

pré-compreensão como postulado de racionalidade das decisões, até mesmo como princípio 

de interpretação
139

. 

Cabe ainda atentar à figura do chamado horizonte de expectativa da situação 

conflituosa. No seu âmbito são levados em consideração não os interesses específicos da 

relação conflituosa presente, mas uma situação típica que demanda um tratamento 

normativo. O horizonte de expectativa é assim direcionado pela ideia do consenso, uma vez 

que representa uma compreensão geral concernente a todo grupo social. 

A importância da racionalidade das decisões judiciais se dá em virtude da sua 

capacidade de gerar aceitação do corpo social através do consenso. Mas para o jurista 

alemão não se trata de um consenso efetivo, mas de uma expectativa de consenso. Em suma, 

não a efetividade, mas a possibilidade do consenso que se pode atingir mediante a decisão 

racional, sendo esta, antes, portadora de uma atitude a ele direcionada. 

A racionalidade assim se definiria pela disponibilidade subjetiva a uma 

discussão consciente, com opiniões e argumentos acessíveis à formação do consenso
140

. 

Um aspecto essencial, ainda concernente ao contraste com a noção tradicional, é 

o abandono da ideia da norma como imperativo. Ora, se a norma não pode mais ser pensada 

como objeto pré-existente, uma ordem pronta vinda de fora, é para conferir-lhe a 

característica de uma modelo de regulação objetiva, ou seja, suscetível de uma compreensão 

de sentido
141

. 

A norma assim concebida adiciona-se à atenção voltada, de maneira constante, 

ao papel dos elementos pré-positivos na formação e no desenvolvimento do sistema de 

direito positivo, mas também no conhecimento de seu conteúdo. 

É por esse viés que se entende a ultrapassagem da mera esfera pessoal do 

julgador, na medida em que a os caracteres pré-positivos (infraestrutura) correspondem às 

representações de justiça socialmente dominantes
142

. 

Há em Esser um entendimento do direito como sistema. Contudo “sistema” aqui 
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não é entendido como sistema lógico formal, no sentido fortemente criticado pelas teorias 

jurídicas contemporâneas, mas como ordenança entre elementos que formam a experiência 

jurídica. A positividade passa então a assumir um sentido amplo, caracterizada pela abertura 

entre o jurídico e o pré-jurídico. 

Em resumo, na descrição do processo decisório até então descrito, temos o 

contexto de descoberta imbuído da pré-compreensão e dos elementos pré-positivos e o 

contexto de justificação, dentro do qual se dá a conformidade com o direito positivo e a 

escolha dos métodos de interpretação. 

Mas a que visa o processo decisório assim entendido? Qual a motivação por trás 

da insistência na crítica da perspectiva tradicional para operar uma mudança de ponto de 

vista por parte do aplicador? O objetivo de tal mudança de paradigma se define pela tomada 

de consciência, por parte do aplicador, de sua responsabilidade – ausente, como visto, na 

concepção tradicional – com vistas à preservação das relações sistemáticas e do que são 

chamados valores institucionais, tais como a segurança jurídica, a publicidade, entre muitos 

outros. 

Em suma, temos de um lado a aspiração a uma decisão razoável, próxima da 

vida, e do outro a consciência da responsabilidade para a preservação de um sistema 

jurídico, atentando ao fato de que não existe um critério unitário de julgamento da 

racionalidade, mas antes uma tensão entre razão material e racionalidade sistemática
143

. 

A razão material sendo concernente ao referido horizonte de expectativas e a 

racionalidade sistemática ao horizonte da norma.  

 

 

3.2.3  Jurisprudência Hermenêutica e Filosofia Ativa 

 

 

Foi visto na seção precedente os aspectos pontuais contidos na obra do 

emblemático pensamento de Josef Esser, ponto de partida da JH. 

Ademais, ao apresentar as características gerais dessa tendência, foi dito que a 

complexidade oriunda do caráter matizado do pensamento dos diferentes autores se dava 
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mais em virtude de uma tendência a uma maior recepção de certa filosofia de base (a 

hermenêutica filosófica, no caso de Esser) do que de uma diferença de natureza das 

doutrinas, fato que inviabilizaria o enquadramento destes numa mesma corrente. 

Sendo assim, será possível, através de Esser, pensador menos preocupado com a 

fundação de critérios objetivos para o controle racional das decisões, posto que menos 

reducionista, relacionar a JH com a questão do niilismo do modo aqui proposta, para tentar 

vislumbrar se essa tendência contemporânea é capaz de lidar positivamente com esse 

“hóspede maldito”, talvez podendo caracterizar-se como uma filosofia do direito sob a 

perspectiva da atividade. 

Inicialmente, seria interessante, antes de tudo, acentuar a relação problemática 

da JH com a hermenêutica filosófica, mesmo no pensamento do representante que buscou ao 

máximo a recepção desta na teoria jurídica. 

Um aspecto de suma importância nesse sentido é a questão da restrição do 

campo de análise da JH. A despeito de suas discussões teóricas não se reduzirem à 

exposição de métodos de interpretação e critérios para sua escolha, ainda persistem traços da 

proveniência da JH da querela metodológica alemã. 

A ontologia jurídico-hermenêutica de Kauffman, por exemplo, se desvela como 

prolongamento de uma reflexão motivada pela preocupação e enquadrada por questões 

metodológicas
144

. 

 Há de se pontuar, contudo, que o pensamento de Esser pouco contribui para a 

configuração da tendência metodologizante da JH, sendo possível nele descobrir um 

verdadeiro projeto teórico alternativo
145

. Esser não busca, por um movimento emancipatório 

da razão, fundar critérios racionais de validade com vistas à controlabilidade das decisões, 

mas antes, pensa a racionalidade no processo decisório como inserção numa obra coletiva e 

permanente de escritura do direito, à semelhança de Dworkin. 

Se a efetivação do direito dá-se, sobretudo, através da figura do “aplicador” na 

acepção clássica, ao imaginá-lo como criador da positividade, e não apenas do ponto de 

vista de um sujeito que estaria dela separado, precipitadamente poderia se concluir pela 

característica ativa desse pensamento para além de uma mera “denúncia” da ilusão da 

metodologia tradicional. 
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No entanto, logo esse caráter se revela problemático. A pergunta fundamental a 

que alude Deleuze para caracterização do ativo no pensamento é a que inquire sobre de que 

ponto de vista o filósofo ou cientista interpreta. 

O reativo se caracterizaria pela interpretação do ponto de vista de quem padece. 

Quem padece é aquele que recepciona as ações do mundo as julgando pelo ponto de vista da 

utilidade. É assim – foi aludido – que se constitui o pressuposto da moral dita escrava, para 

a qual bom é aquele que não lhe faz mal, que para ele é, no fim das contas, útil. 

Portanto, o ponto de vista reativo é o daquele que desconhece a ação porque ao 

invés de agir ele a sofre. Quem “observa” uma ação como um terceiro desde já não é aquele 

que age. Ora, desde já os teóricos da JH partem do caráter implícito de “observar” o que se 

passa ao longo do processo decisório de aplicação das normas jurídicas. 

Mesmo em Esser há uma pressuposição da inveterada existência autônoma de 

um campo jurídico dentro do qual seria possível a observação sobre o que se passa no 

desenrolar da decisão jurídica. Sobre esse aspecto, podemos aludir ao que Deleuze chama de 

plano teológico: 

Chamamos plano teológico toda organização que vem de cima e diz 

respeito a uma transcendência, mesmo oculta: desígnio no espírito de um 

deus, mas também evolução nas profundezas supostas da Natureza, ou 

ainda organização de poder de uma sociedade. Tal plano poder ser 

estrutural ou genético, e os dois ao mesmo tempo; ele se refere sempre a 

formas e a seus desenvolvimentos, a sujeitos e suas formações. 

Desenvolvimento de formas e formação de sujeitos: é o caráter essencial 

dessa primeira espécie de plano. É, pois, um plano de organização e de 

desenvolvimento. Desde logo, será sempre, independentemente do que se 

diga, um plano de transcendência que dirige tanto as formas quanto os 

sujeitos, e permanece oculto, que nunca é dado, que se deve apenas ser 

adivinhado, induzido, inferido a partir do que ele oferece. Ele dispõe, de 

fato, de uma dimensão a mais, implicando sempre uma dimensão 

suplementar às dimensões daquilo que é dado
146

. (Grifo nosso). 

Ora, o campo teórico trabalhado pela JH caracteriza-se assim como uma 

dimensão suplementar daquilo que é dado. É necessário transcender do simplesmente atual 

para erigir o campo jurídico dentro do qual o juiz exerce seu papel criador. Na JH, essa 

transcendência oculta é fundamental para a construção de seu material teórico. 

A recepção da hermenêutica filosófica não pode nunca chegar à radicalidade em 

virtude dessa pressuposição de base. As noções de tradição e pré-compreensão imanentes do 
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desenrolar cotidiano do ser no sentido heideggo-gadameriano precisam ser objetificadas, 

erigidas numa espécie de duplicação da realidade para serem alocadas como integrantes 

essenciais no processo decisório. Nem mesmo a complexidade em que essas noções são 

apresentadas no pensamento de Esser, - sem que tenham a descrição de um desenrolar 

metódico (como em Müller) – isenta sua teoria do mencionado caráter.  

Ademais, se Esser, por exemplo, procura revelar o engano da concepção 

clássica, pondo em relevo a responsabilidade do ato de criar o direito, busca 

programaticamente colher uma utilidade dessa mudança de concepção do julgador. 

Não é gratuitamente que Deleuze chama esse plano de teológico. O transcender 

da realidade dada é a própria característica do pensamento metafísico-religioso. E o niilismo 

é proveniente desse pensar.  Uma tentativa de legitimar a realidade por esse viés se revela 

como projeto de refundar aquilo que Gianni Vattimo chama de caráter forte do ser, peculiar 

à metafísica, mesmo que tal tentativa pretenda dela escapar. 

O niilismo só se consuma no conhecimento se se abandona a tentativa de 

reapropriação, de um refundamento do desenrolar simplesmente fatual do ser: 

O esforço para ultrapassar a alienação, entendida como reificação, ou como 

obnubilação da subjetividade subrogante, sempre se desenvolveu, no 

século XX, na direção da reapropriação. Mas a reificação geral, a redução 

de tudo a valor de troca, é precisamente o mundo transformado em fábula 

[para a aludir a uma seção do Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche sobre 

como o mundo verdadeiro, metafísico, tornou-se fábula]. Esforçar-se para 

restabelecer um “próprio” contra essa dissolução é sempre ainda niilismo 

reativo, esforço para derrubar o domínio do objeto, estabelecendo um 

domínio do sujeito que, no entanto, se configura reativamente com as 

mesmas características de força coercitiva próprias da objetividade
147

.  

 O caráter programático da JH se pauta, sobretudo, pela legitimação através do 

consenso que se busca com a racionalidade das decisões, que parece bem mais uma tentativa 

de reapropriação de um fundamento, na falta de um Deus para remeter o caráter autêntico do 

direito, mesmo que não se pense no consenso como algo metafísico. Prova disso é a ideia 

abstrata de um consenso possível, ou de atitude para o consenso presente em Esser. 

Diferentemente se diz da perspectiva do direito como ordem e hermenêutica. Há um 

vitalismo latente na visão de Saldanha, de maneira que é impossível compreender seu 

pensamento de maneira “separada” da vida como algo dado em seu desenrolar existencial. 
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Há uma comunhão entre vida em seu desenrolar imanente e direito como ordem. 

O direito como ordem é, ao mesmo tempo em que pensado, vivido ativamente. 

Mas isso só poderá ser compreendido com uma exposição mais detalhada da 

filosofia de Saldanha. 

 

  

3.3 Ordem e Hermenêutica e Pensamento Ativo na Filosofia do Direito 

 

 

Não se trata de desqualificar as teorias que se colocam sob o ponto de vista da 

reatividade, as descartando por completo, a isso se deve aludir com clareza. A vida não pode 

ser privar das forças reativas nem dos pensamentos reativos, pois as primeiras dizem 

respeito à sua própria conservação. A crítica fica por conta, como dito alhures, do privilégio 

das forças reativas na apropriação do pensamento. 

Trata-se sim de constatar que a dogmática, a teoria analítica aplicada ao direito, 

as teorias da argumentação jurídica e as hermenêuticas jurídicas não têm o condão de prover 

uma perspectiva da atividade – segundo Nietzsche – no pensar o direito.  

Foi mencionado no verbete “guinada interpretativa” do Dicionário de Filosofia 

do Direito de autoria de Gustavo Just
148

 o novo modo de pensar o direito propiciado pela 

filosofia hermenêutica em algumas teorias contemporâneas. A esse respeito foram 

mencionadas as filosofias jurídicas de Dworkin e de Saldanha, tendo sido expostas em 

seguida as ideias básicas da Jurisprudência Hermenêutica. 

Foi através da filosofia de Gadamer que algumas filosofias do direito se 

propuseram a pensar o devir como essencialmente compreensivo e dotado de historicidade. 

Aliás, o devir ele mesmo como atividade produtora de sentido. No entanto, a apropriação 

dos postulados gadamerianos, como se viu, não pôde ser completa, sobretudo na corrente 

jurídica que mais por eles procuraram se pautar. 

A filosofia de Saldanha não sofreu uma influência direta do pensamento 

gadameriano. Sua reflexão é de uma amplitude tal que procura fugir de todo e qualquer 

reducionismo, uma vez que se propõe a pensar a ordem jurídica com relação às demais 
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ordens sociais sob o ponto de vista histórico e axiológico. A esse respeito e em contraste 

com a filosofia analítica aplicada ao direito, o próprio Saldanha aduz: 

Filosoficamente, toda a teorização concernente à hermenêutica deve 

fundar-se sobre uma visão do ser humano: o homem criador de símbolos e 

de opções éticas, de roteiros políticos e de necessidades mentais. Pedras, 

ruas, armas, cores, tudo diferencia e demarca; em outro plano, normas e 

valores delimitam direitos e deveres. Estimações e decisões expressam 

sentidos que se acham nas estruturas sociais e nas pautas culturais. O plano 

em que se situam as questões hermenêuticas corresponde basicamente ao 

campo da epistemologia; embora, como foi dito, o surgimento de uma 

“filosofia hermenêutica” tenha constituído, sob certo aspecto, uma 

contraposição ou um desvio em relação à epistemologia dos séculos XVIII 

e XIX. O enfoque hermenêutico, como ficou visto, envolve, quase sempre 

e em princípio, uma perspectiva histórica, e também problemas 

axiológicos. Há portanto uma solidariedade entre o modo histórico-

axiológico de pensar e a preocupação hermenêutica: um modo que se 

afasta do descomprometimento analítico, e que se preocupa com a 

realidade existencial do direito
149

. (grifo nosso). 

O direito na filosofia de Saldanha é compreendido através do conceito mais 

geral de ordem, que abrange não somente a ordem jurídica, mas as ordens da existência em 

geral. A ordem não seria algo já “dado” cujo filósofo contemplaria e procuraria descrever de 

um ponto de vista passivo, mas é própria atividade criativa da existência. A hermenêutica, 

componente da realidade e distinta formalmente da ordem é a instância sem a qual a ordem 

não pode ser compreendida e, inversamente, da ordem não pode se privar para exercer sua 

atividade interpretativa
150

. 

Curiosamente, ao falar da apropriação das forças no âmbito da vontade de 

potência, a concepção de Nietzsche se aproxima desse modo de pensar: 

O grau de resistência [força reativa] e o grau de superioridade de poder 

[força ativa] – é disso que se trata em todo acontecer: se nós soubermos 

exprimir isso em fórmulas de leis para o nosso uso doméstico do cálculo, 

tanto melhor para nós! Mas, com isso, não pusemos nenhuma “moralidade” 

no mundo, pelo fato de o simularmos como obediente. 

Não há nenhuma lei: cada poder tira, em cada momento, sua última 

conseqüência. Justamente no fato de que isso não seja nehnum mezzo 

termine repousa a calculabilidade. 

Indica-se uma quantidade de poder pelo efeito que ela exerce e ao qual ela 

resiste. Falta a adiaforia: que seria em si pensável. Ela é essencialmente 

uma vontade de domínio e de defender-se contra um domínio. Não há 

autoconservação: cada átomo atua sobre o ser em sua totalidade – ele é 

abstraído se se abstrai essa irradiação de vontade-poder. Chamo isso de 
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uma quantidade de “vontade de poder”: com isso exprime-se o caráter 

que não pode ser abstraído da ordenação mecânica sem eliminar ela 

mesma
151

. (Grifo nosso). 

Ora, não seria exagero fazer uma analogia entre o que nessa passagem se fala do 

átomo e da “irradiação de vontade-poder” e ordem e hermenêutica. Se abstraindo a força se 

abstrai hipoteticamente também o átomo, de maneira semelhante não é possível separar a 

ordem da hermenêutica, ou vice-versa. Ademais foi explicitado acima que a força como 

qualidade do acontecer é o que interpreta. 

Mencionem-se ainda as reiteradas alusões de Saldanha à ordem rerum e à ordem 

idearum de Spinoza. Na Ética as duas não podem ser entendidas separadamente, mas 

integram a substância absolutamente infinita (Deus) que se confunde com a própria 

existência. Assim, em Saldanha, a ordem é compreendida no próprio desenrolar da vida, sem 

precisar para tanto criar uma dimensão suplementar que o transcenda, como um campo 

jurídico dentro do qual o direito se desenrolaria independentemente da experiência. 

Essa filosofia existencial do direito muda o paradigma tradicional do pensar do 

jurista. Embora tente frear qualquer pretensão de totalidade de “pensar o jurídico” das 

teorias que reduzem o reduzem à qualidade de objeto isolado, o ponto de vista ativo não 

negligencia seus alcances práticos, aliás, pode-se dizer que os abrange. 

Se uma filosofia ativa do direito tem o condão de instalar-nos na “experiência 

jurídica” sem negligenciar os demais aspectos da existência, então a dogmática e as demais 

teorias ditas reativas podem ser encaradas pelo ponto de vista da atividade, em suma, como 

produção da existência, melhor, como perspectiva. 

 

 

3.3.1 Ordem e hermenêutica como parte do vivido 

 

 

Ordem e Hermenêutica se caracteriza, sobretudo, por ser obra rica em 

referências não apenas de história geral, mas também de história da filosofia e história do 

pensamento jurídico. De acordo com as épocas, muda a relação entre ordem e hermenêutica. 
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Essa relação é vista, portanto, de acordo com o seu desenrolar na historicidade. 

Se, por exemplo, nas monarquias antigas a ordem tem características de 

estabilidade e incontestabilidade, nas épocas secularizadas o componente hermenêutico se 

sobressai, fato que se observa pela presença da crítica como fator de estimação e 

desestimação da ordem. 

Mas o que seria a ordem? Seria algo externo aos homens, cujo qual exerceria 

domínio sobre eles? Ou a menção a ordem necessariamente significaria remeter-se ao 

conservadorismo, a um pensamento para sempre legitimador e defensor da ordem assente ou 

que se pretende como absolutamente assente? 

Nenhum dos dois. A ordem não comporta em si mesma nada de negativo. Aliás, 

a ordem não é algo que possa ser considerada “em si”, mas apenas em relação a um 

pensamento que a interpreta: 

Em sentido concreto, uma ordem só existe em função de uma hermenêutica 

que se refira a ela e aos seus significados para a vida. Em todos os sistemas 

institucionais encontramos uma ordem e uma hermenêutica – esta 

entendida obviamente em acepção ampla. Neste caso podemos falar do 

tema da ordem como um “indicador”, senão mesmo como uma espécie de 

contraste para se repensar a história das estruturas sociais em geral, das 

políticas em especial, e também das jurídicas. E para, além disso, repensar 

a história – inclusive a mais recente – das ideias sobre organização, bem 

como sobre as relações entre linguagem, ordem e poder [...] 

Formas políticas, formas do Direito, formas do poder, formas da ordem. 

Com elas, que são formas efetivas e vividas da realidade social, as 

estruturas do pensar: formas de entender e de estimar (ou desestimar) 

aquelas. Aludimos assim à inserção das formas reais da ordem, bem como 

das da interpretação, em um conjunto que é o da vida histórica. Com isso 

queremos dizer que cada modo de interpretar se liga a uma série de 

vigências positivas e também a uma ordem cultural genérica: o oráculo 

grego não serviria para questões persas, os mistérios egípcios não 

decifrariam problemas chineses
152

. 

Nesse ponto é preciso atentar para um caráter fundamental da maneira de se 

pensar a ordem. Ela não é entendida, sobremaneira, como um algo que “se duplica” de modo 

a separar-se da vida que a põe em perspectiva. Destarte, as formas do Direito são formas 

efetivas e vividas da realidade social, juntamente com as estruturas do pensar que delas não 

se separam. 

A ordem revelada no sentido amplo de um aspecto existencial presente em todas 

as épocas históricas desde já afasta a interpretação do pensamento de Saldanha como uma 
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ode à “ordem estabelecida”, não impedindo, portanto, o seu caráter antidogmático. Não 

apenas isso. A ideia de ordem permite afastar também qualquer espécie de reducionismo, 

uma vez que busca na sua relação com a hermenêutica expressar toda a complexidade da 

vida cultural, social e histórica. 

Daí a crítica às interpretações do marxismo como redução da realidade aos 

fatores econômicos com vistas a uma tomada de posição política. 

Eventualmente se pode olhar para um quarto e constatar que os objetos nele 

dispostos estão em desordem. Mas a desordem não é nada mais do que a desestima de uma 

ordenação que só existe porque se pode dizer, pensar, falar de maneira crítica sobre ela. 

Existe uma tensão, portanto, entre a ordem e o pensar que a compreende e somente através 

dele se torna inteligível. 

A ordem e o pensar que ela se refere se dão em conjunto e, paradoxalmente, 

separadamente. Ressalta Saldanha que a relação entre elas muda com o tempo e de acordo 

com o contexto nas épocas históricas.  Em determinado momento da antiguidade a ordem e 

o pensar não deixam espaço para uma espécie de sobressalto da consciência sobre a ordem. 

O pensar crítico só é possível nas épocas tardias, quando ao momento hermenêutico, 

entendido da mais ampla forma, é relegado o espaço para o constante interpretar e 

reinterpretar da ordem, seja estimando-a ou desestimando-a: 

[...] dada a ordem, surge um momento em que se instala diante dela o 

pensar crítico. O “momento” aí pode ser um longo processo, e por sua vez 

o pensar crítico pressupõe a consciência como pertinência individual ou 

grupal. O pensar é um “entender”, e é uma faculdade-de-julgar com acesso 

à estimação e à desestimação: ao entender e ao julgar, ele se desdobra rumo 

a um plano interpretativo. No próprio dado que é a ordem teríamos dois 

aspectos: fenômeno objetivo se visto por fora, experiência se visto por 

dentro. E de dentro da experiência da ordem – só a experiência faculta o 

entendimento, no caso – de dentro dela sairia como uma dimensão peculiar 

do próprio pensar crítico e interpretativo. E este se configura como 

expressão distinta à medida em que se vincula a elementos como cultura, 

espírito, valores, linguagem
153

. 

Esses dois prismas da ordem se revelam importantíssimos para compreender o 

advento do interpretativismo como predomínio da reflexão e do pensar crítico. Da ordem 

num sentido amplo, como experiência vital, é possível a vista da ordem objetiva como algo 

sobre o qual o pensamento reflete. Nesse diapasão, expõe Saldanha que “a possível 
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“autoconsciência” de uma comunidade política ganha maior relevo quando ela se sente 

confrontada com o Estado. E é também nesses casos que o lado “interpretativo” daquela 

autoconsciência mais nitidamente se apresenta.”
154

.  

Ora, o termo “Estado” só pode ser atribuído a todas as organizações políticas ao 

longo da história se considerá-lo numa acepção ampla, de modo que o Estado das sociedades 

antigas parece ter sido dotado de um caráter de estabilidade tal que se caracterizava por uma 

ausência até mesmo de contestações menores. 

Nesse tema é possível compreender o contraste, presente tanto em Secularização 

e Democracia, quanto na reflexão sobre o niilismo em Nietzsche, entre a estabilidade dotada 

de um centro ordenador praticamente incontestável e a perda de fundamentos e referências 

centrais que resulta no interpretativismo geral. 

A historicidade presente na obra de Saldanha contém implicitamente o niilismo 

como processo, ainda que não-linear. Daí vir a afirmar que a ordem, seja ela a política, a 

social ou a jurídica, que encontrava supedâneo em uma transcendentalidade, passa a ser 

fundamento de si mesma. 

Esse panorama contemporâneo traz, obviamente, importantes consequências 

para o modo de conceber o direito, assim diagnosticadas: 

No caso do Direito, apaga-se a figura dos “fundamentos”, correlata das 

antigas estabilidades; os princípios, base da hermenêutica, perdem vigência 

em face da fragmentação dos valores. A “experiência” jurídica ocorre 

dentro de relações que se desfazem e se refazem a cada hora. Mas dos 

velhos arquétipos alguns subsistem, parcial e residualmente, e daí a 

sensação de crise. Daí, de certo modo, a “consciência infeliz” dos juristas 

de hoje, refugiados no formalismo que não os obriga a dizer nada sobre a 

realidade, ou atirados a contestações que os levam a negar o próprio direito 

por conta de ressentimentos, extremismos e exageros. Cabe ao jurista de 

hoje [...] situar-se neste quadro de mudanças, sem perder de vista as 

referências gerais e sem desatender às transformações que emergem. A 

história faz-se do que permanece e do que muda. Uma forma de ordem 

sucede a outra, mas organizar-se e ordenar relações sempre foi próprio do 

homem; e cada alteração que se tenta, ou que ocorre, implica alegações e 

debates que são formas de interpretação
155

. 

A consciência infeliz dos juristas nada mais é do que a consequência do 

niilismo, naquela acepção encontrada no pensamento tardio de Nietzsche. É decepcionar-se 

com a falta de fundamento por apego, arquetípico segundo Saldanha, às inveteradas bases. 
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Só se decepciona com a falta de um chão se se pressupõe que deveria existir desde sempre 

um chão sobre o qual andar. 

Refugiar-se no formalismo ou renegar reativamente o direito como mero 

legitimador da prevalência no poder das classes dominantes é persistir no círculo vicioso 

niilista. 

 

 

3.3.2 A ordem como experiência básica e o advento do pensar avaliador 

 

 

Saldanha passa à análise dos diversos aspectos da concepção de ordem, já que 

esta possui um caráter relativo, podendo assumir conotações positivas ou negativas.  

A ordem antes de tudo é uma forma, e uma forma que tem estreita relação com a 

noção de espaço. 

Quando se pensa que alguma coisa está em ordem é inevitável imaginar que 

assim se encontre pelo fato de cada coisa encontrar-se no espaço ou local em que deveria 

estar. Pode-se pensar na ordenação do tempo, as unidades temporais como a “hora”, por 

exemplo, significando um espaço isolado dos outros.  

Outro aspecto da ordem é a sua relação com as ideias de regularidade, de 

estabilidade, de proporção, de conexão, de delimitação, de distribuição, constituindo 

também um conjunto de relações: “Há, portanto, na ideia de ordem, um lado de proporção, 

coligada às noções de diferenciação e de delimitação, e outro de unidade, onde se acham as 

notas da semelhança, da simetria e da padronização
156

”. A ordem contém em si, portanto, 

igualdade e desigualdade. 

Além disso, pode ser relacionada à ideia de ordem a de previsibilidade, de 

maneira que o caos teria relação com a imprevisibilidade e a instabilidade. 

A ordenação é, portanto, um aspecto da própria existência em seu desenrolar. 

Ordena-se para se agir no mundo, sendo o próprio ordenar também uma ação. 

A mesma pretensão racionalista de identificar o ser e o pensar se revela ao se 

querer identificar a ordem com o pensar que a interpreta. A ordem só é ordem em função do 
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pensar que a afirma, “só que a ordem é um problema da vida, não apenas um objeto do 

pensar” (grifamos). 

O pensar tem cunho hermenêutico, já que atribuidor de significados e 

latentemente “interpretativo”, e nada tem a ver com uma noção estreita de inteligência. O 

pensar é entendido como atributo da existência. O pensar não é apenas consciência, mas 

também inconsciência
157

. Assim também em Spinoza, para quem as ideias são modos do 

atributo pensamento, este que é uma qualidade ou uma potência da substância 

absolutamente infinita. 

Em Descartes também se concebe o pensamento como atributo diferente da 

extensão, mas os remete a um fundamento transcendente, assim é concebido o seu Deus. Em 

Spinoza o Deus como natureza, ao mesmo tempo e da mesma maneira que é causa de si, é 

causa de todas as coisas. O Deus assim concebido como o que funda a existência não se 

identifica com um ser que teria um ato de vontade vindo de “fora”, mas compreende-se 

como sendo a própria existência imanente da qual provém todas as coisas, inclusive ela 

própria.  

É por isso que, guardadas as diferenças teóricas condicionadas pela época, é 

possível uma aproximação entre o pensar como experiência da vida imanente, presente em 

Saldanha, e o pensar como atributo da Natureza spinozista. 

Nessa perspectiva já se tem indícios suficientes para compreender que a ordem 

entendida como experiência básica, vista dessa forma independente, não constitui algo justo 

nem injusto. Se a ordem não apenas “é”, como ocorria nas primeiras sociedades, mas é boa 

ou má, justa ou injusta, é porque algo a transcendeu, e esse algo é a consciência. O pensar 

crítico é, portanto, algo que transcende a ordem sendo-lhe ao mesmo tempo imanente, e, 

como mencionado alhures, é característico das épocas tardias, nas quais é permitida uma 

atitude questionadora e reflexiva.  

Só nessas épocas torna-se possível uma reflexão sobre a ordem a qual se pode 

atribuir o caráter de “juízo de valor”. 

É possível vislumbrar a relação que as acepções de niilismo anteriormente 
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expostas tem com essa reflexão.  

O niilismo negativo tem caráter de incontestabilidade, de plena aceitação pela 

subordinação da vida a um centro de gravidade estável. Assim também no direito antigo, o 

qual guarda laços com o teológico tal como o medievo, onde predominava o cristianismo: 

No direito antigo sobreviveram traços da concepção meio mítica segundo a 

qual a ordem jurídica giraria em torno de um centro (a justiça como 

medida); e além disso a vida jurídica pressupunha um ato inicial. 

Centralidade-estabilidade, mais convergente conexão com um ato 

primordial: aí estariam os antecedentes da moderna imagem de um 

“ordenamento”, e até da noção de um ato fundador da positividade do 

Direito (ato constituinte, norma fundamental e outras coisas)
158

. 

O niilismo reativo irrompe justamente no poder contestar a ordem através da 

penetração do pensar crítico que sobre ela realiza juízos de valor. A ordem divina 

incontestável dá lugar à ordem social laicizada que pode ser objeto do pensamento que 

reflete sobre sua justeza ou injusteza. 

A ordem, sendo criação do próprio existir, tem agora o condão de ser estimada 

ou desestimada. A imagem do homem caído, cabendo a ele o papel de fazer sua própria 

ordem, é ilustrativa desse movimento do pensar crítico que passa a contestar a antiga ordem 

baseada em estruturas estáveis do ser. 

Essas configurações são vistas em Saldanha através de uma visão plurilinear da 

história. Analogamente tem-se a ordem estável e incontestada nas monarquias antigas e 

também no medievo com a generalização do cristianismo no Ocidente. O pensar contestador 

da ordem se apresenta nas épocas tardias palco tanto da secularização antiga quanto da 

moderna
159

, já mencionadas.  

Em contraste, diferentemente à perspectiva de Saldanha, pode-se mencionar a 

visão linear da história de Hegel, Marx e Comte, no pensamento do qual não pode se deixar 

de mencionar a valorização do ideal de progresso. Saldanha vê, antes, evoluções 

contextualizadas, permanências e continuidades, por vezes retornos. 

Existem outras tantas conexões explicitadas por Saldanha. Em síntese: fechado, 

oculto, estático, predomínio religioso, campo, castelo, medievo, de um lado; crise, público, 

crítico, progressivo, cidade, pedra, caminhos, mutação, modernidade, do outro. 
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O direito no medievo, apesar das pluralidades das fontes, organizava-se em torno 

do centro cristão. O direito moderno precisa ser legitimado mais abertamente. Para ganhar 

força necessita tornar explícita sua razão de ser e por isso tende a se uniformizar, a se 

concentrar e a se organizar racionalmente. 

Esse último é característico do mencionado levantamento da consciência por 

parte do pensar. Este não se contenta em contemplar o real e passa a avaliá-lo cobrando-lhe 

fundamento. Detalhe importante: as estimações e desestimações do pensar diante da ordem 

são modos de o espírito se situar diante da ordem. Mas esse situar-se se dá dentro e 

imanentemente à própria ordem, já que “constatar a ordem é de certo modo dar-lhe 

existência, dado que a ordem não será o que é sem ser constatada e representada” 
160

. 

 

 

3.3.3 Ordem e experiência 

 

 

De suma importância para a compreensão do pensamento de Saldanha é a 

relação entre ordem, experiência e seus desdobramentos. Inclusive, atentando-se a esse 

ponto será possível compreender melhor a diferença de amplitude da sua análise quando 

contrastada com o que já foi dito acerca da Jurisprudência Hermenêutica. 

Falou-se de uma dimensão suplementar concernente ao campo jurídico que 

permitiria a análise isolada por parte dos teóricos da JH. Os conceitos da hermenêutica 

filosófica são assim transplantados para essa dimensão restrita de análise, fazendo a 

teorização do direito depender dessa transcendentalidade. Quanto à relação disso com o 

niilismo já se pode antever pelo que até aqui foi exposto, embora esse ponto necessite de 

maior atenção. 

A ordem é integrada como experiência no campo imanente das demais ações que 

existem. Daí Saldanha ressaltar que “as atitudes que se tomam, dentro dos diversos planos 

do viver, são obviamente uma parte daquilo que se chama “experiência” 
161

. 

A experiência não é entendida como mera empiria ou o fático, mas como 

                                                 

160
 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica. 2. ed. rev.. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 109. 

161
 Ibidem, p. 119. 



119 
 

 

 

 

“flexibilidade dos atos e das ações, que oscilam entre o repetitivo e a criatividade” 
162

: 

A experiência se apresenta como algo cumulativo, e é nisso que reside o 

traço específico que traz ao viver humano; entretanto sua cumulatividade 

corresponde à da consciência, que é condição sua e de sua capacidade de se 

verter, reverter, converter. Por outro lado, dá-se que o espírito humano 

frequentemente necessita separar a experiência “propriamente dita” de 

outros modos do viver, situando e designando certas coisas como objetos, 

aos quais “se refere” a experiência. Assim se substantivam certas 

configurações dadas do real, e então se fixam formas e valores, atos e fins, 

medidas e relações
163

. 

Ocorre na experiência uma espécie de “duplicação” dela mesma nela mesma. 

Assim a ordem, plano do viver, é desenrolada como experiência para objetificar-se: 

[...] toda referência à “ordem” implica de algum modo uma experiência da 

ordem; mas o objeto ordem se destaca como uma coisa distinta da 

experiência que a revela. Destarte a imagem da ordem, já de si correlata de 

noções estáticas como “simetria”, “proporção” e outras, tende a receber um 

sentido de imobilismo, por vezes exagerado nas referências que se lhe 

fazem. 

O pensamento concernente à ordem (inclusive o que distingue formas de 

ordem) é portanto uma parte da experiência, no sentido mais amplo desta; e 

é ao mesmo tempo um pensamento sobre  a experiência, posto que alude à 

experiência da ordem, ou à experiência dentro de cujo bojo ocorre o 

conhecimento da ordem
164

. 

A ordem jurídica entendida sob esses postulados é, sobretudo, experiência na 

qual se desdobra a reflexão sobre ela própria como objeto a ser analisado. As avaliações 

críticas da ordem são possíveis nas épocas dentro das quais é possível um desdobrar-se 

assim direcionado. 

A noção de experiência assim compreendida permite a Saldanha um enfoque 

flexível que se afasta de reducionismos e estreitamentos formais sem se furtar de uma 

caracterização inequívoca de cada padrão que nela se revela: 

[...] Complementarmente, o pensamento crítico distingue dentro da 

experiência a sua própria presença, ao lado da presença de atos e formas 

que perfazem o lado fático do conjunto que é a experiência; a ordem, dada 

como objeto do pensar, se encontra então junto à experiência, ou incluída 

nela, ocorrendo aí a “experiência da ordem” como um processo global. 

Ao falar em experiência política (ou jurídica), em geral envolvemos a 

ordem política (ou jurídica) dada como órbita institucional, e também a 

atuação de ideias e de crenças que a cercam ou preenchem; envolvemos 
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ainda a compreensão que essa ordem comporta e mesmo os conceitos com 

os quais a interpretamos. A interpretação pressupõe uma ordem, mas não 

se refere a ela como a um objeto totalmente estranho; antes a algo com 

quem tem relação concreta. A noção de experiência permite colocar dentro 

de uma mesma estrutura a ordem e a interpretação, que no caso se 

entendem como coisas reciprocamente referidas
165

. 

Portanto, nesse diapasão, não se é possível conferir valor a uma ordem, 

entendendo-os como noções isoladas, mas antes a ordem se imbrica com a valoração que se 

dá na experiência. Assim os diversos tipos de ordem são reciprocamente referenciados pelos 

respectivos valores que lhe conferem legitimação ou justificação. 

 

 

3.3.4 O direito como ordem e hermenêutica 

 

 

Através do entendimento da ordem e a sua relação com a hermenêutica em 

sentido amplo, como caractere próprio do pensar, é que será compreendido o direito como 

ordem. 

O direito como ordem é impassível de reduzir-se a apenas um aspecto 

“sobressalente” da experiência. Revela-se antes como plano vivente relacionado com as suas 

múltiplas manifestações. Daí a crítica à tentativa metodológica de redução do direito a um 

objeto específico: 

Não se pode imaginar a realidade jurídica sem as conotações que a ligam 

ao fenômeno do poder, e também as que a vinculam ao plano dos valores. 

Novamente tocamos os lados político e ético. Mas aqui nos importa 

tematizar o Direito como ordem: não apenas “norma” (como recentemente 

se passou a dizer), nem “vontade” (como consta de citações milenares); 

não apenas sistema nem restritivamente conduta, mas basicamente ordem. 

Uma ordem que é obviamente sistema e na qual se incluem regras (ou seja, 

normas); na qual se encontra sem dúvida uma dimensão de “instituição” e 

em cujo âmbito social se alojam as condutas, e com estas as vontade e os 

valores. 

O Direito como ordem: não apenas concepção do chamado juspositivismo, 

mas de qualquer modo objetivo de ver o Direito. Não meramente “controle 

social”, nem “engenharia social”, como têm enfatizado certos 

sociologismos; nem somente forma ou tipo de “frenagem” e estabilização, 

na terminologia fisicalista de Pontes de Miranda [...]. Na verdade o Direito 

aparece nas sociedades históricas como uma explicitação normativa das 
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relações entre mando e obediência, vigentes em cada ordem social 

autônoma [...]: explicitação oral e incompleta no Direito consuetudinário, 

completa e escrita no Direito legislado Explicitação oficial, cabe 

acrescentar; e com isso se pode recolocar o problema das relações entre 

Direito e Estado
166

. 

Não se separa o direito de uma ética, de suas relações com o Estado, com os 

valores que norteiam todas essas noções. Mais importante: o direito como ordem integra 

todos os modos de conceber o direito objetivamente. 

A dogmática jurídica, a teoria analítica aplicada ao direito, as teorias da 

argumentação jurídica, as hermenêuticas jurídicas podem ser assim relacionadas à 

experiência do direito como ordem. Destarte, a ordem jurídica é concebida concretamente 

como possibilidade das diversas vistas possíveis do pensamento que interpreta e, além disso, 

é considerada como experiência do vivido correlata aos afetos, aos valores e todos os demais 

atos que nela se desenrolam.  

O direito assim concebido é compatível com o chamado perspectivismo de 

Nietzsche, o qual utiliza a imagem de uma “castração” do intelecto para criticar os saberes 

que tendem a delimitar o “objeto”: 

Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um “conhecer” perspectivo; e 

quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, 

diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo 

será nosso “conceito” dela, nossa “objetividade”. Mas eliminar a vontade 

inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o 

conseguíssemos: como? – não seria castrar o intelecto? [...]
167

 

A reflexão sobre a ordem jurídica é um desdobrar-se da ordem como 

experiência, sendo esta mesma reflexão ainda experiência no sentido mais amplo do termo. 

As normas jurídicas estão, portanto, em relação intrínseca com uma ordenação, 

não podendo uma separar-se da outra, já que “não se imaginam normas sem referência a 

uma ordenação, nem se tem uma ordem sem uma normação que lhe seja correlata, ou que 

faça parte dela”
168

. O termo normação entendido como necessidade de ordenar dados e 

elementos que vinham se acumulando na experiência. 

O próprio pensar o direito como ordem conduz à referência a uma ordenação 
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genérica de atividades na qual se permite a delimitação de diversos planos específicos, como 

o propriamente social, o político, o econômico e o jurídico.  

Pode-se pensar, desse modo, em um plano geral do viver, genérico e viável, 

dentro do qual se torna possível vislumbrar vários campos de atividade, de maneira que o 

fazer em cada um desses campos, incluindo o jurídico, envolve um ordenar que lhes 

preexistem e os acompanha
169

. 

Portanto, o jurídico inscreve-se “num quadro onde se encontram as balizas do 

possível, do útil, do necessário e do conveniente, do permitido ou do interditado” que 

variarão de acordo com a “variedade dos fins, dos valores, dos interesses” 
170

. 

Nesse sentido o direito aparece como o ordenar de diversas possibilidades de 

condutas e alternativas, as quais se referem à aprovação ou não de determinados atos 

realizadas por certas instâncias
171

. Se como política a ordem se relaciona com o peso 

institucional das estruturas de mando, como direito ela se manifesta “no sentido do 

estabelecimento de instâncias de julgamento e, sobretudo no da imposição de regras oficiais 

de conduta”
172

. O direito possui o caráter da previsibilidade ao indicar as consequências de 

determinadas condutas trazidas ao seu bojo. 

Saldanha explicita em breve síntese o que constitui a ordem jurídica: 

Evidentemente a ordem jurídica constitui uma sistematização de relações, 

tornadas inteligíveis por serem colocadas em tal ou qual posição (com mais 

ou menos relevo) no conjunto de preceituações possíveis. O fato de ser 

uma ordem significa que o Direito organiza preceitos e estabelece 

vigências oficiais segundo um plano geral, no qual a compreensão crítica 

encontra princípios e valores – que são fundantes – e encontra correlatos 

sociais que formam o “contexto” social global onde assenta a ordem 

jurídica. De qualquer sorte não se deve confundir o fenômeno histórico-

cultural Direito, ligado a estruturas sociais e a pautas éticas, com as 

explicitações formais que o manifestam, e que são apenas seu aspecto 

instrumental
173

. 

Relaciona-se assim o direito com tudo o que acima foi dito sobre a relação entre 

ordem e hermenêutica. O interpretativismo no jurídico propiciado pela ênfase no 

componente hermenêutico se dá, sobretudo, por essa possibilidade de o direito como ordem 
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desdobrar-se para a reflexão sobre si próprio. A obra de Saldanha, de maneira autorreferente, 

se constitui a prova viva desse desdobramento, situando-se, assim, como perspectiva 

conectada à sua vivência histórico-cultural. 

 

 

3.3.5 A “aplicação” como face dinâmica da ordem 

 

 

A ordem, também a jurídica – mas não só ela – possui uma face estática, que 

corresponde ao seu aspecto estrutural através do qual ela é sentida na experiência como 

assente. Tendo em vista as mudanças e contingências da experiência, a ordem só tem o 

condão de permanecer porque possui uma face dinâmica, conexa com o aspecto estrutural, e 

que corresponde ao seu desenrolar no plano vital. 

A ordem jurídica como estrutura incide sobre os comportamentos de maneira 

que os molda. Logicamente que essa incidência, por tudo o que já foi visto, não significa a 

existência de uma ordem exterior, que nada teria com o indivíduo, e como tal o constrange. 

A incidência se dá na própria imanência do desenrolar dinâmico da ordem, que se renova e 

se reconfigura em conexão com a estrutura. Dessa maneira que se pode falar de 

prescritividade e aplicação, já que toda ordem envolve prescrições e atuações a elas 

conectadas. 

Daí a relação entre aplicação e interpretar nas sociedades ocidentais 

contemporâneas. Já que possibilitam a reflexão crítica sobre a ordem, do componente 

hermenêutico se sobressai a interpretação como maneira de desdobrar significados, e, no 

caso do direito, sobretudo textos. 

A hermenêutica, portanto, diria respeito àquele aspecto indissociável do pensar, 

associado à noção do compreender, e a interpretação é um desenrolar na busca de 

significados não aparentes à primeira vista. Também o pensar crítico obviamente só se erige 

em face de já se haver uma compreensão, não havendo necessariamente que haver no seu 

bojo a interpretação. 

A aplicação, portanto, na ordem onde vige a incontestabilidade, carece da 

necessidade de interpretação, já que a ordem se desenrola acriticamente. Naquela onde é 

possível erigir-se o pensar crítico, a aplicação não pode se furtar do constante interpretar, 
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assim no direito, assim nas demais ordens. 

A ordem exprime-se através de significados os quais serão ou não passíveis de 

interpretação, e por causa da posição do intérprete não será de todo unitária em todos os 

aspectos. Nessa perspectiva, quem detém o poder de mando pode interpretar diferentemente 

daquele a qual é dado obedecer. Nas teocracias antigas um grupo de sacerdotes eram os 

intérpretes, nas tecnocracias contemporâneas, como exaustivamente mencionado, há um 

interpretativismo geral. 

Desde logo se pode contrastar o sentido de “aplicação” aqui exposto com a 

significação a ele conferida pela JH em geral. Esta, no geral, faz depender a positividade do 

direito da atuação da norma, associando a concretude do Direito ao momento aplicativo. 

De fato, a aplicação tem fortes ligações com o concreto e tem a ver com a 

permanência da ordem face ao dinamismo da vida. No entanto, a convergência total ao 

normativo – aspecto sem dúvida de suma importância – não tem o condão de relacionar a 

aplicação como produção da vida em geral. Essa relação é mais bem contemplada pela 

noção de ordem, que permite o acesso à aplicação como imbricada às próprias nuances das 

ordens que se manifestam na experiência. 

A hermenêutica e a interpretação não são assim apenas relacionadas à abstração 

de um campo jurídico independente, mas à uma ideia de ordem abrangente, e que diz 

respeito aos vários setores da vida social, não apenas o direito, sem negligenciar os aspectos 

institucionais de cada qual. 

Nessa exposição da filosofia do direito de Nelson Saldanha, que apesar de breve, 

cumpriu a função de explicitar as características que se queria demonstrar, é possível fazer a 

associação tantas vezes antecipada ao longo do presente trabalho. 

 

 

3.3.6 Ordem e hermenêutica: uma filosofia do direito ativa 

 

 

A perspectiva do direito como ordem e hermenêutica, como se viu, tem a 

capacidade de abranger o jurídico sob os múltiplos aspectos que o caracterizam, o 

integrando numa complexidade e numa historicidade peculiar à própria vida. 

O direito passa a ser vislumbrado em seu caráter existencial e, se é possível 
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abstraí-lo como uma ordem objetivada, é na medida em que uma experiência imanente mais 

abrangente dá-se em seu desenrolar. É possível fazer uma analogia aproximativa desse 

aspecto com a filosofia de Bergson, mais uma vez, guardadas as devidas diferenças teóricas. 

Para o francês a existência se dá em um contínuo movimento de criação, 

insuscetível de ser separado em unidades de tempo espacializadas. No entanto, efetivamente, 

o tempo se espacializa e os objetos individualizados são possíveis, de modo que dessa 

maneira se tenha o condão de agir sobre eles. No entanto, a despeito da individuação das 

coisas da existência, esta não cessa em sua duração. 

Assim se dá o entendimento do intepretativismo geral e o privilégio do momento 

hermenêutico. A ordem como experiência primária, somente concebível em referência a um 

pensar compreendedor – ambos em relação recíproca –, nas épocas em que é possível o 

pensar crítico, desdobra-se nela mesma para objetificar-se para que possa operar o 

interpretar, sem que se recorra no pensar a uma transcendência própria ao pensar teológico. 

A transcendência de pensar a ordem jurídica como objeto só pode ser concebida 

como fruto da imanência da experiência.  

A isso se pode aludir, ainda com Bergson, que essa perspectiva do direito 

permite-nos instalar-se em sua própria produção vital. A noção de instalação é associada em 

Bergson com a reversão do exercício habitual da consciência – entendida em sentido amplo 

– que acostumada a pensar e trabalhar com objetos prontos e individualizados (nomeia esses 

aspecto de inteligência) passa a enxergar (em sentido amplíssimo não reduzível ao olhar) o 

movimento incessante da existência. 

Nesse sentido, sendo o “si” e não somente o “eu” (este uma perspectiva) 

entendido como a experiência em seu desenrolar (no sentido amplo que se lhe deu), que ao 

final somos nós mesmos
174

·, o direito passa a ser visto como sua própria atividade, em 

contraste com a vista de quem observa e sofre os efeitos de uma ordem jurídica objetivada, e 

a concebe sob o ponto de vista da utilidade. 

O aspecto da utilidade (a vista “de fora” da ordem jurídica) aparece em Saldanha 

sempre em relação com uma atividade primária e primordial indissociável à vida. A ordem 

jurídica objetiva só é possível se relacionada à aludida “experiência da ordem” assim como a 

ideia da “aplicação” que permite o seu dinamismo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Esse breve percurso procurou relacionar o niilismo com o direito, sobretudo com 

o pensamento jurídico, para avaliar as consequências e implicações de um no outro. 

O niilismo como aspecto geral da existência foi assim direcionado ao problema 

do niilismo no pensamento, evidenciado pelas precisas conceituações de Deleuze retiradas 

da fragmentária obra de Nietzsche. 

As forças reativas, entendidas como quantidades de potência do existir – 

considerado como jogo de forças em conflito –, são forças dominadas que se apropriam e 

interpretam o mundo sob seus auspícios. Assim, o conhecimento científico – mas não só ele 

– é predominantemente caracterizado pelo olhar do sujeito a um mundo separado de si, 

buscando a previsibilidade e criando uma estabilidade de resultados. O sujeito colhe, 

sobretudo os efeitos do mundo, e os valora sob o ponto de vista da utilidade deles para si. 

Desse modo, o pensamento “apropriado” pelas forças reativas assume o ponto de 

vista de quem padece, ou seja, de quem sofre ações. Tal pensamento tem relação umbilical 

com o niilismo. Em contrapartida, não se deixou de relevar ao longo do trabalho que as 

forças reativas são parte integrante da vida como vontade de potência, de maneira que 

sempre se procurou aludir somente ao predomínio de sua perspectiva como problemático, e 

não a uma reducionista tentativa de eliminação de sua apropriação do pensamento. 

A separação de “si” operada pelas forças reativas proporciona uma re-ação da 

vida contra ela própria, e vai culminar no enfraquecimento do espírito característico do 

chamado niilismo passivo, que não apenas se caracteriza pela total falta de crença e de 

sentido da existência, mas pela absolutização dessa perspectiva, a qual ainda depende da 

necessidade de fundamentos exteriores e um sentido direcionado a um fim. 

A constatação do niilismo no viver contemporâneo – aspecto filosófico da 

existência em geral – motivou não somente a análise de seus reflexos no pensamento 

jurídico, mas a uma reflexão específica sobre se a Jurisprudência Hermenêutica – corrente 

jurídica da contemporaneidade – em tempos de niilismo teria o condão de prover uma 

filosofia ativa do direito, essa entendida, em suma, como apropriação do pensamento pelas 

forças ativas, resultando na superação do niilismo no pensamento segundo a interpretação de 
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Deleuze. 

Concluindo sobre o caráter problemático da apropriação da hermenêutica 

filosófica pela JH e pela permanência do niilismo nessa corrente no pensar o direito, passou-

se à exposição da filosofia jurídica de Saldanha, a qual compreende o direito como ordem e 

hermenêutica. Abarcando essa filosofia toda a complexidade do direito e relacionando com a 

acepção geral da ordem e da hermenêutica como características existenciais foi possível 

concluir pelo seu encaixe na concepção de filosofia ativa. 

Mas no que implica essa constatação? Significa dizer que a perspectiva do 

direito como ordem e hermenêutica por isso é a mais “correta”? Obviamente que não. O 

ponto de vista da correção é ligado a uma abstração do conhecimento em relação à vida. Em 

Nietzsche, não se separa o conhecimento da vida. O conhecimento (também o conhecimento 

jurídico) se torna instinto, e é por isso que ele não fica de fora da análise do niilismo como 

aspecto da existência em geral. 

A moral na contemporaneidade não é mais suficiente para legitimar o 

conhecimento. A moral no conhecimento é entendida pela vontade de verdade, a qual 

pressupõe que a busca pelo verdadeiro é o bem em si. A crítica ao conceito de verdade no 

pensamento contemporâneo ocidental não apenas atenta a novas formas de verdade, como 

opera a quebra a vinculação do conhecimento como busca a uma verdade única, 

característica da moralidade no conhecimento. 

Mas essa constatação e essa crítica, embora importantes, não superam por si só o 

caráter niilista do pensamento, já que as formas do conhecer ainda continuam vinculadas à 

vigência dos inveterados preconceitos. A “objetividade” do olhar, a transcendentalidade, 

ainda que oculta, que é preciso erigir para se operar o conhecimento, são aspectos dessa 

continuidade implícita. 

A saída de Nietzsche desse imbróglio direciona-se para a potência da vida e 

nisso o conhecimento passa a ter um aspecto ético. Ético, e não moral. Deleuze distingue a 

moral da ética para aludir à presença dessa última nos pensamentos de Nietzsche e Spinoza. 

Na moral: o bem e o mal entendidos como algo transcendente e “em si”, 

exteriores àqueles a quem devem a elas se submeter. Na ética: o bom e o ruim, sempre 

relativo ao aumento ou diminuição de potência da existência. O ruim se equipara ao veneno 

que destrói, ou ao gosto que se sente. Em suma, algo concreto e variável como as nuances do 

existir. 
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A desvalorização do ponto de vista moral leva Nietzsche e Spinoza à procura de 

um ponto de vista que propicie uma vida mais potente. Em Nietzsche constrói-se o tipo 

senhor para designar o homem forte, livre e afirmador, contraposto ao tipo escravo, fraco e 

dependente do exterior. Em Spinoza o homem racional, livre, em contraposição ao homem 

apaixonado, escravo das paixões. 

 Em Spinoza o conhecimento acede ao amor a Deus (entendido como amor a 

todos os modos da existência como um todo) e constitui-se o mais potente dos afetos. Assim 

também em Nietzsche com o pensamento do eterno retorno do mesmo, o qual culmina com 

a afirmação da vida em todos os seus aspectos, inclusive e especialmente os mais 

problemáticos, daí a tentativa de inversão/transvaloração dos valores judaico-cristãos que 

vigiam em sua própria carne. 

As forças reativas interpretam sob o ponto de vista do dominado, do escravo, do 

não-livre, em suma, do “impotente” ainda potente, porque ainda vivo. Ou do homem 

apaixonado, escravo, tal como o oceano que é levado de um lado para o outro pelos ventos 

exteriores. 

Quando as forças ativas se apropriam do pensamento, fala o senhor. Mais, fala a 

existência que se supera a si própria e se afirma. Porque no vislumbre do pensamento como 

atividade não se é dado a negar nenhum aspecto da existência. Ou bem se a nega em bloco, 

reativamente, ou bem se a afirma em bloco em todas as suas manifestações. 

Nesse sentido é que se relacionam a superação do niilismo no pensamento, não 

entendida como superação de uma vez por todas, mas como constante superação, já que dele 

não nos é dado completamente fugir em virtude de sua ligação intrínseca com a tradição 

metafísica. 

Assim, a concepção do direito como ordem e hermenêutica, caracterizada pela 

apropriação do pensamento pelas forças ativas, releva-se propícia para a integração do 

direito como manifestação da atividade da existência em geral, provendo-lhe de uma 

dimensão ética no sentido acima exposto e de uma superação de si necessária à superação do 

niilismo. 

A ordem jurídica, no âmbito da qual ocorrem afirmações e contestações, 

estimações e desestimações e toda espécie de conflito e de composição, revelada como 

atividade primária da existência, não pode se converter jamais em negativo. 
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