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Prólogo

Por que ler Nietzsche no Direito? É pela questão que esse trabalho se

constitui, a potência da questão e não um tema, o estudo do pensamento de um

autor como Nietzsche não se faz por recortes metodológicos em sua obra, como,

os "fiéis" da "razão" acadêmica, esses “médicos legistas” costumam fazer. Antes

de tudo, trata-se de um diálogo de subjetividade, é o que se tentará aqui. Qual o

tema que você pesquisa? O que no Direito a partir de Nietzsche? Por que ir tão

longe estudando Nietzsche? São com essas e outras perguntas que este trabalho

pretende dialogar, algumas foram feitas a mim por pessoas que souberam da

intenção desse estudo, meu desejo de estudar Nietzsche e o Direito, quando esse

estudo era apenas um projeto não esboçado, sem começo, meio e fim, totalmente

aberto. Para empreender esse trabalho, sabia na época que não poderia ter

projeto, que precisaria estudar Nietzsche como aquele que segue à deriva,

mergulhando num labirinto sem chegada, o objetivo não será de responder às

indagações, mas levar a outras questões, trazendo algumas pistas...

Nietzsche é o único (senão um dos únicos) pensamento que não desliza
para a situação abstrata das “filosofias”, ele é um pensamento
concreto, todo carne, todo paixão, todo trama. Seu estilo é diretamente
político, por isso, os aforismas, as poesias, o tom combativo, as repulsas
e as predileções, Ele não serve aos “senhores brancos”, à Escola, aos
costumes, às disciplinas. Nietzsche é todo política, é todo a questão, ou
a parte sensível e intelectual da questão, que racha o dispositivo de
silêncios e abstrações, das “filosofias” e da “história da filosofia”, do
“homem” e da “humanidade”. Ele é, ou nele se encontra, aquela parte
grave e animal do pensamento, que o insere sem distância – sem
defesas e fugas – na concretude comovente da questão” Cf, p. 77 (Cf.
ESCOBAR, s/ano, p.77). A “factibilidade” do Nietzsche e a potência
de seu pensamento enquanto questão. “É preciso rachar a “teia de
aranha” da Razão para restituir a plena combustão da questão”, Cf.
ESCOBAR, idem).

Uma possível resposta, de onde derivariam todas outras, é a de Nietzsche

como um filósofo que interroga o Poder, compreendido como emaranhado de

poderes, e crítico de um direito enquanto discurso, instituição, lei, contrato,

“sujeitos”, e outras abstrações, o direito (com "d" minúsculo mesmo) é uma
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invenção do homem, e tem relação estreita com o poder, ou os poderes,

Nietzsche é o filósofo que pensará o poder sem encerrá-lo dentro de uma teoria,

segundo Foucault1. A resposta é dada por um leitor confesso de Nietzsche e que

ao contrário dele é relativamente lido e estudado no direito, terá o filósofo alemão

como caixa de ferramentas, para constituir seus próprios pensamentos. Não

apenas Foucault, Derridá2 aluno deste também será leitor de Nietzsche,

acompanham essa relação, autores como Heidegger3, Deleuze4, Albert Camus5 e

até mesmo o autor mais na moda como Giorgio Agamben6. Nietzsche suscitará

reflexões distintas como a heideggeriana e a francesa da contracultura7, e

apropriações na literatura e outros campos da arte, é autor que se “auto-define

como extemporâneo, que só seria lido e compreendido dois séculos à frente, vai

antecipar algumas reflexões dos pensadores da Escola de Frankfurt, sobre o

1 Nietzsche é o filósofo do poder, que pensou o poder sem se encerrar numa teoria política. O
único sinal de reconhecimento que se pode ter para um pensamento como o de Nietzsche é fazê-
lo ranger, gritar...Nietzsche ofereceu como alvo essencial digamos ao discurso filosófico, a
relação de poder”, Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio
de Janeiro: Edições Graal, 1979, p. 143.
2 Autor lido no Direito quando se trata de diálogo com a Literatura, destaca-se nesse trabalho as
suas obras Força de lei, e Gramatologia.

3 Um dos pensadores mais influentes do século XX, Martin Heidegger escreveu dois tomos sobre a
sua interpretação de Nietzsche, nesse trabalho tive acesso ao volume I, com o entendimento
corroborado pelo tradutor brasileiro das obras, Marco Antônio Casanova, quando em palestra em
Curitiba, no ano de 2007.

4 Notabilizou-se com a sua obra Nietzsche e a Filosofia, trabalhou com Michel Foucault na
Microfísica do Poder dialoga na entrevista “os intelectuais e o poder”. Ainda, publicou com Félix
Guattari a obra Mil Platôs, em que se utilizará o primeiro volume que trata da idéia de “rizoma”.

5 Autor que transitava entre literatura e a filosofia, chegou a ganhar o prêmio Nobel de literatura,
com a obra O estrangeiro, será aproveitada a sua análise sobre niilismo e Nietzsche em O homem
revoltado.

6 No Direito tem sido bastante lido ultimamente, principalmente, a obra “O estado de exceção”.

7 “Toma-se como mola de nossa cultura moderna a trindade: Nietzsche, Freud, Marx. Pouco
importa que todo mundo fique desarmado com isso. Marx e Freud são talvez a mola de nossa
cultura, porém Nietzsche, é completamente diferente, é a mola de uma contra-cultura”, Cf.
DELEUZE, Gilles. O pensamento nômade. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos
Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano, p. 9-10.
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capitalismo e a barbárie”, segundo Giacóia8.

Interrogando o Poder, Nietzsche fará o diagnóstico com olhar clínico de

psicólogo das profundezas, acerca do problema do niilismo que se dá

propriamente na constatação da decadência dos valores, das instituições, no que

se deve incluir o Direito, a pretensão de universalidade própria da Modernidade,

assim, a sentença sobre a “morte de Deus” significa também a morte do projeto do

esclarecimento, iluminista. Cabe, portanto, retomar o estudo do pensamento de

Nietzsche, não apenas dos seus leitores mais célebres e contemporâneos.

Recuperemos Nietzsche! Escrevia Antônio Cândido9 depois da segunda guerra

mundial, para uma crítica do presente. É fundamental desfazer os equívocos que

a interpretação e malversação do pensamento nietzscheano levou a ser teórico do

nazifascismo, a estigmatização do pensamento de Nietzsche, considerado um

"louco", banido das academias, tratado como herege devido as más

compreensões de seu pensamento, muitos já escreveram para desmistificar os

equívocos nessas leituras, mas eles ainda permanecem, talvez porque seja

conveniente que Nietzsche não seja lido, colocado como autor proibido ou maldito.

Felizmente, comigo a estratégia surtiu efeito contrário, quando perguntei sobre

quem era Nietzsche ao meu Professor de Filosofia do ensino médio, ele não me

recomendou a sua leitura, por ser um filósofo que enlouqueceu e que leva quem o

lê a loucura também, certamente, algo de misterioso reside em seu pensamento,

não me refiro às leituras místicas de Nietzsche pela literatura como a de Nikos

Kazantzákis10, formado em Direito pela Universidade de Atenas, e que se dedicará

a literatura, publicando entre outras obras, A Última Tentação de Cristo,

apresentando um Jesus “nietzscheano” próximo ao Zaratustra quanto ao seu

8 GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. As duas mutações de Nietzsche. In: palestra do ciclo mutações,
novas configurações do mundo, ocorrida no Sesc da Esquina, em Curitiba, no ano de 2007, notas
de próprio punho.
9 Cf. posfácio de Antônio Cândido. In: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad.
Rubens Rodrigues Torres Filho; 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

10 Assim como Oswaldo Giacóia Júnior, formado em Direito pela USP, e atualmente professor de
Filosofia na UNICAMP, Kazantzákis teve sua passagem pelo direito também, e suas obras têm
forte tonalidade nietzscheana, aqui será aproveitada “A última tentação de Cristo” que foi produzida
para filme por Martin Scorsese, em obra homônima, e “Ascese”.
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modo de vida, e Ascese, “quando cabe ao homem salvar Deus, o deus que é

labirinto de carne”11, mas me refiro a potência da crítica nietzscheana, a qual

requer do leitor o constante ruminar, a leitura cuidadosa do filólogo de seus

aforismas que são marcas de intensidade, a energia que pulsa é vital, vem do

corpo, a recomendação de Nietzsche é a de que “se deve escrever com sangue,

porque sangue é espírito”12. Nietzsche se coloca no texto, usa a sua vida como

matéria-prima do pensamento, um pensamento nômade, como aponta Deleuze13.

Por isso, a leitura de Nietzsche e um trabalho com o seu pensamento, requer o

esforço de levar a potência para algum lugar, isso é trabalho de subjetividade,

trazê-lo para si, se apropriar, pensar com, através, e além de Nietzsche,

recomenda Gerard Lebrun14, organizador da “coleção os pensadores” obras

incompletas de Nietzsche.

Cabe também pensar contra Nietzsche15, ele não quer seguidores, não

quer ser um pastor, prefere ser um bufão16, alguém com múltiplas faces. E assim,

durante o século XX, Nietzsche foi lido e interpretado de forma diversa, Heidegger

11 Cf. KAZANTZÁKIS, Nikos. Ascese, salvatore dei. Trad. Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Record,
s/ano, p. 88.

12 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Do ler e escrever: “De tudo o que se escreve, aprecio
somente o que alguém escreve com seu próprio sangue. Escreve com sangue; e aprenderás que o
sangue é espírito”, p. 66.

13 Cf. DELEUZE, Gilles. Pensamento nômade. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos
Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano, p. 9-17.

14 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho;
posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

15 A referência é de Roberto Machado, ex-aluno de Foucault e Deleuze, em sua obra: Zaratustra,
tragédia nietzscheana. Ainda traz as referências do próprio Nietzsche: “é preciso pôr-se em guarda
contra mim”, “sê um homem e não me sigas, sigas apenas a ti mesmo! A ti mesmo!”, Cf.
MACHADO, Roberto. Zaratustra: tragédia nietzschiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997,
p. 77.

16 Aponta o próprio Nietzsche em seu Ecce homo: “...nada tenho de fundador de religião... Não
quero “crentes”, creio ser demasiado malicioso para crer em mim mesmo, nunca me dirijo às
massas...Tenho um medo pavoroso de que um dia me declarem um santo: perceberão por que
publico este livro antes, ele deve evitar que se cometam abusos comigo...Eu não quero ser um
santo, seria antes um bufão...Talvez eu seja um bufão...”, p. 109. Cf. NIETZSCHE, Friedrich
Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
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pensa um Nietzsche, os franceses outro, em algum lugar eles se encontram, que é

o próprio Nietzsche, um lugar que é também um não-lugar, já que não legou um

sistema, sua obra é inacabada, e manteve-se plural, múltipla. Dentre os inúmeros

temas, o Direito é abordado “sutilmente” por Nietzsche, e a sua sutileza é a de

quem faz filosofia a golpes de martelo, o martelo que serve para destruir e

construir, o martelo que também é usado como instrumento terapêutico, é uma

clínica, que vem antes do próprio Freud e sua psicanálise, e um dos textos que

mais suscita a investigação nietzscheana no Direito é a Genealogia da Moral, o

qual, segundo Giacóia, “Freud ao abrir assustado logo o fecha, com medo de que

os resultados clínicos obtidos fossem influenciados pelo que Nietzsche havia

escrito”17. Contudo, o texto da Genealogia traz referências sobre um direito

originado na dívida, no sentido de culpa oriundo da obrigação, o que daria direito

ao credor de satisfazer o crédito empenhando inclusive uma pena corporal ao

devedor como satisfação de um sentimento de vingança, “arrancando um naco de

carne”, é a cena do Mercador de Veneza18, e é provável que Nietzsche tenha lido

e se influenciado por Shakespeare, assim como leu também Stendhal, Tolstoi,

Dostoievski, sendo que este último não foi encontrado em sua biblioteca particular,

suspeita-se, os biógrafos e estudiosos do legado nietzscheano, que algumas

obras capitais para Nietzsche e suas reflexões foram retiradas pela sua irmã, a

qual desejava preservar uma certa originalidade do irmão em relação a algumas

temáticas19.

É sabido que Nietzsche também se incomodava da má compreensão de

17 GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. As duas mutações de Nietzsche. In: palestra do ciclo mutações,
novas configurações do mundo, ocorrida no Sesc da Esquina, em Curitiba, no ano de 2007, notas
de próprio punho.

18 Refere-se ao 4º ato, 1ª Cena (cena do Tribunal), em que Shylock, o judeu mercador, exige a
coleta civil de uma libra de carne de Antônio, por contrato registrado em cartório, devido ao
inadimplemento da obrigação. Por trás dessa cobrança, transparece o sentimento de vingança
daquele que viu sua filha perdida aos cristãos, o que lhe custou a injúria e o desprezo da
sociedade local. Cf. Shylock e a vingança – o princípio de satisfação no direito penal. Trad. Juarez
Tavares, do original de Frauke Drews (Universität Frankfurt Main), p. 1-12. Texto da Jornada de
Direito e Psicanálise, ocorrida no Curso de Direito da UFPR, no ano de 2007, sobre a obra “O
Mercador de Veneza” de Shakespeare.
19 Cf. SENA, Allan Davy Santos. Nietzsche, Tolstói, Dostoiévski, e o idiotismo de Jesus. In:
Relatório do CNPq 2008, graduação em filosofia, sob a orientação de Ernani Pinheiro Chaves.
Universidade Federal do Pará, 2008.
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seu pensamento na época que ainda estava lúcido, seus livros não vendiam e

volta e meia a crítica o atacava ou já o apropriavam na direção nazifascista,

movimento ainda incipiente em 1887, comentará em cartas a sua preocupação20 e

o seu Ecce homo, sua autobiografia, último livro antes do colapso de Turim, para

que “ouçam o que ele é (...) irá escrever, eu sou assim tal e tal e não me

confundam”21. Se corresponderá com Georg Brandes, crítico literário judeu que

divulgará a obra de Nietzsche na Europa do Norte, dele terá imensa gratidão22,

Brandes foi pessoa bastante influente na intelectualidade da época, curiosamente,

mantinha correspondência e amizade com Ibsen, que escreveu entre outras obras

O Inimigo do Povo, nela o personagem Dr. Stockmann vai dizer: “o mais solitário é

o mais forte dos homens”, ao que se sabe Nietzsche não conhecia Ibsen, e vice-

versa, mas essa afirmação é bastante nietzscheana23. Diante de tudo isso, dos

20 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, p. 53.

21 Cf. Prevendo que dentro em pouco devo dirigir-me à humanidade com a mais séria exigência
que jamais lhe foi colocada, parece-me indispensável dizer quem sou. Na verdade já se deveria
sabê-lo, pois não deixei de “dar testemunho” de mim...Nessas circunstâncias existe um dever,
contra o qual no fundo rebelam-se os meus hábitos, e mais ainda o orgulho de meus instintos, que
é dizer: Ouçam-me! Pois eu sou tal e tal. Sobretudo não me confundam!”, p. 17. Cf. NIETZSCHE,
Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.

22 “A tarefa de traçar uma imagem de mim, seja do pensador, seja do escritor e poeta, parece-me
extraordinariamente difícil. A primeira tentativa maior desta natureza foi feita no inverno passado
pelo distinto dinamarquês dr. Georg Brandes que lhe deve ser conhecido como historiador literário.
Ele realizou, sob o título de “O filósofo alemão Friedrich Nietzsche”, um longo ciclo de palestras
sobre mim na Universidade de Compenhague, cujo êxito, segundo me foi informado, deve ter sido
imenso. Ele fez uma audiência de trezentas pessoas interessar-se vivamente pela audácia de
minhas colocações e, como ele próprio me diz, tornou o meu nome popular em todo o Norte”, p.
131. Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

23 Destaque para a carta do Conde Prozor para a irmã de Nietzsche, Elisabeth Foerster-Nietzsche,
escrita a bordo do paquete “Prinz Waldemar”, entre Lisboa e Rio de Janeiro. Terminada em
Petrópolis em 30 de outubro de 1904, que é publicada na edição como prefácio, p. 96 a 146. É
documento que comprova que Georg Brandes trocava cartas simultaneamente com Ibsen e
Nietzsche, e que o Assim Falava Zaratustra de Nietzsche, a primeira parte de 1883, é publicada no
mesmo ano de O inimigo do Povo. A despeito das semelhanças, a carta aponta que Nietzsche
conhecia Ibsen superficialmente e tinha dele impressões equivocadas, enquanto Ibsen
desconheceria até o nome de Nietzsche, não obstante Brandes o conhecer e admirar, e segundo o
documento histórico, possuir uma ascendência e influência intelectual sobre a obra de Ibsen. Cf.
HENRIK IBSEN, Um inimigo do povo. Trad. Vidal de Oliveira, estudo crítico de Otto Maria
Carpeaux. Rio de Janeiro, globo, 1984.
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preconceitos que sofreu, do seu banimento, que não é causal, ao contrário, é

proposital, antes porque o próprio Nietzsche abandona sua cátedra de filólogo na

Basiléia, e vai criticar o academicismo e dogmatismo e os pretensos intelectuais

que encontrou, como “filisteus da cultura”, e segundo, porque Nietzsche foi

vinculado a tradição totalitária, fascista, que repudiava, propositalmente, e terceiro,

porque seu pensamento é múltiplo, não é sistema, e o trabalho de desmistificação

requer que se alcance as alturas do seu pensamento, é preciso de fôlego para

esse empreendimento. Quem o leu, encontrou nele ferramentas para a subversão

da racionalidade moderna e iluminista ainda muito presente nas academias,

assim, considerado culpado sem direito ao contraditório e a ampla defesa,

Nietzsche será mandado ao cadafalso como autor maldito, não será lido e

estudado no Direito, logo ele um autor que interroga o Poder, um questionador da

autoridade, um genealogista.

Evidentemente, tratar Nietzsche como um autor da literatura é uma

estratégia, não estudá-lo é outra, é preferível o caminho mais curto, a leitura dos

contemporâneos que aprenderam com ele, como Foucault, e mais atualmente

Giorgio Agamben. Este último um Professor de Estética, que do lugar de fala

estético traz reflexões sobre política, sobre poder, sobre o direito, o Estado.

Nietzsche foi um nômade que transitou por esses campos, sem ficar neles. Não é

fácil ler Nietzsche, diante da polifonia de sua linguagem, mas também não é fácil

ler os manuais de Direito, e as enfadonhas doutrinas já repisadas inúmeras vezes,

a desculpa pelo seu esquecimento no Direito que é espaço de poder, ou de

poderes, talvez resida naquilo que ele mesmo considerou: “meu pensamento é

dinamite”24, talvez para o Direito essa seja a confissão que o inquisidor gostaria de

obter para condenar o réu. Afinal, o Direito é o lugar da ordem, da tradição, da

conservação das coisas, da harmonia, da justiça. Mas, “o que é a Justiça?

Pergunta Nietzsche, senão é o lugar onde tudo pode ser pago! A justiça assim

24 “Eu não sou um homem, sou dinamite”, p. 107. Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo:
como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras,
1995.
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como todas as coisas boas acaba por suprimir a si mesma”25. E o curso de Direito

“forma” administradores da Justiça, seja na área pública ou privada, o operador

jurídico, quando não é um autômato da lei, serve-se do Direito, dos códigos, para

defender pretensões. Realizar um trabalho com Nietzsche no Direito, é fazer do

trabalho de conclusão do curso de Direito um “exercício de tirocínio jurídico” na

defesa do réu, do maldito, do pensamento de Nietzsche, o desafio que se propõe

a quem estudou no reino da codificação é a da defesa do decodificador por

excelência, é a tentativa de salvar uma causa perdida, que foi dada por anos como

perdida, afinal, como defender o pensador que não quer discípulos, que confessa

seu crime sem pudor, ele quer destruir os ídolos, e a justiça e o Direito se constrói

sobre ídolos. Como ser advogado de Nietzsche? Como ser advogado desse

louco? Que se confessa louco26, já que é tido pela sociedade assim, a qual tem o

poder de condenar, o juiz fala pela sociedade investido por ela da autoridade

pública para assujeitar ao estatuto da lei, Nietzsche fala por parábolas e pela boca

de seu personagem Zaratustra, as pessoas não entendem o que ele fala, como

salvar Nietzsche de sua condenação? Como tirá-lo das sombras? É preciso

denunciar que, esses diagnósticos apressados de "loucura" e "insanidade" são

fornecidos por charlatões, ou mesmo "estelionatários"27, o que não permite nem

sequer alegar a "insanidade" do réu para fugir as condenações, até porque seria

com base num "atestado" falso, e uma admissão da culpa que os acusadores

querem impingir. Diante do que, essa defesa é também uma luta, e o contar de

uma longa história de "estelionatos" cometidos contra Nietzsche.

25 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 62.

26 Nietzsche certamente se sentiria lisonjeado vendo-se considerado louco, ele, que sublinhou o
papel da loucura nas grandes revoluções espirituais (em Aurora) e que se propunha iniciar a maior
delas, p. 134. Cf. posfácio de Paulo César de Souza. In: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce
homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.

27 A propósito escreve Carlos Henrique de Escobar, organizador de Por que Nietzsche? “se justifica
não apenas como mais um dos renascimentos filosóficos deste pensador. Mas na tentativa agora
radical (Deleuze, Klossowski, Lyotard, Colli e Montinari), de assegurar a pureza e a força de seu
pensamento. De restituí-lo das “leituras” apropriadoras que as filosofias mesmas que ele combateu
(platonismos, cristianismos, hegelianismos, direitismos de todos os tipos, etc), têm sustentado a
respeito da sua filosofia desde o “surto” de Turim até os nossos dias”, p. 7.

[�W�����5����)�q�R[<�


9

É preciso advogar o seu pensamento sem fundamentalismo, típico das

seitas, dos grupos, dos partidos, fundamentalismo que cria ídolos, e alçar

Nietzsche a condição de ídolo seria uma contradição performativa ao seu próprio

compromisso filosófico de destruí-los, isso seria condená-lo de antemão e o

reconhecimento da falência do empreendimento da defesa, antes de começar.

Para além dos fundamentalismos, cabe advogar o pensamento de Nietzsche

como exercício argumentativo de combate às pretensões sustentadas por aqueles

que baniram Nietzsche das academias, seja voluntariamente ou

involuntariamente, ao privilegiar o pensamento sistemático, metafísico, dialético (e

já me disseram que a dialética resolveu todos os problemas da história da

filosofia), e o próprio estatuto de filósofo é questionado sobre Nietzsche, talvez ele

mesmo não seja um filósofo como informa Deleuze28. É preciso apanhar a força e

a intensidade de Nietzsche para inverter os argumentos, de acusado, passar para

acusador, inverter os papéis, se Nietzsche foi condenado e banido do Direito como

pensador do Poder, cabe restituir o seu lugar, ou abrir forçosamente um lugar,

mesmo que isso custe o reconhecimento das fraturas e as (in)suficiências do

discurso jurídico. Para o empreendimento de defesa de Nietzsche serão

convocados testemunhas de defesa, os seus leitores, os seus comentadores

clássicos e mais atuais, mesmo que com testemunhos oferecidos em diferentes

situações (lugares e compreensões), trata-se fazê-los convergir como

instrumentos de prova desse Nietzsche como filósofo do Poder e estudioso do

Direito.

O desafio não é simples, e ainda não sou advogado, sou bacharel, mas

que seja uma tentativa, que seja esse trabalho apenas um grito: Pela liberdade!

Daquele que está no cadafalso dos autores malditos, daquele que é deixado para

trás como sombra, e poeira, ou pior, daquele que é lido indiretamente, que só se

ouve falar pela boca dos outros, e que tem seu legado expropriado para servir

28 “Nietzsche é talvez profundamente homem de teatro. Ele não fez somente uma filosofia de teatro
(Dionísio), ele introduziu o teatro na própria filosofia. E com o teatro, novos meios de expressão,
que transformam a filosofia”, p. 29. Cf. DELEUZE, Gilles. Pensamento nômade. In: Por que
Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.
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como discurso inédito e a glória alheia29. Não se trata de devolver mérito ao

Nietzsche, mas de um exercício de petulância e inconformismo ao modo como as

coisas foram ditas até então sobre ele e contra ele, e ainda, uma denúncia sobre o

que se calou.

Enfim, romper o silêncio, o que requer arriscar a própria cabeça, não só

pela escolha de uma pergunta e não de um tema para a monografia de conclusão

de curso de Direito, não só pela recusa do recorte metodológico positivista, e

também, pela escolha de um autor como Nietzsche, e não os velhos cânones

jurídicos, você irá fazer uma tese de doutorado? Não, farei meu exercício de

“tirocínio jurídico" me arranjando nos meios limites, como conseguir, mesmo que

seja só um grito, não uma tese, não uma conclusão. Trabalhar como advogado de

Nietzsche exige se colocar a deriva, dialogando com a sua própria subjetividade,

“física da paixão”, testando na sua própria carne, vivendo a experiência de si,

ousar o nomadismo, a viagem dentro e fora, que é inter/transdisciplinar, afinal,

argumentos onde os achar?

Nietzsche é um dos “bens quase universais” do trágico e sua constante
pulsação para além das ordens, das disciplinas e dos sentidos...Sua
força é manter-se veneno e resistir às perlaborações (múltiplas e
eficazes) da produção e reprodução, Nietzsche é sempre agora e
órfão...Tudo isso, enfim, que me impede de ler Nietzsche
“metodologicamente”, ...como já disse, como se coubesse situa-lo na
série: diferenças, multiplicidades, perspectivismos, afirmações...Não,
certamente Nietzsche não faz parte da “filosofia” – ele pertence aos
materiais do pensamento – e é preciso hoje que aqueles que se
aproximam de Nietzsche o saibam. E pensamento aqui, materiais do
pensamento, como uma física da paixão (o que vai por nossa conta)...
Cf. ESCOBAR, s/ano, p. 75-76).

É preciso ir fora, mesmo permanecendo dentro30, é preciso confundir os

censores, fazer passar por monografia uma defesa, ou fazer da defesa a própria

29 Significa que talvez aquilo que o direito apanha de Foucault, dos pensadores da Escola de
Frankfurt, como Benjamin, e agora, de Agamben não seja original deles, mas de Nietzsche, e este
não é lido de forma alguma.

30 O nômade não é alguém que forçosamente se move: há viagens no mesmo sítio, viagens em
intensidade, e mesmo historicamente os nômades não são os que se movem à maneira dos
migrantes, ao contrário, são os que não se movem e que se põem à vida nômade para ficar no
mesmo lugar escapando aos códigos. Cf. DELEUZE, Gilles. O pensamento nômade. In: Por que
Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano, p. 17.
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monografia, um trabalho subterrâneo para defender esse psicólogo das

profundezas. Quiçá, todo esse esforço seja apenas a minha justificativa de Por

que ler Nietzsche no Direito.

Para começar a articular uma defesa de Nietzsche no Direito, como

estudioso das relações de poder, alguém que as interroga, que levanta a potência

da questão, é importante primeiro demonstrar o que se trata o anúncio da “morte

de Deus”, contra aqueles que o acusam de ateísmo, de ser herege, é importante

demonstrar que essa é a maior demonstração de fé possível, porque Nietzsche

critica os aspectos cínicos da Igreja, já que sua crítica é um ataque às instituições,

e ao Poder que elas sustentam, mas a sua crítica não é apenas negativa, ela

também positiva, Nietzsche quer que dos escombros surja alguma coisa. A “morte

de Deus” é a morte do “esclarecimento”, do projeto da Modernidade, suas

promessas, seus universalismos. É preciso apontar a ousadia de sua crítica

quando a Europa vivia o começo dos nacionalismos, a crença no projeto kantiano

e hegeliano de filosofia, o que inclui os movimentos políticos de então, o

marxismo, o anarquismo, etc, demonstrar nessa primeira etapa o Nietzsche crítico

da Modernidade se faz para apontar a sua força política, daquele que recusa os

engajamentos partidários, para um outro tipo. Ao resgatar a crítica nietzscheana

da Modernidade, mesmo que se amparando na voz de suas testemunhas, seus

leitores clássicos, o que se faz é lembrar ao Direito a virulência de seus ataques,

que são ao Poder representado também pelo Direito, e suas mitologias, os ideais

sagrados que lhe fornecem legitimidade.

É o momento estratégico para desmistificar as leituras apolíticas de seu

pensamento também. Falar da “morte de Deus” é tocar o problema do niilismo, os

outros grandes temas nietzscheanos são: a vontade de poder, a genealogia, o

eterno retorno e a transvaloração dos valores31, todos eles exigiriam um trabalho

só para eles, ainda mais numa lógica do “recorte” acadêmico, desde logo, esse

trabalho não é um recorte, não irei esquartejar ou “despostejar” aquele que estou

a defender “Nietzsche”.

31 A “transvaloração dos valores” é traduzida ainda como “transmutação” ou na tradução de Paulo
César de Souza como “tresvaloração”.
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Trata-se de defendê-lo sem “recortes”, até porque nessas condições

qualquer recorte seria arbitrário e criminoso, isso exige que o empreendimento

deste trabalho se dê como passagem pelos temas nietzscheanos, não para ficar

neles, mas para atravessá-los, esse é o movimento de leitura de Nietzsche que se

dá em movimento de signos, é o texto que anda nômade, para iniciar a segunda

etapa da estratégia deste trabalho que é a crítica da linguagem do Direito, como

crítica ao Poder, por trás dos conceitos se esconde uma moral. A qual conduz o

direito a seu ocaso, ao "crepúsculo de suas verdades"32, e o jogo consiste em

quantas dinamites são necessárias para explodir o fundamento de onde surgem

os valores, na busca de uma possível "aurora" ao direito. O que interessa é fazer a

apropriação nietzscheana da bricolagem33, enquanto jogo de intensidades que

corta e cola o texto "metafísico" dando-lhe outro sentido, uma hermenêutica do

fragmento, para colar se deve usar a tinta pessoal, seria o "sangue", o próprio. Ou

para não assustar os jurados, que se use a metáfora daquele que trabalha um

mosaico, cortando e recortando revistas, jornais, e com o uso de cola, pincel e

tinta, vai sujar os próprios dedos na atividade, e que assim seja, pois se implica no

que faz, há um comprometimento "ético", no sentido niezstcheano, com a

bricolagem, como empreendimento de uma vontade de poder que agenciou-se

das peças, é como uma fabriqueta de bombas que se deve compreender essa

bricolagem, que fornece recursos criativos para novas explosões, com um tipo de

dinamite que não se perde ao estourar, é sempre possível re-aproveitar.

Se julgam Nietzsche um autor “perigoso” e que por isso deve ser banido, e

nisso ele mesmo produz prova contra si mesmo quando escreve que “seu

pensamento é dinamite”, cabe atentar para o alto grau de bufonaria presente nos

aforismas nietzscheanos, “quem lê Nietzsche e não ri e não ri muito, certamente,

32 É uma alusão à obra “Crepúsculo dos Ídolos” de Nietzsche, e também a sua crítica a “vontade
de verdade” típica da racionalidade moderna.

33 A bricolagem é enunciada por Levi-Strauss, no seu Pensamento Selvagem, acerca do trabalho
do mitopoético, em que tudo pode sempre servir. A sua presença no trabalho, um estruturalista,
quer significar a ruptura com a leitura metodológica de Nietzsche, que o compreende dentro de
uma corrente ou “time”, não se trata de reforçar a imagem de Nietzsche pós-moderno, pós-
estruturalista, mas de utilizar-se das mais variadas saídas argumentativas para defender
Nietzsche, para além de bem e mal, para além dos “times”.
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não aprendeu a ler Nietzsche e não compreendeu o que escreve”34, aponta

Deleuze, enquanto ataca as verdades mais “sagradas”, e ressentidos o acusam e

o condenam previamente, ao tempo que se esforçam por incriminá-lo, mesmo ao

custo de uma apropriação e de um “estelionato”, a imagem que deve ser

problematizada então, é a de um suposto Nietzsche levado ao cadafalso, que não

irá pedir clemência como fez Wagner, Sartre35, irá rir do carrasco que lê as

acusações, as perguntas deste trabalho, sobre quem foi ele, e porque mereceria a

condenação que lhe imputam. Nietzsche ri e não implora, e a sua risada é ainda

motivo para outra acusação ligeira por parte dos “crentes”, de que ele é

“diabólico”. Essa suposta imagem poderia ser uma cena de teatro.

Este trabalho, e essa defesa, é um pouco bricolagem, e um pouco rizoma,

tanto que não terá bibliografia, e sim, um "manancial rizomático", com uma lista de

afluentes que formaram esse trabalho, a lógica não será a do que foi citado, muita

coisa se deixou de citar, mas não deixaram de influenciar a escrita deste trabalho,

por isso, serão referenciadas também, já que o “rizoma” é algo que se ramifica

para fora da “moldura”. Este trabalho precisa ser superado também, então,

conterá referências que fornece caminhos para ir além. A constituição dele é por

platôs, os quais podem ser lidos de modo independente e fora de ordem, não

poderia ser diferente no empreendimento de crítica à linguagem, do ponto de vista

nietzcheano, subtraindo da metodologia da "razão" acadêmica sua sacralidade,

para ousar profaná-la na dança de signos que é o jogo lúdico.

Quem foi Nietzsche? Breviário de acusações.

Nietzsche “o louco”, “o nazista”, “o anarquista”, “o apolítico”, “o herege”, “o

idealista romântico”, “o filósofo da literatura”, “o metafísico”, “o intelectual da

burguesia”, “o irracionalista”, entre outras acusações, talvez poucos tenham

34 “Os que lêem Nietzsche sem rir e sem rir muito, sem rir frequentemente e, às vezes, com um riso
louco, é como se não lessem Nietzsche”, p. 15. Cf. DELEUZE, Gilles. Pensamento nômade. In:
Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.

35 Ambos irão se converter ao cristianismo no final da vida. O que é bastante curioso no caso de
Sartre, que se notabilizou como um dos expoentes do existencialismo ateu.
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recebido tantas e tão díspares acusações como Nietzsche, o que torna urgente a

tarefa de uma leitura cuidadosa de seus escritos, a do bom filólogo que deve

prestar atenção nos sentidos múltiplos das palavras, dos neologismos e da

paródia, o primeiro desafio é o da linguagem, para isso é preciso “ruminar”, o

próprio Nietzsche nos fala36. Tantas e tão distantes acusações, quiçá, resultado da

audácia desse pensador que ousou derrubar ídolos, mobilizando a crítica para

diferentes ângulos, certamente, muitos foram os que se sentiram atingidos pelo

seu perspectivismo, a reação é, cada um a seu modo, dar uma satisfação aos

seus pares, acusando Nietzsche de alguma coisa, sempre a convir com sua opção

ideológica e teórica, a fim de defender a sua posição melhor, o seu dogma37, a sua

confraria, assim, involuntariamente contribuíram para criar a figura de Nietzsche

como um “inimigo”, a ser exorcizado e banido de algum modo, mesmo ao custo de

uma apropriação, tentando apanhá-lo de algum modo, enjaulá-lo, condená-lo ao

ostracismo acadêmico. Enfim, tantas acusações e condenações ao invés de

conseguirem seu intento, destruir o pensamento Nietzsche, enredando-o nas

malhas de seus julgamentos, acabou por fortalecê-lo, mas como? O

transformaram no “inimigo” de quase todas as confrarias. Será que ele estava

certo ao dizer que aquilo que não o matava o fortalecia? De qualquer modo, não

comecemos o estudo do Caso Nietzsche, sem antes fazer um breviário de suas

acusações, passemos pelas imputações e responsabilizações que seu

pensamento recebeu. E assim, voltar à pergunta: Quem foi Nietzsche?

Ele foi um “louco”?

Em janeiro de 1889, aos 44 anos de idade, o pensador que escrevia por

aforismas abraça um cavalo que estava sendo chicoteado pelo seu dono, a cidade

36 “É certo que, praticar desse modo a leitura como arte, faz-se preciso algo que precisamente em
nossos dias está bem esquecido – e que exigirá tempo, até que minhas obras sejam “legíveis” - ,
para o qual é imprescindível ser quase uma vaca, e não um “homem moderno”: o ruminar...”, p. 14-
15. Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César
de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

37 Vale nota para a pretensão de criar conceitos ontológicos típica da racionalidade moderna. E
ainda, sobre as acusações serve a lógica freudiana de que se impõe algo ao outro para excluí-lo,
na tentativa de ignorar aquilo que não quer ver em si próprio.
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era Turim na Itália, Nietzsche voltando a sua hospedagem, desanda a escrever

cartas para as poucas pessoas que conheciam, e lhe davam atenção, seus livros

não vendiam, vivia aqui e ali de favores e de uma pequena quantia que recebia de

sua aposentadoria da cátedra de filologia na Basiléia, a qual abandonou por

problemas de saúde, principalmente, de visão, dores de cabeça que sempre o

acompanharam desde a juventude. Em suas cartas assina com nomes diferentes,

assumindo múltiplas identidades. Os que recebem os bilhetes se assustam, e

quando chega alguém onde ele está, encontra um Nietzsche mergulhado no

silêncio, emitindo sons inaudíveis. Levado a uma clínica para tratamento, é

internado, deixado em quarto fechado, os depoimentos são os de que Nietzsche a

noite uivava como um lobo38, o diagnóstico médico da época é a de que o seu

estado é degenerativo, é a “loucura”. Em casa, cuidado a princípio por sua mãe,

enquanto permanecia imóvel sentado, olhando o horizonte infinito, às vezes

gritava, para silenciar novamente, como as vagas do mar, ninguém nunca mais

soube o que se passava com ele, o que pensava, o que queria, era um homem

abandonado aos cuidados dos outros, deixado numa cama, vai servir de espécime

para a exibição dos curiosos39, muitos queriam saber quem era o “louco”

Nietzsche. E quem cobrava o ingresso desses visitantes, era a própria irmã dele, a

Sra. Elisabeth, quem “cuidará” do espólio intelectual do irmão, e vai administrar de

um modo muito peculiar, ela era alinhada que com os ideais anti-semitas e

simpatizante do nazismo.

Muito provável, mas não certo, é a hipótese de que Nietzsche tenha

contraído sífilis na juventude numa saída pelos bordéis da antiga Prússia40,

quando cumpriu serviço militar obrigatório, e que o seu colapso tenha sido a

38 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, s/p.

39 “Na "Villa Silberblick", em Weimar, onde desde 1897 ficava o Arquivo Nietzsche, a irmã mandara
instalar um estrado onde se apresentava ao público como mártir do espírito um Nietzsche absorto
em si mesmo. A irmã era suficientemente wagneriana para conseguir extrair efeitos sublimes e
arrepiantes do destino do irmão", p. 291-292. Cf. SAFRANSKI, Rüdiger. Nietzsche: biografia de
uma tragédia. Trad. Lya Left Luft. São Paulo: Geração Editorial, 2005.
40 Cf. HALÉVY, Daniel. Nietzsche: uma biografia. Trad. Roberto Cortes de Lacerda e Waltenir
Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1989, s/p.
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manifestação avançada da doença, a qual já vinha afetando o seu organismo,

provocando algumas interrupções na sua produção intelectual, como atestam

algumas de suas cartas. Se a sua obra está contaminada pela “loucura”, ou que

ele a tenha produzido ela sob o efeito de narcóticos, alguns o acusam de usar

haxixe para aplacar as dores terríveis de cabeça, ao passo que outros afirmam

que Nietzsche sequer bebia álcool, e ainda não recomendava que se bebesse

café para não obscurecer o espírito (isso o próprio Nietzsche fala no Ecce

homo41), os biógrafos e comentadores de Nietzsche não chegam nunca ao

consenso, mas ao que se sabe Nietzsche apaixonou-se por uma jovem russa de

20 anos chamada Lou Salomé, a mesma que mais tarde irá se envolver com o

poeta Rainer Maria Rilke, e também se corresponderá com Freud. Ela mesma irá

escrever um livro sobre o Nietzsche que conheceu. Todavia, Lou transformou-se

numa grande decepção para Nietzsche, que ao pedi-la duas vezes em casamento

e recebendo a recusa, tentou na última o suicídio com a ingestão de remédios,

ficou muito mal, mas não morreu, ao que parece o que não lhe matava o

fortalecia42. Tomado de um êxtase criativo, em 10 dias Nietzsche irá escrever a

primeira parte de o Assim falou Zaratustra. E não irá parar mais de escrever, a sua

última obra vai ser a sua confissão autobiográfica Ecce homo, ou como se tornar

aquilo que se é! E o colapso deixará a reticência como o final de sua escrita em

nomes múltiplos, imagens díspares, tantas como as acusações que receberá. Se

Nietzsche vivia em estado depressivo e de “bipolaridade” com alterações de

humor, como vai descrever Lou em seu livro, o que suscitará as interpretações

daqueles que vão apontar que se Nietzsche tivesse conhecido Freud, este o teria

curado, isso já rendeu um best-seller43, mas tão estreita é essa visão ou mais essa

imputação ao Nietzsche como “doente”, que vai expor Foucault que Freud teria

41 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, s/p.

42 Cf. HALÉVY, ibidem.

43 Trata-se do livro “quando nietzsche chorou” de Irvin Yarlon, que já rendeu um filme homônimo. É
preciso criticar essa obra como uma ficção que confunde aqueles que não conhecem os textos de
Nietzsche e sua biografia, além de explorar o contato de Nietzsche com Freud, e a psicanálise, que
nunca houve, também aponta para um Nietzsche amargurado e ressentido, o que depõe
profundamente contra a sua filosofia da afirmação da vida.
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rechaçado essa hipótese, curar Nietzsche de que? Esse é um assunto que

alimenta outras polêmicas, sobre o silêncio que Freud guardou de Nietzsche, não

o mencionando nem sequer em cartas, enquanto é sabido que conhecia o

pensamento dele, e mais ainda a mulher que o levou ao desespero44. Segundo

Paulo César de Souza45:

Em 1908, numa das reuniões semanas da pequena Sociedade
Psicanalítica de Viena, na casa do dr. Sigmund Freud, o tema proposto
para discussão foi Ecce homo. Durante a reunião – que tratou sobretudo
do “caso” Nietzsche, não de suas idéias – Freud fez três observações de
interesse. Disse que o livro não podia ser desconsiderado como produto
de insânia, porque nele se preservava o domínio da forma. Disse que
ninguém havia antes alcançado, e dificilmente alguém tornaria a
alcançar, o grau de introspecção alcançado por Nietzsche, devido à
semelhança entre as percepções do filósofo e as investigações da
psicanálise (evitava-o para preservar a independência de espírito), e
devido à riqueza de idéias daquelas obras, que o impedia de ler mais
que metade de uma página (!)

Curiosamente, Nietzsche no Além de Bem e Mal, no aforisma 23 irá

proclamar a psicologia como rainha das ciências, e se dizer um psicólogo das

profundezas (talvez, influenciado pela obra de Dostoiévski, memórias do subsolo).

É preciso descer até o inconsciente. Freud sabia que Nietzsche
trabalhara aplicadamente nisso antes dele. Em sua "autobiografia" ele
escreve que por muito tempo "evitara" os textos de Nietzsche, porque
muitas vezes as "idéias e intuições deste (...) coincidiam
espantosamente com os laboriosos resultados da psicanálise". Porque
queria alcançar reputação científica até entre as ciências naturais, a
psicanálise reprimiu ser cerne estético-nietzschiano. Isso significava: não

44 Ramnoux pergunta a Foucault: “A partir de 1910, Freud encetou relações com Lou Salomé; sem
dúvida, fez um ensaio ou uma análise didática de Lou Salomé. Portanto, devia existir, através de
Lou Salomé, uma espécie de relação médica entre Freud e Nietzsche. Porém Freud não podia
falar dela. O que acontece de fato, é que tudo o que Lou Salomé publicou depois, no fundo, faz
parte de sua análise interminável. Haveria que entendê-lo nesta perspectiva. Prosseguindo,
encontramos no livro de Freud: Moisés e o Monoteísmo, onde há uma espécie de diálogo entre
Freud e o Nietzsche da Genealogia da Moral. Como pode observar, exponho vários problemas,
sabe você algo mais? Responde Foucault: “Não, rigorosamente não sei mais nada. Com efeito,
surpreendeu-me o estranho silêncio, à parte uma ou duas frases, de Freud sobre Nietzsche
inclusive na sua correspondência. Isto é algo de verdadeiramente enigmático. A explicação pela
análise de Lou Salomé, é de fato de que não poderia dizer mais...”, Cf., p. 39-40. Debate do
Colóquio do Royaumont. In: FOUCAULT, Michel, Theatrum philosoficum, Nietzsche, Freud e
Marx. Paris, 1975.
45 Posfácio de Ecce homo, p. 133. In: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém
se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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se queria admitir que nessas teorias sobre a alma havia em jogo mais
inventar do que encontrar. O próprio Nietzsche jamais duvidara disso,
para ele a vontade de saber - não só na investigação da alma - ligava-se
sempre à força imaginativa. A comunidade psicanalítica, estimulada por
Nietzsche, no começo manteve distância dele, para sua própria grande
desvantagem. Nietzsche tinha a intuição e sobretudo a linguagem para o
altamente diferenciado processo pulsional na fronteira do inconsciente,
Cf. SAFRANSKI, 2005, p. 295-296).

O expediente da “fisio-psicologia” nietzscheana, em sua estratégia

genealógica, é o de colocar em dúvida o valor dos valores, ou o próprio

fundamento dos valores, cabe assim, das imputações “o louco”, “o doente”, “o

toxicômano”, fazer a pergunta sobre a origem desses conceitos, e a de quem

acusa. Devolver a imputação como questão aos acusadores. A “loucura” é mais

um conceito inventado, como os demais, para apanhar a subjetividade no controle,

incitando uma possível cura, sinalizando a “normalidade” como regra, diria

Foucault46. Julgar a sanidade na produção filosófica de um autor, é para não

cometer injustiça, a tarefa de submeter toda a história da filosofia ao mesmo

exame clínico da “normalidade” daqueles que julgam, aí quem são os “loucos” e

os “lúcidos”, quem detém a luz para julgar? Talvez, seja preciso desconfiar dos

acusadores, antes de fazer o estudo das imputações que dirigem a Nietzsche.

Incluindo, os responsáveis pelas acusações mais rasteiras, como a do Nietzsche

"zoófilo", pois teria um amor excessivo pelos animais, o que o motivou a agarrar-

se ao cavalo em Turim, assim tentam buscar respostas alguns acusadores mais

inescrupulosos. Quiçá, eles busquem em Nietzsche uma justificativa ilustre para a

sua própria "zoofilia", ou agem com a má-fé dos "estelionatários". Nietzsche não

era defensor dos animais, como se sabe que Schopenhauer o foi, mas comparava

o "homem" a um animal47.

Nesse sentido, é possível ler o episódio de Turim48 como o momento em

46 Segundo Roberto Machado, no seu prefácio “por uma genealogia do poder”: “é o hospício que
produz o louco como doente mental para Foucault, personagem individualizado”, Cf., p. 19. In:
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 1979.
47 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O Anticristo: Maldição ao cristianismo. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 19.
48 A 3 de janeiro de 1889 Nietzsche sai de casa. Na Piazza Carlo Alberto observa um cocheiro
bater em seu cavalo. Nietzsche se joga no pescoço do animal, chorando, para o proteger, p. 289.
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que um animal chicoteava outro, sendo este o cavalo, que carrega nas costas o

ônus do trabalho que só dá lucro para o “animal chicoteador”, que age no mínimo

com bastante ingratidão (em Assim Falava Zaratustra Nietzsche fala das três

transmutações, de que para superar o "homem", próximo ao animal, é preciso que

saiba antes ser um carregador, o exemplo dado é o do camelo, que carrega o

peso dos valores estabelecidos, somente aprendendo e conhecendo o ofício do

carregador pode o "homem" atravessar a ponte que o separa do "além-do-

homem"49). O cavalo por ser um "carregador", além de suportar sua condição de

animal, ferramenta de transporte, ainda carrega os outros, mesmo o chicoteador

que se julga muito superior a ele, e que sendo o seu dono leva todo o lucro do seu

ofício de "carregador", devolvendo o chicote como pagamento. Nietzsche ao

caminhar pelas ruas de Turim vê a cena e se põe na frente do chicoteador, que se

vê obrigado a interromper o castigo ao "animal". Não se trata de piedade, ou de

amor excessivo "zoófilo", como querem acreditar os compassivos e os verdadeiros

"zoófilos" que acusam, querendo trazer o filósofo para o seu "time", entrar na

frente do supliciador de mãos nuas foi um ato de coragem, e o modo encontrado

para tomar parte naquela luta, em que um "animal" chicoteava o outro de modo

bastante covarde, sendo o outro mais forte e mais pesado, só podia estar

amarrado e preso, pois apanhava sem poder fugir. Nietzsche intervém não para

impedir nada "compassivamente", mas para lutar ao lado de um "nobre"

carregador contra o "animal" chicoteador, não é defesa de animais que se fala,

mas de lutar ao lado de um companheiro (Zaratustra tinha apenas dois

companheiros que lhe seguiam, não sendo seus discípulos, era a águia e a

serpente50), é assim que Nietzsche luta, pondo-se a frente com o que tem no

momento, o próprio corpo, correndo o risco de apanhar também, e de perecer

como seu companheiro, "animal carregador". O colapso de Turim é como

Cf. SAFRANSKI, Rüdiger. Nietzsche: biografia de uma tragédia. Trad. Lya Left Luft. São Paulo:
Geração Editorial, 2005.
49 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 51-53.

50 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.
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descrevem esse Nietzsche que se agarra ao cavalo, como um ato de "insanidade",

assim julgam esses supostos médicos acusadores, ou seriam "benzedores" da

verdade, afinal, nem sequer analisaram Nietzsche, mas fornecem diagnóstico sem

sequer ter tocado no "paciente", são assim "benzedores" e "curandeiros", pois

ministram a "medicina" da "verdade" sem os critérios médicos, e portanto,

deveriam ser denunciados por charlatanismo. Já que sem a possibilidade do

exame clínico do "paciente", para se falar de Nietzsche e levantar hipóteses sobre

ele, antes deveriam os acusadores travestidos de "médicos" ao menos ter lido o

que ele escreveu.

Esses diagnósticos apressados de "loucura" e "insanidade" são fornecidos

por charlatões, ou mesmo "estelionatários", o que não permite nem sequer alegar

a "insanidade" do réu para fugir as condenações, até porque seria com base num

"atestado" falso, e uma admissão da culpa que os acusadores querem impingir.

Diante do que, essa defesa é também uma luta, e o contar de uma longa história

de "estelionatos" cometidos contra Nietzsche.

Ele foi um intelectual do nazismo?

Mais adequado seja dizer que Nietzsche foi apropriado pelo nazismo,

trazido para as malhas, vestiram nele a camisa-de-força de suas concepções

ideológicas, e quem fez esse favor ao movimento nacional-socialista foi a própria

irmã de Nietzsche, a Sra. Elisabeth. Pouco antes de voltar a Europa e encontrar o

irmão “doente”, teria empreendido viagem com o cunhado de Nietzsche para o

Paraguai, com o fim de fundar uma colônia chamada Nova Germânia, a qual teria

por objetivo propagar o ideário do movimento nacional-socialista e também o anti-

semitismo, contudo, o empreendimento não dá certo, o cunhado de Nietzsche irá

se suicidar, e Elisabeth viúva voltará para “cuidar” de Nietzsche51. Ao que se sabe

por cartas, é que Nietzsche já se incomodava com as más compreensões que

faziam do seu pensamento, irritava que não o entendessem, ou melhor, que não o

soubessem ler, o que vai motivá-lo a escrever no Ecce homo: “ouçam, ouçam-me,

51 Cf. HALÉVY, Daniel. Nietzsche: uma biografia. Trad. Roberto Cortes de Lacerda e Waltenir
Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1989, s/p.
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eu sou tal e tal, e portanto, não me confundam”, numa época que seus livros não

vendiam, chegou a financiar do próprio bolso, com seus parcos recursos, a

publicação de um dos livros de seu Zaratustra, um intelectual judeu de projeção na

crítica literária o estenderá a mão, é Georg Brandes. Nietzsche irá nutrir profunda

gratidão a esse judeu52, o qual irá ajudar na divulgação do pensamento dele pela

Europa do Norte, principalmente.

Também o anti-semitismo procurou apoio em Nietzsche. Sobre esse
problema já se disse quase tudo. É inegável que Nietzsche foi anti-anti-
semita, porque para ele o anti-semitismo representava figuras odiadas
como seu cunhado Bernhard Föster e sua própria irmã. Ele desprezava
os componentes populares e nacionais alemães. Via no movimento anti-
semita dos anos oitenta a rebelião dos medíocres que injustificadamente
bancavam os senhores apenas por se sentirem arianos. Diante desses
anti-semitas Nietzsche estava disposto até mesmo a afirmar o valor
racial alto dos judeus, e defendê-lo, (Cf. SAFRANSKI, 2005, p. 309).

Também assim, todos os fragmentos e cartas em que Nietzsche atacava

as pretensões anti-semitas e o ideário da “raça ariana” defendidos pelo nacional-

socialismo, serão suprimidos pela Sra. Elisabeth, que ainda publicará uma obra

que Nietzsche nunca escreveu, chamada Vontade de Potência, a qual se

constituirá de um arranjo arbitrário de fragmentos53 de Nietzsche, e ainda, outras

partes reescritas por ela, com colaboradores, seus pares do movimento, o que

52 Nietzsche exprime sua gratidão a Georg Brandes de uma maneira bastante reveladora, em uma
carta, em que escreve: “Tudo o que ainda deveremos a esses senhores judeus!”. O elogio ao judeu
Brandes, constituindo, de maneira implícita, um ataque contra o anti-semitismo em plena ascensão
no Reich...” Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 1994, p. 20.

53 Vale nota para o que afirma Deleuze, a propósito das falsificações do texto de Nietzsche: O que
aprendemos antes de tudo neste colóquio, é quanto havia em Nietzsche de coisas escondidas,
disfarçadas. Por várias razões. Em primeiro lugar por razões de edição. Não tanto por haver
falsificações: a irmã foi o parente abusivo que figura no cortejo dos pensadores malditos, porém
seus principais danos não constituem a falsificação dos textos. As edições existentes sofrem de
leituras mal feitas ou deslocamentos, e sobretudo de cortes arbitrários operados na massa de
notas póstumas. A “Vontade de potência” é um exemplo célebre. Pode-se dizer também que
nenhuma edição existente, mesmo a mais recente, satisfaz as exigências críticas e científicas
normais. Por isso o projeto de Colli e Montinari nos parece tão importante: editar enfim as notas
póstumas completas, após a cronologia mais rigorosa posível seguindo períodos que
correspondem aos livros publicados por Nietzsche. Acabará então a sucessão de um pensamento
de 1872 e de outro de 1884. Colli e Montinari quiseram nos explicar seu trabalho, a proximidade de
sua conclusão; e nós nos regozijamos de que a edição deles surja também em francês”, p. 19,
Conclusões (do VII Colóquio Internacional de Royaumont “Nietzsche”) Sobre a Vontade de
Potência e o Eterno Retorno. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio
de Janeiro: Achiamé, s/ano.
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fará de seu irmão um intelectual do movimento, “trará honra a família”, a ela, que

um dia receberá a visita do próprio Hitler nos Arquivos Nietzsche, em que dará a

ele a bengala do irmão.

"No começo da primeira guerra Nietzsche já era tão popular que o
"Zaratustra", junto com o "Fausto" de Goethe e o "Novo Testamento", foi
publicado numa edição especial para os soldados do front, num total de
cento e cinqüenta mil exemplares", (Cf. SAFRANSKI, 2005, p. 301).

Toda essa fraude só será desvendada definitivamente, em meados da

década de 60 do século XX, pois já se suspeitava de algo estranho, com a

chamada edição crítica das obras completas de Nietzsche, inclusive dos seus

fragmentos, e cartas, empreendida pelos dois italianos Colli e Montinari, que irão

se empenhar como filólogos no empreendimento de mostrar que até falsificações

de texto e recortes nos escritos e idéias apresentadas por Nietzsche foram feitos

por sua irmã e a “equipe de estelionatários”, com o fim de enredar o irmão na

camisa-de-força do movimento deles.

Os anti-semitas que Nietzsche desprezava podiam pois utilizar muito
bem alguns dos pensamentos dele como estímulo, embora a imagem da
raça senhorial ariana que projetassem não correspondesse à imagem de
nobreza que Nietzsche usava a como idéia diretora. Foi o que também
se observou nos nacional-socialistas. Usaram Nietzsche, mas
multiplicavam-se as vozes que preveniam do espírito livre dele. Ernst
Krieck, um influente filósofo nacional-socialista, sentenciou irônico:
"Resumindo: Nietzsche era um adversário do socialismo, adversário do
nacionalismo e adversário da idéia de raça. Se omitirmos essas três
orientações intelectuais, talvez ele tivesse dado um excelente nazista",
(Cf. SAFRANSKI, 2005, p. 311).

Ele foi um “anarquista”?

Nietzsche ousou lançar dinamite sobre “ídolos”, dentre a constelação

deles, há também o Estado, “esse monstro-frio”54. O estado para Nietzsche não

começa como um contrato55, e sim, por um ato de violência, de conquista, e de

dominação de um povo nômade, e com o Estado começam as coisas “boas”

54 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, s/p.

55 Idem, p. 75.
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inventadas para garantir a civilização como os governos, as leis, o Direito, e com a

civilização o “homem aprende a tapar o nariz diante de si mesmo, e a se

envergonhar de suas propensões”56, o começo de tudo é um grande teatro da

mentira, para Nietzsche, por trás de todas essas coisas “boas” há muito sangue

derramado, muita dor e sofrimento57. Essa leitura de Nietzsche irá favorecer a

apropriação anarquista do seu pensamento. Tanto que a primeira recepção que se

tem notícia de Nietzsche no Brasil, data do começo do século XX com um grupo

de anarquistas de origem espanhola58.

Contribui também para essa interpretação a figura do andarilho no seu

pensamento, daquele que está no mundo a própria sorte, Nietzsche foi um pouco

assim também. E ainda recai sobre ele a culpa sobre um suposto ateísmo

militante. A imputação a Nietzsche de ser “anarquista” deve ser devolvida aos

acusadores como mais um “estelionato intelectual”, que ignora o conteúdo dos

seus escritos pervertendo-o, afinal, nos seus textos também fala contra o

“anarquismo”, como mais um ídolo a ser derrubado. As leituras que acusam

Nietzsche de “nazista”, “anarquista” tentam estabelecê-lo como fundamento

desses “movimentos”, que não se movimentam para além de suas certezas, o que

privilegia os fundamentalismos, as seitas, e a manutenção das confrarias, as mais

díspares, o que deve ser denunciado como um crime de “estelionato intelectual”,

pois o próprio pensamento de Nietzsche foi possível enquanto crítica radical dos

fundamentos.

Ainda recai sobre Nietzsche a imputação de “apolítico”, em um de seus

aforismas escreve: “Eu sou o último alemão apolítico”59, mais uma vez parece

56 Ibidem.

57 Ibidem.

58 Cf. MARTON, Scarlett. Extravagâncias: ensaios sobre a filosofia de Nietzsche. São Paulo:
Discurso editorial, 1999, s/p.

59 Nietzsche diz isso por ocasião do nacionalismo do Estado Bismarckiano, não quer se sentir parte
daquela política: Por outro lado, sou talvez mais alemão do que ainda podem ser os alemães de
hoje, meros alemães do Reich – eu, o último alemão antipolítico”., p. 26. Cf. SAFRANSKI, Rüdiger.
Nietzsche: biografia de uma tragédia. Trad. Lya Left Luft. São Paulo: Geração Editorial, 2005.
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difícil o empreendimento de defesa de alguém que o tempo todo “produz provas

contra si mesmo”. “Eu preferiria ser um bufão a um santo”, (Ecce homo). Mas,

tudo isso, continua sendo a tentativa de inserir Nietzsche numa malha conceitual a

servir ao “movimento” de alguém. Ao que parece essas apropriações ligeiras de

Nietzsche, que se fundam numa rápida leitura de seus aforismas, tendem a

esquecer a recomendação de Zaratustra aos seus “discípulos”, para não segui-lo

cegamente, afinal, “Zaratustra não quer ser um pastor, é antes de tudo, um

bandido, um criminoso” (Assim falou Zaratustra), Nietzsche não quer ser alçado a

condição de ídolo, ou líder de uma causa, o que fará o seu Zaratustra dizer que

prefere companheiros a discípulos, que o “sigam na condição de estarem

seguindo a si mesmos” (Assim falou Zaratustra). Essa seria a “apolítica”

nietzscheana contra aquilo que se diz “política”, que se sente no direito de se

chamar de “político”, como se julgam “normais” e “verdadeiros”, mais do que os

outros. A imputação de Nietzsche como “apolítico” deve ser devolvida aos

acusadores com a pergunta sobre quem são os “seres políticos”.

Ele foi o homem que matou Deus?

Essa é uma das mais conhecidas imputações a Nietzsche, a de “herege”,

já pintaram as paredes da Sorbone um dia com a frase: “Nietzsche matou Deus, e

Deus matou Nietzsche”. Uma das obras capitais de Nietzsche é O Anticristo, cujo

título já é motivo para uma acusação automática. A leitura de um suposto ateísmo

em seu pensamento, demanda a pergunta sobre quem a faz, e que interesse tem

nela. Com o anúncio da “morte de Deus”, Nietzsche não quer discutir a existência

ou não de Deus, portanto, já não se trata de um “ateísmo” ou “ceticismo”, afinal,

para Nietzsche essa é a “postura covarde”60, o que Nietzsche constata é o

fenômeno do niilismo, da ausência de valor nos valores absolutos, se Deus está

morto, não foi Nietzsche quem o matou, foi o próprio homem, “Deus está morto, e

fomos nós que o matamos, somos assassinos de Deus, as Igrejas são túmulos

dele”, dizia o homem “louco”, ou seria de acordo com as traduções o homem

60 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O Anticristo: Maldição ao cristianismo. Trad. Paulo César
de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, s/p.
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perturbado por uma torrente de lucidez, ou ainda possuído, que fala na Gaia

Ciência, no aforisma 125:

O louco. Nunca ouviram falar do louco que acendia uma lanterna em
pleno dia e saía correndo pela praça pública, gritando sem cessar:
“Procuro Deus! Procuro Deus!”. Mas como ali havia muitos que não
acreditam em Deus, o seu grito provocou grande riso. “Terá se perdido,
como uma criança?”, dizia um. “Estará escondido? Terá medo de nós?
Terá viajado? Terá emigrado?” Assim gritavam e riam todos ao mesmo
tempo. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com o olhar. “Para
onde foi Deus?”, exclamou, é o que lhes vou dizer. Matamo-lo...vocês e
eu! Somos nós, nós todos, os seus assassinos! Mas como dizemos
isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu esponja para
apagar o horizonte inteiro? O que fizemos quando rompemos com a
corrente que ligava esta terra ao Sol? Para onde vai ela agora? Para
onde vamos nós próprios? Longe de todos os sóis? Não estaremos
incessantemente caindo? Para diante, para trás, para o lado, para todos
os lados? Haverá ainda um acima, um abaixo? Não estaremos errando
através de um vazio infinito? Não sentiremos na face o sopro do vazio?
Não fará mais frio? Não aparecem sempre noites, cada vez mais noites?
Não será preciso acender os candeeiros logo de manhã? Não ouvimos
ainda nada do barulho que fazem os coveiros que encerram Deus?
Ainda não sentimos nada da decomposição divina? Os deuses também
se decompõem. Deus morreu! Deus continua morto! E fomos nós que o
matamos! Como havemos de nos consolar, nós, assassinos entre
assassinos! O que o mundo possui de mais sagrado e de mais poderoso
até hoje sangrou sob nosso punhal; quem nos há de limpar deste
sangue? Que água nos poderá lavar? A grandeza deste ato não é muito
grande para nós. Não será preciso que nós mesmos nos tornemos
deuses para, simplesmente parecermos dignos dela? Nunca houve ação
mais grandiosa e, quaisquer que sejam aqueles que poderão nascer
depois de nós pertencerão, por causa dela, a uma história mais elevada
do que, até aqui, nunca foi qualquer história!” O louco calou-se depois de
pronunciar estas palavras e voltou a olhar para os seus auditores:
também eles se calaram, e o fitavam com, espanto. Finalmente atirou a
lanterna no chão, de tal modo que se partiu e se apagou. “Chego cedo
demais”, disse ele então, “o meu tempo ainda não chegou. Esse
acontecimento enorme está ainda a caminho, caminha e ainda não
chegou ao ouvido dos homens. O relâmpago e o raio precisam de
tempo, a luz dos astros precisa de tempo, as ações precisam de tempo,
mesmo quando foram efetuadas, para serem vistas e entendidas. Esta
ação ainda lhes está mais do que as mais distantes constelações; e
foram eles contudo que a fizeram!” Conta-se que nesse mesmo dia este
louco entrou em diversas igrejas e entoou o seu Réquiem aeternam Deo.
Expulso e interrogado teria respondido inalteravelmente a mesma coisa:
“O que são estas igrejas mais do que túmulos e monumentos fúnebres
de Deus?” (Cf. NIETZSCHE, 2005, p.111-112).

Como dirá Foucault, em As Palavras e as Coisas, a morte de Deus é

também a morte de seu assassino:
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Em nossos dias, e ainda aí Nietzsche indica de longe o ponto de
inflexão, não é tanto a ausência ou a morte de Deus que é afirmada,
mas sim o fim do homem (este tênue, este imperceptível desnível, este
recuo na forma da identidade que fazem com que a finitude do homem
se tenha tornado o seu fim); descobre-se então que a morte de Deus e o
último homem estão vinculados: não é acaso o último homem que
anuncia ter matado Deus, colocando assim sua linguagem, seu
pensamento, seu riso no espaço do Deus já está morto, mas também se
apresentando como aquele que matou Deus e cuja existência envolve a
liberdade e a decisão deste assassínio? Assim, o último homem é ao
mesmo tempo mais velho e mais novo que a morte de Deus; uma vez
que matou Deus, é ele mesmo que deve responder por sua própria
finitude; mas, uma vez que é na morte de Deus que ele fala, o que ele
pensa e existe, seu próprio assassinato está condenado a morrer;
deuses novos, os mesmos, já avolumam o Oceano futuro; o homem vai
desaparecer. Mais que a morte de Deus ou antes, no rastro desta morte
e segundo uma correlação profunda com ela, o que anuncia o
pensamento de Nietzsche é o fim de seu assassino; é o esfacelamento
do rosto do homem no riso e o retorno das máscaras. (FOUCAULT,
1990, p. 402).

Em Assim falou Zaratustra, quem matou Deus e o confessa é o “último

homem”, o homem do ressentimento. Cabe compreender o anúncio da “morte de

Deus” como uma crítica da Modernidade, ou melhor, do projeto do esclarecimento,

que coloca a razão no altar da autoridade, daquela que diz a “verdade”, são as

mitologias da modernidade que irão ocupar o lugar do Deus morto, e sepultado

pelas instituições. Escreve Roberto Machado, em seu Zaratustra, tragédia

nietzscheana, que:

Nietzsche não quer provar que Deus não existe, como faziam os ateus.
O que lhe interessa é mostrar como e por que surgiu e desapareceu a
crença de que haveria um Deus. A “morte de Deus”, condição,
pressuposto histórico dos principais temas expostos no Zaratustra, é a
constatação do niilismo da modernidade; é o fato de que “a fé no Deus
cristão deixou de ser plausível”; é a evidência de que a fé em Deus, que
servia de base à moral cristã, se encontra minada, de que desapareceu
o princípio em que o homem cristão fundou sua existência; é o
diagnóstico da ausência cada vez maior de Deus no pensamento e nas
práticas do Ocidente moderno. Dizer que Deus morreu significa dizer,
como faz “o insensato”, que o homem matou Deus. Mas esse homem
pode ser facilmente identificado: é o homem moderno, o homem reativo,
“o mais feio dos homens”, que, por não suportar aquele que via toda a
vergonha e a fealdade ocultou no âmago de seu ser, vingou-se dessa
testemunha. É o homem moderno o responsável pela perda da
confiança em Deus, pela supressão da crença no mundo verdadeiro,
originário da metafísica clássica e do cristianismo, pela substituição da
teologia pela ciência, do sono dogmático pelo sonho antropológico, do
ponto de vista de Deus pelo ponto de vista do homem. A expressão
“morte de Deus” é a constatação da ruptura que a modernidade introduz
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na história da cultura com o desaparecimento dos valores absolutos, das
essências, do fundamento divino. Significa, portanto, a substituição da
autoridade de Deus e da Igreja pela autoridade do homem considerado
como consciência ou razão; a substituição do desejo de eternidade pelos
projetos de futuro, de progresso histórico; a substituição de uma
beatitude celeste por um bem-estar terrestre. (MACHADO, 1997, 47-48).

A morte de Deus é também a morte do homem, escreve Foucault, porque

o homem é um conceito inventado pela razão iluminista no altar da “verdade”, altar

porque é lá que habitam os valores religiosos e de uma moral do ressentimento,

com essa “boa” invenção será assentado o humanismo e a pretensão de

universalidade, os “direitos do homem e do cidadão”, o que Nietzsche pretende é

criticar o projeto do esclarecimento, o seu conteúdo de mentira na pretensa

verdade que sustenta, e portanto, apontar o homem como assassino de Deus é

demonstrar o seu anti-humanismo. Aos que imputam ao Nietzsche a condição de

“herege”, “anticristo”, “ateu”, devem ser perguntados sobre que tipo de

“humanismo” professam, ou ainda, se não são cúmplices desse assassinato.

Os autores da chamada Escola de Frankfurt, principalmente na obra

Dialética do Esclarecimento de 1944, escrita por Adorno e Hockeimer no auge da

Segunda Guerra Mundial, e republicada na década de 60 sem modificações,

segundo atestam os autores no prefácio61, irão apontar o quanto esse

“humanismo” moderno contém a semente da barbárie, da destruição da vida, do

aniquilamento, ou seja, conteúdo de “anti-humanidade”, como apontam na última

seção do livro “o anti-semitismo”. É certo que o diagnóstico de Nietzsche

contribuiu para essas análises dos pensadores de Frankfurt, Oswaldo Giacóia Jr.,

no seu Nietzsche & Para Além de Bem e Mal, escreve que Nietzsche antecipa

61 Frankfurt, abril de 1969 (sobre a nova edição alemã). “Não nos agarramos sem modificações a
tudo o que está dito no livro. Isso seria incompatível com uma teoria que atribui à verdade um
núcleo temporal, em vez de opô-la ao movimento histórico como algo de imutável. O livro foi
redigido num momento em que já se podia enxergar o fim do terror nacional-socialista. Mas não
são poucas as passagens em que a formulação não é mais adequada à realidade atual. Quanto às
alterações, fomos muito parcimoniosos que o costume na reedição de livros publicados há mais de
uma década. Não queríamos retocar o que havíamos escrito, nem mesmo as passagens
manifestamente inadequadas. Atualizar todo o texto teria significado nada menos do que um novo
livro”, Cf.p.9-10. In: ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento:
fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
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algumas das conclusões dos frankfurtianos62, assim, como traz a possibilidade de

Walter Benjamin trabalhar uma história a “contrapelo”63, ou seja, uma história que

não se dá pelo progresso de um “humanismo” evidente, “verdadeiro”, “universal” e

“emancipador”. É nessa direção que Foucault lê Nietzsche na década de 60, o

momento em que ocorre a revisão crítica de todas as suas obras, comprovando a

fraude realizada pelo “movimento” nazi-fascista. Infelizmente, os pensadores de

Frankfurt ainda leram Nietzsche sob a áurea do “estelionato intelectual” que

sofreu, o que demonstra que as falsificações do pensamento foram de tal modo

vulgares e ambíguas, que ainda permitiram uma leitura que depunha contra o

totalitarismo, tal como a realizada pelos pensadores de Frankfurt, que no contexto

de perseguição, Adorno e Horkheimer já tinham imigrado para os EUA, enquanto

que Walter Benjamin se suicida com medo de ser pego pelas forças fascistas,

basta lembrar também que a Dialética do Esclarecimento não sofreu revisões no

texto original, muito embora, reconheçam os autores que “algumas temáticas ali

mereceriam uma outra leitura”. Como certamente, mereceria uma outra leitura a

conclusão a que chegam nessa obra, de que “Nietzsche ainda é um pensador que

realiza o Esclarecimento”, ora, se o leram enquanto no auge do nazi-fascismo,

aquele Nietzsche lido pelo “movimento”, certamente era o autor que legitimava a

barbárie da razão esclarecida. E não o crítico mordaz do Esclarecimento, que se

conhecerá melhor depois da década de 60. Todavia, ainda há a insistência em

acusar Nietzsche de “ateísmo”, de ser “metafísico”, e até “místico”, já se disse que

Nietzsche não quer discutir a existência ou não de Deus, e a recomendação dos

ateus, de deixar ao homem a responsabilidade pela sua própria vida, e não a uma

figura transcendente, continua para Nietzsche uma “metafísica”, ao final deposita

no homem as esperanças de um futuro melhor, ainda há no “ateísmo” muito

humanismo.

62 Cf. GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. Nietzsche & Para além de bem e mal. 2.ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2005, s/p.
63 “Inspirado em Nietzsche e em sua oposição à tirania do real, contra as ondas da História,
Benjamin propõe uma história a contrapelo, para negar o cortejo triunfal onde cada monumento de
cultura é também um monumento de barbárie”, Cf, p. 133. PEREIRA, Luís Fernando Lopes.
Discurso histórico e direito. In: FONSECA, Ricardo Marcelo. (Org.) Direito e discurso, discursos
do direito. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.
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Coerentemente, Nietzsche irá dizer que também o “homem precisa ser

superado”64, e para ele, o “ateísmo” e até o “ceticismo” não possuem ainda

coragem de ultrapassar a visão do “homem”, esse conceito. Novamente, se trata

de devolver aos acusadores essas imputações, e questioná-los sobre o sentido

delas, e antes, sobre o fundamento delas, e deles. Albert Camus no seu O homem

revoltado, vai dizer que a crítica de Nietzsche é contra os aspectos cínicos da

Igreja, a instituição que teria traído os ensinamentos do Cristo, por isso,

constituindo-se em túmulos de Deus65. "O último e único Cristão foi morto na

cruz", escreve em O Anticristo66, ao que parece, Nietzsche reconhecia apenas a

figura de Jesus no meio de uma torrente de mal entendidos quanto aos seus

ensinamentos. O que dá margem a quem o acusará de ser ainda um "crente", ou

um "místico". Esse aspecto é corroborado pela tese de que Nietzsche teria lido

Tolstoi, para quem o "reino de Deus está em vós", o autor russo teria no final da

vida abandonado toda a riqueza e a vida confortável para uma vivência de

mendicância e de andarilho, renegando inclusive as obras que lhe deixaram

famoso, Ana Karenina, e Guerra e Paz. Contudo, difícil provar, embora haja

suspeita, porque a biblioteca pessoal do filósofo foi também objeto de fraude pela

Sra. Elisabeth e sua equipe de "estelionatários", que desejavam acreditar total

originalidade ao pensamento de Nietzsche, retirando possivelmente algumas das

obras que foram lidas e que mais influenciaram a ele, dentre elas Tolstoi e

Dostoiévski.

Mesmo assim, falhando no seu empreendimento de "ocultar evidências",

restou uma carta de Nietzsche em que ele confessará ter lido Dostoiévski e se

impressionado com o autor russo que caracterizará como um psicólogo das

profundezas, muito embora, também diga que o autor russo está em contradição

64 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

65 “Se ele ataca particularmente o cristianismo, visa apenas à sua moral. Por um lado, deixa
sempre intacta a pessoa de Jesus e, por outro, os aspectos cínicos da Igreja”, p. 89. Cf. CAMUS,
Albert. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1999.

66 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O Anticristo: Maldição ao cristianismo. Trad. Paulo César
de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, s/p.
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profunda com o pensamento dele67. Sabe-se que Dostoiévski ao participar de

movimentos políticos de matizes ateístas é preso e mandado à Sibéria, em que irá

desenvolver uma concepção de fé pessoal num Deus que não é a cristã. Sabe-se

também que, curiosamente, Tolstoi leu Nietzsche, ao menos o Assim falou

Zaratustra, e teria após essa leitura confessado uma certeza sua a de que

Nietzsche estava completamente "louco" quando o escreveu68. Nietzsche

considerará Jesus um "profeta do pacifismo" e um "idiota"69, mas cabe entender

melhor que Jesus é esse lido por Nietzsche, o próprio conceito de "idiota" que ele

usa, é bastante similar ao de Dostoiévski na obra O Idiota, se trata do ingênuo, do

pobre de coração, do bonzinho. Explorando mais a fundo, a perspectiva

nietzscheana de Jesus, lê-se a obra de Nikos Kazantzákis, o escritor grego que se

formou em Direito na Universidade de Atenas e se tornará depois autor de

literatura, para quem na obra A Última Tentação de Cristo, Jesus não é muito

distante de Zaratustra quanto ao seu modo de vida, perspectiva essa corroborada

por Albert Camus, e também por Maria Cristina Franco Ferraz, em seu Nietzsche,

bufão dos deuses70. Trata-se de um Jesus que é refratário à formação de seitas,

que não quer ser cegamente seguido, é um Jesus de carne e osso, não divinizado

e colocado no altar como fizeram os romanos por decreto. É antes um homem que

diante da última tentação, a vida de rebanho, confortável e feliz, aceita o custo

trágico de seu sacrifício na cruz:

Cada momento da vida de Cristo é um conflito e uma vitória. Ele superou
o encanto irresistível dos simples prazeres humanos; superou as
tentações, transubstanciou incessantemente a carne em espírito e se
elevou. Ao atingir o topo do Gólgota, ainda galgou a Cruz. Mesmo ali,
porém sua luta não estava terminada. A tentação – a última tentação –
esperava por ele na própria Cruz. Diante dos olhos esmorecidos do
Crucificado, o espírito do Mal, num lampejo momentâneo, desdobrou a

67 Cf. LAVRIN, Janko. Nietzsche, uma introdução biográfica. Trad. Carlos Nélson Coutinho. Rio
de Janeiro: Edições Bloch 1974, s/p.
68 Cf. SENA, Allan Davy Santos. Nietzsche, Tolstói, Dostoiévski, e o idiotismo de Jesus. In:
Relatório do CNPq 2008, graduação em filosofia, sob a orientação de Ernani Pinheiro Chaves.
Universidade Federal do Pará, 2008, s/p.
69 Cf. NIETZCHE, O Anticristo..., ibidem.

70 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, s/p.
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visão ilusória de uma vida tranqüila e feliz. Pareceu a Cristo que ele
havia optado pela estrada amena e sossegada dos homens. Casara-se
e tivera filhos. As pessoas o amavam e o respeitavam. Agora, velho,
sentado ao portal de sua casa, ele sorria com satisfação quando
recordava os anseios de sua juventude. Como fora sensato, que
esplêndida decisão tomara ao escolher o caminho dos homens! Que
insanidade ter desejado salvar o mundo! Que alegria ter escapado das
privações, das torturas da Cruz!...Entretanto, Cristo imediatamente
sacudiu a cabeça com violência, abriu os olhos e viu...A Tentação se
esforçou até o último instante para desvia-lo do caminho e a Tentação
foi subjugada. Cristo morreu na Cruz, e naquele instante a morte foi para
sempre derrotada, (Cf. KAZANTZÁKIS, 1988,, p. 7-8).

Kazantzákis apresenta o relato de quem sabe o que terá que passar e que

tem medo disso e tenta como todo homem evadir-se de seu compromisso, mas

continua sempre perturbado pelas visões que tem das coisas, tal como o homem

"louco" de a Gaia Ciência, 125, possuído que está pelo anúncio que tem que

fazer. Zaratustra também enfrenta uma última tentação, expõe Nietzsche:

Coloco a superação da compaixão entre as virtudes nobres: narrei
poeticamente, como a “Tentação de Zaratustra”, um momento em que
lhe vem um grito de socorro, em que a compaixão busca surpreende-lo
como um último pecado, subtraí-lo de si mesmo. Permanecer senhor da
situação, manter a altura de sua tarefa limpa dos impulsos mais baixos e
míopes que agem nas chamadas ações desinteressadas, eis a prova, a
última prova talvez, que um Zaratustra deve prestar – sua verdadeira
demonstração de força... (Cf. NIETZSCHE, 2003, p. 29).

O Jesus nietzscheano quer companheiros e não discípulos, e não quer ser

visto como um pastor guiando ovelhas, e sabe que para chegar a ser o que se é, o

Cristo terá que testar na sua própria carne os valores que afirma, o que não isenta

os outros de terem de fazer o mesmo. O que difere da visão salvacionista,

humanista, messiânica que é depositada não sem propósito em seus

ensinamentos, vide diálogo Jesus e Paulo presente na obra de Kazantzákis:

Eu crio a verdade: forjo a verdade com obstinação, anseio e fé. Não me
esforço por encontrá-la. Eu mesmo a construo. Faço com que seja mais
alta do que o homem, e assim o homem é obrigado a crescer. Se
quisermos que o mundo seja salvo, é necessário (você está me
ouvindo?), é absolutamente necessário que você seja crucificado, e eu
vou crucificá-lo, quer você queira, quer não. Pouco se me dá se você
fica aqui sentado neste povoado miserável, fabricando berços, cochos e
filhos. Se quer mesmo saber, ordenarei que o ar assuma a sua forma: o
corpo, a coroa de espinhos, os cravos, o sangue...Tudo isso faz parte do
mecanismo da salvação. Todos os detalhes são indispensáveis. E em
todos os cantos da terra, inúmeros olhos se erguerão e verão você no
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ar: crucificado. Chorarão, e seu pranto lavará de suas almas todo o
pecado. No terceiro dia, porém, farei com que você ressurja dos mortos,
pois não há salvação sem ressurreição. O inimigo mais terrível, o inimigo
definitivo é a morte. Eu abolirei a morte. Como? Fazendo com que você
ressuscite como Jesus, o filho de Deus, o Messias! — Mas não é
verdade. Vou aparecer e gritar que não fui crucificado, que não ressurgi
dos mortos, que não sou Deus!...Por que está rindo? — Pode gritar o
quanto quiser. Não tenho medo de você. Na verdade nem mesmo
preciso mais de você. A roda que você pôs em movimento já está
rodando: quem conseguirá controla-la? Para ser sincero, enquanto você
estava aí falando, por um átimo ocorreu-me o desejo de atacá-lo e
estrangula-lo para evitar que você por acaso revelasse sua identidade
demonstrando para essa pobre humanidade que nem chegou a ser
crucificado. Mas logo me acalmei. Por que ele não teria o direito de
gritar?, perguntei a mim mesmo. Os fiéis cairão sobre você e o lançarão
na pira para morrer queimado por blasfemar! — Serei seu apóstolo quer
você queira, quer não. Construirei a você e a sua vida, seus
ensinamentos, sua crucificação e sua ressurreição exatamente conforme
meus desejos. Não foi José, o carpinteiro de Nazaré, quem o gerou. Fui
eu. Eu, Paulo, o escriba de Tarso na Sicília, (Cf. KAZANTZÁKIS, 1988,
p. 490-491).

Jesus morre pelo seu anúncio e não “para salvar os outros”, morre porque

ousou desafiar as autoridades da época, os poderes constituídos, a propósito

Zaratustra diz: “amo aquele que morre pelo seu anúncio, e que seu próprio

anunciar o leva ao fim”71. Os que acusam Nietzsche de “crente”, o fazem por sua

biografia, foi realmente um homem de sólida formação religiosa, filho de pastores

protestantes e desde jovem lia a bíblia, foi criado para suceder o pai, o qual morre

precocemente, o que deixará marcas profundas, talvez uma revolta contra o Deus

“castigador”, na juventude escreverá um ensaio sobre as origens do mal. Todavia,

há que se acautelar diante de mais essa imputação, chamar Nietzsche de “crente”

é ignorar que seus escritos enfrentam justamente o problema da “crença”, a culpa,

a má consciência e o ideal ascético engendrados por uma moral que só se

sustenta na “crença”, naquela que se transmite para formar e dominar “rebanhos”,

e não raro, se estabelece nos altares da verdade com ídolos de madeira.

Agora, se ainda insistem em acusar Nietzsche de “profeta de uma nova

crença”, é preciso que os acusadores, antes de ter Nietzsche como artigo sua fé,

releiam a advertência dele em Ecce homo: “eu preferiria ser um bufão a um santo,

sou discípulo de Dioniso”. Isso ainda, fornece material para outras incansáveis

71 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.
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tentativas de “estelionato”.

Ele foi um “místico”? Um “idealista romântico”? Um “nostálgico” a querer a volta ao
mundo grego?

Nietzsche escreve numa de suas cartas como teve a visão mais abissal e

terrível de todas, a do eterno retorno, foi numa de suas caminhadas pelas

montanhas, quando parou diante de uma pedra “em forma de pirâmide”:

Contarei agora a história do Zaratustra. A concepção fundamental da
obra, o pensamento do eterno retorno, a mais elevada forma de
afirmação que se pode em absoluto alcançar, é de agosto de 1881: foi
lançado em uma página com o subescrito: “seis mil pés acima dos
homens e do tempo”. Naquele dia eu caminhava pelos bosques perto do
lago de Silvaplana; detive-me junto a um imponente bloco de pedra em
forma de pirâmide, pouco distante de Surlei. Então veio-me esse
pensamento. Se porém, contarmos para frente a partir daquele dia, até o
parto súbito, acontecido nas mais inverossímeis circunstâncias, em
fevereiro de 1883 – a partir final...foi concluída exatamente na hora
sagrada em que Richard Wagner morria em Veneza - , resultam então
dezoito meses de gravidez. (Cf. NIETZSCHE, 1995, p. 82).

Acusá-lo de “místico” é buscar nele algo de misterioso, fantástico. Tenta

se fundamentar essa imputação em outros elementos, tais como aquele que

ousou ir mais longe, na compreensão das coisas, enxergou a “morte de Deus” e o

“eterno retorno”, segue a isso os onze anos em que Nietzsche esteve em silêncio,

“morto de olhos abertos”, escreve Escobar no seu Nietzsche dos companheiros72,

esse foi o preço que pagou pela “descoberta”. Kazantzákis irá escrever uma obra

intitulada “Ascese” que resume, entre outras, algumas de suas próprias

conclusões das leituras de Nietzsche, elas o trazem para o campo do “místico”, na

Ascese não é Deus que deve salvar o homem, mas o contrário, o homem que

deve salvar Deus, engajando-se na luta, Deus não é transcendente, mas está no

corpo, “Deus é um labirinto de carne”73. Nesse sentido, outro autor da literatura,

influenciado por suas leituras de Nietzsche é Herman Hesse, que escreverá, entre

72 Cf. ESCOBAR, Carlos Henrique, Nietzsche... (dos “companheiros”). Rio de Janeiro: 7Letras,
2000, s/p.
73 Cf. KAZANTZÁKIS, Nikos. Ascese, os salvadores de deus. Trad. José Paulo Paes. São paulo:
Ática, 1997, s/p.
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outras obras, Sidatha e O Lobo da Estepe. Cabe mencionar também, Gibran Khalil

Gibran que escreverá poemas de beleza e tonalidade “mística”, com as suas

leituras nietzscheanas, destaca-se a sua obra O Profeta, e o poema “o louco”, que

na sua descrição assemelha-se ao aforisma 125 de a Gaia Ciência, “o homem

louco”, cita-se Gibran Khalil:

Perguntais-me como me tornei louco. Aconteceu assim: Um dia, muito
tempo antes de muitos deuses terem nascido, despertei de um sono
profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas – as
sete máscaras que eu havia confeccionado e usado em sete vidas – e
corri sem máscara pelas ruas cheias de gente gritando: “Ladrões, ladrões,
malditos ladrões!” Homens e mulheres riram de mim e alguns correram
para casa, com medo de mim. E quando cheguei à praça do mercado, um
garoto trepado no telhado de uma casa gritou: “É um louco!” Olhei para
cima, para vê-lo. O sol beijou pela primeira vez minha face nua. Pela
primeira vez, o sol beijava minha face nua, e minha alma inflamou-se de
amor pelo sol, e não desejei mais minhas máscaras. E, como num transe,
gritei: “Benditos, benditos os ladrões que roubaram minhas máscaras!”
Assim me tornei louco. E encontrei tanto liberdade como segurança em
minha loucura: a liberdade da solidão e a segurança de não ser
compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa
em nós.74

Antes que, satisfeitos os acusadores queiram logo condenar Nietzsche no

rol dos pensadores “místicos”, ou de que sua filosofia “pagã” traga o gérmen do

“misticismo”, é preciso destacar que essas são leituras de Nietzsche feitas por

outros autores, são ainda apropriações de seu pensamento, e se acusam

Nietzsche de “místico” e de “pagão” é porque desejam caracterizá-lo dentro de

uma fé “legítima” ou “verdadeira” como alguém que está fora dela, querem com

isso, subsídios para a sua condenação como “maldito”. Ou talvez, todo esse

empenho na condenação ligeira, no julgamento prévio, seja motivado pelo medo

ao pensador que ousou declarar que seu “ofício era derrubar ídolos”75 atacando o

problema do fundamento das verdades, causando o estremecimento das

“certezas”. Se julgam Nietzsche um autor “perigoso” e que por isso deve ser

banido, e nisso ele mesmo produz prova contra si mesmo quando escreve que

74 Cf. KHALIL GIBRAN, Gibran. O Louco. Trad. Mansour Challita. Rio de Janeiro: Associação
Cultural Internacional Gibran, 1977, s/p.

75 Derrubar ídolos (minha palavra para “ideais”) – isto sim é meu ofício, p. 18. Cf. NIETZSCHE,
Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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“seu pensamento é dinamite”, cabe atentar para o alto grau de bufonaria presente

nos aforismas nietzscheanos76, enquanto ataca as verdades mais “sagradas”, e

ressentidos o acusam e o condenam previamente, ao tempo que se esforçam por

incriminá-lo, mesmo ao custo de uma apropriação e de um “estelionato”, a imagem

que deve ser problematizada então, é a de um suposto Nietzsche levado ao

cadafalso, que não irá pedir clemência como fez Wagner, Sartre, irá rir do

carrasco que lê as acusações, as perguntas deste trabalho, sobre quem foi ele, e

porque mereceria a condenação que lhe imputam. Nietzsche ri e não implora, e a

sua risada é ainda motivo para outra acusação ligeira por parte dos “crentes”, de

que ele é “diabólico”. Essa suposta imagem poderia ser uma cena de teatro.

Ao escrever se confessando “discípulo de Dioniso”77, os acusadores, ou

seria melhor dizer, detratores de Nietzsche o chamarão de “idealista romântico” e

de querer um retorno “nostálgico” ao mundo grego antigo. Baseiam-se na leitura

do idealismo alemão desde Novalis até Höderlin, em que a figura de Dioniso

aparece nos pensamentos e poesias da época, também se amparam numa

suposta leitura romântica de Nietzsche nos seus primeiros livros, ainda

influenciado por Schopenhauer78 e um “romantismo” wagneriano. Novamente, os

76 Sarah Kofman diz: “Ler um filósofo, como Nietzsche, é assistir um espetáculo cômico. É
compreender que o talento próprio ao < gênio > filosófico, seu talento mais dissimulado é um
talento cômico. A universidade não lhe perdoará jamais: ele retira dos filósofos sua seriedade e
sua senilidade, os desembaraça de seus vestuários de conceitos cinzas, ele nos faz rir”, p. 75.
Alguns motivos deleuzianos, por Carlos Henrique de Escobar. In: ESCOBAR, Carlos Henrique
(Org.). Dossier Deleuze. Rio de Janeiro: Hólon Editorial, 1991.

77 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo
César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, s/p.

78 “Ele não se deixará arrebatar pela filologia, mas pela filosofia no momento em que lhe chegar
às mãos a obra de Schopenhauer. Em outubro de 1865 ele descobrira num antiquário de Leipizg
os dois volumes de “O mundo como Vontade e Representação”, comprando e lendo-os
imediatamente, e depois, como relata em suas autobiografias, ficou por algum tempo embriagado;
o mundo ordenado pela razão, pelo sentido histórico e pela moral, não era o verdadeiro mundo, lia-
se ali. Atrás ou por baixo dele pulsa a verdadeira vida, a vontade”, p. 37. Em "Schopenhauer como
Educador", Nietzsche descrevera, por exemplo, suas experiências com Schopenhauer, como uma
jovem alma encontra o princípio básico de seu verdadeiro eu atravessando a fileira de modelos sob
cuja influência esteve. Uma alma decidida e exaltada descobrirá o caminho de mais intensidade.
Cada modelo age como estímulo para si próprio. Conduzidos pelos modelos, devemos sair de nós
mesmos para chegar ao cume de nossas possibilidades. O verdadeiro eu, escreveu Nietzsche
aquela vez, não é encontrado em nós mesmos, mas por cima de nós, p. 237-238. Cf. SAFRANSKI,
Rüdiger. Nietzsche: biografia de uma tragédia. Trad. Lya Left Luft. São Paulo: Geração Editorial,
2005. Para Nietzsche, “a vontade não é, como quer Schopenhauer, uma unidade dinâmica, mas
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“estelionatários” são ligeiros em recortar a obra de Nietzsche, e aproveitando-se

de sua não sistematicidade, o encaixam dentro de sua sistematicidade, seja na

história do romantismo ou a do idealismo nostálgico, agem em nome de seus

“ídolos”, nisso, contribuem para a condenação de um pensador que trabalhou para

derrubar “ídolos”, “essa a minha palavra para ideais”79.

É sabido que Nietzsche irá amadurecer rompendo com o pessimismo

schopenhauriano80, e também com o wagnerianismo, e ainda, que pouco antes de

seu colapso empreenderá um trabalho de revisão de suas obras, incluindo as que

são utilizadas para fundamentar essas imputações, quando escreverá prefácios, e

também, o Dioniso nietzscheano não é exatamente o deus grego do vinho, é uma

interpretação nietzscheana do mito, assim como o Zaratustra nietzscheano não é

o mesmo profeta iraniano que supostamente existiu:

Não me foi perguntado, deveria me ter sido perguntado, o que
precisamente em minha boca, na boca do primeiro imoralista, significa o
nome Zaratustra: pois o que constitui a imensa singularidade deste
persa na história é precisamente o contrário disso...Zaratustra é mais
veraz do que qualquer outro pensador. Sua doutrina, apenas ela, tem a
veracidade como virtude maior – isso é o contrário da covardia do
“idealista”, que bate em fuga diante da realidade; Zaratustra tem mais
valentia no corpo do que os pensadores todos reunidos. Falar a verdade
e atirar bem com flechas, eis a virtude persa. – Compreendem-me?... A
auto-superação da moral pela veracidade, a auto-superação do
moralista em seu contrário – em mim – isto significa em minha boca o
nome Zaratustra, (Cf. NIETZSCHE, 1995, p. 110-111).

A figura de Dioniso é invocada como máscara, mais uma das várias, de

um pensamento que se põe como “teatro de máscaras”, segundo Deleuze81.

um tumulto de tendências diferentes, um campo de combate de energias que lutam pelo poder", p.
274, idem.

79 Cf. NIETZSCHE, Ecce homo, Ibidem.

80 “Schopenhauer, embora pessimista, verdadeiramente – tocava flauta...Diariamente, após a
refeição”, Cf., p. 86, retirado do aforisma 186, de Além do Bem e Mal. In: NIETZSCHE, Friedrich
Wilhelm. Além do bem e mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad. Paulo César de Souza. São
Paulo: Companhia das Letras, 1992.

81 “Nietzsche é talvez profundamente homem de teatro. Ele não fez somente uma filosofia de teatro
(Dionísio), ele introduziu o teatro na própria filosofia. E com o teatro, novos meios de expressão,
que transformam a filosofia”, p. 29. Conclusões (do VII Colóquio Internacional de Royaumont
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Trata-se de enfrentar a moral da época, a cultura, a política, e o poder,

trabalhando para além de bem e mal, e não um apelo, como querem os detratores

na tentativa de acusar Nietzsche de “nostálgico” do mundo grego, de um voltar

para trás, quanto a isso dirá Zaratustra, “como a vontade pode querer para trás? A

vontade não pode querer para trás”82. É certo que Hitler desejava reconstruir o

centro de Berlin com monumentos semelhantes ao da acrópole grega, as imagens

dos deuses musculosos e nus, ilustrando saúde e força, semelhantes ao que

pretendia a propaganda fascista, com o “homem do ideal” da “supremacia racial”,

e enredar Nietzsche nesse empreendimento é ser cúmplice desse “estelionato”. O

que torna mais necessária a tarefa de ser advogado de Nietzsche, como aponta

Albert Camus:

Na história da inteligência, com exceção de Marx, a aventura de
Nietzsche não tem equivalente; jamais conseguiremos reparar a injustiça
que lhe foi feita. Sem dúvida, conhecem-se filosofias que foram
traduzidas, e traídas, no decurso da história. Mas, até Nietzsche e o
nacionalsocialismo, não havia exemplo de que todo um pensamento,
iluminado pela nobreza e pelo sofrimento de uma alma excepcional,
tivesse sido ilustrado aos olhos do mundo por um desfile de mentiras e
pelo terrível amontoado de cadáveres dos campos de concentração...
Devemos ser advogados de defesa de Nietzsche”, (Cf. CAMUS, 1999, p.
97-98).

Demonstrando que essa volta ao mundo grego, a acusação de Nietzsche

“nostálgico” é cúmplice do crime fascista ao pensamento dele, que pretendeu

fazer propaganda do super-homem nietzscheano, quando na realidade, os

homens seguidores do Führer não foram mais do que seres instrumentalizados,

não foram mais do que “sub-homens”83.

“Nietzsche”) Sobre a Vontade de Potência e o Eterno Retorno. In: Por que Nietzsche? (Org.)
ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.

82 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

83 Cf. CAMUS, Albert. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1999,
p. 98.
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Ele foi um defensor da “aristocracia” e da “escravidão”? Um “intelectual da
burguesia”, da “direita”?

No século XX, com a ascensão da alternativa comunista, ou leituras do

marxismo, dentre as várias: o leninismo, stalinismo, o maoísmo, como aponta

Camus, talvez além do Nietzsche, também Marx sofreu pelas apropriações, na

tentativa de se fazer uso de sua autoridade intelectual para legitimar regimes

totalitários. Camus escreve num período em que já se questionava os caminhos

desses regimes supostamente “marxistas”, todavia, alguns intelectuais da época,

que buscavam fazer uma leitura originária dos escritos de Marx, com o objetivo de

resgatar o sentido de sua filosofia, apressavam-se em trazer novas justificações, e

diante da apropriação fascista do pensamento de Nietzsche, desse “estelionato”,

aproveitaram-se para cometer um “estelionato” ainda maior, que foi o de imputar a

Nietzsche a condição de “intelectual da burguesia”, da “direita”, defensor da

“aristocracia” e da “escravidão”, além de outras qualificações similares para uma

larga carta de acusações, em que se buscava contrapor Marx ao Nietzsche

“fascista”, e apontar caminhos libertadores e de solidariedade na esteira dos

“movimentos” “comunistas” que liam, ao seu modo, o marxismo. Tanto Nietzsche

como Marx, foram pensadores que viveram no século XIX, não se tem registro se

Nietzsche leu Marx, já que este era mais velho que ele, mas, é sabido que

Nietzsche conhecia e criticava o comunismo, com a sua crença na igualdade, e

também, entendia o comunismo como um “cristianismo” para as massas,

enxergando um artigo de fé no discurso daqueles que defendiam levar a

consciência ao povo, esclarecendo-o de sua condição. Para Nietzsche isso não

seria muito diferente do discurso religioso, que com o mesmo motivo, vai até o

povo com o catecismo, buscando convertê-los a sua fé. Nesse sentido, também

irá rechaçar a idéia de “igualdade”, transmitida de modo quase messiânico, de que

as diferenças seriam abolidas e todos alcançariam a igualdade no comunismo. É

justamente contra um discurso encobridor de diferenças que se insurge o

pensamento de Nietzsche, e que o faz desconfiar das saídas apresentadas pelas

leituras dialéticas, seja dos hegelianos de direita, seja a dos hegelianos de

esquerda, dentre eles Marx. A propósito disso, cabe mencionar o trabalho de
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Habermas84, fazendo a advertência para a leitura habermasiana da década de 80,

que para combater as interpretações nietzscheanas dos franceses, vai reler a luz

de Heidegger e com uma tonalidade kantiana, defensora da modernidade, por

mais paradoxal que pareça, será nessa obra que Habermas enunciará a sua

alternativa pela ação comunicativa, contudo, o seu livro é abundante no resgate

histórico dos diversos matizes da filosofia reputada por ele como moderna.

Nietzsche se põe como antidialético85 com a sua filosofia da vontade de poder, o

que vai gerar outras acusações, como a de Nietzsche “irracionalista” e

“naturalista”.

Os intelectuais “marxistas” como que investidos da autoridade de “donos”

de Marx, fazendo dele seu "partido", seu artigo de fé, irão acusar Nietzsche de

"intelectual da burguesia", logo o autor que foi um crítico da moral burguesa e do

liberalismo. Novamente, o expediente dos acusadores é o de vestir em Nietzsche

a camisa-de-força de suas concepções ideológicas, tão rápidos que ignoram a

autocrítica do seu "partido", já que Marx viveu as expensas de Engels e sua

família, que eram burguesia, para uma época em que as diferenças sociais eram

gritantes86. É assim, que esses acusadores de Nietzsche, não muito diferente dos

fascistas, em nome de seu "ídolo" que não é mais o Reich, tratarão de realizar a

84 Três Perspectivas: Hegelianos de esquerda, hegelianos de direita e Nietzsche, p. 57 a 88. E
também: A entrada na Modernidade: Nietzsche como ponto de viragem, p.89 a 108. In:
HABERMAS, Jürgen. O Discurso Filosófico da Modernidade. Trad. Ana Maria Bernardo. Lisboa:
Publicações Dom Quixote, 1990.

85 Sobre essa antidialética nietzscheana cabe lembrar a observação de Escobar sobre o tema:
“Para Nietzsche a dialética é uma forma de reconciliação, ao contrário Nietzsche anseia por uma
transvaloração que se dá pela afirmação do positivo e do negativo da vida, do martírio e da alegria,
o que constituem os materiais dessa vida afirmada, Cf., p. 80. ESCOBAR, Carlos Henrique de. O
gato à deriva da Razão. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de
Janeiro: Achiamé, s/ano.

86 Marx legou o conceito de "práxis", de "proletariado", e de "revolução", mas recebia ajuda para só
escrever, não foi "proletário" de chão de fábrica e não apoiou a comuna de Paris, talvez um dos
maiores episódios de contestação da ordem que esteve vivo para ver, e nem fez uma "revolução"
de outro tipo com ninguém, não exerceu a "práxis" de sua própria teoria, acreditava que só seria
possível acontecer a revolução no mais alto estágio do desenvolvimento das forças produtivas,
num país tal como a Inglaterra industrial de seu tempo, muito distante da Rússia e da China semi-
feudais ainda no século XX, onde acontecerem revoluções em seu nome, e disse também que a
"ditadura do proletariado" faria a transição do "socialismo" para o "comunismo", quando o espectro
deixado pela "ditadura" dos "partidários", dos "representantes" da consciência da classe, foi o
Gulag, o campo de concentração, a miséria e a exclusão dos "proletários", para os quais a
"igualdade" de todos e a promessa do "comunismo" nunca chegou.
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façanha de fazer o "estelionato do estelionato". Ora, alçar Marx a condição de

"ídolo" antiburguês, "santo revolucionário", e acusar Nietzsche de "idealista"

burguês, é de tal modo cômico, a despeito da índole "criminosa", que esse agir,

com a fé dos inquisidores quando condenam os "malditos", acaba ignorando que o

ofício de Nietzsche foi o de derrubar "ídolos", este o seu nome para "ideais".

Talvez esses acusadores, agindo como maliciosos "donos" de Marx, o tenham

colocado no "altar" feito por eles, posição que um crítico das religiões como

alienação não teria aceitado, contudo, diversos "movimentos" no século XX

promoveram revoluções, com base numa leitura própria do marxismo. Dessas

muitas apropriações do que escreveu Marx, e das atrocidades perpetradas em seu

nome, já houve material para muitos processos, o que demandaria a reabertura

desses inquéritos e se descobrir a que levou os "estelionatos intelectuais". Na

contramão dos detratores "marxistas" de Nietzsche, Foucault na década de 60 irá

participar de um colóquio na França, em que apresentará um trabalho intitulado

Nietzsche, Freud e Marx, que apontará nesses três autores similaridades quanto

ao modo de interpretar os signos do Ocidente, o que possibilitaria pensar uma

nova hermenêutica, uma "teoria" de interpretação:

Marx, Nietzsche e Freud, situaram-nos ante uma possibilidade de
interpretação e fundamentaram de novo a possibilidade de uma
hermenêutica...Interrogo-me se não se poderia afirmar que Freud,
Nietzsche e Marx, ao envolverem-nos numa interpretação que se vira
sempre para si própria, não tenham constituído para nós e para os que
nos rodeiam, espelhos que nos reflitam imagens cujas feridas
inextinguíveis formam o nosso narcisismo de hoje, (Cf. FOUCAULT,
1975, p. 17).

Foucault também, em entrevista com Deleuze, intitulada "os intelectuais e

o poder", publicada em seu livro a "Microfísica do Poder", irá tecer comentários

sobre a mania dos intelectuais de falarem como "representantes", ou "partidários"

de alguém ou de alguma coisa, ignorando que os próprios excluídos têm seu

próprio discurso e práticas, evidentemente, que naquele momento, referia-se ao

discurso sobre as prisões, que na sua índole salvacionista e bem intencionada

recusava-se a enxergar que os próprios presos deveriam falar por si mesmos.

É justamente nisso que parte outra acusação de tonalidade "marxista", a
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de Nietzsche "individualista" e de defensor de um "aristocratismo". A despeito de

caber o questionamento sobre o que está por trás dessa índole "coletivista" que

acusa, é importante esclarecer do que se trata esse "aristocratismo" nietzscheano.

Logo, não se trata de um referencial social, ou de classe, não se está a defender

uma aristocracia financeira, e uma elite econômica, quando utiliza as palavras

"nobre" ou "aristocrático", Nietzsche se refere a vontade de poder, a um modo de

pensar a filosofia que se dá como choque constante de forças, em que uma

provisoriamente se coloca acima da outra, mas em constante luta. Isso quer dizer,

alcançar a vontade de poder em seu mais alto grau significaria o estado "nobre",

de "espíritos livres", enquanto que a sujeição, a dominação, próprias do "espírito

de rebanho", significaria o estado de "escravo". Portanto, nada tem a ver com a

temática sócio-econômica87, e na perspectiva nietzscheana um escravo no sentido

comum do termo, mesmo assujeitado nas galés pode se insurgir contra a sua

posição, desde que demonstre possuir essa vontade de poder no mais alto grau, e

consiga assim "dobrar" a força, impor a ela sua própria lei, hierarquizando a seu

modo, não é de hierarquia social que se fala aqui, mas da força, o que é próprio

de um agir que é considerado por Nietzsche como "nobre", por isso, esse escravo

seria um "aristocrata". Tal como o cavalo de Turim a relinchar e a dar coices, o

"animal carregador", um "nobre", digno de ser um companheiro de Zaratustra-

Nietzsche. Cabe esclarecer que para Nietzsche a vontade de poder é luta

constante nos corpos, é visceral, ela os atravessa como energia fluída no devir.

Ainda é absurda a leitura que pretende trazer o pensamento de Nietzsche, e sua

idéia de "aristocracia" para a temática da República de Platão88, a do rei filósofo.

87 Explica também assim Giacóia Jr. In: GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. Nietzsche & Para além de
bem e mal. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. E ainda: A despeito da sua religiosidade, e
também da sua filiação ao estoicismo, que ainda assim contém muito dos ensinamentos de
Heráclito, Cleantes pode ser considerado um exemplo daquele que soube se tornar um
“aristocrata”, um “nobre”, no sentido nietzscheano de trabalhar com a vontade de poder na própria
vida. “Segundo a tradição, Cleantes não se distinguia tanto pela inteligência quanto pelas
qualidades morais, pouco comuns; ex-pugilista, praticava a filosofia como um “segundo Hércules”:
por ser pobre, trabalhava a noite puxando água nos jardins para poder estudar durante o dia”. Cf..
HUISMAN, Denis. Dicionário dos filósofos. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 216-217.

88 Nietzsche é um pensador maldito porque ousou desafiar a tradição, aqueles que se articulam
com ele, como companheiros, num coro trágico vão ser expulsos da polis como acontecia com os
poetas trágicos na República de Platão, e ainda banidos para o confinamento como loucos,
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Além, de crítico ferrenho do platonismo, muito embora, esse Platão lido por

Nietzsche seja uma apropriação dele89, mesmo assim, o que Nietzsche propugna

em seus escritos é uma inversão do platonismo, e o filósofo como guerreiro e não

"entronado", talvez, seu "modelo" seja mais próximo ao do espartano que do

ateniense, sem querer com isso absorver ao Nietzsche as imputações cabíveis ou

não aos espartanos, afinal, essa longa carta de acusações já é grande,

contraditória, e densa o suficiente.

Ele foi um "irracionalista"? Um "vitalista"? Um "filósofo da literatura"?

Os arautos da razão, e seus genuínos "representantes" destilam a fácil

imputação de "irracionalista" a Nietzsche, a de "filósofo da literatura", "pensador da

arte", ou como trabalha na dimensão da vontade de poder, o acusam de

abandonar a razão, e de deixar o exame das coisas a uma vontade, a intuição,

aos sentidos, caindo num "vitalismo", "naturalismo" das coisas. Ora, o que

Nietzsche faz é forçar a razão a se questionar em seu império, em sua "vontade

de verdade", opondo a ela o jogo de forças da vontade de poder, não se trata de

abandono da razão, mas levá-la a um questionamento radical, colocando as suas

verdades como problema, apontando o conteúdo de inverdade em suas

verdades90, pois são mentiras que esqueceram de que o são, provoca Nietzsche.

E para realizar a crítica dos fundamentos em que se ampara a própria "razão" que

destila essas acusações, Nietzsche faz uso do perspectivismo, ataca as

"verdades" e os "ídolos" por ângulos diversos, o que parece aos leitores

acostumados com a linearidade dos filósofos "mais dogmáticos", o expediente de

um "louco", de alguém que o tempo todo se contradiz, de onde acusam

internados, terão no seu encalço a polícia, as escolas, o exílio, a medicina, Cf. Escobar, p. 76.
“Cabe então a argúcia da loucura para se antepor ao constrangimento da lei e à ilusão de
inteligibilidade platônica”, p. 77, idem. Alguns motivos deleuzianos. In: ESCOBAR, Carlos
Henrique (Org.). Dossier Deleuze. Rio de Janeiro: Hólon Editorial, 1991.

89 O Platão de Nietzsche e o Nietzsche de Platão, texto de Giacóia Jr., que explora essa temática,
sem referência.

90 Cf. texto de Nietzsche na coletânea os pensadores, “verdade e mentira no sentido extra-moral”.
In: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho;
posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978., s/p.
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novamente Nietzsche de "irracionalista", tão acostumados que estão a ler os

arautos da razão, que falam a "verdade" para eles, enquanto Nietzsche não traz

nenhuma "verdade". Demonstrar que essa "verdade" transmitida pelos outros não

passa de uma catequese, de um esquematismo dogmático desses filósofos

apegados a sistemas, Nietzsche compara essa "vontade de verdade", como

"vontade de sistema", e provoca, dizendo que esses filósofos jamais saberiam de

mulheres91.

Nietzsche não é sistemático e não se quer assim, para isso se utiliza do

perspectivismo enquanto realiza a filosofia a "golpes de martelo", fazendo ataques

contundentes em diversos pontos das estruturas construídas sobre o legado

daqueles que se dizem "racionais", ou melhor, os produtores da "verdade".

Portanto, cabe devolver a imputação de "irracionalista", que não é distante da

outra, a de "louco", aos acusadores, requerendo também o exame das "verdades"

e das "razões" destes, e que intuito têm nessa acusação, questionando, se não é

a preservação de alguma tradição, modo de pensar, ou "verdade" dita que se quer

absoluta, e irrefutável. Quando Nietzsche trata do perspectivismo, afirma que "não

há fatos, tudo é interpretação"92se tudo é interpretação, isso também seria uma

interpretação, logo, a interpretação segue ao infinito93, todavia, antes que os

"racionalistas" imputem uma suposta inconsequência nesse método, Nietzsche

elege a vida como critério de seu perspectivismo, cujo "valor não pode ser

avaliado", é o olho que não pode olhar para si mesmo94. Aí quem sabe os mais

apressados e satisfeitos em encontrar a "verdade" das coisas acusem Nietzsche

de "vitalista", ou "naturalista", queiram colocar essa camisa-de-força nele, para

aplacar a necessidade de prender logo esse "louco" que tudo questiona, e

certamente, é um problema para várias confrarias.

91 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Além do bem e mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad.
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, s/p.

92 Ibidem.

93 Cf. FOUCAULT, Michel, Theatrum philosoficum, Nietzsche, Freud e Marx. Paris, 1975.
94 Cf. GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. O perspectivismo de Nietzsche. In: palestra no VI Congresso
de Filosofia Contemporânea da PUCPR. Curitiba, no ano de 2008, notas de próprio punho.
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Contudo, a vida para Nietzsche não é um ponto estático no tempo, ela

deve ser vista no devir, é vida enquanto corpo, e não como metafísica de

compreensão de todas as coisas, é vida sofrida, dura, e que deve ser superada,

ou, melhor, ultrapassada, vergada pela vontade de potência que lhe atravessa,

num jogo, numa luta. É não compreendendo esse procedimento nietzscheano,

que os ligeiros acusadores reclamam do caráter contraditório e paradoxal dos

aforismas de Nietzsche, e o chamam novamente de "irracionalista", sendo que,

num jogo, numa luta de forças, as interpretações devem se enfrentar, devem

entrar num embate, exigir a linearidade, o que querem os donos das "camisas-de-

força" metodológicas, seria acabar com o jogo, por um ponto final a esse embate

de forças, de interpretações. Incansáveis, os detratores de Nietzsche ainda

questionam a sua condição de "filósofo", e o menosprezam, cometendo outro

duplo crime, julgar a literatura um saber menor, querendo enquadrá-lo nela na

tentativa de assim dar a Nietzsche a condição que acham que ele merece. Esse é

o esforço de expulsar Nietzsche da filosofia, para mandá-lo para a literatura, que

deve ser denunciado, por incomodar muito a confraria dos "filósofos" acham que a

solução é logo bani-lo para outro departamento, se bem que essa visão

compartimentalizada do saber não é sem sentido também, e vem a atender a

alguns propósitos e conveniências.

Essas estratégias maliciosas dos acusadores, principalmente, essa de

mudar Nietzsche de departamento para não ter que se incomodar com ele, é

recurso fundado em alguns estereótipos, principalmente, relacionados ao modo de

escrita nietzscheana, que é dita como filosófico-poética, por aforismas, e ao seu

Assim Falava Zaratustra, que é obra que narra a trajetória de um personagem, e

suas metamorfoses, sendo essa a obra capital de Nietzsche, considerada por ele

mesmo assim, escreve no seu Ecce homo:

Entre minhas obras ocupa o meu Zaratustra um lugar à parte. É também
o mais profundo, o nascido da mais oculta riqueza da verdade, poço
inesgotável onde balde nenhum desce sem que volte repleto de ouro e
bondade. Aqui não fala nenhum “profeta”, nenhum daqueles horrendos
híbridos de doença e vontade de poder chamados fundadores de
religiões. É preciso antes de tudo ouvir corretamente o som que sai
desta boca, este som alciônico, para não se fazer deplorável injustiça ao
sentido de sua sabedoria. Aí não fala um fanático, aí não se “prega”, aí
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não se exige fé: é de uma infinita plenitude de luz e profundeza de
felicidade que vêm gota por gota, palavra por palavra – uma delicada
lentidão é a cadência dessas falas. Tais coisas alcançam apenas os
mais seletos; não é dado a todos ter ouvidos para Zaratustra...Ele não
apenas fala diferente, ele é diferente...(Cf. NIETZSCHE, 1995, p. 19.

Contribui também, a variada recepção artística e literária que teve o

pensamento nietzscheano como inspirador, autores da literatura como Thomas

Mann, Nikos Kazantzákis, Albert Camus, Hermann Hesse, todos tiveram

produções literárias com tonalidades nietzscheanas. Todavia, é preciso destacar

que por trás da tentativa de considerar Nietzsche um "literato", está também a

tripla acusação de "apolítico", de "contemplativo", de "não engajado", como se

também a literatura fosse o tipo penal, e lugar para onde devem ir os que se

encaixam nessas três imputações, o que não deixa de ser uma distorção e má-fé

na própria idéia que se faz da literatura. Que Nietzsche teve impacto na estética,

isso não quer dizer que a estética, que se produz por influência dele, em seus

vários níveis, seja no cinema, no teatro e na literatura não tenham conteúdo

político e de engajamento, como contestação da ordem. E ainda, a imputação de

"contemplativo" está também embutida na carga de significados da palavra

"filósofo", como o "nefelibata", alguém que vive nas nuvens, ora, todo o

desenvolvimento filosófico de Nietzsche se dá como crítica radical da filosofia

contemplativa, que para ele começa com Sócrates e Platão e tem seu ponto de

culminância na modernidade aferrada ao kantismo. Assim, a filosofia de Nietzsche

contém uma pragmática de abertura ao mundo95, ou como sugere Foucault, "toda

teoria deve ser vista como uma prática"96, para quem os textos de Nietzsche

constituem uma caixa de ferramentas97, é uma filosofia de crítica ao Poder, nas

variadas relações que os constituem, de questionamento da ordem, e que sinaliza

um outro tipo de engajamento, "não partidário", e que vai depender do

95 Cf. GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. O perspectivismo de Nietzsche. In: palestra no VI Congresso
de Filosofia Contemporânea da PUCPR. Curitiba, no ano de 2008, notas de próprio punho.

96 Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 1979, s/p.
97 Ibidem.
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agenciamento da força contida em seus aforismas98. Nesse sentido, deve-se

perguntar aos acusadores, se contemplativos não são eles, ao esperar que os

textos lhes tragam "verdades".

Ramificar o pensamento sobre o exterior é o que, literalmente, os
filósofos nunca fizeram, mesmo quando falavam de política, mesmo
quando falavam de passeio ou de ar puro...Nietzsche coloca de modo
muito claro: se você quer saber o que eu quero dizer, encontre a força
que dá sentido, pelo menos um novo sentido, ao que eu digo. Ramifique
o texto sobre essa força. Desta maneira não há problema de
interpretação de Nietzsche, não há senão problemas: maquinar o texto
de Nietzsche, procurar com que força exterior atual é preciso passar
algo, uma corrente de energia...É ao nível do método, que se coloca a
questão do caráter revolucionário de Nietzsche...É isso, ...tratar o
aforisma como um fenômeno que aguarda novas forças que o vêm
“subjugar”, ou faze-lo funcionar, isto é, faze-lo explodir, (Cf. DELEUZE,
s/ano, p. 13-14).

Ele foi um "niilista"? Um "pós-moderno"?

Martin Heidegger quando dá uma conferência sobre Nietzsche afirma:

"Nietzsche é o nome da coisa para o seu pensamento"99, a sugestão é a de que

Nietzsche é um "niilista", e este é o último instante de uma longa história do

pensamento metafísico. É sabido, que esse empreendimento de Heidegger, tem

por objetivo afirmar seu próprio pensamento sobre Nietzsche, fazendo uma

apropriação que é conveniente a seu ideário, de quem deseja ser ele e não

Nietzsche, o primeiro "antimetafísico". De qualquer modo, ainda repercute

facilmente aos acusadores ligeiros, sempre atentos as classificações e

simplificações das coisas, a acusação de que Nietzsche é "niilista", e mais uma

vez, é ele próprio quem produz provas contra si mesmo, tornando mais difícil a

sua defesa, ao dizer que ele é o "último niilista"100. É preciso apontar que

98 “Nietzsche é o único (senão um dos únicos) pensamento que não desliza para a situação
abstrata das “filosofias”, ele é um pensamento concreto, todo carne, todo paixão, todo trama. Seu
estilo é diretamente político”. Cf. Escobar, p. 82. O gato à deriva da Razão. In: Por que
Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.

99 HEIDEGGER, Martin. Nietzsche I. Trad. Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2007, s/p.

100 Contido em: NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues
Torres Filho; posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
É preciso esclarecer isso segundo Camus: “Com Nietzsche, o niilismo torna-se pela primeira vez
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Nietzsche realiza o diagnóstico do niilismo, cuja relação é estreita com o anúncio

da "morte de Deus", e que o seu filosofar a "golpes de martelo" não quer apenas

destruir, mas também abrir espaço para uma atividade criativo-afirmativa de novos

valores. Por isso, não deixa de ser um "estelionato" desse Heidegger ainda

analítico, ex-integrante das forças nazi-fascistas, e que leu no original assim como

Nietzsche, desde os pré-socráticos até os maiores expoentes da história da

filosofia, quem sabe, na ambição de superar a todos, incluindo Nietzsche, para se

auto-proclamar o primeiro anti-metafísico. Decorre assim, a imputação de

Nietzsche como "niilista", o que corrobora as acusações que seguem das leituras

apressadas e confortáveis, desses que desejam ver Nietzsche estático em algum

lugar, quem sabe numa parede, esperando seu fuzilamento. Nietzsche não é um

niilista, é antes o filósofo que constata o niilismo como psicólogo, como um clínico,

e vai apontar para uma transvaloração, ou ultrapassamento do niilismo, é esse o

seu anúncio, se niilista fosse, Nietzsche estaria próximo dos sub-homens nazistas,

e não do que almeja sua filosofia, o "além-do-homem", não como ponto metafísico

no tempo, mas como dilaceramento do conceito homem atravessado pela vontade

de poder, a idéia do além-do-homem, para-além-do-homem, supra-humano, ou

super-homem, a depender da tradução, é nada mais que um rearranjo das forças

em luta no seu mais alto grau:

Se acreditou que, para Foucault, como para Nietzsche, era o homem
existente que se ultrapassava – em direção a um super-homem, quero
crer, Nos dois casos, é uma incompreensão a respeito de Foucault,
assim como a respeito de Nietzsche (sem falar ainda na questão da má-
vontade e da estupidez que ás vezes inspira os comentários sobre
Foucault, como também no caso de Nietzsche)...O super-homem nunca
quis dizer outra coisa: é dentro do próprio homem que é preciso libertar
a vida, pois o próprio homem é uma maneira de aprisiona-la. A vida se
torna resistência ao poder quando o poder toma como objeto a
vida...Quando o poder se torna biopoder, a resistência se torna poder da
vida, poder-vital, que vai além das espécies, dos meios e dos caminhos
desse ou daquele diagrama...E é no próprio homem que é preciso
procurar, para Foucault tanto quanto para Nietzsche, o conjunto das

consciente...Ele reconheceu o niilismo e examinou-o como fato clínico. Dizia-se o primeiro niilista
realizado da Europa...Para Camus, porque levou o niilismo até os seus limites e soube tirar
consequências disso, o método de Nietzsche é um método de revolta”, Cf.,p. 86-87. CAMUS,
Albert. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1999.
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forças e funções que resistem...à morte do homem, Cf. DELEUZE, 1991,
p.94-100).

Heidegger talvez arrependido do seu engajamento com o nazismo e sua

colaboração, vai se refugiar na floresta negra, e deixará de trabalhar a filosofia

analiticamente, estranhanhamente para quem acusou Nietzsche de "niilista" e

"metafísico", querendo assim afirmar a sua própria filosofia na mais alta estatura,

como momento inicial da crítica que se dá como anti-metafísica, esse Heiddeger

no final da vida, ele viveu quase 100 anos, em comparação com Nietzsche, para

buscar na linguagem poética, algo muito próximo ao estilo nietzscheano, a

derradeira superação da metafísica, assim terminou a ambição heideggeriana.

Aponta Gadamer, no segundo volume do seu Verdade e Método, seguidor de

Heidegger e lido no Direito quando se trata da hermenêutica filosófica:

O encontro com o cenário francês significa um verdadeiro desafio para
mim. Derrida assevera que o Heidegger tardio não rompeu realmente
com o logocentrismo da metafísica. Ao perguntar pela essência da
verdade ou pelo sentido do ser, Heidegger segue falando, segundo
Derrida, a linguagem da metafísica, que considera o sentido como algo
que está à mão e que é preciso encontrar. Nessa questão, Niertzsche
teria sido mais radical. Seu conceito de interpretação não significa a
busca de um sentido simplesmente dado, mas a posição de sentido a
serviço da "vontade de poder". Somente assim rompe-se com o
logocentrismo da metafísica. Não resta dúvida de que, para fugir da
linguagem metafísica, o Heidegger tardio elaborou ele próprio sua
linguagem semipoética. Sobretudo, ao defrontar-me com os franceses,
tenho plena consciência de que minhas próprias tentativas de "traduzir"
Heidegger denunciam meus limites, e mostrando sobretudo até que
ponto eu mesmo estou preso à tradição romântica das ciências do
espírito e do legado humanista. (Cf. GADAMER, 2002, p. 384-385).

Óbvio, que não se trata de menosprezar o legado do filósofo da floresta

negra101, Heidegger irá influenciar os pensadores denominados “pós-modernos”,

também em tom de acusação e não causal, sempre é a busca de uma

101 É preciso ressaltar que Martin Heidegger irá influenciar além dos pensadores ditos “pós-
modernos”, também Hannah Arendt, que é lida no Direito, quando se trata de pensar a
“democracia radical”, ela foi sua aluna, ou talvez mais do que isso, e ainda, o pensador da moda,
Giorgio Agamben, que foi seu ex-aluno por indicação de Arendt. Deve-se ainda defender
Heidegger das acusações de pensador “nazista”, embora tenha se filiado ao movimento, além do
arrependimento posterior, a sua obra não está “contaminada” por idéias fascistas, anti-semitas, e
coisas do gênero, como apresenta o trabalho do Professor da UNICAMP, ex-aluno de Heidegger,
Zeljko, Loparic. Heidegger Réu – Um ensaio sobre a periculosidade da filosofia. Campinas, SP:
Papirus, 1990.
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caracterização e a tentativa de afirmar um "perfil mais verdadeiro que os outros",

os pós-modernos, e aí não há consenso nos limites da caracterização, que é dada

por outrem, ou seja, quer dizer que os acusados de o serem não concordavam

necessariamente com essa simplificação, muito conveniente às academias do

"saber compartimentalizado", mas dentre eles, Foucault, Deleuze, Derridá. Cabe

destaque, para a filosofia da técnica desenvolvida por Heidegger quando escreve

dois tomos sobre Nietzsche, a compilação de suas preleções, é o embate de seu

pensamento contra o de Nietzsche que produz o que resultará em sua filosofia da

técnica102. Essa filosofia da técnica será útil aos desenvolvimentos da leitura de

Foucault sobre poder, principalmente, a formulação de um poder que se exerce

sobre as populações, sobre o "corpo", o biopoder. Corrobora essa influência,

Deleuze, quando escreve obra em memória ao falecimento de Foucault, de

mesmo nome, em que apresenta uma citação do próprio Foucault em que aponta

que: “Todo o meu devir filosófico foi determinado pela minha leitura de Heidegger.

Mas reconheço que foi Nietzsche quem venceu...”, p. 121.

Ou seja, muito embora recorram a Heidegger, os "pós-modernos" diante

da crise das epistemologias e das "certezas" depois do holocausto nazista, e do

gulag comunista, querem achar uma terceira via, e irão buscar inspiração no

Nietzsche que a partir da década de 60, com a edição crítica de toda a sua obra,

recuperada do "estelionato" fascista, comprovadas as fraudes, servirá de

trampolim para o desenvolvimento de novas visões dos problemas, e suscitará

outras respostas as "velhas" perguntas, diante de um mundo cada vez mais

complexificado. Todavia, como aponta Deleuze em Conversações:

Em publicação no Libération, 2 e 3 de setembro de 1986, entrevista a
Robert Maggiori, quando se pergunta a Deleuze que: “Na Chronique dês
idées perdues François Châtelet, ao evocar a amizade muito antiga com
você, com Guattari, com Schérer e Lyotard, escreve que vocês eram do
“mesmo time” e tinham – marca talvez da verdadeira conivência – os
“mesmos inimigos”. Você diria o mesmo de Michel Foucault? Vocês
eram do mesmo time? Deleuze responde: “Penso que sim. Châtelet
tinha um sentimento vivo disso tudo. Ser do mesmo time é também rir

102 GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. As duas mutações de Nietzsche. In: palestra do ciclo mutações,
novas configurações do mundo, ocorrida no Sesc da Esquina, em Curitiba, no ano de 2007, notas
de próprio punho.
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das mesmas coisas, ou então calar-se, não precisar “explicar-se”. É tão
agradável não ter que se explicar! Tínhamos também, possivelmente,
uma concepção comum da filosofia. (Cf. DELEUZE, 1995, p. 108).

Ele, Foucault e outros nomes comumente relacionados ao pós-

modernismo "se viam como parte de um mesmo time, pensavam parecido e

discordavam pouco", ou seja, acaba sendo estranha a acusação de Nietzsche

como "pós-moderno", o que se fez foi uma leitura dele, mais uma, mais um tipo de

apropriação, talvez menos mentirosa, não chegou ao nível do "estelionato" como

as leituras fascistas, mas ainda assim, é preciso contestar a acusação do

Nietzsche como "pós-moderno", porque essa é também uma leitura de quem faz e

sabe que é parte de um mesmo "time", para não dizer confraria, igrejinha, e coisas

do gênero. Embora, Foucault, Deleuze, Derridá, e outros, sejam testemunhas

interessantes, com coisas a dizer, no sentido de defender Nietzsche como filósofo

que interroga o Poder, que discute política, que contesta dogmas, e que tem sua

utilidade no Direito, é preciso não perder a vigilância crítica, no sentido de que

Nietzsche não pensou apenas aquilo que eles confirmarem ou avalizarem em

seus testemunhos, mais uma vez, para trabalhar uma defesa de Nietzsche será

preciso agir nietzscheanamente, aborrecendo as confrarias se preciso for,

pensando contra elas também. Há quem acuse Nietzsche de "pós-moderno",

justamente por confudi-lo com algum "time", fazem isso ingenuamente ou

propositalmente, pela longa lista de acusações deve-se acreditar mais na segunda

hipótese, e nesses intentos propositais de ensinar aos outros o Nietzsche "pós-

moderno" ou precursor do "pós-moderno", que não deixa de ser um eufemismo

ainda pouco lisonjeiro, é que se faz a condenação subreptícia do seu pensamento,

enquanto pertencente a uma "escola", um "time", uma "seita", novamente, cabe

devolver mais essa imputação aos acusadores, sobre que escolas e que

confrarias eles querem sustentar com isso, qual o objetivo, e qual o anseio guarda

essa "vontade de verdade", de "sistema", de caracterizações. Talvez assim,

perceba-se que por trás da acusação de Nietzsche "pós-moderno", há os

defensores do "neokantismo", de um retorno da modernidade, ou das "boas"

coisas das "luzes", como quer Habermas, na sua idéia de ação comunicativa que

se baseia na igualdade dos falantes, no poder deliberativo e na democracia
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validada pela participação e a confiança na "representação", ou ainda, a defesa

daqueles que pretendem superar o paradigma linguístico ao propor a

"transmodernidade"103, nisso é conveniente a leitura e a condenação do Nietzsche

"pós-moderno", porque se trata antes de uma condenação ao "europeu"

colonizador, e da busca de um pensamento identitário latino-americano. Por trás

dessas condenações maliciosas, deve-se enxergar a pretensão desses

acusadores desejosos de colocar a "camisa-de-força" em Nietzsche, que é a de

suas concepções ideológicas, os quais esperam obter um mínimo de critério para

orientar melhor seus julgamentos ou validar seus pré-julgamentos. Quiçá, o

objetivo desses acusadores seja o de fundar novas "igrejas", ou de conquistar

espaço para o seu "time" jogar.

Ele é mais um pensador "eurocêntrico"?

Realmente, as costas de Nietzsche são bem largas, sem trocadilho,

poucos tem folhas tão longas de acusações, muitas delas, motivadas por

verdadeiros "estelionatos" intelectuais, e apropriações maliciosas, leituras rápidas,

e um pouco de má-fé também, quando não muito, de teimosia daqueles que são

"crentes" em seus "ídolos", os quais ou foram tocados diretamente pelo "martelo"

nietzscheano, ou tem receio de que o seja por uma via indireta. Como dizia

Nietzsche, "é o instinto de conservação, de quem teme a destruição"104, que

assola o íntimo dos acusadores, ou detratores, mas para saber é preciso deixar

que acusem, as próximas imputações da lista são a de que Nietzsche é apenas

mais um autor "eurocêntrico", e a mais cômica, é uma leitura maliciosa do

Nietzsche como um "zoófilo", em virtude do famoso episódio de Turim, que não

está distante da acusação do "louco" Nietzsche. De fato, Nietzsche nasceu e viveu

na Europa, importante frisar, que foi um andarilho, porque a seu modo, freqüentou

diversas localidades, das montanhas nos Alpes, até a própria Turim, sempre

103 Referência ao filósofo latino-americano Enrique Dussel, que na sua obra Ética da Libertação,
considera Nietzsche além de “irracionalista”, “pensador estético”, também “mais um eurocêntrico”.

104 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho;
posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
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variando climas, como aponta Maria Cristina Franco Ferraz, em seu Nietzsche, o

bufão dos deuses105, esse expediente era parte de uma medicina que Nietzsche

aplicava a si mesmo, acreditava que assim, podia controlar melhor seus estados

de saúde, conseguindo alcançar o que denominava de a "grande saúde", aquela

que o fazia escrever a maior parte de suas obras em estado de explosão criativa,

e em suas cartas, diz pressentir que ainda morreria por causa de um desses

estados106, isso ainda alimenta as acusações de Nietzsche como "místico",

"profeta", mas de fato, o seu último ano de produção teórica, 1888, talvez tenha

sido o mais intenso de sua vida, que foi bastante curta se comparada a de

Heidegger, e ao colapso que acomete a Nietzsche em janeiro de 1889. Não se há

registro de preocupações latino-americanas em Nietzsche, apenas uma breve

sugestão de sua vontade de vir para o México trabalhar107, isso no auge dos

transtornos, a decepção com Lou Salomé, a briga com a família, afinal, a Sra.

Elisabeth não só fraudou a obra do irmão, como também foi partícipe no

rompimento de Nietzsche e Lou, plantando intrigas108, assim, chegou Nietzsche a

pensar em sair da Europa para se afastar de tudo, definitivamente. Contudo, o

Nietzsche que vem para a América Latina, vem pelo sobrenome da Sra. Elisabeth

e se instala no Paraguai, ela chega com o marido, e está nesse momento brigada

com o irmão, que já não aprovava a vinculação ao nazi-fascismo e ao anti-

semitismo que a irmã adotara com o genro. O objetivo dos dois é o de fundar uma

105 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, s/p.

106 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, s/p.

107 Nietzsche considera a possibilidade de passar um tempo na Tunísia: “Quero viver um bom
tempo entre os muçulmanos, e ali onde sua fé é mais rigorosa: assim certamente há de aguçar
meu discernimento e minha visão de tudo que for europeu”...Nietzsche desiste de sua viagem à
Tunísia porque lá irrompe a guerra. Agora, sonha com o planalto do México. Por que ficar na
Europa? A obra cuidará de que ele não seja esquecido por ali”, Cf.p. 201. SAFRANSKI, Rüdiger.
Nietzsche: biografia de uma tragédia. Trad. Lya Left Luft. São Paulo: Geração Editorial, 2005.

108 Essa hipótese é sustentada por Maria Cristina Franco Ferraz em seu “Nietzsche, o bufão dos
deuses”, s/p. E também, por HALÉVY, Daniel. Nietzsche: uma biografia. Trad. Roberto Cortes de
Lacerda e Waltenir Dutra. Rio de Janeiro: Campus, 1989, s/p.
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colônia chamada Nova Germânia para propagar esses "ideais", todavia, o

empreendimento resulta um fracasso, e assim, apenas a irmã retorna para a

Europa, o seu marido havia se suicidado, nisso termina a breve história dos

Nietzsche na América Latina. Com base nisso, os acusadores que sentem

arrepios ao ouvir a palavra "eurocentrismo", comodamente, sentem-se

confortáveis em imputar a condenação do Nietzsche como pensador

"eurocêntrico", um "colonizador", apenas um numa outra longa lista de

conquistadores da América, cujo legado deve ser abolido, e substituído pela busca

da identidade originária "encoberta" nesses anos todos, séculos de colonização. É

nesse sentido, que se fala em "transmodernidade", como uma nova matriz

epistemológica que parte da vida dos excluídos, e não da linguagem como faz o

europeu Habermas, e também, não como Nietzsche, muito embora, na

constelação de imputações seja até difícil escolher uma suficiente para ele, basta

a condenação de "louco", "pós-moderno", o que importa é tirar Nietzsche e todos

os outros do caminho, e facilitar o empreendimento desses acusadores e

engenheiros de paradigmas, ou melhor, empreiteros de "igrejas". Não é a toa, que

um dos grandes marcos teóricos da linha "transmoderna" é um teólogo, ou ex-

teólogo109, que prega uma "filosofia da libertação", de alteridade, de pluralidade, e

que parte dos "oprimidos", um pensador que enfrenta o "colonizador". Ora, difícil

não concordar com esse discurso, ele é muito sedutor, ainda mais no Brasil,

quando nossa história parece acontecer sempre como conciliação e não como

ruptura. De fato, o modo como se constituiu a história brasileira é de uma

independência, e uma república, uma democracia, sempre por decreto, não

oriunda de uma luta, de um enfrentamento de forças, de convulsão social, há

historiadores que contam que o dia seguinte da proclamação da república, muitos

achavam que ainda se vivia o império no Brasil. Quando estudam a história, desse

109 A referência é Dussel, embora seja criticado, pois a estratégia de defesa adotada aqui é
nietzscheanamente a de atacar também, cabe historicizar o advento da chamada “teologia da
libertação”, e a sua participação em episódios importantes da história brasileira, como a
perseguição na ditadura militar, muitos padres, teólogos, intelectuais se engajaram na luta contra a
ditadura e pereceram, ou foram torturados, tiveram um fim trágico. Ou seja, naquele contexto, os
“teólogos da libertação” aceitaram o custo trágico nietzscheano do seu anúncio (o engajamento
contra a tirania política, contra o dogmatismo), e pereceram, foram excomungados da Igreja.
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modo, os acusadores de Nietzsche como "mais um eurocêntrico", entendem ter

encontrado o "ponto fraco" dessa defesa, e já satisfeitos, colocam o capuz no réu

e o mandam para o cadafalso, ou seria o patíbulo, afinal, é chegado o tempo do

"oprimido" começar a enfrentar o colonizador, então é o momento de trazer a

guilhotina para cá, o mais "europeu" dos instrumentos de suplício. E os

engenheiros de novos paradigmas, acusadores, detratores e inquisidores bradam

a sentença do banimento ao "mais um europeu" Nietzsche, porque não lhes

interessa o legado do "colonizador", agora querem escrever a sua própria história,

ao seu modo. Ora, o Nietzsche filósofo não é o mesmo Nietzsche, cujo sobrenome

andou por aqui e teve o intento de colonizar, o pensador Nietzsche não quer

convencer ninguém de suas idéias, e nem ser pastor de "igreja", é antes um

destruidor dos "velhos" valores morais, das éticas religiosas e do ressentimento, é

alguém que exorta pelos criadores de novos valores110.

É quando os acusadores policialescamente se preparam para decretar a

condenação definitiva, do Nietzsche como "mais um eurocêntrico", que se deve

objetar pelo fundamento do que se chama "transmoderno", "filosofia da libertação"

e de sua "ética". Realmente, ser advogado de Nietzsche não é fácil, a depender

da acusação mais inescrupulosa a pena pode ser capital, é preciso aceitar "viver

perigosamente"111, o que requer um empenho de retórica e argumentação jurídica

que conduz aos limites mais severos.

As acusações são fortes, e ao mesmo tempo muito fáceis, o elemento

geográfico parece inquestionável, muitas condenações "criminosas" foram já

arquitetadas com base em acusações de liame fácil, natural, o próprio nazismo se

legitimava num "direito natural", e selecionava as pessoas quanto ao fenótipo,

nada mais natural, agora há um desejo a ser satisfeito por parte de quem acusa, a

tentativa de levar ao banimento "intelectual" esse Nietzsche "alemão", de bigodes

absurdamente grandes e louros. Ora, mas Nietzsche ao contrário do que se diz

110 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

111 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Gaia ciência. Trad. Heloisa da Graça Burati. São Paulo:
Rideel, 2005, s/p.
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não foi um alemão, e sim um apátrida. Depois da vitória de Bismarck, e a

unificação alemã, Nietzsche não assume a identidade "alemã", continuará

apátrida, já que a Prússia que nasceu não existia mais. Ainda por várias vezes,

brincará com o fato, escarnecendo dos alemães, como um povo que não sabia

apreciar a cultura, que mal sabiam quem eram, devido a sua existência enquanto

país ainda recente112. Portanto, trata-se de um homem que é andarilho, apátrida e

que está fora da jurisdição de qualquer Estado de Direito, como julgá-lo? Como

condená-lo? Ah, sim, continua sendo ainda um europeu, mesmo que seja pelos

lugares que vagou, que esteve, que nasceu. Condenemos "mais esse europeu"!

Não é alemão, mas é europeu! O empreendimento de defesa se torna mais

dramático, porque é sempre um trabalho contra uma maioria, contra uma multidão,

ao que parece, os acusadores são incansáveis, mas, é preciso dizer que a filosofia

de Nietzsche não se encerra na europa, ou que o túmulo dela não pertence a um

ponto geográfico, ou antes, que é um pensamento sem túmulo, sem geografia.

Logo, apressam-se os carrascos a atar o nó górdio da "pós-modernidade" ao

pescoço de Nietzsche para lançá-lo à forca. Afinal, como pode haver algo sem

localização geográfica? Algo que não morre, é qualquer coisa, menos humano?

Só pode ser idéias "pós-modernas". Antes de mais essas acusações ligeiras, é

preciso esclarecer que esse apátrida não tem lugar geográfico, embora tenha

vivido sempre na europa, não se deixou viver em um só lugar, foi andarilho, não

só como homem, mas também no pensamento, a razão nietzscheana é nômade e

o trabalho de seu pensamento é um nomadizar-se113, os acusadores, não

aceitando essas objeções, ainda insistem no chavão "pós-moderno", Deleuze para

eles o é, como se a tese já estivesse derrotada por "testemunhos suspeitos", mas,

a falta de escrúpulo daqueles que interrompem a defesa trazendo sempre as

mesmas condenações ao palco, mesmo as já contra-argumentadas, é sinal de

que temem perder uma causa certa, com o intento da condenação do pensamento

112 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994.

113 Cf. DELEUZE, Gilles. O Pensamento nômade. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR,
Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano, s/p.
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nietzscheano de algum modo, seja pelo "transmoderno", e seu banimento da

academia de direito, onde nunca deveria ter ousado entrar. É assim, que a defesa

nesse trabalho "sobre-humano", pois sempre no limiar, sente que há uma chance

de vencer a causa, ou na pior das hipóteses tornar mais difícil a tarefa dos

acusadores, portanto, é preciso insistir com as testemunhas, mesmo que falem

sob a "suspeita" da jurisdição, não para responder as imputações, mas fazê-las

explodir. Deleuze aponta que o pensamento de Nietzsche é desterritorializado, e

que ler esse pensamento é se pôr a deriva:

Lemos um aforisma ou um poema do Zaratustra...O único equivalente
concebível, seria talvez “ser conduzido com”...Somos conduzidos – uma
espécie de canoa da Medusa – há bombas que caem em volta da
canoa, a canoa deriva em direção a regatos subterrâneos glaciais, ou
bem em direção a rios tórridos, o Orenoco, o Amazonas, pessoas
remam juntas, pessoas que não se supõe obrigadas a se amarem, que
se agridem, que se devoram. Remar junto é compartilhar, dividir algo,
fora de toda lei, de todo contrato, de toda instituição. Uma deriva, um
movimento de deriva ou de “desterritorialidade”: eu digo de uma maneira
muito fluida, muito confusa, pois se trata de uma hipótese ou de uma
vaga impressão sobre a originalidade dos textos nietzscheanos. Um
novo tipo de livro, (Cf. DELEUZE, s/ano, p. 12).

Nos seus últimos escritos, Nietzsche apresenta um tema que denominou a

“grande política”114, a qual parte de uma compreensão da política para além das

fronteiras do então Estado de Direito, ou seja, uma política de controle do mundo,

não mais a romântica política dos interesses locais autóctones, que no momento

em que escrevia, era a política de Bismarck, dos Estados-Nação, de governos

nacionalistas e autoritários, que conseguiam formar identidades com a força de

exércitos.

De algum modo, esse tipo de política de matizes “modernos”, para

114 Sobre o tema, destaca-se o trabalho de Jorge Luiz Viesenteiner “A Grande Política em
Nietzsche”: “Trata-se precisamente de compreender a Grande Política a partir do viés que o termo
agon encerra em torno de si, bem como todo o cortejo pluralista que acompanha um tal contexto
agonístico. Imprimindo, pois, um sentido radicalmente conflitual à Grande Política, no
estabelecimento do agon, do campo de batalha para os filósofos legisladores, não se trata mais de
absolutizações dogmáticas que se auto-excluem, mas ao contrário, trata-se preferencialmente do
estabelecimento de uma arena que consiste muito mais na integração em proveito da manutenção
da tensão do conflito. É justamente num tal terreno que os senhores da Terra – os legisladores do
futuro – são capazes da criação, da experimentação e, sobretudo, do cultivo global da Terra”, Cf.
VIESENTEINER, Jorge Luiz. A grande política em Nietzsche. São Paulo: Annablume, 2006. p,
161.
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Nietzsche padecia de vícios de origem, “todo Estado começa como uma terrível

tirania, espero ter afastado a idéia romântica de que se começava por um

contrato”115. A crença num povo “comum”, numa “civilização” sob a égide da paz e

da “boa consciência”, o que Nietzsche sinalizava era o “embuste” da política como

dominação imperialista do mundo, para longe de qualquer romantismo, o que

levaria as duas Guerras Mundiais que ocorreram no século XX. Mais uma vez, não

se trata de um pensador “niilista”, mas de um clínico, de alguém que irá fazer um

diagnóstico, que terrivelmente se confirmou, não é “mais um erocêntrico”, mas um

crítico da política “global”, que não é atributivo exclusivo da europa, a qual já

perdeu o direito de posse dos “ideais” do “esclarecimento” e da “civilização como

melhor dos mundos”, há muito tempo, desde Colombo, até Cortez. Os “ideais do

esclarecimento” já não conhecem geografia, são também apátridas. Esse é o

diagnóstico do Nietzsche “apátrida”, um psicólogo que enxerga o problema com

um “pathos” de distância116, o qual recomenda como ferramenta de crítica, ou o de

servir das coisas com lente de aumento117, e se quisermos compreender essa

“grande política”, é preciso se pôr à deriva, para além dos romantismos.

Aos acusadores do Nietzsche como “mais um eurocêntrico”, é preciso

objetar-lhes também sobre seu novo artigo de fé, a “transmodernidade”. Nisso, os

críticos do eurocentrismo nunca se põe em crítica, não fazem a crítica voltar-se

contra si mesma, acham-se na condição de descobridores de Eldorado, quando

na verdade o Eldorado foi uma invenção, estratégia dos verdadeiros autóctones

da América, não dos intelectuais que falam por eles, para fazer os incaultos se

115 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 74.

116 pathos ainda mais misterioso, o desejo de sempre aumentar a distância no interior da própria
alma, a elaboração de estados sempre mais elevados, mais raros, remotos, amplos, abrangentes,
em suma, a elevação do tipo “homem”, a contínua “auto-superação do homem”, para usar uma
fórmula moral num sentido supra-moral”, Cf., p. 169, trecho retirado do aforisma 257. Cf.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Além do bem e mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Trad.
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

117 Nunca ataco pessoas – sirvo-me da pessoa como uma forte lente de aumento com que se pode
tornar visível um estado de miséria geral porém dissimulado, pouco palpável, p. 32. Cf.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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perderem, muitos morreram e foram dizimados pela fé no suposto Eldorado118, e

quiçá, esse tenha sido um dois maiores atos de bufonaria da história, um instante

nietzscheano, antes mesmo de Nietzsche! Aos acusadores e defensores do

"transmoderno", é preciso dizer-lhes que o "eurocêntrico" está em nossa língua

portuguesa, em nossa origem colonial, de instituições também portuguesas, um

Estado "carola", para não dizer, administrado por "religiosos", não que a religião

seja um problema (o próprio Nietzsche, crítico da religião, dizia que se ela serve

para aumentar a potência da sua vida, então a professe). O que é problemático no

discurso dos "transmodernos" é o esquecimento de que a dominação das

Américas se deu pelo "esclarecimento" e pela "cruz" como os dois gumes de uma

mesma espada. Os téoricos da "libertação", "emancipação", agem quase como

teólogos e falam dentro de uma lógica da "comunidade" do "gregário", e de

valores "humanistas", que não são outra coisa senão "mais umas invenções

eurocêntricas". Ora, esses acusadores de Nietzsche como "mais um eurocêntrico",

conseguem ser mais "crentes" nas invenções "eurocêntricas" do que ele. Por sorte

que os verdadeiros autóctones ameríndios, os quais não sabiam o que era a

"cruz", antes de Colombo e Cortez, e que podem ter desaparecido pelo genocídio

promovido por esses homens "esclarecidos", morrendo pela espada ou pela

"conversão", ao menos, souberam fornecer sinais de um Eldorado, que se existe

ou não, nunca foi encontrado. Ao contrário do que se passa no Brasil hoje, em que

muitos outros "Eldorados" já se achou, país completamente atrelado ao "governo

do mundo", tanto politicamente como economicamente, numa história de não

ruptura, mas sempre conciliação. Por isso, é preciso denunciar esses acusadores

de Nietzsche, enquanto "crentes" nessa "filosofia da libertação" que não rompeu

com o ideário de dominação embutido na "cruz", e o quanto esse novo paradigma

"transmoderno" ainda cheira a "moderno".

118 A propósito, cabe citar o filme “Aguirre, a cólera dos deuses”, com a participação do cineasta
brasileiro Ruy Guerra, numa produção de Werner Herzog.
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Ele foi um "imoral"? Um "voluntarista"?

A fábrica engenhosa de acusações também imputa a Nietzsche a

condição de "imoral" e de "voluntarista", seria Nietzsche um filósofo que é contra a

repressão dos instintos, e como também é contra os "partidarismos", os

engajamentos por meio de "projetos", no sentido marxista do termo, acaba sendo

tido como um "voluntarista", se não um "individualista" mais um defensor do

"espontaneísmo" político, querendo com isso, caracterizá-lo como menos político,

para não dizer "apolítico", ou pensador menor. De fato, quem acusa o faz

inescrupulosamente, é um trabalho fácil, muitas vezes a imputação é dada por

alguma história que se espalhou não involuntariamente, quando se ouviu dizer tal

coisa sobre Nietzsche, e de fato, o empenho até aqui foi de mostrar a longa

história de "estelionatos" cometidos contra ele, por isso, é ainda comum que

pairem no ar muitas acusações sobre ele, talvez nem todas ainda relacionadas

nessa "reabertura de inquérito". Podem ser que outras surjam, o que torna o ofício

de advogado de Nietzsche um serviço quase "impossível", pois quando não há

resposta a dar as "imputações", a contra-argumentação se dá por converter a

acusação numa potente questão, que ao menos sirva para desmantelar os

acusadores na sua "fé" inquisitorial, o trabalho de retórica jurídica se dá como um

lançar de dinamites, que se não for suficiente para vencer a causa, ao menos

consiga empatá-la, o objetivo é evitar a condenação capital, essa sim, a real vitória

dos acusadores, os "colecionadores de antiguidades". Para quem acusa,

Nietzsche é mais um velho pensador que não deve ser lido, porque não traz

contribuições para o presente, e todo o ofício jurídico começa em advogar o

contrário. É preciso demonstrar que Nietzsche é um destruidor, crítico radical, dos

valores de uma "moral burguesa", de "rebanho", o que não quer dizer, e também

como o dionisíaco em seus aforismas, que sejam indicações de um Nietzsche

defensor do erotismo exacerbado, da orgia, da "imoralidade", afinal, essas

acusações tem forte tonalidade "moralista", é de se suspeitar que quem ofereça

essas imputações a Nietzsche, o tenha como um ameaçador da "dignidade e dos

bons costumes", como um "lobo mau". Nesse sentido, acusar Nietzsche de

"imoral" é uma reação compreensível para quem sente os seus valores tocados
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pela filosofia dele. Todavia, é importante revelar mais esse "estelionato" cometido

contra Nietzsche, o que o filósofo defende é que sejam criados novos valores, a

liberdade nietzscheana não é a liberdade do liberalismo, é uma liberdade que

depende de uma lei119, que é autoimposta pelos espíritos livres, o pensamento

que exige o ultrapassamento constante, requer disciplina, e "uma certa limpeza

consigo mesmo", um outro tipo de ascese120. Quando Zaratustra faz o seu anúncio

do "super-homem", e de que "Deus está morto", logo, compreendem-no mal,

distorcem as palavras dele, como tentam fazer esses acusadores de Nietzsche

como defensor da "imoralidade", o que entenderão os "últimos homens" do

anúncio de Zaratustra é que o homem tem todos os direitos, não significa que

"grandes coisas são possíveis", como quer Zaratustra, mas que "todas as

pequenas coisas são autorizadas". Compreendem que, se Deus está morto, não

existem mais moral, nem dever, nem regra de vida, confundem o imoralismo com

a imoralidade121.

Nietzsche é um defensor do "imoralismo" e não da "imoralidade", é preciso

que se entenda a diferença disso, antes de acusá-lo levianamente. A exigência

por novos valores e pelo "além-do-homem", requer o ultrapassamento da visão

decadente dos "últimos homens", aqueles que entendem mal o anúncio de

Zaratustra, cabe portanto, compreender que a "morte de Deus" não é suficiente se

não for animada por uma nova exigência, a virtude da vontade de potência. Se

compreendem como "tudo é permitido", não há moral, e não há ética, o resultado

é o niilismo, os últimos homens são niilistas, e quem acusa Nietzsche de ser

"imoral" também é suspeito de o ser. Para o filósofo, a "vontade de nada", esse

niilismo, pode conduzir à extrema decadência, muito mais baixa do que a antiga

119 Cf. CAMUS, Albert. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record,
1999, s/p.

120 Nisso se relacionam as posições de Antônio Cândido, no posfácio da coleção os pensadores,
também a visão de Kazantzákis, a despeito de sua mística, e ainda Nietzsche, no Zaratustra,
quando sentencia: “"tornai-vos duros", ofício do guerreiro. Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.
Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

121 Cf. PIERRE, Héber-Suffrin. O “Zaratustra” de Nietzsche. Trad. Lucy Magalhães. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 36.
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moral, ao niilismo mais extremo122.

O fato de Nietzsche escrever por aforismas, parábolas e de modo não

sistemático, contribui para que além dessas "imputações" recaia também a de

pensador "antiético", ou de que não exista ética possível com Nietzsche. Enxergá-

lo assim, é um outro modo de continuar vestindo nele a roupa de "lobo mau",

certamente, esses inquisidores já têm alguma "ética" pronta com a qual acusam,

desejando preservá-la. Nisso, a acusação do Nietzsche "antiético" aproxima-se a

da dele como "anarquista", querendo nisso, apontar também nele um retorno ao

estado de natureza, de barbárie, com a abolição da ordem, de qualquer estatuto

ou regra. Ora, essa é uma estratégia tão niilista e folclórica, que talvez pouco ou

nada queira dizer sobre o que os próprios "anarquistas" pensam. Claro, que para

averiguar seria necessário "reabrir mais esse inquérito", pois, quiçá, também os

anarquistas tenham sofrido muito com a malícia de outros "estelionatários". Mas,

essas matérias são temas de outros processos, cujo conteúdo não pode ser

trazido por apensamento a este trabalho, que já é um mergulho no processo de

condenação do pensamento nietzscheano motivado por acusações levianas de

múltiplas direções. O desafio para afirmar uma "ética" nietzscheana está no

pensamento de um autor que combate "universalismos", não os promove, e

também, de alguém que não fez de sua filosofia uma lista de dogmas, cuja leitura

sistemática pudesse lograr respostas válidas. Assim, os acusadores sentem-se

mais encorajados em ter achado mais uma vez o nó da filosofia nietzscheana, um

pensamento sem "ética", onde nenhuma saída é possível, ainda mais, para quem

está acostumado com "receitas éticas" dadas "a priori", por pensamentos que lhes

ditam a "verdade". Certamente, não é desse tipo de "ética" que se trata quando se

estuda Nietzsche, ele não é um professor de "verdades", querer julgá-lo como um,

é a conduta que tipifica mais esse "estelionato". A "ética" presente em Nietzsche é

a que está disponível "para os homens que se obtém"123, é a "ética" de homens

122 Cf. PIERRE, Héber-Suffrin. O “Zaratustra” de Nietzsche. Trad. Lucy Magalhães. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 36.

123 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho;
posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978.
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que se assumem tragicamente como criadores de valores, as suas próprias

virtudes, ou seja, são legisladores de si mesmos. A ética nietzscheanamente está

incutida na sentença que é subtítulo de seu Ecce homo, "torna-te aquilo que tu

és", o que indica não uma receita, não uma "verdade", mas uma pista é o seu

anúncio, pelo qual aceitou perecer124 , ou seja, o seu anúncio final indica a sua

"ética" que se dá enquanto filosofia experimentada na própria vida, no próprio

corpo, é uma ´"etica" de quem testa na própria carne suas verdades, de quem

ousa assim "viver perigosamente, para colher da vida maior fecundidade"125. É

portanto, viver não conforme as velhas tábuas, mas criar novas, as suas,

experimentá-las correndo o risco de não saber, de não ter certeza, de agir sem

fiador, sem alguém que valida "a priori", sem obedecer a uma "verdade alheia",

que não a sua verdade conquista e gravada com o próprio sangue.

Nas leituras "místicas" de Nietzsche, essa ética será a daquele que

consegue ouvir a voz de seu "coração", o grito de sua alma, o mais profundo apelo

por ser aquilo que é, o que exige a travessia pelo deserto da solidão, daquele que

chega a cidade e encontra as portas fechadas, e ainda, lhe roubam seus animais,

o deixando sem montaria e comida126.

Nietzsche ainda escreverá em cartas, que um dos motivos de abandonar

sua cátedra na Basiléia, não foi só o seu precário estado de saúde, mas também a

necessidade de ouvir mais a sua voz, e menos a voz dos outros, precisava sair do

ambiente acadêmico, muito preso às reproduções do discurso e das "verdades"

alheias, para ouvir e escrever o que lhe ditava sua própria voz que só balbuciava e

pedia liberdade:

Apenas meus olhos puseram fim à bibliofagia, leia-se “filologia”: estava

124 “amo aqueles que anunciam o além-do-homem, e perecem pelo seu anúncio”. Cf. NIETZSCHE,
Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003, s/p.

125 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Gaia ciência. Trad. Heloisa da Graça Burati. São Paulo:
Rideel, 2005, s/p.

126 Cf. Nietzsche em Humano demasiado humano, seleção de aforismas contida em: NIETZSCHE,
Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho; posfácio de Antônio
Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, s/p.
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salvo dos livros, nada mais li durante anos – o maior benefício que me
concedi! – Aquele Eu mais ao fundo, quase enterrado, quase emudecido
sob a constante imposição de ouvir outros Eus (- isto significa ler!),
despertou lentamente, tímida e hesitantemente – mas enfim voltou a
falar. Nunca fui tão feliz comigo mesmo como nas épocas mais doentias
e dolorosas de minha vida: basta olhar Aurora, ou “O andarilho e sua
sombra”, para compreender o que foi esse “retorno a mim”: uma
suprema espécie de cura!...(Cf. SAFRANSKI, 2005, p. 75-76).

Certamente, com Nietzsche se está a falar de uma "ética" de espíritos

livres, que conseguem impor a si mesmos sua lei, dobrando as forças a seu favor,

como ultrapassamento do "homem", acostumado a ser levado como "rebanho"

pelas verdades dos outros. Os acusadores, nunca satisfeitos, irão imputar ao

Nietzsche a condição de ter uma "ética individualista", o que é outra fraude

leviana. Nietzsche é um crítico do individualismo burguês, que é assentado numa

moral de rebanho, também critica o "liberalismo", o que não deixa de ser um

niilismo, tal como a voracidade "consumista" hoje o é, pois nunca satisfeita busca

uma identidade pelas "coisas", é nesse sentido que o "rebanho" burguês se curva

perante outros "ideais", seu individualismo é um deles127, a crença na autonomia

da vontade, nos negócios, nos contratos. A "ética" nietzscheana não está aí para

ser comprada, tal como um artigo de fé, não é "ética da libertação" com

rudimentos de religião, não é catecismo e conversão de ninguém, muito menos

"cadeias" velhas com tintas novas.

A ética nietzscheana exige que seja experimentada, testada na sua

própria carne, exige um engajamento trágico, o lançar de dinamites requer

comprometimento com o que se lança, responsabilidade com o agir, num esforço

de alteridade radical, que não quer discípulos, mas companheiros. Uma ética e

127 Às vezes, o valor de uma causa se mede não pelo que se alcança com ela, mas pelo que é
preciso pagar por ela, pelo que ela nos custa. Eis aqui um exemplo disso. As instituições liberais
deixam de ser liberais, tão logo sejam estabelecidas: em seguida, nada é mais sistematicamente
nefasto para a liberdade do que as instituições liberais. Sabe-se muito bem o que elas trazem
consigo: minam a vontade de poder, erigem como sistema moral o nivelamento dos cumes e da
escória da sociedade, tornam tudo mesquinho, covarde e estróina – nelas é sempre o animal
gregário que triunfa. Liberalismo: claramente, isto significa animalização gregária...”, Cf., p. 153,
retirado de o “Crepúsculo dos Ídolos”, divagações de um intempestivo, 38. Cf. NIETZSCHE,
Friedrich Wilhelm. Escritos sobre Política, as ideologias e o aristocratismo. (Org.) e Trad. Noéli
Correia de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2007.
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alteridade que resultam da contundência do agir, e de sua força de contágio128.

Não se trata de uma ética dada "aprioristicamente" e nem de uma alteridade

"como reconhecimento do outro", sem antes, uma alteridade de si, que exige o

colocar-se na ação, o teste de fogo, que não pode ter medo de se queimar

(Nietzsche a propósito fala que não se pode ter medo de se queimar em sua

própria chama129, ou seja, não temer a sua destruição nesse agir, a sua

autocrítica, crítica dentro da crítica). Os inquisidores prontos a defender sua "fé",

acusarão a ação descrita como "voluntarismo", "espontaneísmo", e até como

"idealismo", afinal, fugiu aos padrões costumeiros, ou melhor, ousou contrariar a

"tradição". Pois, é como contestação da tradição que se dá essa "ética"

nietzcheana, derrubando os ídolos, os "ideais", abalando a fé neles, ousando

profanar o lugar sagrado, o altar em que se concebeu as verdades para o

"homem", esse "animal de rebanho", cuja longa história de domínio dá se o nome

de "tradição".

O engajamento nietzscheano é trágico porque enfrenta uma onda de

costumes, amparados por valores morais, culturais, incutidos "desde sempre", é

uma luta quase impossível como é a advocacia nessa causa. Afinal os adversários

têm sempre uma "ética", um paradigma, um "partido", um "ídolo", para definir o

que é certo e errado, e senão fosse o bastante, ainda são a maioria. Nietzsche

sabia disso, e uma "ética" ao seu modo, só pode ser o empenho que poucos

conseguirão e na adversidade. Não se trata de "voluntarismo", mas um

comprometimento visceral, na própria carne com a ação, é o comprometimento

daquele que se implica na sua tarefa, o que é diferente do comprometimento dos

"partidários", que agem em nome do "partido", com o respaldo dos outros, e da

128 A “ética” nietzscheana sinaliza diretamente para uma política trágica. “Uma política que deve
inaugurar seus companheiros (criá-los) e a si mesma, cujo poder está na contundência da ação e
numa sedução onde o poder engajador fundamental não é a sua ‘verdade’ mas seu poder mágico
de envolvimento”, Cf. ESCOBAR, Carlos Henrique, Nietzsche... (dos “companheiros”). Rio de
Janeiro: 7Letras, 2000, p. 379.
129 “Como se renovar sem antes se tornar cinzas?” Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim
Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.
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deliberação130.

A acusação de "voluntarismo" e "espontaneísmo" é tentativa leviana de

imputar a essa "ética" nietzscheana algum conteúdo de "desresponsabilidade",

quando se trata de um máximo de responsabilidade, porque não se age em nome

de ninguém, a não ser daquilo que traçou para si mesmo, com o custo trágico da

própria vida, e todos os que se engajam desse modo, agem como companheiros e

não "discípulos" e seguidores de "partido", ou "seita", pois agem na condição de

estarem seguindo a si mesmos131. Importante trazer o substantivo "seita" próximo

ao de "partido", porque não só se assemelham enquanto práticas sectárias,

segregadoras, mas, também se trata de rechaçar a idéia de um terrorismo

nietzscheano, de confundir essa ação trágica com a dos "fundamentalismos",

portanto, antecipando possíveis outras acusações levianas. Desse modo, não é

porque não se segue "projeto" ou "receita", que uma ação nietzscheana, nos

termos apontados, seria "espontânea" e "idealista" ou de "rebeldes sem causa", é

antes resultado de um diagnóstico do presente, por isso, não "espontâneo",

constatação da falência dos "a priores", e do próprio "partido", é ação que se dá

sem fiadores, sem a crença nos "ideais" dos outros, e sem querer converter

ninguém a essa "idéia". Se outros trabalharão juntos, é pela força de contágio e da

virulência desse agir, cuja afirmação requer criatividade, para confundir os códigos

do poder132.

O engajamento não é gratuito, não é espontâneo, não se esconde atrás

de "slogans", de "partido" e a ação não é "voluntária" é estratégica. É assim, que o

pensamento de Nietzsche talvez traga uma "ética", não escrita, não pronta, uma

130 “O pensamento quer a sua plenitude – a ação política quer sua contundência...O acaso
restituído – a política nas raízes...”, p. 74. “A ação sem modelos, sem identidades, sem pai, sem
instituições ou regras...”, Cf., p. 83. Escobar, Carlos Henrique de. O gato à deriva da Razão. In: Por
que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.

131 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

132 “Ao nível do que ele escreve e do que ele pensa, Nietzsche procura uma tentativa de
decodificação, não no sentido de uma decodificação relativa que consistiria em decifrar os códigos
antigos, presentes ou futuros, porém uma decodificação absoluta – fazer passar algo que não seja
codificável – confundir todos os códigos”, p. 11. Cf. DELEUZE, Gilles. O pensamento nômade. In:
Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.
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"ética" a ser obtida por quem tiver condições de fazê-lo, e dessa "ética" abre-se

uma política trágica nietzscheana133. Aos acusadores cabe a sugestão de ouvir

mais a sua voz, e menos a dos outros.

Por que ler Nietzsche no Direito?

Tenho que confessar que por muito tempo não tive resposta a essa

pergunta ardilosa, pois feita por aqueles que no âmbito da pesquisa acadêmica

estão de tal modo reféns dos "padrões", da metodologia de pesquisa que se dá

por recortes, secções, que sempre essa pergunta me pareceu uma armadilha. Um

modo de voltar a metodologia do "recorte" como uma acusação da ausência total

de critério, de ponto de partida e de chegada, ou pior, uma acusação de que

Nietzsche, por toda a longa carta de imputações já lida, é um autor sem qualquer

serventia para uma pesquisa acadêmica no campo do Direito.

Assim, confessar que não tinha respostas até as vésperas dessa redação

é produzir provas contra si mesmo, e prejudicar o empreendimento de defesa

desse Nietzsche réu. Pois então, o que será que irão pensar esses acusadores, se

for ainda mais sincero, levando a virtude da "probidade" ao seu mais alto grau134,

e disser que até agora não tenho respostas e certamente, duvido se um dia as

terei. Se minha situação já estava complicada perante os acusadores da "razão

acadêmica", agora que desandou mesmo, assim, como trabalhar como advogado

de Nietzsche nessa causa, dos "estelionatos" cometidos contra ele, sendo que

não levarão "fé" em meus argumentos, não só porque não sou advogado, mas

também porque não sou ainda nem bacharel em direito, e dependo que esse

trabalho seja aprovado para me diplomar. Dessa forma, que esperanças ter na

aprovação de um trabalho que não tem ponto de partida e de chegada na "razão

133 Cf. MANTAU, Leandro Nascimento Mantau. Nietzsche e a Política Trágica, ou como chegar a
ser aquilo que se é! In: Raízes Jurídicas, revista do curso de direito da Universidade Positivo, v.4.
Curitiba: Universidade Positivo, 2008, p. 485-503.
134 Sobre a virtude da “probidade” em Nietzsche e sua relevância. Cf. GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo.
Labirintos da alma: Nietzsche e a auto-supressão da moral. Campinas, SP: Editora da UNICAMP,
1997, s/p.
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acadêmica", não tem "tema", não tem "recorte" epistemológico, "não tem

pertinência jurídica", pois se trata de uma monografia de conclusão de curso de

Direito e não de filosofia, com o "f" minúsculo, um saber menor na lógica do

“compartimento universitário”, ainda mais com Nietzsche, esse "louco" que "não

fala nada com nada". Ainda se fosse Filosofia do Direito, mas nem isso! Esse é o

meu vaticínio sobre o que dirão os acusadores, felizes por achar uma condenação

fácil a esse trabalho, dentro da sua "razão acadêmica". Mas, antes da

condenação, como "mais um onamismo intelectual", permitam-me as últimas

palavras, direi que não se trata mesmo de um trabalho de "fé", nem nas minhas

argumentações, nem sobre o que trouxe a respeito de Nietzsche, é antes um

diálogo de subjetividade, enquanto tirocínio jurídico para além do objetivismo do

"recorte" acadêmico. Assim, o ponto de partida é o réu, Nietzsche, acusado de

muitos crimes e que paga uma pena perpétua, resultado de "estelionatos"

cometidos contra ele, é o que se está a sustentar. O trabalho começa na defesa

de alguém, não de um pedaço, não de um "recorte" na razão acadêmica. Eu

estudo nessa faculdade e espero me diplomar nela, para operar o direito e não

para ser "médico legista", não fiz recorte algum, pois esse seria um "corte" no réu,

um crime de lesão corporal, o que para um leigo na arte médica poderia causar a

mutilação do réu, levando-o a óbito, nesse caso, se está a falar da filosofia de

Nietzsche. Não pretendo matá-lo de novo. E nem agir tão criminosamente como

os "estelionatários" que durante anos operaram "recortes" arbitrários em sua

filosofia, mesmo que em nome da "razão acadêmica". Se assim fosse, o trabalho

já começaria errado, já estaria dando motivos para ter minha oab cassada, antes

mesmo de consegui-la, afinal, estaria sendo "antiético" em meu ofício de

advogado de Nietzsche, e poderia também ser acusado de profanar o seu

cadáver, como "necrófilo" que em nome "da razão" acadêmica", essa pretensa

"medicina legal", operaria um "recorte" em sua filosofia que é cauterizada em sua

própria carne. Pois, o pensamento de Nietzsche está nos seus ossos, no seu

sangue, no seu corpo, é visceral. Não se trata de fazer "onamismo intelectual",

violar "cadáver" nenhum, ou construir um novo "altar". O trabalho de advogar

Nietzsche começa primeiro por confissões de falta de saber, não só o jurídico, de
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uma faculdade ainda não concluída, mas as dificuldades de conhecer o próprio

réu, já que não conheço a língua em que Nietzsche escrevia, o alemão, e também

não leio em inglês ou francês, por enquanto, para consultar as publicações

internacionais a seu respeito, sobretudo, a "Nietzsche-Studien"135, o que torna o

ofício mais complicado, porque se a longa cartas de acusações a Nietzsche é

pródiga, os elementos para contestá-las são sempre limitados, e passam

necessariamente pelas confissões de limitação do próprio defensor, enquanto que,

os acusadores se julgam sempre bastante preparados, e apoiados em argumentos

reiterados. Mais uma vez, se "produz provas contra si mesmo", o que num

processo desses pode ser fatal, quando quem acusa está a espreita aguardando

que se dê motivo para condenar. Agindo assim, acabo complicando a situação,

abalo a "fé" nas minhas defesas, prejudico o réu, podendo gerar a perda da causa.

Mas, seria esconder ou dissimular os fatos confessados a própria condenação do

réu, a morte do seu pensamento, é disso que se trata. É um ato de "probidade"136,

que mantém o pensamento de Nietzsche defensável, pois exige outro tipo de

responsabilidade, que não a contratual, mas uma que se dá sobre a minha própria

vida.

Portanto, não é apenas uma "reabertura de inquérito" sobre Nietzsche, é

também um colocar-se em julgamento, na frente dos "animais chicoteadores",

como companheiro, numa luta que exige um custo trágico, partilhando de uma

mesma sentença: A condenação do seu pensamento como inútil ao direito, é

também a minha reprovação acadêmica. Afinal, ou se "vive perigosamente para

colher maior fecundidade da vida" e se desafia o "establishment", ou se faz a

135 Notória publicação internacional sobre Nietzsche, fundada em 1972 por Wolfgang Müller-Lauter,
com artigos nas versões em inglês, alemão, e francês. Müller-Lauter foi também coordenador do
Arquivo Nietzsche, onde está o espólio intelectual do filósofo. Cf. prefácio de Scarlett Marton,
Professora da USP, para A doutrina da vontade de poder em Nietzsche, obra de Müller-Lauter,
tradução de Oswaldo Giacóia Jr.

136 Para os “espíritos livres, muito livres”, termos como probidade intelectual, virtude, auto-
supressão da moral, não fazem mais sentido senão como “ironia”, como “fórmulas” de se tornar
ainda inteligíveis para aqueles que se mantêm prisioneiros dos preceitos morais...termos como
virtude, dever, probidade, não podem mais ser senão máscaras, que ela não pode dispensar para
a realização de sua tarefa, para a formulação de seu problema: precisamente o de revelar o ideal
moral da vontade de verdade como um problema. Cf. GIACÓIA JÚNIOR, Oswaldo. Labirintos da
alma: Nietzsche e a auto-supressão da moral. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1997, p. 144-
145.
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opção pelos arautos da "razão acadêmica" que seduzem o "rebanho", nos dois

casos há um preço a pagar, escolhi o mais difícil.

Ama o perigo. Que haverá de mais difícil? É isto que eu quero. Qual o
caminho a seguir? O que sobe, o mais escarpado. Este é o que eu tomo;
segue-me! (KAZANTZÁKIS, s/ano, p. 45, fragmento 12).

A Vontade que interroga o Poder

Optar pela pergunta e não por um "tema", é entender que na questão

reside a potência que pode dinamitar as pretensões dos "médicos legistas"

sempre dispostos a encontrar um "corte" adequado aos seus estudos. Ora,

academicamente, e filosoficamemte, o tema deveria ser sempre a pergunta, e

quem discorda, que tente provar o contrário. Este trabalho é todo ele "pergunta",

sem resposta, exercício de questionamento militante como argumentação jurídica.

As defesas apresentadas são também outras perguntas, cuja estratégia se baseia

no retorno da potência da questão aos acusadores, que por serem muito crentes

em suas "certezas" não tem nenhuma ou pouca "fé" nas defesas apresentadas137.

Portanto, trata-se de devolver a questão com potência multiplicada em direção às

estruturas desses edifícios de "certezas", e fazê-las vir abaixo "num movimento

escorpiano de auto-aniquilação"138. Não se trata de querer "reinventar a roda", de

"ensinar como se deve proceder", ou de se fazer "tese de doutorado", não se trata

137 "cuidado, eu sou um forte e vigoroso vento, tomai cuidado ao cuspir contra o vento", Cf.
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

138“Explorar a fundo seus meandros, alcance e implicações mostra-se como requisito indispensável
para podermos compreender o sentido de sua filosofia. A reviravolta da noção de sujeito requer um
trabalho paciente e meticuloso de ruminação voltado ao repasse crítico dos caminhos trilhados
para estabelecê-la, à penetração audaciosa em seus mais recônditos domínios e à exploração dos
limites insertos em seus referenciais constitutivos. Numa atividade subterrânea lenta mas vigorosa,
o filósofo alemão vai instalando explosivos nas rachaduras do solo subjetivo, submetendo-o a um
movimento escorpiano, de auto-aniquilação. Contudo, para que a explosão alcance proporções
radicais, faz-se necessário enlaçar os cartuchos da dinamite destruidora com o estopim feito de
material genealógico. É atuando nessas duas frentes que Nietzsche pretende desencadear a
catástrofe do sujeito, entendida como ponto alto de inflexão do pensamento metafísico tradicional e
abertura de novos horizontes filosóficos. Cf. ONATE, Alberto Marcos. O crepúsculo do sujeito em
Nietzsche ou como abrir-se ao filosofar sem metafísica. São Paulo: Discurso Editorial, 2000, p. 18.
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de catecismo, mas de uma contestação a ele, do modo como as coisas sempre

foram feitas, metodologicamente, sem escrever uma tese sobre. Não é apanhado

de perguntas com respostas, e nem se quer provar uma tese, é o desafio de fazer

algo diferente na graduação, de correr o risco, deixando de lado as reproduções

doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais, e os compilados de fichas de leituras,

esses catecismos que são valorados "academicamente" como trabalhos de

monografia. Aqueles que estão acostumados a seguir a cartilha da "tradição", e

dos manuais, ouvindo mais a voz dos outros que a de si mesmos, certamente, irão

imputar a este meu trabalho a condição de "tese", ou de petulância ou arrogância

de quem almeja uma tese. Ora, o que fiz e estou fazendo agora é ouvir um pouco

a minha própria voz, advogando Nietzsche dialogando-o com a minha

subjetividade, sem a pretensão de concluir, de responder as perguntas, de

"reinventar a roda", ou promover a beatificação dele, lustrando as suas botas, pois

se fizesse isso, estaria mais próximo do catecismo das "reproduções" acadêmicas,

esses sim, "onamismos intelectuais", do "gozo sem prazer", obras de estudantes

"fiéis escudeiros" de professor! Certamente, se tivessem lido Nietzsche teriam

visto, "a maior homenagem que um estudante pode fazer a seu professor é a de

roubar dele a sua coroa! Ouvi mais a sua própria voz!”139. Nietzsche irritou-se uma

vez com aqueles que chamou de "filisteu" na academia, eram gente que apenas

reproduzia o que os outros já tinham escrito, quando não muito, imiscuídos numa

lógica corporativista e clientelista, buscavam algum benefício com esse servilismo

acadêmico. Nietzsche abandona a sua cátedra e vai viver como andarilho, a sua

filosofia será um "método de revolta"140, pois se esforçará por trazer aos seus

aforismas a potência de uma máquina de guerra, para interrogar o Poder, visto de

modo múltiplo, difuso, o que exige para um melhor desempenho dessa "máquina",

o ataque na estratégia perspectivista. Foucault escreve na Microfísica do Poder,

que Nietzsche foi filósofo que pensou o poder, sem enredá-lo numa teoria do

139 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

140 Cf. CAMUS, Albert. O homem revoltado. Trad. Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record,
1999.
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poder141.

Nietzsche é um crítico do Poder, nas suas mais variadas manifestações,

incluindo o próprio Direito, e a faculdade em que este trabalho é apresentado,

afinal são campos de exercício de poderes, está aí toda a "pertinência jurídica"

buscada pelos farejadores de "heresias" diante do "altar" acadêmico. O trabalho

poderia concluir por isso, mas não é conclusivo, há muito mais a falar. Nietzsche

desenvolve uma filosofia que trabalha com o jogo de forças, de intensidades, de

energias142, se trata de uma filosofia da vontade de poder. A potência está o

tempo todo em jogo, em luta, em combinações, sempre provisórias, tal como no

âion heraclitiano, é constante movimento, devir. Essa vontade atravessa os

corpos, e os constituem, do início ao fim da vida, tudo é vontade de poder, no seu

grau mais alto ou mais baixo, segundo Deleuze, nas conclusões do colóquio de

Royaumont “Nietzsche” sobre a vontade de poder ou de potência, a variar pelas

traduções, dizia que:

Se tudo é máscara, se tudo é interpretação avaliação, o que é que há
em última instância, já que não há coisas a interpretar nem avaliar,
coisas a mascarar? Em última instância não há nada, salvo a vontade de
potência, que é potência de metamorfose, potência de modelar as
máscaras, potência de interpretar e de avaliar...É preciso entender
“vontade de potência”. Não se trata de um querer-viver, pois como o que
é vida poderia querer viver? Não se trata de um desejo de dominar, pois,
como o que é dominante poderia desejar dominar? Zaratustra diz
“Desejo dominar, porém quem quereria chamar isto um desejo?” A
vontade de potência não é então uma vontade que quer a potência ou
que deseja dominar. Uma tal interpretação, com efeito, teria dois
inconvenientes. Se a vontade de potência significava querer a potência,
ela dependeria evidentemente dos valores estabelecidos, honras,
dinheiro, poder social, visto que estes valores determinam a atribuição e
o reconhecimento da potência como objeto de desejo e de vontade. E
esta potência que a vontade quereria, ela não a obteria senão se
lançando numa luta ou num combate. Bem mais, perguntemos: quem
quer a potência, desta maneira? quem deseja dominar? Precisamente
os que Nietzsche chama de escravos, de fracos. Querer a potência, é a
imagem que os impotentes se fazem da vontade de potência, Nietzsche
sempre viu na luta, no combate, um meio de seleção, porém que
funcionava ao contrário, e que vinha em benefício dos escravos e dos

141 Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1979.
142 O instinto é força, vontade, atividade; e pode-se aumentar essa lista de sinônimos da
terminologia nietzscheana acrescentando potência, energia, intensidade...Cf. MACHADO, Roberto.
Nietzsche e a Verdade. 2.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1985, p. 102-103.
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rebanhos. Entre as maiores palavras de Nietzsche, encontra-se: “tem-se
sempre de defender os fortes contra os fracos”. Sem dúvida, no desejo
de dominar, na imagem que os impotentes se fazem da vontade de
potência, encontra-se, ainda, uma vontade de potência: porém no mais
baixo grau. A vontade de potência no seu grau mais alto, sob a forma
intensa ou intensiva, não consiste em cobiçar nem mesmo em tomar,
porém a dar e a criar. (DELEUZE, s/ano, p. 21-22).

Há que se afastar logo a leitura "metafísica" dessa vontade de poder de

matiz heideggeriano, pois não se trata de princípio, de fundamento de nada, o que

seria estancar o movimento e colocá-lo numa garrafa, essa é a tarefa dos

"místicos" a querer apreender o "demônio numa garrafa", a vontade de poder não

é maquinação diabólica e muito menos saída "metafísica", é movimento. Por isso,

Deleuze afirmar que os aforismas de Nietzsche também são essa vontade de

poder, "cuja potência dependerá das forças que atuarão sobre eles para agenciá-

los"143. É no agenciamento dessas forças que se mobiliza a "máquina de

guerra"144 e a sua "artilharia" contra as colunas do "templo da faculdade de direito"

para ver o que sobra dela. Mas, antes que me acusem de criminoso, ao me

apresentar com esse Nietzsche145, uma arma perigosa, sem ter o porte dela, é

preciso que se diga que se trata apenas de uma metáfora, pois o prédio da

faculdade de direito lembra o "paternon" grego. Contudo, não é sem sentido do

ponto de vista nietzscheano, já que a virulência de sua filosofia da vontade de

poder é trabalhar por ataques nos fundamentos, dinamitando-os. A estratégia não

pode ser outra que não o questionamento militante que interroga o Poder,

143 Cf. DELEUZE, Gilles. O pensamento nômade. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR,
Carlos Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano.

144 Os nômades inventaram uma máquina de guerra contra o aparelho de Estado. Nunca a história
compreendeu o nomadismo, nunca o livro compreendeu o fora. Ao longo de uma grande história, o
Estado foi o modelo do livro e do pensamento: o logos, o filósofo-rei, a transcendência da Idéia, a
interioridade do conceito, a república dos espíritos, o tribunal da razão, os funcionários do
pensamento. Cf. DELEUZE, Gilles. Mil Platôs..., vol.1, rizoma. Trad. Aurélio Guerra Neto. Rio de
Janeiro: Ed. 34, 1995, p. 35.

145 De que modo entendo o filósofo, como um terrível corpo explosivo diante do qual tudo corre
perigo, de que modo tanto distancio meu conceito de filósofo de um conceito que inclui até um
Kant, para não falar dos ruminantes acadêmicos e outros professores de filosofia. Cf. NIETZSCHE,
Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.70-71.
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combatendo os poderes variados que o sustentam. O Direito serve ao poder, com

sua rede de mitos, sujeito de direito, legalidade, lei, ordem, constituição, o cidadão

e o criminoso, entre outros, a linguagem jurídica é pródiga em mitos, como toda

linguagem, mas, sobretudo, a que serve ao direito, pois serve ao poder. Além

disso, o Direito é espaço em que há choques de forças, pois em tudo há vontade

de poder, o que indica que essas forças podem ser agenciadas, talvez, algum

sentido outro ainda pode ser buscado nessa "razão" instrumentalizada que é o

Direito, esse "produto do esclarecimento". O Direito é espaço privilegiado do

Poder, onde ele tem sua própria corte, os Tribunais, que também dizem o que é o

direito dos outros, e evidentemente, também condenam e julgam a periculosidade

ou não dos acusados. A faculdade de direito é responsável por formar

administradores da justiça, e os que a representarão, falando em nome dela,

jurando dizer a "verdade" com "honestidade", de modo "ético", pelos outros e para

os outros, em nome da "sociedade". A essa altura, os engenheiros de paradigmas,

"transmodernos"146 ou não, mas defensores da "práxis", talvez, destilem alguma

acusação do tipo, a de que este trabalho sobre Nietzsche e Direito não tem a ver

com nada, e que também não serve a "sociedade", que só é útil o trabalho que

serve a "sociedade", que resolve um "problema dela", "concreto". Ora, do "altar"

acadêmico, esses acusadores ligeiros falam de "sociedade", "problemas dela"

"cidadania", "democracia", o "concreto", quando nesse "altar" de mármore quem

estuda é uma elite, que teve o mérito de ser aprovada no concurso vestibular, é de

uma elite proprietária que se trata muitas vezes, filha da burguesia, da classe

média "alta", de um grupo de privilegiados que se autodenominam os "bons", os

"justos" a defender os "excluídos". É gente que advoga a "práxis", mas que não

sabe o que é labor braçal, certamente, porque tem algum legítimo membro dos

"excluídos" a fazer os serviços de casa. Isto porque, é provável que exista mais

146 A referência é Dussel que trabalha dentro da perspectiva da “factibilidade” e do “paradigma da
vida concreta”. Todavia, cabe esclarecer que o movimento de crítica aos “transmodernos” é a
defesa de Nietzsche que é apontado por Dussel como “irracionalista”, p. 346, e filósofo da
“burocratização nazi-fascista”, p.354, ambas imputações presentes na sua obra Ética da
libertação. E ainda, que essa crítica não ignora que aqueles que têm Nietzsche como “nefelibata”,
talvez, sejam também os “engravatados”, ou “almofadinhas”, que são o estereótipo do estudante
de direito que não consegue enxergar para além dos códigos. Assim, Nietzsche não é
devidamente lido e interpretado nem pelos ditos “progressistas” (transmodernos ou não) e muito
menos, pelos mais “tradicionais”, dentro do direito.
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"ideal" do que concreto nas formulações socialmente "corretas" daqueles que

falam pelos excluídos147, e talvez aí se descubra mais "inutilidade" em seus

trabalhos do que a pretensa "utilidade" que advogam, mais conteúdo de embuste

que verossimilhança, mais os problemas inferidos sobre a realidade, que

conhecimento e vivência dela. Assim, a academia é uma longa história desses

"sofistas da sociedade", gente que no afã de falar pelos outros, faz da "sociedade"

um conceito reificado ao seu discurso, apropriado para seduzir e convencer de

que são mais verdadeiros que os outros, ou que fazem o "bem", são "solidários"

com a dor alheia. Seria interessante um dia perguntar ao excluído o que ele acha

e o que entende desse discurso, afinal, a língua do direito é ferramenta de poder,

e as vezes pouco inteligível, e bom que o seja, senão todo mundo entenderia a lei

e falaria por si mesmos, não precisaria mais de advogados, e talvez nessa

constatação tenha mais verdade do que piada.

A faculdade tem a aparência de um "templo", cujas paredes são

impermeáveis ao excluído de que falam esses filhos da elite, do "ensino

particular", ou seriam os "comunistas de tênis importado". O excluído, oprimido,

proletário, lúmpemproletário, no mais das vezes, só entra na academia pelo

discurso alheio, por uma leitura que fazem e que a julgam "ideal", ou, sobre os

"problemas deles", preocupada com eles. Ora, com isso também sou, estudei

minha vida toda em escolas públicas da periferia de Curitiba, e diferente dos

"comunistas de tênis importado", aprendi na própria pele o que é o "labor braçal",

assim como os meus pais, por isso, não falo pelos outros, a não ser por mim e

meus companheiros de jornada, não tenho a cartilha da "práxis" comigo, e nem

147 Na Microfísica do Poder, há o diálogo de Foucault e Deleuze intitulado: “os intelectuais e o
poder”, nele, ambos desenvolvem o tema de que o intelectual se acostumou a falar pelos outros,
quando essa “alteridade” esse “outro” não é ouvido, nem fala por si, só é falado “por” alguém,
apanhado no discurso de uma “representação”. É importante fazer essa referência porque a
academia é o lugar por excelência desse tipo de discurso, “por alguém”, ainda mais quando as
atividades de extensão são negligenciadas, aí sequer se conversa com esse “outro”. “Para nós, o
intelectual teórico deixou de ser um sujeito, uma consciência representante ou representativa.
Aqueles que agem e lutam deixaram de ser representados, seja por um partido ou um sindicato
que se arrogaria o direito de ser a consciência deles. Quem fala e age? Sempre uma
multiplicidade, mesmo que seja na pessoa que fala ou age. Nós somos todos pequenos grupos.
Não existe mais representação, só existe ação: ação de teoria, ação de prática em relações de
revezamento ou em rede”. Cf. DELEUZE, Gilles. Os intelectuais e o Poder. In: FOUCAULT,
Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
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quero vender uma a ninguém, mesmo que sob o rótulo da "utilidade". Pois vivo

para além dos muros da faculdade, na periferia, vivo na contradição social,

mergulhado na "práxis" que experimento na própria carne sem circunlóquios que

massageiam a língua e o ego desses "representantes do povo". Cabe portanto,

implodir148 a "fé" desses "comunistas de tênis importado", "partidários" ou de

novos paradigmas, ou "estelionatários" do velho Marx, talvez aí esteja toda a

utilidade desse trabalho, fora a "pertinência jurídica" já citada, mas, o seu valor

social, residindo no empenho nietzscheano de derrubar no chão o "doce" dessas

crianças "ricas", e de dissipar os seus castelos de areia. E muitos "ídolos" têm

seus castelos, suas "confrarias", sempre a parte da "sociedade", mesmo quando

se dizem ponte para elas, é preciso explodir essas várias paredes, é o trabalho de

um incendiário, a faculdade pública ainda está muito distante da sociedade que a

sustenta. Quem sabe, colocar a "vontade" para interrogar o Poder seja um ato de

preocupação social.

Crítica da Modernidade, ou o Direito como produto do esclarecimento

Não só o Direito, mas também a sua linguagem codificada, seus mitos,

ficções, seus "ídolos", tudo produto do esclarecimento. O Direito foi uma ótima

maquinaria inventada para coagir populações, legitimar Estados, governos, e

assegurar Poder. O Direito é instrumento de domínio e daqueles que anseiam por

mais poder, também uma ferramenta de conquista. Quem controla a justiça diz o

que é o direito, a lei149, interpreta segundo os seus desígnios, ou quiçá, de seu

"time". Como toda "boa" invenção Moderna, o Direito como produto do

"esclarecimento", garantidor de direitos humanos-fundamentais e as liberdades

individuais das "luzes", também pode legitimar a barbárie, a justiça é cega, mas os

148 Desde que uma teoria penetra em determinado ponto, ela se choca com a impossibilidade de
ter a menor conseqüência prática sem que se produza uma explosão, se necessário em um ponto
totalmente diferente. Cf. DELEUZE, Gilles. Ibidem.

149Importante compreender esse direito do paradigma da Modernidade inscrito na lógica do
absolutismo jurídico, em que a lei é a única fonte do direito, excluindo todas as outras. Segundo
definição de Paulo Grossi, “O que é o Direito?”, p. 1 a 34. In: Primeira lição sobre direito. Trad.
Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
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seus astuciosos "representantes" não o são. O Estado nazista adotava

estratagemas jurídicos tal como estado de exceção, com o fim de suspender os

"direitos e as garantias individuais" dos judeus, e legitimar o genocídio150. Tal

como todas as "boas" coisas inventadas, "acaba por suprimir a si mesma"151.

Quanto ao estado de exceção, a propósito da obra de Giorgio Agamben,

ex-aluno de Heidegger, apresentado a este na época por Hannah Arendt, e

Professor de Estética em Veneza, que escreve desse lugar de fala e trata de

temas pertinentes ao Direito Constitucional, como o poder constituinte, e estado

de exceção. O que demonstra que a Estética não é o lugar do "idealismo" como

sempre tem alguém para acusar, e também, que pela estética se consegue

intensificar o debate da política e do poder. Agamben não só porque está na

moda, mas por ser pensador que atua na arte, literalmente, já foi ator de cinema

no filme de Paolo Pasolini O Evangelho Segundo São Mateus, 1964, mas não

apenas por isso, pelo fato de trabalhar com a Estética, certamente conhece

Nietzsche, ainda mais, porque é possível apontar leituras dele nos seus mestres já

citados, Agamben também interage em suas obras com o pensamento de

Foucault, e por isso, será oportunamente convocado a testemunhar nesse

trabalho em defesa de Nietzsche.

É preciso apontar para a crítica a "legitimidade" que investe o Direito das

"luzes", pois só é "bom" para os "esclarecidos", quando serve mais para otimizar a

administração da "justiça" deles. O estado de exceção, na visão de Agamben,

"não é privilégio das tradições antidemocráticas"152, pois para ele "o estado de

exceção também está presente na democracia".

150 Cabe a referência à obra de STEINER, Jean-François. Treblinka. Trad. Christiano Monteiro
Oiticica. Prefácio de Simone de Beauvoir. São Paulo: Nova Fronteira, 1978. Trata-se de relato
sobre “treblinka” que foi um dos maiores campos de concentração nazista, o autor vai reconstituir a
narrativa pelo testemunho dos sobreviventes, e contar a surpreendente história de resistência no
limiar da tragédia. Sem “idealismo”, talvez Foucault tenha acertado quando disse na sua
Microfísica que “onde há poder há resistência”.

151 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, s/p.

152 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Trad. Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2004, p. 30.
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Desse modo, a presença da exceção faz implodir a crença na democracia

como o sistema perfeito, e também, demonstra que o direito garantidor de

liberdades sabe fazer o contrário quando convém. E essa discussão não é sem

sentido quando se trata de Poder, Direito, Nietzsche, como demonstra Oswaldo

Giacóia Jr153:

Se a exceção é o dispositivo original graças ao qual o direito se refere à
vida (e aqui é conveniente atentar para o peso semântico e filosófico
tanto do dispositivo quanto de original), então a conseqüência inevitável
é que a violência se institui como fato jurídico primordial, e o direito não
pode mais figurar como o posto, como a negação ou a supressão da
violência, mas como a instituição, original e violenta, da transição e da
passagem da natureza à sociedade e à civilização, da zoe à bios, do
bicho homem ao zoon politikon. Ora, essa inscrição da violência no
coração do direito e da política constitui talvez o elemento fundamental
daquilo que, em Nietzsche, poderíamos reconhecer como uma filosofia
do direito, (Cf. GIACÓIA Jr, 2006, p.95).

Quiçá, ainda mais semelhanças entre Foucault, Agamben e Nietzsche

sejam descobertas quando se trata de criticar os poderes que investem o Direito

de sua "aura canônica". Quando "Deus morreu", os mais astuciosos, chamados

por Nietzsche de os "últimos homens", os niilistas, resolveram colocar o "bezerro

de ouro" no "altar" vazio, tratava-se de alçar a ordem do sagrado outros "ídolos",

nisso, os homens do "esclarecimento" foram muito competentes, agiram como

artífices da Modernidade, cujo Direito que conhecemos é um dos seus filhos. O pai

é a "razão" e a maternidade incerta, pois não se sabe quanto tempo demorou essa

gestação, porque não é de ontem que o homem busca "regular" a sua vida e a dos

outros. Para Nietzsche, a origem do Direito está na dívida moral, dívida que

poderia em certas condições, autorizar ao credor impingir ao devedor o seu

crédito, requerendo um naco de carne154, quando o Direito ao pagamento do

crédito, se investe como direito sobre a vida, sobre o corpo. Continuando esse

153 Mais sobre o diálogo de Agamben e Foucault em torno do pensamento de Nietzsche,
principalmente, no que toca a temática do poder, assinala: GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. O
discurso e o direito. In: FONSECA, Ricardo Marcelo. (Org.) Direito e discurso, discursos do
direito. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

154 A propósito Genealogia da Moral, página, muito provável que Nietzsche tenha sido influenciado
pela leitura que fez de Shakespeare em o "Mercador de Veneza", há uma cena que retrata esse
direito que Nietzsche problematiza, quando Shylock perante o tribunal requer um naco de carne,
por excisão do peito de Antônio, cobra uma dívida moral.
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debate, Agamben tratará do "homo sacer" que é a figura que representa a vida

nua, a qual pode ser morta que ninguém se importa155.

Nesse sentido, é uma tematização de uma leitura de Foucault, a qual

aproveita a filosofia da técnica de Heidegger, formulada por ele do debate com o

pensamento de Nietzsche, o que mais uma vez, demonstra a pertinência da leitura

de Nietzsche no Direito. A discussão no plano biopolítico, não envolve tão

somente o poder sobre o corpo como relatado da época do direito "arcaico" da

dívida, trata-se do debate mais atual, sobre um direito que pretende controlar a

vida em todos os seus âmbitos, poder-saber sobre a "população" como diria

Foucault, como também as modalidades de exercício na geração em laboratório,

as pesquisas sobre o genoma, as células-tronco, como também, o debate sobre o

início da vida, descarte dos embriões excedentes156, como também sobre o

término da vida, o direito à morte, como a eutanásia. Isso aponta para um Direito

oriundo do "esclarecimento" que salvo algumas adaptações, emendas,

reformulações, contém muito ainda do "arcaico" na sua origem e exercício.

A linguagem ou o Ocaso do Direito

A linguagem fornece elementos que sustentam as decisões,

encaminhamentos, julgamentos, é sempre um operar dos códigos, dos signos

linguísticos, como exercício de argumentação jurídica, campos de Poder. O Direito

se orgulha muito de sua linguagem, ela chega as vezes a ser tão canônica como

seus dogmas, afinal, os dogmas se sustentam também por linguagem. Existe

aquela história, "meia piada" e um pouco de verdade, que se o Direito fosse

escrito de modo popular, não haveria mais a necessidade de advogados, ou

operadores do direito, todos poderiam falar por si mesmos. Hoje existem os

juizados especiais, em que é permitido as "pessoas comuns" relatarem suas

demandas, e argüir suas pretensões sem a necessidade de advogado, é o

155 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer, o poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, s/p.

156 Segundo Projeto de Lei nº90/99 tramitando no Congresso Nacional, art. 9º, § 4º.
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princípio da celeridade, e do acesso à justiça, que são corolários de um Direito

que se quer mais democrático e avançado, contudo, para as causas de maior

monta, é imprescindível o advogado, não só porque exigiriam maior conhecimento

técnico, mas talvez porque se trata de proteger um campo de poder, garantidor de

direitos, mas também de honorários. Então estudamos para ser "operadores do

Direito", trabalhando com os seus conceitos.

A crítica nietzscheana vai demonstrar que a linguagem esconde uma

moral, a qual imputa um significado na relação lógica da gramática, além do

fetiche que a linguagem traz em termos de metafísica. Se tudo é interpretação,

não há fatos, toda explicação é perspectiva, a linguagem será a exteriorização da

potência dos dominantes. Desse modo, é preciso advogar a filosofia de Nietzsche

como genealogia de um estado de coisas, a crise da Modernidade e do

esclarecimento iluminista e a decadência de suas instituições, no que se deve

incluir o Direito. Para tanto, o princípio da interpretação deve ser o próprio

intérprete, aquele que se compromete “éticamente” com aquilo que critica. Assim,

cabe pensar “com” e “através” de Nietzsche, mobilizar a paródia, e o jogo de

intensidades que requer o engajamento na arte trágica, interrogando o Poder. O

método de interpretação, a partir de Nietzsche, anuncia Foucault no colóquio de

Royamount, dialogando Nietzsche, Marx e Freud, como nova hermenêutica para

operar a genealogia dos signos do Ocidente. Diante da crise da Modernidade e

suas instituições, a “morte de Deus”, entendida como a “morte do esclarecimento”

e crítica da razão iluminista, afirma Foucault:

Em Nietzsche está claro que a interpretação permanece sem
acabar...Se a interpretação não se pode nunca acabar, isto quer
simplesmente significar que não há nada a interpretar. Não há nada
absolutamente primário a interpretar, porque no fundo já tudo é
interpretação, cada símbolo é em si mesmo não a coisa que se oferece
á interpretação, mas a interpretação de outros símbolos...E é uma
relação mais de violência que de elucidação, a que se estabelece na
interpretação. De fato, a interpretação não aclara uma matéria que com
o fim de ser interpretada se oferece passivamente; ela necessita
apoderar-se, e violentamente, de uma interpretação que já está ali, que
deve trucidar, revolver e romper a golpes de martelo...Desta mesma
forma Nietzsche apodera-se das interpretações que são já prisioneiras
umas das outras. Não há para Nietzsche um significado
original...Nietzsche diz que as palavras foram sempre inventadas pelas
classes superiores; não indicam um significado, impõem uma
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interpretação. (Cf. FOUCAULT, s/ano, p. 21-24).

Nesse sentido, cabe advogar o pensamento de Nietzsche como filósofo

que interroga o poder, para a crítica do Direito. De onde emerge a importância do

estudo da linguagem nietzscheana, do uso da paródia, da estratégia de se

apropriar do significado dado157 para que seja "reinterpretado e funcione de modo

inaudito"158, ou como aponta Vattimo, fazer "a re-escrita paródica do texto

metafísico"159 . A linguagem nietzscheana estabelece um jogo de intensidades

próprio do método genealógico, que imporá uma interpretação no perspectivismo,

cujo critério será a vida no seu fluxo, amor fati.

“Minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati: nada querer
diferentemente, seja para trás, seja para frente, seja em toda a
eternidade. Não apenas suportar o necessário, menos ainda oculta-lo –
todo idealismo é mendancidade ante o necessário – mas amá-lo...(Cf.
NIETZSCHE, 1995, p.51).

Se não existem fatos, mas tudo é interpretação, segundo Nietzsche, as

palavras nada mais são do que interpretações e “máscaras”. Nos cabe interpretar

as interpretações, realizando a pergunta de por quem interpretou? Recomenda

Foucault:

A interpretação encontra-se diante da obrigação de interpretar-se a si
mesma até o infinito; de voltar a encontrar-se consigo mesma. Daqui se
desprendem duas conseqüências importantes. A primeira, refere-se a
que a interpretação será sempre, sucessivamente a interpretação de
“quem?”; não se interpreta realmente: quem propôs a interpretação. O
princípio da interpretação não é mais do que o intérprete, e este talvez
seja o sentido que Nietzsche deu a palavra “psicologia”. A segunda
conseqüência refere-se que ao interpretar-se sempre a si mesma não
pode deixar de voltar-se sobre si mesma...A morte da interpretação é
crer que há símbolos que existem primariamente, originalmente,
realmente, como marcas coerentes, pertinentes e sistemáticas”, (Cf.
FOUCAULT, s/ano p. 26).

157 Uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e
voltado contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se distende, se envenena
e uma outra que faz sua entrada, mascarada, Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad.
Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, 28.
158 Cf. MELO, Eduardo Rezende. Nietzsche a Justiça: crítica e transvaloração. São Paulo:
Perspectiva, Fapesp, 2004., s/p.

159 Cf. VATTIMO, Gianni. As aventuras da diferença: o que significa pensar depois de Heidegger e
Nietzsche. Edições 70: Lisboa. 1980, s/p.
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Com Nietzsche, a interpretação se dá como relação de forças dinâmica e

pragmática, pois interpretar é abrir-se para o mundo160. Ao desmoralizar a

autoridade da linguagem, Nietzsche abre espaço para uma ética daquele que se

implica no texto lido,161 se comprometendo com o que critica, para isso não pode

tomar o mestre como ídolo, mas questionar constantemente os fundamentos.

É preciso “se pôr em guarda” contra o mestre162, e aprender a pensar com

e através de Nietzsche, como crítica ao Poder. Aqueles acostumados a ler o

Direito pelos códigos, parados no tempo da "metafísica", pelas doutrinas,

jurisprudências, e suas reproduções certamente se ofenderão com o expediente

nietzscheano de subverter a linearidade, promovendo deslocamentos de

intensidades no texto163, seja pela paródia ou pela re-escrita dele, faz naufragar a

"metafísica"164, partindo-a com a potência que lhe atravessa, dobrando os signos,

explodindo o texto em fragmentos para serem bricolados.

Nesse momento desta defesa, cabe trazer o testemunho do antropólogo

Claude Lévi-Strauss, na sua obra o Pensamento Selvagem sobre a idéia de

bricolagem:

Em nossos dias, o bricoleur é aquele que trabalha com suas mãos, está
apto a executar um grande número de tarefas diversificadas, a regra de

160 Cf. GIACÓIA JUNIOR, Oswaldo. As duas mutações de Nietzsche. In: palestra do ciclo
mutações, novas configurações do mundo, ocorrida no Sesc da Esquina, em Curitiba, no ano de
2007, notas de próprio punho.

161 Ataco somente causas em que não encontraria aliados, em que estou só – em que me
comprometo sozinho...Nunca dei um passo em público que não me comprometesse – este é o meu
critério do justo obrar. Cf. NIETZSCHE, p. 32. Ecce homo, idem.

162 Nietzsche indica que “é preciso se pôr em guarda contra mim também”, afinal, ele não quer ser
visto como um santo.

163 Faça rizoma e não raiz, nunca plante! Não semeie, pique! Não seja nem uno nem múltiplo, seja
multiplicidades! Faça a linha e nunca o ponto! A velocidade transforma o ponto em linha22! Seja
rápido, mesmo parado! Linha de chance, jogo de cintura, linha de fuga. Cf. DELEUZE, Gilles. Mil
Platôs, capitalismo e esquizofrenia, vol.1. Trad. Aurélio Guerra Neto. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.,
p. 34-35.

164 “O que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da
origem  é a discórdia entre as coisas, é o disparate”. Cf. FOUCAULT, Michel. Microfísica do
poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, p.18.
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seu jogo é sempre arranjar-se com os “meios-limites”, isto é, um
conjunto sempre finito de utensílios e de materiais bastante heteróclitos,
porque a composição do conjunto é o resultado contingente de todas as
oportunidades que se apresentaram para renovar e enriquecer o
estoque ou para mantê-lo com os resíduos de construções e destruições
anteriores. (Cf. LEVI-STRAUSS, 1989, 32-33).

Para que a idéia fique mais clara para o campo jurídico, importante trazer

também o testemunho do juiz de direito e doutor pela mesma universidade que

defendo este trabalho, Alexandre Morais da Rosa, que trabalhou o método de

Levi-Strauss no processo penal, como colagem de significantes, aponta que:

“Jogo de palavras em que a língua é o teatro, exercitando-se, com saber + sabor,

o trabalho de deslocamento de significantes; de suspensão de significância, de

deslizamentos, isto é, bricolagem.” (Cf. ROSA, 2006, 379). Nisso, quem faz a

bricolagem é aquele que:

Executa um trabalho sem que exista um plano rígido previamente
definido, mas que se deixa levar pelos utensílios que possui à mão,
construindo, remontando, colando, (...) No caminhar da construção,
qualquer material pode ser importante, pois sua lógica é ‘isso sempre
pode servir’, diversamente do engenheiro que está encerrado nos limites
de seu projeto, ou seja, não descarta os significantes que não
conformam com sua prévia idéia. (Cf. ROSA, 2006, 364).

É certo que Deleuze, Foucault, Derridá irão se queixar da presença dessa

"estranha" testemunha (Levi-Strauss), que é apontada no meio científico como

estruturalista, enquanto que eles se consideram não-estruturalistas165. Ele não é

do "nosso time"! Certamente essa é uma reação perigosa, ainda mais quando é

na frente dos acusadores sempre a espreita, querendo farejar situações para

novas imputações ao Nietzsche réu. Mas, como já havia avisado ao contestar as

acusações de "pós-moderno", não se trata de um Nietzsche de um "time", o

exercício dessa advocacia não se arranjará com a fiança de nenhuma "confraria",

165 Nem Deleuze, nem Lyotard, nem Guattari, nem eu nunca fazemos análise de estrutura, não
somos absolutamente estruturalistas. Se me perguntasse o que faço, e o que os outros fazem
melhor do que eu, diria que não fazemos pesquisa de estrutura. Faria um jogo de palavras e
diria...que procuramos fazer aparecer o que na história de nossa cultura permaneceu até agora
escondido, mais oculto, mais profundamente investido; as relações de poder”, Cf. FOUCAULT,
Michel, A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: PUC-Rio,
editora, 2002, p. 30.
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não é defesa associada a ninguém, o compromisso é apenas com o réu. Quanto a

bricolagem, antes da testemunha prosseguir, Derridá expõe que, "é preciso que os

etnólogos também saibam fazer bricolagens, não apenas falem delas"166. Fazer a

bricolagem com os signos, jogar com eles, promover o jogo de intensidades,

ousando deslocar os "mitos" da linguagem, embaralhando-a, confundindo os

censores. Ora, essa bricolagem estruturalista de Levi-Strauss não está muito

distante, na perspectiva da vontade de poder, do modo de agir daquele "time", de

qualquer modo, uma investigação de semelhanças e dessemelhanças não cabe

nesse processo, sob pena de perder de vista a matéria, e ser julgado como

deserto.

O que interessa é fazer a apropriação nietzscheana da bricolagem,

enquanto jogo de intensidades que corta e cola o texto "metafísico" dando-lhe

outro sentido, uma hermenêutica do fragmento, para colar se deve usar a tinta

pessoal, seria o "sangue", o próprio167. Ou para não assustar os jurados, que se

use a metáfora daquele que trabalha um mosaico, cortando e recortando revistas,

jornais, e com o uso de cola, pincel e tinta, vai sujar os próprios dedos na

atividade, e que assim seja, pois se implica no que faz, há um comprometimento

"ético", no sentido niezstcheano, com a bricolagem, como empreendimento de

uma vontade de poder que se agenciou das peças168, é como uma fabriqueta de

bombas que se deve compreender essa bricolagem, que fornece recursos

criativos para novas explosões, com um tipo de dinamite que não se perde ao

estourar, é sempre possível re-aproveitar.

Esse é o pensamento nietzscheano aplicado na bricolagem. Ainda, em

Deleuze no livro Mil Platôs, que escreve em parceria com Félix Guattari, encontra-

166 Cf. DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. Miriam Schnaiderman. São Paulo: Perspectiva,
ed. Da Universidade de São Paulo, 1973, s/p.

167 Só aprecio o que é escrito com o próprio sangue. Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim
Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

168 A relação de uma máquina de guerra com o fora não é um outro "modelo", é um agenciamento
que torna o próprio pensamento nômade, que torna o livro uma peça para todas as máquinas
móveis, uma haste para um rizoma, Cf. DELEUZE, Gilles., GUATTARI, Félix. Mil Platôs,
capitalismo e esquizofrenia, vol.1. Trad. Aurélio Guerra Neto. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995, p.36.
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se a idéia de "rizoma":

Resumamos os principais caracteres de um rizoma: diferentemente das
árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com
outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete
necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes
de signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. Ele não tem
começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e
transborda. Oposto a uma estrutura, que se define por um conjunto de
pontos e posições, por correlações binárias entre estes pontos e
relações biunívocas entre estas posições, o rizoma é feito somente de
linhas: linhas de segmentaridade, de estratificação, como dimensões,
mas também linha de fuga ou de desterritorialização como dimensão
máxima segundo a qual, em seguindo-a, a multiplicidade se
metamorfoseia, mudando de natureza. O rizoma procede por variação,
expansão, conquista, captura, picada. Oposto ao grafismo, ao desenho
ou à fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa
que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável,
reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas
linhas de fuga. (Cf. DELEUZE, 1995, p. 31-32).

Este trabalho, e essa defesa, é um pouco bricolagem, e um pouco rizoma,

tanto que não terá bibliografia, e sim, um "manancial rizomático", com uma lista de

afluentes que formaram esse trabalho:

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio,
entre as coisas, inter-ser, intermezzo...Entre as coisas não designa uma
correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas
uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega
uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e
adquire velocidade no meio". (Cf.DELEUZE, 1995, p. 37).

A constituição dele é por platôs:

No rizoma circula estados, todo tipo de “devires”, um rizoma é feito de
platôs... serve-se da palavra "platô" para designar algo muito especial:
uma região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesma, e que
se desenvolve evitando toda orientação sobre um ponto culminante ou
em direção a uma finalidade exterior. Cada platô pode ser lido em
qualquer posição e posto em relação com qualquer outro. Para o
múltiplo, é necessário um método que o faça efetivamente; nenhuma
astúcia tipográfica, nenhuma habilidade lexical. (Cf DELEUZE, 1995, p.
32-33).

Os platôs podem ser lidos de modo independente e fora de ordem, não

poderia ser diferente no empreendimento de crítica à linguagem, do ponto de vista

nietzcheano, subtraindo da metodologia da "razão" acadêmica sua sacralidade,

para ousar profaná-la na dança de signos que é o jogo lúdico, tal como aponta
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Agamben na sua obra "profanações"169.

Talvez, desse jogo lúdico o Direito possa aprender alguma coisa, o que

portanto, não é nenhum "onamismo intelectual" de que se trata, mas de um

engajamento aprendido pelas descobertas feitas por uma odisséia para além do

texto "metafísico" jurídico, que, nesse nomadismo, traz outras abordagens. Como

aponta Agamben, citando Walter Benjamin, "é preciso que o Direito seja operado

de modo lúdico, não para devolvê-lo ao seu uso canônico, mas para libertá-lo

completamente dele"170. Quiçá, seja mais adequado falar que a linguagem do

Direito é o seu niilismo por escrito, e isto ainda o levará a seu Ocaso.

O Direito em crise, ou o "crepúsculo de suas verdades"

Os acusadores ou farejadores de heresias perante o "altar" da "razão"

acadêmica poderão, é meu vaticínio, julgar que até aqui só vieram depor na

defesa testemunhas da filosofia, talvez com a exceção de um antropólogo, todos

eram leitores de Nietzsche e por isso, seus depoimentos não deveriam ser

considerados, já que são "suspeitos" para afirmar alguma coisa. Além do mais,

este é um trabalho de conclusão de curso de Direito, e não de "filosofia", com o "f"

minúsculo mesmo, e que diante dos testemunhos trazidos se deveria julgar que é

no máximo um trabalho de filosofia sobre o Direito, e não de Filosofia do Direito!

Com isso, pretenderiam os acusadores ligeiros em deslegitimar o que foi dito até

aqui, novamente apontar a "inutilidade" desse trabalho, inserindo-o como um mero

exercício estético, pois fala sobre o Direito do ponto de vista da filosofia, para não

serem rigorosos em demasia e convencer os jurados, os acusadores diriam que o

trabalho teve o mérito de ao menos trazer as idéias de um pensador que não é

estudado pelo Direito, o réu Nietzsche, mas, que nada além disso, não logrou

trazê-lo para o Direito, no máximo ilustrou uma história do direito com as idéias

nietzscheanas. E se não trouxe ao Direito foi, principalmente, pela ausência de

169 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Profanaciones. Trad. Flávia Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires:
Adriana Hidalgo editora, 2005, s/p.

170 Cf.AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Trad. Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2004, s/p.
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testemunhos de intelectuais do Direito, eis aí a fundamentação última dos

acusadores, sua tentativa de imputar uma condenação definitiva, a do réu como

um autor "inútil" ao Direito, trata-se de argüir a ausência de testemunhos

propriamente jurídicos, e nisso, vencer a causa por ausência de provas materiais

da defesa. Vale tudo, desde que se declare a condenação do réu, para a

satisfação do acusadores, essa sim "onamista", não de um gozo sem prazer, mas

a satisfação daqueles que buscam solitariamente no Direito o prazer quase sexual

de suas respostas, mesmo que ao custo do escalpelamento do réu, essa

dissecação cirúrgica que é a retórica jurídica, no seu intento de condenar por

juízos "a priori", e talvez nesse "onamismo" também haja um pouco de "sadismo",

cujo empreendimento desses acusadores, ou seriam torturadores, seria o de

arrancar as unhas do réu, ao "escalpelo", para que confesse logo sua culpa e pare

de dar trabalho ao júri com sua "estranha" presença. Contra esse empreendimento

autosatisfeito da acusação, cabe opor os princípios do contraditório e da ampla

defesa, e da presunção de inocência do réu, corolários do Estado Democrático de

Direito, já que na ênfase acusatória, o que se nota é uma presunção de culpa.

Esse processo penal que temos ao que parece é bastante inquisitório, pois nega a

legitimidade da defesa e o tempo todo busca produzir provas que confirmem o já

decidido. Isso demonstra que, o Direito quando busca solitariamente o prazer de

responder as suas demandas com "justiça", a despeito de toda a objetividade de

suas normas, seus princípios, seus "a prioris", age muitas vezes com o

subjetivismo próprio dos detratores. Tão ligeiros na acusação que negam os

princípios que "a prioristicamente" dão a "razão" de ser ao Direito que alegam

"representar". Ora, esses acusadores "representantes" do Direito, da lei, da

ordem, da "justiça", em nome da "democracia", ou com o poder conferido pelo

povo, com o seu subjetivismo se colocam para fora do Direito, isso sim, o que

deve ser denunciado, que nenhum direito têm nos seus circunlóquios, senão

aquele que avaliza as suas "verdades".

É preciso contestar a legitimidade dos que acusam, e alegar não só a

"pertinência jurídica" deste trabalho, como o fato de ser um trabalho de filosofia,

mas do Direito! Não apenas como exercício de advocacia para defender o
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Nietzsche réu, mas como questionamento radical das "verdades" jurídicas, o que

só poderia acontecer como um colocar de "dinamites" dentro do Direito. Trata-se

de Filosofia do Direito, como quiserem os acusadores, de "f" maiúsculo, pouco

importa, já que o trabalho se reconhece não "onamista", pois recusa a visão dos

saberes compartimentados, se é trabalho de conclusão de um curso de Direito

solitário no seu "templo", é antes, o resultado de um nomadismo universitário,

portanto, não é Direito estrito senso. Quiçá, o problema do Direito, e a filosofia de

Nietzsche é o colocar em dúvida dos fundamentos, seja a sua "vontade de

verdade", "vontade de sistema", ou mais claramente falando, o seu caráter estrito

senso, o qual investe o recorte acadêmico e também aquele que se dá sobre a

realidade que julga, o direito que vive no "templo" não vai a rua, não se nomadiza.

Assim, o Direito de que se orgulham os acusadores, ao falar em seu nome, seria

qualquer outra coisa menos direito. Pois, na sua "vontade de sistema", o Direito

precisa reduzir as coisas, cortá-las, diminuí-las, não só as iniciais dos outros

saberes "minúsculos" perante Ele, mas, também trabalhar na lógica do estrito

senso para satisfeito, ou seria autosatisfeito, fazer "justiça". Nesse sentido, o

nomadismo põe em risco essa lógica do "recorte", própria aos operadores e

médicos legistas do direito, e da lei, para forçar a estrutura a uma crítica radical de

seus fundamentos, entrando no "templo" da faculdade de Direito com um outro

anúncio, tal como no aforisma 125 de a Gaia Ciência, "um 'homem louco' entrou

em diversas igrejas, sendo expulso de todas elas, ousou dizer que Deus estava

morto, e que foi o próprio homem que o matou, e que aquelas igrejas não eram

mais do que túmulos dele"171

Talvez, seja preciso dizer dentro do "templo" do Direito, que este lugar não

é mais do que seu túmulo, e que seu cadáver o tempo todo é conspurcado pela

lógica do estrito senso, do corte dos legistas, e dos operadores que falam em seu

nome, seus próprios assassinos, homicidas do Direito. Não se fez a autópsia, mas

é de supor que uma das principais causas tenha sido o "d" maiúsculo sobreposto

aos demais saberes com a autoridade do mais "verdadeiro", pois alçado a

171 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Gaia ciência. Trad. Heloisa da Graça Burati. São Paulo:
Rideel, 2005, s/p.
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condição de "ídolo" que do seu "altar" responde pelos desígnios de "justiça". É

preciso contestar a supremacia do "maiúsculo", ousar derrubar mais esse "ídolo",

como apenas mais um nome para um ideal, e quem sabe desprovido do seu

caráter canônico, para se assumir como uma invenção do homem tão "minúscula"

quanto as outras, possa aprender a dialogar com os outros saberes e a duvidar de

suas "verdades". O direito no "minúsculo" tão igual aos outros, não melhor ou

maior, e mais adequado seria dizer que este trabalho é de "filosofia do direito", e

abolido está o "maiúsculo", pois esse é um obstáculo arrogante ao nomadizar

universitário. Continuemos a defesa, trazendo então testemunhos de intelectuais

do direito, agora sempre no "minúsculo", como os civilistas. "O direito da

racionalidade "moderna" é da lógica proprietária, direito herdado do código

napoleônico, o qual serviu de modelo ao código civil de 1916", aponta Fachin, e

ainda: "De 1916 para o novo código civil de 2002, não se mudou muito em termos

de estrutura"172. É o direito do "ter" e não do "ser" que foi legado pelo

"esclarecimento", o que, para não se cometer injustiça, Fachin acredita numa

leitura do direito civil pela constituição, na superação da dicotomia do sujeito

separado do objeto pela "razão" moderna, a qual trabalhou intuito de cortar a

realidade a seu gosto, simplificando-a nos códigos. A tentativa é de interpretar os

códigos através dos princípios constitucionais que conteriam a saída para o

"verdadeiro" direito e para a realização da justiça. Cabe trazer o testemunho dos

penalistas, aos quais o processo penal é inquisitório, ou conforme Juarez Tavares:

"É um direito penal que age com presunção de culpa"173, ou ainda conforme

Pavarini: "É um direito penal da modernidade com traços de pré-modernidade"174.

172 Cf. FACHIN, Luís Edson. Direitos fundamentais e os desafios do direito privado brasileiro
contemporâneo a partir da incidência constitucional. In: Painel de Direito Civil, semana acadêmica
do Cahs. Salão nobre do curso de direito da UFPR. Anotações de próprio punho, em setembro de
2008.

173 Cf. TAVARES, Juarez. Sistema penal e direitos fundamentais. In: Painel de Direito Penal,
semana acadêmica do Cahs. Salão nobre do curso de direito da UFPR. Anotações de próprio
punho, em setembro de 2008.

174 Cf. PAVARINI, Massimo. Democracia, consenso social e penalidade. As tendências atuais
nas políticas penais e de encarceramento no mundo. Escola de Altos Estudos da Capes.
Departamento de pós-graduação em direito da UFPR, anotações de próprio punho, setembro de
2008.
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Esses testemunhos são resultado de um apanhado de notas tiradas de palestras

havidas nesses últimos dias, nas vésperas da escritura da monografia, ou com ela

já em andamento.

Essa confissão acentua a escolha deste trabalho pela bricolagem,

"quando tudo pode servir"175, não há "projeto" anterior, todo este trabalho derivou

da pergunta "por que ler Nietzsche no direito? E está a deriva das prováveis

respostas, navegando os afluentes de um rizoma. Foram apresentados o

testemunho de alguns intelectuais do direito nessa defesa, é preciso denunciar a

inépcia dos que acusam o abandono do jurídico neste trabalho, afinal, estudiosos

do direito acabaram de ser convocados a depor contra a "racionalidade moderna"

que investe esse direito produto do "esclarecimento". Ao ensejo, também cabe a

denúncia de que muito se valoriza ainda a filosofia do direito que parta do

referencial kantiano, metafísico, da norma fundamental, e que o direito é ainda

muito "crente" nas "verdades" da "razão" moderna, legada pelas luzes, com sua

pretensão de universalidade, travestida da "bondade" da pregação dos "direitos

humanos" e "princípios" abstratos. Nisso, cabe também criticar o quantum de

racionalidade "moderna" que está presente também nas constituições, que se

arrogam cartas de princípios, sendo que todas foram escritas por "representantes

do povo", este o nome para quem ocupa as cadeiras do poder. As constituições

não são a saída miraculosa para a "verdade" dos direitos e da "justiça", o que se

fosse "verdade", poderia salvar um direito que no seu "altar" faz muitas

promessas. Não há messianismo na constituição, como já se descobriu que não

há nos códigos, o que jaz positivado nelas também são códigos, mesmo que mais

sofisticados. Também são simplificações da realidade ao gosto dos legisladores

da época, sempre dispostos a realizar uma nova emenda no texto, os homens que

exercem o seu poder em nome deles mesmos, ou de seu "time". É preciso

derrubar o "ídolo", profaná-lo, não apenas lhe retirando a supremacia da inicial

maiúscula, mas também a "fé" nos seus cânones, não para colocá-la em outro

175 Cf. ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: Bricolage de Significantes. Rio de Janeiro:
Lúmen Júris, 2006, s/p, e também, Cf. LEVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. Trad.
Tânia Pellegrini. Campinas, SP: Papirus, 1989, s/p.
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lugar, transportando-a dos códigos para a constituição. Atualmente "o direito

sustenta uma desfuncionalidade que é a sua própria funcionalidade"176, conforme

Lênio Streck, jurista, e leitor de Heidegger e Gadamer, os quais também foram

leitores de Nietzsche.

É a crise do direito, e o "crepúsculo de suas verdades", cuja palavra não é

sem sentido do ponto de vista filológico, segundo o dicionário177, "crepúsculo": "se

trata da luminosidade indecisa que precede o nascer do sol ou persiste algum

tempo depois do ocaso, crepúsculo também quer dizer o próprio ocaso, e uma

decadência gradual". Esse é o diagnóstico nietzscheano para um direito da

"tradição", conservador, elitista, e filho da "modernidade" que cresceu brincando

nos escombros da pré-modernidade, cuja história se confunde com a da

propriedade, para Wolkmer, jurista e historiador, que escreve na sua obra "história

do direito no brasil", desde os primeiros momentos, as faculdades de direito

serviram para formar as elites, os administradores da justiça, e do poder:

A implantação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827,
um em São Paulo e outro em Recife (transferindo de Olinda, em 1854),
refletiu a exigência de uma elite, sucessora da dominação colonizadora,
que buscava concretizar a independência político-cultural, recompondo,
ideologicamente, a estrutura de poder e preparando nova camada
burocrático-administrativa, setor que assumia a responsabilidade de
gerenciar o país. (Cf. WOLKMER, 1999, 80).

Ainda paira no "templo do direito", onde ele é ensinado, aquela

"luminosidade indecisa" que vem depois do ocaso, ou como um sinal de que ele

está próximo, numa decadência gradual.

A Gaia Ciência, ou “aurora” do direito

O crepúsculo é também aquela "luminosidade" indecisa que precede o

nascer do Sol, nisso, o sentido da palavra se confunde com o de "aurora" (cujo

sentido filológico quer dizer: "luz que precede o nascer do Sol", aurora também

176 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, uma exploração hermenêutica da
construção do Direito.3.ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, s/p.

177 ROCHA, Ruth. Minidicionário.São Paulo: Scipione, 1996, s/p.
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quer dizer "princípio"178). Aurora, também é o nome para uma obra de Nietzsche,

que irá escrever "muitas auroras ainda não brilharam", inspirado por leituras

místicas do Rig-Veda, livros da sabedoria indiana179. A presença da palavra

"crepúsculo" também está em outro livro de Nietzsche, o "crepúsculo dos ídolos,

ou como filosofar a golpes de martelo", o qual começa com a descrição de quatro

erros, apontando para uma crítica radical da modernidade. Aurora, crepúsculo,

esse jogo de intensidades, foi o modo que achou de atacar as "luzes", mostrando

o conteúdo de sombra que escondem.

Desse modo, o réu Nietzsche exprime o seu pensar, acusado de "místico"

por alguns, e considerado "obscuro" por outros, dentre eles Heidegger, que teria

dito que a verdadeira filosofia de Nietzsche se depreende de suas cartas, e não de

seus aforismas, os quais para esse Heidegger analítico, mais dissimulavam a

filosofia dele do que a explicitavam. É a insistência na metáfora, tal como a de seu

Zaratustra, personagem solar que irá viver algumas metamorfoses, enfrentando a

rejeição pública de suas idéias, de seu anúncio, banido ao deserto, terá que

aprender a viver não apenas na "luz" mas também nas "sombras", conhecer o

crepúsculo para enxergar a "aurora" (como se renovar sem se tornar cinzas? É o

mito da fênix, segundo Nietzsche em seu Zaratustra, interpretado por Maria

Cristina Franco Ferraz180).

Isso quer dizer, que é preciso viver o "niilismo", seja pela constatação da

"morte do ídolo", seja pela insistência desses "últimos homens" seus assassinos,

em tentar ocultar e conspurcar o cadáver com outras "crenças" no lugar, e viver no

sentido nietzscheano é o nomadizar-se, com o espírito de aventura, e correndo

riscos. É preciso aceitar o "niilismo" para ultrapassá-lo, esse é o teste para a

vontade de poder que exige o "além-do-homem", uma tarefa para quem conseguir

dobrar e agenciar as forças, sobrevivendo ao jogo delas que subsume os

"crentes", o rebanho e seus pastores, na "fé" do ídolo inespugnável. O

178 Segundo ROCHA, Ruth. Minidicionário.São Paulo: Scipione, 1996, s/p.

179 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, s/p.

180 Ibidem.
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ultrapassamento do "niilismo" é a "transvaloração dos valores", um empenho

"ético" de três metamorfoses, segundo Nietzsche, o camelo, o leão e a criança181.

É a assunção de uma responsabilidade trágica, "muitas auroras ainda não

brilharam", e quando só se enxerga sombra e crepúsculo, pouca esperança há, e

qualquer "bezerro de ouro" vira "ídolo", sinal do messianismo desse modo de

pensar decadente e niilista. O caminho da "transvaloração" é o que se dá como

nomadizar-se, como travessia da crise, como atravessamento de forças que se

chocam com o fundamento de onde nascem os valores, talvez não ainda o "ídolo"

derrubado que se fala, este permanece no "altar", mas da pedra fundamental que

sustenta o "templo", ou esse mausoléu, "sepulcro suntuoso". Talvez, depois da

explosão causada por essas dinamites nietzscheanas, brilhe uma possível

"aurora" ao direito, agora, visto como gaia ciência, pois, alegre e lúdico. Escreve

Nietzsche na Gaia Ciência, aforisma 108:

Depois de Buda ter morrido, sua sombra foi mostrada em uma caverna
durante séculos, uma sombra enorme e aterradora. Deus morreu, mas
tal como os homens, durante milênios ainda haverá cavernas nas quais
se mostrará sua sombra. Enquanto a nós, é também necessário que
vençamos a sua sombra", (Cf. NIETZSCHE, 2005, p.101).

E o "templo" em que se ensina o direito é também o lugar onde reina uma

"sombra" aterradora, a de suas "verdades", dogmas, técnicas, conceitos

arbitrados, ou fetichizados porque instrumentalizados pelos operadores do direito,

esses administradores vestindo terno e gravata ou à social, que tão logo adentram

ao culto dessa "sombra" já incorporam os seus preceitos morais. O ocaso do

direito é a "sombra" que paira no "templo", lugar que é erigido pela "tradição", seja

na faculdade, no fórum, nos gabinetes, a "sombra" esconde o direito que é velado

pelos seus administradores, com o cinismo daqueles que comparecem ao velório

do próprio crime. É o rebanho catequizado, ou acostumados ao palavrório dos

outros, que não entende o anúncio de Zaratustra, e logo irão julgá-lo louco, ou

ainda um novo pastor, a defender a imoralidade, a ausência de qualquer valor,

moral, ou ética, encontrando assim justificativas para a total permissividade deles

181 “Das três metamorfoses”. Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad.
Mário da Silva.12.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.
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mesmos. Não suficientemente fortes o bastante para se justificarem ainda

precisam acreditar em alguma coisa. Assim, acostumados ao direito dos códigos,

das "cartilhas", ao culto da "razão" acadêmica, leia-se "ornamental", julgarão

qualquer empreendimento, que escape ao lugar comum, de inútil, de heresia,

como "não direito". Dessa forma, é que esses seguidores da "sombra"

demonstram seu desejo pelo "ídolo", o direito com "d" maiúsculo acima dos

demais saberes, porque mais legítimo que todos, e para isso, inescrupulosamente

cometerão toda sorte de falsificações, como for mais conveniente. Esse não é

apenas o comportamento dos niilistas, mas também é o dos realizadores do

niilismo. Por essas palavras entenda-se não a figura daqueles que acreditam, mas

a daqueles que precisam acreditar em alguma coisa, que tem o "ídolo" como

muleta, "dai nos Zaratustra esse super-homem que você fala" (gritam os homens

na praça182), agem como "crentes" com submissão, pois, sem o "ídolo" ou sem um

novo, não saberiam sustentar em andaimes seguros a sua própria existência. Com

ímpeto semelhante, também se comportam os adeptos da "razão" ornamental,

assíduos leitores da doutrina repisada dos manuais jurídicos, que na condição de

"aristocratas" do conhecimento, vestindo à social, julgam e advogam a causa dos

outros, com a "fé" no poder do direito, da lei, dos códigos ou da constituição. É se

assenhorando do "direito" como objeto da verdade, que não é mais do que a

muleta para as suas convicções, que procurarão reafirmá-las quando acusam.

Nisso, os "aristocratas" do conhecimento, em relação a sociedade que lhes provê

o ensino público, gratuito, e de qualidade, também são uma elite de

administradores da justiça, do direito, do poder, da política, da lei e da ordem.

Para essa elite o direito dos outros são os seus honorários, sua posição simbólica

na escala social, e a filosofia um saber minúsculo, artigo de luxo que desejam que

lhes seja dado como "ilustração", assim, como lhe são dadas as lições no "templo"

e as transmitirão. É preciso que se diga que os acusadores de Nietzsche como

filósofo da aristocracia ainda ignoram que a própria elite o desconhece, pois

querem-no como um artigo de luxo, um ornamento, qualquer coisa, menos como

182 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p
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dinamite. São os liberais da "razão" econômica, cujo liberalismo183 é outro nome

para esconder sua submissão, niilista, não é a liberdade visceral nietzscheana do

"torna-te aquilo que tu és!".

Por isso, quando manifestei interesse no estudo de Nietzsche no direito,

logo, essa elite refém da "sombra", veio me aconselhar a apenas citar o filósofo no

texto do trabalho de monografia, afinal, o que tem a ver esse filósofo, ou o que ele

tem a dizer ao direito senão parábolas, e literatura. Quiçá, muito temor da

"sombra" haja por trás da "ilustração", propriamente, a jurídica, e muita vontade de

verdade para manter seus juízos. Ora, trata-se aqui do réu Nietzsche, o "louco", o

banido para as sombras, como julgá-lo temendo ainda as "sombras"? Talvez os

acusadores tivessem que se abster, e alegar a inépcia de suas acusações, para

tanto, seria preciso realizar uma crítica radical de suas "verdades", abalar de tal

modo as convicções dos administradores do direito, que sem a muleta, ou "altar"

vazio desaprenderiam a julgar, a condenar, não saberiam por quais "verdades"

basear seus juízos, ou pré-juízos. Se tornaria a justiça o palco dos "casuísmos",

ou "decisionismos", apontaria os atuais administradores da lei, mas, cabe objetá-

los se o direito já não é ou tem sido o lugar das convicções, da "fé" no "ídolo",

mais do que direito e justiça, quem pode julgar? Ou quem julga? Com base em

que?
"A própria forma do tribunal pertence a uma ideologia da justiça que é a
da burguesia". Cf. FOUCAULT, 1979, p. 74.

Dinamitando o fundamento em que se sustentam as "verdades", as

acusações e condenações, para enxergar mais longe, além de bem e mal, se

descubra que o ocaso é o caminho para a "aurora" do direito. Antes, "é preciso

que vençamos a sua sombra". Esse é um empreendimento que deve ser

conquistado e jamais dado de presente, Zaratustra anuncia o "além-do-homem",

como a superação do "homem", um ultrapassamento para o qual não há caminho

pronto, construído. Se é assim, será preciso encontrar um! Irão dizer aqueles que

183 “Liberalismo: claramente, isto significa animalização gregária...”, Cf., p. 153, retirado de o
“Crepúsculo dos Ídolos”, divagações de um intempestivo, 38. Cf.NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm.
Escritos sobre Política, as ideologias e o aristocratismo. (Org.) e Trad. Noéli Correia de Melo
Sobrinho. Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2007.
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estão acostumados a ser guiados pela "lição" ou pelo caminho dos outros, ou

melhor, esses acusadores "submissos" de Nietzsche, pois bastante niilistas para

confessar que precisam se escorar em alguma coisa para se manter de pé.

Quanto a isso, responde Zaratustra: "O caminho não existe!"184. Isso, segundo

Jacques Derrida, seria uma aporia185, o lugar sem saída, sem opções, tal como

um muro que bloqueia a passagem. Mas, antes que jubilosos por compreender

que a filosofia de Nietzsche é sem saída, sem caminho, sem possibilidade, e logo

lhe imputem a condição de ser "niilista". É preciso que se diga que nem a aporia

do Derrida, nem o anúncio de Zaratustra são uma declaração de conformismo

diante de um muro. Para Derrida a aporia conduz a um movimento de busca

infinito, em que a própria idéia de justiça se insere como o inalcançável, ibidem, a

justiça deve ser pensada como desconstrução constante, quem faz seu

depoimento agora é um leitor de Nietzsche, bastante atento ao que este escreveu,

e também um ex-aluno de Michel Foucault. Se a busca é infinita, assim como a

interpretação dos signos deve o ser para Foucault, é preciso apontar para a

multiplicidade do anúncio de Zaratustra, não existe "o caminho", mas muitos

caminhos, muitas possibilidades, tantas que o próprio ser se exaure no devir.

Sobre isso ainda testemunha Derrida:
A justiça como possibilidade da desconstrução, a estrutura do direito ou
da lei, da fundação ou da auto-autorização do direito como possibilidade
do exercício da desconstrução. É tarefa infinita a da interpretação,
tratam-se de infinitas memórias, culturais, religiosas, filosóficas e
jurídicas, o que torna os problemas infinitos neles mesmos, porque
exigem a experiência da aporia, que tem relação com o místico
wittgensteiniano. (DERRIDA, 2007, p. 28-29).

Esse místico de Wittgenstein é aquele momento em que se deve calar, é o

momento do silêncio, porque nada pode ser dito. "Infinitos neles mesmos”, como a

experiência labiríntica do mergulho no abismo nietzscheano, o ultrapassamento

para o além-do-homem", contudo, Nietzsche não estanca na aporia, não conhece

uma, antes se espatifca contra o muro para ultrapassá-lo mesmo ao custo do

184 Cf.NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p.233.
185 Cf. DERRIDA, Jacques. Força de Lei, o “fundamento místico da autoridade”. Trad. Leyla
Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2007, s/p.
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despedaçamento daquele que tenta, mesmo que derrubando o muro do silêncio

sobre si mesmo, quanto a isso, cabe a imagem de um Nietzsche que antes de

mergulhar num silêncio de onze anos, trancado depois do colapso, seguia uivando

num grito "louco" pela liberdade!186

O que Nietzsche não conseguirá dizer mais, ele tentará "uivar", seja de

dor, de desespero, ou como "louco", ou ainda um "bufão" satisfeito pelo que fez, a

medicina da época não soube afirmar certeza sobre nada, e hoje só podemos

especular, daquela época só sobrou a imagem de quem em silêncio olhava para o

horizonte infinito187.

O horizonte não é sem sentido do ponto de vista filológico e filosófico para

Nietzsche, como assinala o testemunho de Hans-Georg Gadamer, antes dele

falar, é preciso que se diga que o Nietzsche lido por Gadamer não é

necessariamente o mesmo lido por Foucault, Deleuze, Derridá, por esse "time",

essa é a polissemia de Nietzsche, que no seu "uivo" trágico acaba se colocando

para além de bem e mal, e contra todas as confrarias, sem "time". Agora, deixo

Gadamer dar seu testemunho:
A linguagem filosófica empregou a palavra "horizonte" sobretudo desde
Nietzsche e Husserl, para caracterizar a vinculação do pensamento à
sua determinidade finita e para caracterizar o ritmo de ampliação do
campo visual. Aquele que não tem um horizonte é um homem que não
vê suficientemente longe e que, por conseguinte, supervaloriza o que lhe
está mais próximo. Ao contrário, ter horizontes significa não estar
limitado ao que há de mais próximo, mas poder ver para além disso.
Aquele que tem horizontes sabe valorizar corretamente o significado de
todas as coisas que pertencem ao horizonte, no que concerne a
proximidade e distância, grandeza e pequenez. (Cf. GADAMER, 1997 p.
399-400).

186 Esse relato advém da leitura de FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos
deuses. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, s/p, e sobre o "místico" de wittgenstein, a
referência é: MANTAU, Leandro Nascimento.; KUNZE, Cristiana Montibeller. Deus no
pensamento de Nietzsche e de Wittgenstein. In: Caderno de Resumos do VI Congresso de
Filosofia Contemporânea da PUCPR. Curitiba: Editora Champagnat, 2008. Wittgenstein foi um dos
maiores lógicos que já existiu, era homem de "fé", leu tolstoi, provavelmente o mesmo livro que
Nietzsche leu, "o reino de deus está em nós", e o carregava debaixo do braço nas trincheiras da
primeira guerra mundial, não se sabe se conheceu a filosofia de Nietzsche.

187 Nota para o vídeo de veracidade sempre questionável, no chamado sítio de armazenamento
"youtube", www.youtube.com/watch?v=alHu-nGqDHY, gravada segundo informações de amigos
pelos irmãos lumíere, provavelmente com as primeiras tecnologias de cinema desenvolvidas, em
que aparece a imagem de Nietzsche "absorto", olhando o infinito em seus últimos dias.
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"Eu ensino a vós o amor ao mais distante!"188, não estar limitado ao mais

próximo, é não aceitar o que recomenda a catequese do "amor ao próximo", e a

tradição da visão estrito senso do direito que o supervaloriza perante os outros

saberes, mas ousar o nomadizar-se como condição para visualizar o significado

das coisas, do próprio direito, assim, só será possível amar e valorizar ao mais

próximo depois de vagar pelo mais distante, esse seria o "pathos de distância"

nietzscheano que "ensina um distanciar-se estratégico das coisas, para ver até

que altura foram construídas as torres"189. Quiçá, para enxergar que os "ídolos"

cultuados são de barro, e o "templo" um mausoléu. É conhecida as polêmicas

entre Derridá e Gadamer em torno da hermenêutica, cuja noção de horizonte é

constitutiva, para Gadamer a hermenêutica se dá como processo de fusão de

horizontes190, contudo, os dois foram convocados não para polemizar entre si,

mas para auxiliar na defesa do Nietzsche réu, por isso, ao ouvir o testemunho

Derridá não se contém e pede a palavra, assim vem para completar o dito pelo

outro:
Um horizonte, como seu nome indica em grego, é ao mesmo tempo a
abertura e o limite da abertura, que define ou um progresso infinito, ou
uma espera, (Cf. DERRIDA, 2007, p. 51).

Idéia que se associa a de Gadamer, quando este define o que é horizonte,

e fala em Nietzsche, o "amor ao distante", também é uma espera pelo além-do-

homem, quem poderá redimir o passado, o presente no porvir191. Todavia, é

preciso ler que para Derrida:

A justiça não espera, uma decisão justa é sempre requerida
imediatamente, de pronto, o mais rápido possível. O momento de

188 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.

189 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho;
posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza. 2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, s/p.

190 Cf. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise, uma exploração hermenêutica da
construção do Direito.3.ed.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, s/p.

191 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Genealogia da moral: uma polêmica. Trad. Paulo César de
Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, s/p.

�N�v[Z�1��&|^�B�F�y5¢


98

decisão é de urgência e precipitação...A decisão justa rasga o tempo e
desafia as dialéticas, p. 52. A justiça é um porvir. Talvez seja por isso
que a justiça, na medida em, que ela não é somente um conceito jurídico
ou político, abre ao porvir a transformação, a refundição ou refundação
do direito e da política, (Cf. DERRIDA, 2007, p. 51-55).

A justiça como experiência da alteridade absoluta (radical) é inapreensível,

é a condição da história, é chance do acontecimento (que excede o cálculo),

segundo Derrida, ibidem. Quando Zaratustra faz seu anúncio, o "homem deve ser

superado", para que venha o "além-do-homem", no porvir, ensina também o "amor

ao distante", e que é preciso que se aprenda a "declinar". Zaratustra atormentado

pelo seu anúncio, pelo que tem que dizer, sabe que deverá perecer como

anunciador, é o preço a ser pago, a experiência trágica como a do deus que é

despedaçado em sua peregrinação ao Oriente, esse é o destino de Dioniso. E tal

como o Jesus de Kazantzákis, o Zaratustra de Nietzsche parece temer o seu

destino, não sabe anunciar suas idéias, e elas não são audíveis e nem

compreendidas pelo público que as distorce rapidamente, nem o próprio Nietzsche

a escrever alucinadamente a primeira parte de Assim Falava Zaratustra em dez

dias, mesmo com o uso da parábola, não consegue se fazer claro, e seu livro não

irá vender, o que lhe custará o desgosto profundo, até mesmo seus amigos irão

dizer que não entenderam palavra alguma, e se afastarão tendo-o por "louco"192.

"É preciso ter coragem de querer o que já se sabe"193. E Zaratustra precisa reunir

forças para fazer o que já sabe, deverá caminhar como "criminoso" não como um

pastor de rebanho, como "bandido" porque deixado a solidão, como inimigo de

todas as "confrarias", pois enxotado de todas as "igrejas" que o acusarão de

herege, esse é também o destino do réu Nietzsche, andando de pensão em

pensão, e vivendo de favores, afinal, essa é a visão mais aterradora a de estar na

"sombra".

O medo que toma o Jesus de Kazantzákis e o Zaratustra de Nietzsche é o

mesmo, demasiado humano, de que ninguém irá lhe salvar do seu destino, nem

192 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, s/p.

193 Cf. MACHADO, Roberto. Zaratustra: tragédia nietzschiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1997, s/p.
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anjos, os homens superiores, reis magos, ou "Deus". Está abandonado a sua

própria sorte, o que faz Zaratustra sentir que ele é apenas um anunciador, não é

ainda o além-do-homem, pois sente-se um "aleijado na ponte", quase esmagado

pela sensação do ímpio, daquele que ousou dizer que "Deus está morto". O seu

anúncio é uma carga absurda que precisa suportar, como o grito desesperado e o

sangue dos que são crucificados diante do Jesus de Kazantzákis, considerado

pela comunidade local como um "traidor", já que trabalha como carpinteiro que

além de móveis, também fabrica cruzes194, é assim, que o Zaratustra de Nietzsche

ao sair da caverna onde existe a "sombra", como personagem solar e apolíneo irá

fazer o seu anúncio na praça, para descobrir depois que ao abrir a boca ele

também fabricou cruzes. O peso do açoite e do que fabrica, do grito atormentado

que não o deixa dormir é muito intenso, o Jesus de Kazantzákis também grita e

"uiva" com suas visões abissais, além de ser visto como "traidor" será tido ainda

como "louco" ou "possuído" pelo "demônio", ibidem.

Não é a toa que com essa obra, A Última Tentação de Cristo, Kazantzákis

chegou a ser ameaçado de excomunhão pela Igreja ortodoxa, e não o deixaram

ter um enterro cristão195.

O Zaratustra de Nietzsche também terá de suportar muito, esse é o preço

de sua primeira metamorfose, se tornar um camelo, um animal carregador. Se

vivia em segurança, o Jesus de Kazantzákis precisará enfrentar a mais profunda

solidão do deserto, enquanto Zaratustra também fará sua travessia, bastante

ferido e atormentado pelas "moscas da feira", aqueles que encontra no caminho e

que parecem roubar-lhe alguma coisa, na tentativa de arrebatar-lhe a coragem

que lutou para conquistar e com dificuldade sustenta, as "moscas da feira"

(passagem do capítulo de Assim Falava Zaratustra196, as moscas agem como as

tentações para o Jesus de Kazantzákis, na tentativa de achatar a potência).

194 Cf. KAZANTZÁKIS, Nikos. A última tentação de Cristo. Trad. Waldéa Barcellos. Rio de
Janeiro: Rocco, 1988, s/p.

195 Cf. José Paulo Paes, prefácio, in: KAZANTZÁKIS, Nikos. Ascese, os salvadores de deus. Trad.
José Paulo Paes. São Paulo: Ática, 1997.

196 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.
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É assim que Roberto Machado afirma:

O “melhor mel” de Zaratustra, o que lhe era mais querido e vulnerável,
foi destruído por seus inimigos. Mesmo ferido, Zaratustra continua vivio.
Por quê? Algo nele é invulnerável, silencioso e inalterado, é a sua alma,
sua vontade (Cf. MACHADO, 1997, 98).

O que resta daquele que aceitou perecer pelo seu anúncio é a vontade de

poder que pulsa em algum lugar do ser, cuja intensidade da carga o faz sucumbir,

essa vontade se manifesta no despedaçamento, na explosão, quando tudo se

consuma para o Jesus de Kazantzákis, ou quando tudo começa para o Zaratustra

de Nietzsche, esse é o princípio ou a "aurora", pois a sua descoberta na solidão

profunda é de que:

A vontade é o princípio que torna possível a libertação do niilismo.
Contudo, a vontade não pode querer para trás (impotente contra o que
está feito). Eis a mais solitária angústia da vontade (Cf. MACHADO,
1997, 98).

O trágico é o lugar dessa vontade, ela é o príncipio da segunda

metamorfose de Zaratustra, a do homem-leão, daquele que deverá não apenas

carregar, mas também combater pelos valores que mesmo conquistou, é preciso

que aprenda a defender as suas descobertas, e também a comunicar a sua seiva,

Zaratustra irá querer companheiros, e se quem o segue serão "discípulos", essa

palavra tem outro sentido para Nietzsche, e para o Jesus de Kazantzákis.

Ser discípulo de Zaratustra é eleger-se a si mesmo, é ser solitário,
criador de seus próprios valores; ser seu discípulo é, em vez de
permanecer fiel a seu ensinamento, isto é, em vez de imita-lo,
ultrapassa-lo, supera-lo no caminho do super-homem. "É preciso pôr-se
em guarda contra mim (Nietzsche)! “Sê um homem e não me sigas,
sigas apenas a ti mesmo! A ti mesmo!” (Cf. MACHADO, 1997, 78).

“Os criadores são duros e o mais nobre é duríssimo”, “das velhas e novas

tábuas”197. Todos os criadores são duros, é a verdadeira marca de uma natureza

dionisíaca. O homem-leão deve aprender a "rugir" alto a leonina sabedoria,

conquistada ao custo trágico do peso que carregou, que ainda está presente nas

197 Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim Falou Zaratustra. Trad. Mário da Silva.12.ed. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, s/p.
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cicatrizes e feridas não fechadas, mas agora vive com o peso sem se incomodar,

tornou-se leve, pois deixou de ser "animal carregador", superou esse estágio, o

ultrapassou. É com uma vontade desse "tipo" que o herói trágico terá de enfrentar

um titã que ainda impõe uma "sombra", é o tempo do deus Cronos, o titã, escreve

Roberto Machado:

O segredo que Zaratustra descobre é que o passado é o grande desafio
para que haja uma verdadeira redenção e que só pela vontade é
possível recuperar o que nele morreu., p. 99, idem.

Esse homem-leão não é Zeus, que de acordo com a mitologia grega

enfrentou e derrotou Cronos no princípio do que conhecemos por universo,

também não possui raios e a constelação olímpica para lutar a seu lado, a luta de

Zaratustra é ainda solitária, como a do Jesus de Kazantzákis abandonado e

negado pelos seus "discípulos", mesmo na versão bíblica. Certamente, a luta

contra Cronos não pode ser ganha, não por um homem que sangra, sofre e não

tem super poderes, que não é divino. Mas, Nietzsche é leitor dos pré-socráticos,

da mitologia grega, e conhece a história de Aquiles, daquele que escolheu a

destruição, a morte no campo de batalha, como meio de lograr o tempo, vencê-lo

e se eternizar. Escreve em Assim Falava Zaratustra:

Deveis procurar o vosso inimigo e fazer a guerra pelos vossos
pensamentos! E se o vosso pensamento for vencido, que a vossa
retidão lance, ainda assim, um grito de vitória! Não o trabalho, mas a
luta! Que o trabalho seja luta, e a paz uma vitória. Vivei a vida de
obediência e de guerra! Que importa viver muito tempo? Que guerreiro
quer ser poupado?" (Cf. NIETZSCHE, 2003, 73-74).

Sabe portanto, que os deuses invejam os homens, não porque sua vida

perante a eternidade é um "piscar de olhos", mas porque cada instante pode ser o

último. Por isso, já sabe o homem-leão que precisa usar o que lhe restou, a

matéria viva que ainda pulsa nele, a sua vontade como meio e possibilidade de

ultrapassar o tempo, vencê-lo. Quando está na cruz aparece a última tentação ao

Jesus de Kazantzákis, é a alternativa confortável de uma vida comum e feliz, para

Aquiles era o desconhecimento histórico, o desaparecimento, ao Zaratustra de

Nietzsche é o muro do passado, a última "sombra", o "peso mais pesado" ainda

não carregado, que lhe aparece sob a forma de um "demônio", ao Jesus de
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Kazantzákis também aparece um "demônio", mas sob a forma de "anjo", assim,

escreve Nietzsche no aforisma 341 da Gaia Ciência:

O peso mais pesado. E se, um dia ou uma noite, um demônio lhe
aparecesse na sua suprema solidão e lhe dissesse: "Esta existência, tal
como a leva e a levou até aqui, vai ser necessário a você recomeçá-la
sem cessar, sem nada de novo; muito pelo contrário! A menor dor, o
menor prazer, o menor pensamento, o menor suspiro, tudo o que
pertence à vida voltará ainda a repetir-se, tudo o que nela há de
indizivelmente grande e de indizivelmente pequeno, tudo voltará a
acontecer, e voltará a verificar-se na mesma ordem, seguindo a mesma
impiedosa sucessão... esta aranha também voltará a aparecer, este
lugar entre as árvores, e este instante, e eu também! A eterna ampulheta
da vida será invertida sem descanso, e você com ela, ínfima poeira das
poeiras! "Não lhe lançaria por terra, rangendo os dentes e amaldiçoando
esse demônio? A menos que já tenha vivido um instante prodigiosos em
que lhe responderia: "Você é um deus; nunca ouvi palavras tão divinas!"
Se este pensamento lhe dominasse, talvez lhe transformasse e lhe
aniquilasse; havia de lhe perguntar a proósito de tudo: "Quer isto? E o
quer outra vez? Uma vez? Sempre? Até o infinito?" E esta questão teria
sobre você um peso decisivo e terrível! Ou então será necessário que
lhe ame a si próprio e que ame a vida para nunca mais desejar outra
coisa além dessa suprema confirmação! (Cf. NIETZSCHE, 2005, s/p.).

Tudo isso foi escrito com o objetivo de justificar a opção não niilista da

vontade de poder em face do desafio de superar a "sombra". Portanto, não se

trata de uma saída platônica da caverna em busca da luz, aquela que ofusca aos

olhos, tal como no "mito da carvena"198, a superação nietzscheana é uma cena de

extremo combate, pois é autoconsciente de sua tarefa, deverá "viver

perigosamente" para ultrapassar o niilismo, e o "templo", lugar dos seus

realizadores. A palavra "templo" guarda semelhança com a palavra "tempo", o que

não é casual, como nada é num texto que se propõe a defesa do ex-filólogo e

neologista Nietzsche. O "templo" tal como o tempo é uma resistência a essa

vontade afirmativa, simboliza um passado de história e tradição, tal como os

quadros, paredes e "lápides" com nomes de professores a "enfeitar" os salões e

corredores. Existe no "templo" do direito muito do culto a memória dos

antepassados, de onde advém a sua índole conservadora, elitista, e sua

justificação histórica, talvez por isso, necessita o direito erigir "templos" para ser a

198 Quando o homem apenas enxerga "sombras", como projeções da realidade nas paredes da
caverna, enquanto não consciente de que a realidade é o que está fora da caverna.
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casa de Cronos, não um museu, mas um lugar de culto, um mausoléu, onde se

guarda e se preserva as relíquias que confirmam as suas "verdades". O "templo" é

o lugar do "tempo" do direito, e provavelmente, mais fácil seja ser acusado de

louco e enxotado dele, do que lograr convencer os outros de que esse "deus" está

morto, e que esse "templo" não é mais do que "túmulo" dele. Nisso há dois tipos

de ilusões que são alimentadas a de que o direito vive dentro dele, assim como o

tempo que o justifica. Muito forte são essas crenças, tanto como as "verdades" do

direito erigido na tradição da modernidade. Diante do que, cabe a lembrança de

outro herói da época de Aquiles, trata-se de Ulisses, aquele que astuciosamente

enganou Polifermo199, para tentar lograr o direito e o tempo dele no seu próprio

território, o seu "templo", encontrando passagens secretas, outros caminhos ainda

não percorridos, e assim, encontrar um modo de ultrapassamento.

Quiçá, seja preciso mesmo um pouco de "espírito de ulisses" para aceitar

a odisséia e enganar o direito "ciclope" porque se quer com "d" maiúsculo,

absoluto, na sua pretensão de regulação da sociedade e do tempo. A "aurora" tem

por princípio essa vontade de poder, de "ulisses", esperteza, astúcia, coragem,

para lograr o adversário invencível, divino, ou semi-divino, ou que se acha sagrado

como as "verdades" que fundamentam o direito. Não há como vencer a luta, mas

há caminhos a percorrer, meios para enganar, é preciso se pôr em combate, se

implicar na tarefa e ousar a profanação, e isso pode abrir espaço para repensar o

direito e a justiça, não para trazê-los a tona, porque não ressuscitarão no lugar

nomeado para eles, como aponta Nietzsche:

“Só há ressurreição onde há túmulos”, e que a vontade é a “destruição
de todos os túmulos” Cf. MACHADO, Roberto. Zaratustra: tragédia
nietzschiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, s/p. Como já

199 Ulisses, ou Odisseu, a depender da tradução, enfrenta Polifermo, um ciclope, e com astúcia fura
o olho do titã, Cf. HOMERO. A Odisséia. Adaptação: Stella Maris Bortoni. São Paulo: Paumape,
1995, p. 13 a 29. “O Homero das reflexões de Nietzsche expressa bem a proposição de que as
disputas, emblematicamente caracterizadas sob o signo de agon, são tomadas como um radical
conflito pluralista de perspectivas, entendido como condição de legislação e criação axiológica”, Cf.
VIESENTEINER, Jorge Luiz. A grande política em Nietzsche. São Paulo: Annablume, 2006, p,
177.
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apontado por Derridá: "A justiça é um porvir. Talvez seja por isso que a
justiça, na medida em, que ela não é somente um conceito jurídico ou
político, abre ao porvir a transformação, a refundição ou refundação do
direito e da política, p. 55, idem.

Isso requer um engajamento trágico, a astúcia do guerreiro, daquele que

engana a bruxa Circe, e não se deixa apanhar pelo feitiço que transformava

homens em porcos200, o que é muito diferente da solução miraculosa, desses

operadores e administradores do direito, que manipulam as regras e os princípios

consoante seus interesses, para os benefícios seus e do "time" em que jogam,

auferindo lucros e vantagens, esses são os "espertos" ao modo Circe, e mais se

parecem com os porcos enfeitiçados por ela.

"Não deiteis fora o herói que há na tua alma, conserva a sua mais alta
esperança. Um homem nobre é obstáculo no caminho de todos, pois
coisas novas quer criar e novas virtudes, diferente dos libertinos que
andam por aí emporcalhando tudo" Cf.NIETZSCHE, 2003, p. 70).

O ultrapassamento do niilismo requer o ocaso, o crepúsculo, a

precipitação "típica da decisão que rasga o tempo e desafia as dialéticas, 51-52 p.,

como aponta Derrida, é o mergulho das duas metamorfoses de Zaratustra, a do

camelo e a do homem-leão, do homem "possuído" pelo seu anúncio, que se

encaminha para a terceira metamorfose, a da criança lúdica, o caminho para a

transvaloração. A gaia ciência é alegre e lúdica porque nasce da "aurora", cujo

princípio é a vontade de poder afirmativa, que através do jogo consegue suplantar

os esquemas prontos, e criativamente enganar os censores, inventando

possibilidades, e fazendo outro uso do direito, não o canônico. Dessa forma,

Agamben no seu "estado de exceção", comentando Walter Benjamin, aponta:

"Um dia, a humanidade brincará com o direito, como as crianças brincam
com os objetos fora de uso, não para devolvê-los a seu uso canônico e,
sim, para libertá-los definitivamente dele. O que se encontra depois do
direito não é um valor de uso mais próprio e original e que precederia o
direito, mas um novo uso, que só nasce depois dele. Também o uso,

200 Cf. HOMERO. A Odisséia. Adaptação: Stella Maris Bortoni. São Paulo: Paumape, 1995, p. 30-
43. A Circe era uma bruxa na epopéia de Homero que transformava os homens em porcos para
brincar com eles, para Nietzsche a Circe da humanidade é: “a moral, falsificou no cerne –
moralizou – todas as questões psicológicas”, Cf. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo:
como alguém se torna o que é. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras,
1995, p. 58.
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que se contaminou com o direito, deve ser libertado de seu próprio valor.
Essa libertação é a tarefa do estudo, ou do jogo. E esse jogo estudioso é
a passagem que permite ter acesso àquela justiça que um fragmento
póstumo de Benjamin define como um estado do mundo em que este
aparece como um bem absolutamente não passível de ser apropriado ou
submetido à ordem jurídica". (Cf. AGAMBEN, 2004, p. 98).

Cabe re-citar Derridá: "A justiça como experiência da alteridade absoluta

(radical) é inapreensível, é a condição da história, é chance do acontecimento

(que excede o cálculo), p. 55, idem." A gaia ciência, ou a "aurora" do direito é a

experiência do excesso, tal como a criatividade artística, porque resultado dessa

vontade de poder que atua agenciando as forças, num movimento de alteridade

radical, na pluralidade do devir, mesmo que ao custo trágico do exaurimento

daquele que se propõe a essa tarefa. E quiçá, a "vitória sobre a sombra" também

seja um novo começo, quando numa transvaloração de todos os valores muda-se

o princípio de onde se originam os valores, ele é deslocado nesse nomadismo da

vontade, empurrado para outro lugar com o impacto. E quem se propor a esse

desafio, aceita também perecer por isso, é uma tarefa tão absurda quanto "nobre",

em que o preço a ser pago é alto e requer o investimento da própria vida. É

preciso amar esse destino para se comprometer com ele de tal modo, que o

anúncio do eterno retorno seja uma benção divina, para querer todas as coisas

assim como ocorreram, e para que tudo retorne, outra vez! E o réu Nietzsche se

comprometeu com a sua tarefa até o dilaceramento, esses acusadores ligeiros e

"estelionatários" deveriam ter antes mais respeito por um homem que pagou um

preço tão alto para trazer a sua mensagem. "Toda hybris se paga bastante caro,

tanto para os gregos quanto para Nietzsche...Em todos os lugares é a loucura que

abre caminho para o novo pensamento, que rompe o interdito de um costume, de

uma superstição respeitada”201.

"Tornar-se o que se é" no direito! Ou como coloquei o Nietzsche em prática

Esse trabalho de conclusão do curso de direito é resultado de um

nomadismo universitário, pensando o direito para além da lógica do estrito senso,

201 Cf. FERRAZ, Maria Cristina Franco. Nietzsche, o bufão dos deuses. Rio de Janeiro: Relume
Dumará, 1994, p.130.
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e se recusando ao recorte da "razão" acadêmica, se fez a pesquisa na

contingência dos devires, participando de grupos de estudos, e tomando notas

aqui e ali no acaso das situações, aproveitando dos diálogos e provocações

surgidas das conversas nesses cinco anos de faculdade. Buscou-se realizar o

trabalho com a base empírica, oriunda das experiências vividas e testadas na

própria carne. Não houve escolha de tema, e nem projeto desenhado, antes, o

desenvolvimento se deu colocando-se a deriva, tal como na odisséia. E assim,

escrevo agora no prazo de dois dias as linhas finais deste trabalho, quando o

trabalho todo não levou mais de vinte e poucos, menos de um mês, não por

negligência, mas porque as idéias já estavam sendo ruminadas há algum tempo,

sem ainda o tratamento mecânico e visual. Também, o esforço foi o de trazer o

máximo de conteúdos possíveis, filosofia, literatura, direito, psicologia, agenciando

os saberes e as forças na defesa do réu Nietzsche, acusado de muitos crimes

tanto quanto a multiplicidade de seu pensamento pode indicar. E num tempo

reduzido, diante da dificuldade do trabalho de exercer essa advocacia sem

diploma, ainda no amadorismo e na diletância, de tratar da defesa do filósofo, sem

a formação filosófica, literária, e menos ainda a jurídica, o que se escreveu e se

continua por enquanto é a exteriorização provisória do que se conseguiu agenciar,

daquilo que valeu a pena ser dito e expressado, muita coisa ainda se deixa de

fora, pois mereceria um burilamento maior, e o ruminar necessário a

problematização da defesa... Pois que assim seja, fique uma parte de fora, e que

nas reticências perdure o desejo202...

Até pouco tempo não se sabia como começar esse trabalho, muito menos

do que tratar sobre Nietzsche, a única coisa que havia de certeza, é que se

tentaria trazer esse filósofo para o Direito, numa espécie de diálogo que até então

nunca havia visto. Há alguns meses atrás nada existia, apenas esse desejo, e foi

o trabalho dele o resultado dessas páginas que seguem, por isso, o pouco tempo

202 Paráfrase de Cyro Marcos por PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi. Direito e Psicanálise: breves
apontamentos acerca do estatuto da lei. In: CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. (Coord.). Anais do I
Congresso Brasileiro de Direito de Família – Repensando o Direito de Família.Belo Horizonte: Del
Rey, 1999, s/p.
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de escrita, o que não é sem sentido do ponto de vista da psicologia empregada,

quando para transmutar o desejo, a paixão, o caos em matéria bruta seria

necessária a tensão, o desespero, a exaltação, o sentimento do excesso contra o

tempo de Cronos. Trata-se de uma psicologia que requer o mergulho no profundo

oceano de nós mesmos, para trazer à superfície os tesouros escondidos e

conquistados, alguns até então desconhecidos, porque nunca antes foram

expressos, ou não havia sido dada a oportunidade. Esse mergulho é o do

náufrago, que perdido não sabe para onde ir ou como se salvar, é também a

daquele que sabe que deve dar braçadas contra a correnteza, e não pode párar,

em algum lugar deverá chegar, não se sabe qual, ou ainda, como um operário que

deve quebrar muitas pedras a golpes de marreta, antes que comece a construir

alguma coisa. Tal empreendimento pode ser comparado também com a de quem

deverá fazer um mosaico, colando e recortando pilhas e pilhas de papéis, para

montar um conjunto sujando as próprias mãos, essa é a bricolagem, quando o

lúdico trabalha com os signos, dando-lhes sentido novo. Esse era o grande

desafio, como executar um trabalho relacionando Nietzsche e Direito, com "d"

maiúsculo, sem seguir nenhum precedente, nenhum jurista, com a exceção de um

juiz203, escreveram ou escrevem sobre Nietzsche dentro da área, são reflexões

que tangenciam, mas não trazem o campo jurídico como problema.

Diante da inexistência de um ponto de partida ou de apoio, o trabalho

estaria fadado ao fracasso antes de começar, seria morrer na praia. Não havendo

um modo de começar na perspectiva da "razão" acadêmica que exige marcos

teóricos sólidos na área que o trabalho está vinculado, e também, um "recorte"

epistemológico, uma delimitação do tema, entre outros requisitos, a alternativa que

restou diante do muro foi a de dinamitá-lo, lançar pelos ares os modelos, os limites

pré-dados, para estourando com eles a marteladas, achar um espaço no meio do

nada, na "sombra" da desolação do niilismo. Então já sabia que teria que escrever

tudo desde a primeira linha até a última, todo um trabalho inédito, talvez nunca

203 Nota para MELO, Eduardo Rezende. Nietzsche a Justiça: crítica e transvaloração. São Paulo:
Perspectiva, Fapesp, 2004, e ainda para: VIEIRA, José Roberto. Interpretação da morte de Deus
em Nietzsche. In: Revista da faculdade católica de administração e economia, Adecon. Curitiba:
Fae, 1991.
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antes realizado no campo jurídico, como trabalho de conclusão de curso. Também

já conhecia das suspeitas e das prováveis imputações, principalmente, a daqueles

que me acusariam de tentar realizar um "trabalho de doutorado", uma "tese" na

graduação, como se fosse uma heresia ousar andar fora dos modelos e desafiar a

tradição. Com isso, também buscavam me desacreditar, tomando o meu esforço

por impossível ou ainda além disso, bastante pretensioso, ora, como pode um

estudante de direito falar de um pensador que pouco se estuda até mesmo na

filosofia? Como pode querer saber mais do que aqueles que estudam filosofia?

Igualmente, outras barreiras eram colocadas ao empreendimento quando me

perguntavam: O que sobre Nietzsche? O que no direito se aproxima de

Nietzsche?

“Perguntarão por que relatei realmente todas essas coisas pequenas e,
seguindo o juízo tradicional, indiferentes: estaria com isso prejudicando a
mim mesmo, tanto mais se estou destinado a defender grandes tarefas.
Resposta: essas pequenas coisas são inconcebivelmente mais
importantes do que tudo o que até agora tomou-se como importante.
Nisso exatamente é preciso começar a reaprender”, (Cf. NIETZSCHE,
1995, p. 50).

Muitas vezes, ou todas as vezes, não estava pronto para responder, não

tinha e quem sabe ainda não tenho respostas, mas apenas algumas impressões,

as quais vieram a tona a pouco tempo, quiçá, já estivessem guardadas bem fundo

ainda de todo desconhecidas. Por isso, esse trabalho só veio a superfície como

um exercício de psicologia de profundezas, requerendo o engajamento trágico do

mergulho de apinéia sem qualquer garantia, ou sustentação. Não havia receita ou

projeto, tudo deveria ser construído ao custo de uma destruição. E também, não

seria eu a responder nada, o próprio Nietzsche deveria o fazer, eu apenas seria

um mero assistente ou narrador desse processo.

Assim, a um mês do prazo final da entrega do trabalho completo, e

nenhuma página escrita, as interrogações somavam-se a outras, numa carga

equivalente a responsabilidade e a exigência desse empreendimento. Não tinha

mais tempo para elucubrar, divagar e refletir possibilidades, era preciso começar a

quebrar as pedras, e quem sabe se tivesse mais tempo, não teria ainda percebido

o óbvio, que sempre esteve na minha frente, e que no desespero dos últimos dias
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marcava a sua insistência na forma da pergunta: Por que ler Nietzsche no Direito?

Até então já tinha lido e relido muitas coisas, sem chegar a uma resposta, nem

mesmo a uma saída da pergunta, o que também parecia impossível, foi quando

Foucault apontou o debate sobre o poder, e colocando Nietzsche como seu

referencial explícito na Microfísica do Poder:

Hoje fico mudo quando se trata de Nietzsche. No tempo em que era
professor, dei reqüentemente cursos sobre ele, mas não mais o faria
hoje. Se fosse pretensioso, daria como título geral ao que faço
"genealogia da moral". Nietzsche é aquele que ofereceu como alvo
essencial, digamos ao discurso filosófico, a relação de poder. Enquanto
que para Marx era a relação de produção. Nietzsche é o filósofo do
poder, mas que chegou a pensar o poder sem se fechar no interior de
uma teoria política. A presença de Nietzsche é cada vez mais
importante. Mas me cansa a atenção que lhe é dada para fazer sobre
ele os mesmos comentários que se fez ou que se fará sobre Hegel ou
Mallarmé. Quanto a mim, os autores que gosto, eu os utilizo. O único
sinal de reconhecimento que se pode ter para com um pensamento
como o de Nietzsche, é precisamente utilizá lo, deformá lo, fazê lo
ranger, gritar. Que os comentadores digam se se é ou não fiel, isto não
tem o menor interesse. (Cf. FOUCAULT, 1979, p. 143).

E também na Verdade e as Formas Jurídicas:

Com Platão, se inicia um grande mito ocidental: o de que há antinomia
entre saber e poder. Se há o saber, é preciso que ele renuncie ao poder.
Onde se encontra saber e ciência em sua verdade pura, não pode mais
haver poder político. Esse grande mito precisa ser liquidade. Foi esse
mito que Nietzsche começou a demolir ao mostrar, em numerosos textos
já citados, que por trás de todo saber, de todo conhecimento, o que está
em jogo é uma luta de poder. O poder político não está ausente do
saber, ele é tramado com o saber (Cf. FOUCAULT, 2002, p. 51).

Assim, foi que enxerguei um meio de ultrapassar a "sombra", de ludibriar

os censores e de ter alguma chance no combate titânico que me propus a travar,

ou seja, lograr trazer Nietzsche para dentro do Direito, ainda com "d" maiúsculo,

para no próprio território jurídico desenvolver a crítica, e justificar seu uso

enquanto filósofo dentro da pertinência jurídica do trabalho. Mais enquanto

filósofo, do que enquanto pensamento, era preciso defender o autor que não é lido

ou estudado tanto quanto os seus intérpretes contemporâneos, os quais

confessam em suas obras ter em Nietzsche a fonte ou o referencial básico de

partida. Para justificar o uso de seu pensamento nesse trabalho, seria preciso

antes partir das inúmeras acusações feitas para qualificar ou dizer quem foi
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Nietzsche. Não apenas como um pensador trazido de empréstimo de outra área

de saber, para enriquecer um trabalho jurídico enquanto citação, mas como

protagonista, eis, que se achou o lugar dele nesse trabalho, Nietzsche seria o réu

do processo constituído pelas suas inúmeras acusações, e caberia a mim o

trabalho de ser seu advogado, mesmo sem diploma.

Não é propriamente um processo, mas um inquérito, em que se condena

de antemão, de uma causa que já foi abandonada e esquecida, talvez sob a

motivação dos não poucos "estelionatos" cometidos a seu pensamento, que para

serem provados necessitariam de uma investigação histórica, para reabrir esse

inquérito deveria trazer provas novas, ou afirmar e justificar no campo jurídico algo

diferente do usual sobre Nietzsche. Para tanto, teria que dialogar os saberes e

agenciá-los nesse empreendimento, a filosofia, a literatura, a psicologia e o direito,

com "d" minúsculo, pois retirado da sua condição de autoridade sobre os demais,

o jurídico precisaria dividir espaço nesse trabalho como mais um saber operário.

Assim, foi definido o título do trabalho: "O caso Nietzsche, a reabertura de um

inquérito, a história dos estelionatos cometidos e das várias condenações". Já

que:

"O Inquérito é precisamente uma forma política, uma forma de gestão,
de exercício do poder que, por meio da instituição judiciária, veio a ser
uma maneira, na cultura ocidental, de autenticar a verdade, de adquirir
as coisas que vão ser consideradas como verdadeiras e de as transmitir.
O inquérito é uma forma de saber-poder” (Cf. FOUCAULT, 2002, p.78).

Mas, o que me levou a assumir esse ônus? Quando poderia seguir os

outros e fazer um trabalho estritamente jurídico, doutrinário, jurisprudencial, por

que complicar as coisas? Para trazer do subterrâneo algumas impressões, devo

relatar traços relevantes de minha trajetória até aqui. Tudo começa aos meus

dezesseis anos, no meu primeiro emprego, um estágio de três meses nas férias

de 2000 para 2001, numa biblioteca, o Farol do Saber Fernando Pessoa, há

poucos metros da minha casa, consegui essa oportunidade porque essa biblioteca

é vinculada a Escola Municipal Professor Guilherme Butler, onde estudei do pré

até a quarta-série do primário, e lá a diretora, minha professora na terceira séria,

Vera Regina, me conhecia e me ajudou, minha mãe, Dona Marly, também foi
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fundamental para levar aquele menino ainda assustado até sua primeira

experiência profissional, me forneceu apoio, indo comigo na central de estágio,

quando mal sabia caminhar sozinho pela cidade, acostumado a viver no meu

bairro a Vila Hauer, agora sem o vila, só Hauer. Meus pais, Sr. Leonardo, e Dona

Marly, desde cedo trabalharam e não puderam seguir os estudos, minha mãe

criou-se órfã e cuidada pelos outros, não pode estudar e ainda tinha que cuidar da

casa, fazendo os serviços domésticos. Já meu pai, desde menino aprendeu a

dirigir e ajudar no armazém dos meus avós paternos, que nunca conheci, e era

uma época em que era normal deixar os estudos para trabalhar, minha mãe só fez

a primeira série do primário, e meu pai só até a quarta-série. Infelizmente não

puderam exercer o potencial deles, meu pai tem facilidade com cálculos,

provavelmente teria se encontrado bem na área de exatas, um matemático, um

engenheiro, não se sabe, chegou a trabalhar como motorista numa empresa de

engenharia, e hoje é motorista particular de uma médica. A minha mãe tem uma

sensibilidade com crianças, talvez pudesse ter sido uma ótima pedagoga, contudo,

teve que crescer órfã cuidando das crianças dos outros, e hoje é dona de casa e

cuida da gente ainda. Meus pais sabiam que eu precisava continuar meus

estudos, em 2001 já seria meu último ano no ensino médio, estudava no Colégio

Estadual Segismundo Falarz, e teria poucas ou nenhuma chance de passar no

vestibular, e na época não havia cotas, teria que passar na federal, já que as

particulares não poderia pagar. Por isso, a urgência de começar um estágio,

guardar o dinheiro e pagar um cursinho. No Farol o estágio era um pouco

monótono, nas férias poucas pessoas iam, e não havia televisão, computador,

rádio, nada, eu que só lia algum livro quando era obrigado a fazer trabalho para a

escola, agora estava cercado por vários e comecei a folheá-los por curiosidade.

Era preciso passar o tempo, e comecei a ler alguns, peguei alguns livros de

literatura, depois fui para a filosofia. Na época crescia em mim uma revolta, via

meus antigos colegas de escola, alguns já me acompanhavam desde muito cedo,

todos estavam já migrando para os cursinhos, iriam fazer o último ano do ensino

médio e se preparando para o vestibular. Enquanto que eu, não tinha essa

possibilidade, os pais deles podiam pagar, e os meus não, nisso, fui percebendo o
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meu lugar no mundo, e as diferenças sociais, que antes era apenas estudos de

sociologia, comecei a sentir na própria carne, junto com o medo de não saber o

que viria depois, afinal, o vestibular era algo próximo e ao mesmo tempo distante,

para as minhas possibilidades naquele momento. Lembro que pensava em

desenvolver já meu potencial crítico e achei na filosofia um caminho, para poder

explicar o que estava vivendo e o que deveria fazer, precisaria da determinação,

da força e da astúcia do guerreiro, pois já sentia a presença dos titãs que vinham.

Quando acabou o estágio no Farol, já tinha despertado e não pararia mais de ler e

de estudar, entro no último ano de ensino médio e me transfiro para o noturno, e

vou em busca de estágio em período integral, depois de muita andança, chego a

uma empresa de crédito imobiliário que existia na época, fui contratado para

trabalhar no arquivo, o trabalho era simples, davam os números dos processos

para a gente, e tínhamos que escalar as prateleiras em busca dos documentos,

esse trabalho levava o dia todo, e assim foi por quase um ano. Ao mesmo tempo,

estudava a noite e comecei a participar mais das aulas, apresentando opiniões. As

aulas de filosofia, sociologia, e história começaram a me interessar mais,

justamente pela possibilidade de fazer uma crítica social. Na filosofia logo comecei

a trocar idéias com o professor, e um dia perguntei sobre um tal de Nietzsche,

agora não lembro de onde tive a primeira impressão, mas tinha ouvido falar e foi

assim que o questionei a respeito. O professor apenas riu e disse que era um

filósofo maluco, alguém que enlouqueceu e deixava quem o lia também louco, era

um pensador muito perigoso. Na época, ele me recomendava a leitura dos

pensadores escolásticos São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, mas até hoje

nunca os li, o relato dele sobre o tal pensador maluco me impressionou, e guardei

a curiosidade, só fui o ler no final do ano, quando descobri que no próprio farol em

que trabalhei havia um livro sobre ele, era o Nietzsche da coleção os pensadores.

É assim que começa a minha trajetória. Não irei passar no primeiro vestibular e

nem no segundo, quando apenas estudava, tinha guardado todo o dinheiro e

investido num cursinho, não dos melhores, mas aquele que podia pagar. Daquela

época, do primeiro cursinho, lembro de Ronaldo, com a visão crítica e percepção

aguçada da realidade, mais de alguns rostos que não consigo dar nomes agora,
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mas que não vou esquecer, porque foram importantes nessa trajetória. Era já o

ano de 2003, e o meu objetivo já era passar em Direito, desde o ano anterior, e a

justificativa era simples, precisava ajudar a minha família, no Direito, pensava,

encontraria meios de ascensão social e de retornar tudo isso a eles, pois devo

tudo a meus pais, minha família, no que inclui a minha irmã Janice. Também,

devido a crítica que já ensaiava desde que descobri a leitura, era um sentimento

de justiça muito grande, uma revolta por não ter condições que pudesse facilitar

minha caminhada, não só as materiais, mas, já começava a notar as

desigualdades e também os poderes que perpassam as estruturas e assujeitam.

Como havia gasto todo meu dinheiro, e deveria começar tudo do zero, não poderia

ser mais estágio, já havia concluído o ensino médio, então fui em busca de

emprego vendo as oportunidades nessas centrais, espalhei currículos, mas não fui

chamado. Foi quando um ex-vizinho, Sr. Sebastião, que havia conseguido montar

sua própria empresa me chamou para uma entrevista, ele me daria a oportunidade

de trabalhar na sua pequena empresa de metalurgia, como auxiliar de produção.

O trabalho era duro, deveria ajudar na carga e descarga dos materiais brutos, aço,

ferro, e outros, e também na limpeza das máquinas, torno, freza, ainda no chão da

fábrica, foi a minha experiência de labor braçal como operário, que forjou meu

caráter naquele momento, era normal se machucar e cortar a mão e os dedos com

o "cavaco", que é a limalha de ferro cortado, quando limpava as máquinas, e

também não tinha qualquer experiência para me cuidar melhor, estava

aprendendo que se queria alguma coisa deveria estar disposto a pagar o preço,

com o investimento da vida, do corpo, e do sangue derramado. Era preciso vencer

a batalha se quisesse vir a ser um guerreiro e salvar minhas esperanças, foi

quando me matriculei num cursinho melhor com os primeiros recebimentos, e

cheguei a conciliar trabalho e estudo a noite por algum tempo, até os limites da

minha força, já quase dobrado pelo cansaço. Percebi que mesmo que estudasse,

não teria o rendimento necessário a enfrentar o vestibular em direito na federal, e

que estaria apenas me iludindo, e mais uma vez estava fadado ao fracasso.

Nessa época o acaso conspirou a meu favor, e meu pai que estava

desempregado conseguiu o emprego de motorista particular de uma médica, onde
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está até hoje, e nisso investiu parte de seus ganhos não na casa, mas em mim,

para que eu completasse os estudos, e apenas estudasse. Não podia mais

fracassar na minha segunda tentativa à sério, a primeira foi uma tentativa que fiz

ao sair do ensino médio, só para conhecer a prova, sabia que não tinha chance

alguma. Naquele momento, não era dinheiro só meu, era da minha família, e

lutava também por eles, e felizmente, fui aprovado no exame para o ingresso no

curso de direito noturno da federal em 2004. Uma vez dentro do curso, logo vi que

não estava numa faculdade, e sim, numa universidade, e como não entrei apenas

por mim, mas por todos aqueles que amo, a minha família, não poderia me

conformar em fazer apenas direito, é assim que começa o meu nomadismo

universitário, de que este trabalho é conseqüência. No primeiro ano, com bastante

disposição em desenvolver a crítica que já ensaiava, me convidam para participar

de uma reunião do dito "partido da esquerda" da faculdade, antes de começarem

as aulas, passo a freqüentar as suas reuniões, e já conheço alguns veteranos, mal

sabia que essa súbita experiência política também tinha a ver com Nietzsche:

"Nietzsche afirma que o filósofo é aquele que mais facilmente se engana
sobre a natureza do conhecimento por pensá-lo sempre na forma de
adequação, do amor, da unidade, da pacificação. Ora, se quisermos
saber o que é o conhecimento, não é preciso nos aproximarmos da
forma de vida, de existência, de ascetismo, própria ao filósofo. Se
quisermos realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é,
apreendê-lo em sua raiz, em sua fabricação, devemos nos aproximar,
não dos filósofos mas dos políticos, devemos compreender que são
relações de luta e de poder – na maneira como as coisas entre si, os
homens entre si se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros,
querem exercer, uns sobre os outros relações de poder – que
compreendemos em que consiste o conhecimento". (Cf. FOUCAULT,
2002, p. 22-23).

Também no primeiro ano, conheço o Serviço de Assessoria Jurídica

Universitária Popular - Sajup, projeto de extensão do curso, coordenado pela

Professora Dra. Vera Karam, em que vislumbrei a possibilidade de ir para além

dos muros da universidade e conhecer o direito no diálogo com as comunidades.

Passo a me envolver bastante com o projeto, mas ainda assim, sentia a

necessidade de trabalhar com outros saberes na práxis extensionista, não poderia

ser só o direito, já pressentia que ele não traz todas as respostas. Eu precisava

me manter na faculdade, tinha meus gastos de transporte, xerox, alimentação, e
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então cadastrei um pedido de bolsa permanência que foi aceito, quando tive a

imensa sorte, mais uma vez o acaso jogando a favor, fui alocado para exercer

atividade de apoio na área jurídica, e sob a orientação de Vanir, assistente social

do escritório modelo, que nesses primeiros instantes foi quase uma mãe para

mim, ela coordenava também os estagiários da federal no Projeto Prisão em

Flagrante no Fórum Criminal, e me levou para cumprir minhas horas de estágio lá,

quando comecei a ter contato com a realidade do direito, o encarceramento das

pessoas mais pobres, o drama das famílias, e dos "sem-direitos". O Projeto muda

de nome para OAB=Cidadania, coordenado pela Dra. Lucia Belloni, em que me

será dada a oportunidade de estagiar, junto de advogados que irão prestar

orientação jurídica gratuita, e realizando ainda o trabalho com a execução penal e

a progressão de regime, com visitas ao complexo carcerário de Curitiba e região

metropolitana, entrevistando e auxiliando aqueles que muitas vezes são os

esquecidos da sociedade, banidos, ignorados e malditos, muitas vezes estão

encarcerados e já pagam a sua pena antes do julgamento, condenados de

antemão. Por mais um desses acasos, o estágio ocorria no prédio histórico que é

a verdadeira sede do centro acadêmico hugo simas, conhecido como palácio da

liberdade, e assim, aprendi um pouco da história dessa entidade representativa

dos estudantes de direito da federal, trabalhando naquele prédio numa época que

trilhava meus primeiros passos no direito, já conhecendo a realidade atroz, das

comunidades aos presídios, onde o poder se manifesta de modo mais explícito e

cruel, é poder sobre o corpo. Daqueles momentos no Projeto, guardarei a

lembrança de Theóphilo, colega de faculdade que também estagiava lá, e que

juntos chamávamos aquele espaço, que por obra do acaso era o prédio de nosso

centro acadêmico, de cahs=casa. Afinal, o acaso nos colocou na nossa casa, o

cahs como entidade cunhou a expressão "palácio da liberdade" para aquele lugar,

por causa da luta contra a ditadura, em que aquele espaço se manteve aberto

apesar de toda a repressão. Infelizmente, poucos estudantes sabem que a

cahs=casa, ou a verdadeira habitação do cahs é lá, e não no subsolo do campus

santos andrade. O primeiro ano, ainda foi o período da odisséia universitária, fui

até a reitoria e fiz disciplina em filosofia, embora não conclusa, também andei
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pelos corredores a esmo até encontrar a pedagogia. Foi quando conheci as

meninas do centro acadêmico de pedagogia, integrantes do movimento estudantil

popular revolucionário - mepr, que segue a linha maoísta de engajamento, eu

conhecia muito pouco do marxismo, mas, hoje posso dizer que o aprendizado da

práxis, a percepção aguda dos problemas e combativa, admiro e reconheço que

aprendi do contato com aquelas meninas. Se pouco tinha lido do marxismo, fui

conhecê-lo melhor na práxis, sem circunlóquios teóricos, mas sempre uma

experiência visceral. Evidente que a teoria não se perde, e comecei a participar do

núcleo de estudos da pedagogia de makarenko204. Nesse momento, já tinha

convidado alguns colegas do direito para também dele participar, estudávamos na

perspectiva da educação popular e visando o trabalho com comunidades,

chegamos a fazer visitas em áreas satélites de Curitiba, quando conhecemos

gente bastante humilde. Desses estudos, veio também o contato com o

movimento estudantil, quando corajosamente em menos de vinte e cinco pessoas,

lançamos uma chapa para o dce, era a "resistência e luta, rebelar-se é justo",

confiavam em mim, e sai como um dos coordenadores gerais da chapa, fizemos

uma campanha indo a quase todos os confins da federal, lembro de ter ido até o

campus na escola técnica, onde revi o Ronaldo da época do primeiro cursinho,

que já fazia seu curso de bacharelado em informática. Nessa peregrinação

conheci e revi pessoas, foi uma experiência de bastante dedicação, entrega e luta,

a qual não podia ser ganha, éramos muito poucos e também enfrentávamos os

interesses de grupos políticos, partidários, e do capital eleitoreiro, nessa época

conheci os meandros obscuros da política, os corporativismos e os clientelismos

daqueles que almejam o poder. Nisso também sou grato à crítica radical

promovida pelo mepr, pois me fez enxergar a política sem ingenuidade, utopia ou

romantismos.

204 Anton Semiónovitch Makarenko viveu na antiga URSS, e desenvolveu sua pedagogia, advinda
toda ela da práxis, no trabalho com jovens delinqüentes na colônia Gorki e Dzerjinski, experiência
relatada em sua obra Poema Pedagógico, em 3 volumes, tendo como princípios: uma pedagogia
voltada ao povo; união do ensino e da produção; direção coletiva (a escola para Makarenko
deveria ser dirigida por educadores e educandos) e auto gestão financeira, a experiência que
segue é relatada em mais detalhes em trabalho: Visões sobre "um" direito plural apresentado em
Evento de Direitos Humanos e Pluralismo Jurídico da UFSC, publicado no site do encontro,
www.nepe.ufsc.br/congresso.
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Através do núcleo makarenko viajei no ano de 2005 para Belo Horizonte,

quando fomos apresentar seminário sobre nossos estudos numa escola popular

mantida por trabalhadores, praticamente todo núcleo esteve presente. Não

éramos muito, mas a qualidade das nossas discussões e a profundidade valeu.

Voltaria ainda naquele ano a mesma cidade, para participar do Encontro Nacional

de Estudantes de Pedagogia, quando apresentei junto de uma estudante de

pedagogia oficina sobre makarenko. Mas, esses eram os últimos momentos do

núcleo, com algumas pessoas assumindo outros afazeres, já prestes a concluírem

seus cursos, eu era o único ali recém-ingresso, os outros já se encaminhavam

para o final, o núcleo acabou. Mas, a memória da convivência, do aprendizado da

práxis, do jantar árabe na casa do companheiro Adnan que fazia direito numa

particular e economia na federal, ao mesmo tempo, isso não será esquecido,

também companheiro de chapa do dce, junto das meninas do movimento, Joana,

Viviane, Juciane, Alessandra, Monalisa, isso também não será esquecido,

acrescento por óbvio, a presença fraterna do colega do curso de direito na federal,

musicista e poeta, Ricardo Pazello, que alegrava as nossas rodas de conversa

com o seu violão, quando atendia os nossos pedidos para tocar a música de

Vandré, "cipó de aroeira". Soube recentemente, que Adnan está no Líbano, das

meninas o que sei é que a militância continua no comitê de defesa da revolução

agrária, e de Ricardo sei que está fazendo o mestrado em direito na ufsc, pois em

sua casa me hospedei ainda este ano, quando participei de congresso lá sobre

pluralismo jurídico e direitos humanos. No ano de 2004 ainda, o nomadismo me

levou a conhecer a psicologia, o único curso que divide espaço com o direito ainda

no campus santos andrade, muito embora já se tenha a notícia de que estão na

iminência de serem retirados, o que é uma pena. Na psicologia participei de um

grupo de estudos sobre Jung, que é alguém que chegou a escrever uma

interpretação sobre o Zaratustra de Nietzsche, que só ouvi falar, mas não li.

Também aprendi um pouco sobre a noção de "sincronicidade", e percebê-la no

cotidiano. Nesse período, já estava bastante envolvido no "partido de esquerda",

freqüentando várias reuniões em sábados à tarde, e comecei cedo, e também logo

percebi graves contradições. Percebi que se quisesse ser um membro do "partido"
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deveria enquanto calouro me mostrar antipático e antisocial com a gente do outro

partido, o considerado da "direita", como se eu precisasse agir de forma mal

educada com os outros para fazer prova de minha fidelidade. Mas, eu não poderia

tratar mal ninguém, ainda mais quem não conhecia, continuava conversando com

todos independente das "facções". Eu já mantinha contato com o pessoal do

mepr, e mesmo lá, eles os conhecidos como "radicais", "terroristas", "loucos",

também vistos como "malditos" pelo setor, pois volta e meia lançavam panfletos

criticando as reformas universitárias. Mesmo os "radicais" nunca me exigiram

provas de fidelidade, pois sabiam que o trabalho, o empenho corporal era a única

prova exigível, ou a que mais importava. Logo habitando os dois mundos, a

realidade da santos andrade e a da reitoria, conhecendo o movimento estudantil

nesses dois espaços, fui notando o conteúdo de simulacro nas práticas do "partido

de esquerda" do direito.

“Nietzsche na força da sua crítica e na radicalidade dos seus propósitos,
escandaliza a esquerda imbecil que paulatinamente vai se convertendo
aos rituais e aos objetivos do poder que combatia”, (Cf. ESCOBAR,
s/ano, p. 7).

Não me queriam como companheiro, e sim como um discípulo "crente",

um cego a seguir e a fazer o que os mais velhos mandavam, fosse ofender, ou

atacar, sem o saber, aqueles que eram tidos por "inimigos", me queriam para o

seu "time", e para a posição mais atrasada possível, porque quem fazia os gols e

dirigia o "time" era sempre uma elite não disposta ao diálogo ou a ceder.

Percebi que era uma cúpula que dava a linha ao "partido", e também que

os outros "partidários" lá estavam por amizade, não por qualquer causa, propósito

ou diretriz de índole revolucionária ou engajada, mas para marcar encontros para

sair depois, fazer programas juntos, não para discutir a política, até porque muitas

vezes essa já estava decidida por uma meia dúzia que eram de fato os "seres

políticos", e que negociavam em nome de todo o "partido". Ou seja, logo percebi

que o "partido" era outro nome para "confraria" ou "igrejinha". Isso me fez aos

poucos investir mais energia do lado da reitoria, sentia que neles o engajamento

era à sério, eram mais coerentes com o seus discursos, tanto que até hoje ainda

militam, em outro seguimento que não o movimento estudantil, mas continuam.
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E tudo ficou mais claro para mim na disputa ao dce, quando sai pela

chapa do "mepr", se bem que a maioria era "independente", eu nunca fui do

movimento, sempre participei como "independente", muito embora, dentro do

direito, os próprios "partidários", sobretudo, aqueles que me cobravam provas de

fidelidade, esses logo me acusavam de traidor, ou faziam intrigas pelas costas

mesmo, querendo me desestabilizar emocionalmente ou me segregar de algum

modo dentro do "partido", esses insistiam em me rotular de "maoísta", "stalinista",

e outros "istas", como se por andar ao lado daquelas meninas, necessariamente

fosse do movimento delas, e também, como se eu fosse pior do que eles por estar

trabalhando com os "malditos" e "loucos" da reitoria. Ora, esses que me acusavam

se diziam verdadeiramente "comunistas", ou "socialistas", e diziam tudo isso sem

notar o "tênis importado no pé", nessa época, vi que o "partido da esquerda" tinha

muitos "comunistas de tênis importado", gente "bem nascida", como entendi

aquele pessoal filho de uma elite econômica, que ao entrar na faculdade pública

compreende ser "socialmente correto" fazer o discurso pelos mais pobres, ou

mesmo se dizer seus "representantes", e falar em nome deles.

Descobri que os "partidos" no curso de direito são coisa muito antiga, e

estão arraigados na estrutura do "templo", fazendo parte de sua tradição, muitos

professores são ex-integrantes de partidos, alguns até financiam campanha, a

qual no meu tempo não era nada barata, ultrapassando os cinco mil reais. O

problema não era o "partido da esquerda", que diante do que via na reitoria, era

apenas um "simulacro", a estrutura era falha, e permitia essas distorções, e só

posso falar pelo que vivi e conheci. Foi para fazer prova do conteúdo de

"simulacro" da política acadêmica "partidária" no direito, que vesti e apoiei a chapa

de oposição ao "grupo da esquerda", ou seja, se me chamavam de "traidor"

quando estava com eles, agora, contra eles, eu era alguém da "direita", fui

censurado até pelos mais próximos, mas sabia que se queria fazer uma crítica à

farsa daquela disputa de "times" e não de política, deveria cauterizar no corpo

aquela opinião, não bastava apenas discursar contra as eleições ou me abster

delas, era preciso fazer ganhar os "perversos" e caçoar daquele jogo, pois se são

"times" é questão apenas de camisa, não de engajamento visceral tal como
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aprendi no convívio da reitoria, mas de disputa de vantagens.

“O que é aristocrático? Que se tenha permanentemente de “expressar”
– “se” expressar. Que se procure situações em que se tenha
constantemente necessidade de gestos. Que se abandone a felicidade
ao maior número: a felicidade enquanto paz de espírito, virtude,
“conforto”...Que se procure instintivamente pesadas responsabilidades.
Que se saiba fazer em todo lugar inimigos, pior, também de si
mesmo. Que se contradiga constantemente o grande número não
pelas palavras, mas por ações”, fragmento póstumo, XIV, 15 [115]
227-228, (Cf. NIETZSCHE, 2007, p.355).

Dessa experiência com a "direita", não levei nada, apenas mais um rótulo

ou mais um motivo para os da "esquerda", pois foram derrotados e ficaram mais

virulentos comigo. É preciso que se esclareça que nunca fui do tal "partido da

direita", como cheguei a ser do da "esquerda", e também, que minha experiência

nesse "partido" acabou antes que me retirassem de lá, logo depois das eleições

do cahs de 2004, nunca mais freqüentei reunião alguma, e ao contrário das

versões que me chegaram aos ouvidos depois, eu não fui expulso do "partido", sai

por conta própria. O mesmo não aconteceu no Sajup, comecei a participar

ativamente também em 2004, e percebendo a ausência dos demais cursos na

práxis extensionista, trouxe por convite estudantes de outros cursos, psicologia,

pedagogia, economia, e começamos a desenvolver atividade no Colégio Estadual

Hildebrando de Araújo, com estudantes secundaristas lá, em que realizávamos

oficinas sobre temas-geradores, ou seja, partindo com problemas da realidade

deles, para no final, confeccionar um jornal em parceria conosco, como expressão

de alteridade. Tudo ia muito bem, mas para os integrantes mais velhos do grupo a

presença de gente de outros cursos era um problema, queriam o projeto apenas

para o direito, e restrito ao direito, a lógica a ser operada segundo os desígnios

deles era a do estrito senso, só estudantes de direito poderiam participar.

Assim, quando outros estudantes compareciam as reuniões tratavam-nos

mal, isso passou a me incomodar muito, já que fui o responsável pela entrada

deles no projeto. Percebi o quanto o Direito, com "d" maiúsculo sustenta uma

pseudo superioridade aos demais saberes e o quanto isso é bastante negativo e

opressor numa lógica de alteridade e pluralidade, ainda mais, quando se tem em

conta uma perspectiva inter/transdisciplinar. Os debates dentro do projeto
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começaram a ser bastante acirrados, em torno dessas questões, e ainda contra o

meus argumentos depunha minha condição de calouro, o que trazia aos

veteranos, em maioria, a sensação de estarem "certos", foi assim, que numa

dessas reuniões, o grupo sempre teve autonomia e foi auto-gestionado, decidiram

e votaram a minha expulsão. Por acaso ou não, esse pessoal também fazia parte

de uma mesma "igreja", e provavelmente compreendiam aquele espaço numa

lógica similar, tanto que um dia até me convidaram para participar de um culto

deles, eu fui, e também num retiro deles, mas não me converti a sua "fé", eu

preferi guardar a minha. Não foi a palavra expulsão que usaram, e sim um

eufemismo para isso, a palavra "afastamento", diziam que eu poderia voltar

quando quisesse depois, óbvio, que nunca mais voltei. As pessoas de outros

cursos deixaram de participar também, e comigo saíram em solidariedade dois

colegas do direito, mais próximos, o já mencionado Ricardo, e mais o Tisserant,

com quem aprendi o exemplo do autodidata.

Depois da experiência do Sajup, já era 2005 e tinha acabado também o

Projeto da OAB, havia sido fechado na sede histórica do cahs, manteve-se apenas

no fórum criminal, havia perdido o estágio, também os espaços que eram

abundantes, estavam se exaurindo e desaparecendo, o sajup me expulsou,

abandonei o "partido da esquerda", o núcleo makarenko estava nas últimas,

depois de tudo isso, não sabia mais para onde ir, estava como um náufrago. Ainda

mais, porque tinha perdido as ilusões num messianismo do Direito, agora, via ele

como um direito de "d" minúsculo, e o quanto de simulacro havia em sua "vontade

de verdade" e pretensão de "justiça", ainda mais depois de ter conhecido na

própria carne o banimento e a exclusão dos "malditos". Todo esse relato faz

sentido numa espécie de finalização deste trabalho monográfico, conclusão nunca

conclusa, pois é relato de uma experiência de vida ainda em aberto, ainda por ser

escrita, mas para justificar que este trabalho começou no contato com os

"malditos" do "cárcere", e os da "política", e também com a experiência do

naufrágio. Para ficar pior, os meus colegas foram também afastados de mim,

quando pensávamos em criar algo novo, rapidamente a estratégia foi a de

convidá-los para outro espaço, apenas eles e não a mim, já que quem fazia o
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convite era um "partidário" daquela "esquerda". Certamente, eram mais do que

colegas, e sim companheiros de jornada, para onde eles iam, não podia ir, não

naquele momento, eu deveria enfrentar a solidão de Zaratustra205.

Do "crepúsculo" deve vir a "aurora", dediquei aquele ano aos estudos, e

compreendi a lição de Zaratustra:

"A solidão de Zaratustra não dispensa os homens. E por isso, lança o
desafio de viver no meio deles ou com o mundo sem esse sentimento de
perda, sem esvaziamento, enfraquecimento", ibidem.

Precisaria aprender a viver de outro modo, e dentro do "templo" encontrar

meios de lograr os "ídolos", vencer os "titãs" e enganar os "Polifermos", precisaria

desenvolver a astúcia e a dureza do guerreiro para conviver em ambientes hostis,

e sobreviver aos mais de três anos de curso que havia ainda pela frente, precisava

encontrar meios para sobreviver, afinal, não entrei na faculdade por uma questão

apenas minha, vim pelo amor de minha família e não poderia desistir, apesar de

todas as decepções. Eu vi que o nomadismo para fora não podia mais se

realizado daquele modo, freqüentando muito as coisas de fora da santos andrade,

perdia aulas no direito e me comprometia, seria preciso re-aprender isso, agora,

para um nomadismo dentro do prédio, um nomadismo sem sair do lugar, como

aponta de Deleuze:

“Seria necessário um nomadismo mais profundo, o dos verdadeiros
nômades ou ainda o nomadismo daqueles que nem se mexem, e que
não imitam nada? Eles agenciam somente”. Cf.DELEUZE, Gilles.,
GUATTARI, Félix. Mil Platôs, capitalismo e esquizofrenia, vol.1. Trad.
Aurélio Guerra Neto. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995, p. 34. O nômade não
é alguém que forçosamente se move: há viagens no mesmo sítio,
viagens em intensidade, e mesmo historicamente os nômades não são
os que se movem à maneira dos migrantes, ao contrário, são os que não
se movem e que se põem à vida nômade para ficar no mesmo lugar
escapando aos códigos. Sabe-se bem que o problema revolucionário
hoje é encontrar uma unidade de lutas pontuais sem cair na organização
despótica e burocrática de um partido ou do aparelho do Estado: uma
máquina de guerra que não repetisse o aparelho de Estado, uma
unidade nômade ligada ao exterior, que não repetisse a unidade

205 O “melhor mel” de Zaratustra, o que lhe era mais querido e vulnerável, foi destruído por seus
inimigos. Mesmo ferido, Zaratustra continua vivo. Por quê? Algo nele é invulnerável, silencioso e
inalterado, é a sua alma, sua vontade", Cf. MACHADO, Roberto. Zaratustra: tragédia nietzschiana.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, p. 98.
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despótica interna. Eis talvez o mais profundo de Nietzsche à medida de
seu rompimento com a filosofia, tal como ela se manifesta no aforisma:
ter feito do pensamento uma máquina de guerra, ter feito do pensamento
uma potência nômade, Cf. DELEUZE, Gilles. O pensamento nômade.
In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos Henrique de. Rio de
Janeiro: Achiamé, s/ano.

Assim, descobri que o campus da santos andrade guarda um labirinto de

cultura e arte, atravessando seus corredores para os lugares não percorridos pela

gente do direito se acha um teatro, as bailarinas da dança moderna, o coral, a

orquestra filarmônica e o curso de artes cênicas. Passei a freqüentar esses novos

espaços dentro do velho "templo", ora indo para o sótão, ou para os subterrâneos,

sempre descobrindo algo diferente, e aprendendo ao consultar esses

"óráculos"206, encontrei até um museu. Não esquecerei o dia em que sai de uma

aula de direito, para entrar no palco que ensaiava um grupo de tango, era uma

história de Jorge Luís Borges, entrei pelo lugar errado e fiquei por ali abaixado, ou

as várias vezes que assisti os ensaios do grupo de dança moderna e

contemporânea, apreciando a beleza dos movimentos e das bailarinas, nesse

tempo acabei conhecendo algumas, que não esquecerei também.

"Na "Canção da dança" Zaratustra depara com um grupo de mocinhas
que dançam. Ele quer dançar junto, embora o espírito de gravidade o
impeça...Portanto, Zaratustra quer dançar, mas em sua auto-referência
ele fica refletindo sobre a dança em vez de dançar, e fala com uma
bailarina que, com isso, impede de dançar e ao mesmo tempo
transfigura como imagem significante da vida que dança...Só na dança
se tornam supérfluas aquelas perguntas que voltam a atormentá-lo
quando se esvazia do local da dança: O quê! Ainda está vivo,
Zaratustra? Por quê? Para quê? Através do quê? Para onde? Onde?
Como? Não é loucura, ainda estar vivo? A sabedoria que quer investigar
a vida e ao mesmo tempo deseja distância. A sabedoria ainda será
dionisíaca, se espanta os prazeres? Pelo menos com as jovens que
dançam Zaratustra não se torna o Dioniso que também gostaria de ser.
Não conseguiu muita coisa: contemplamos através dos véus, apalpamos
através de redes...Zaratustra briga com sua sabedoria que o impediu de
dançar. Só na dança consigo dizer a parábola das coisas mais altas: e
agora minha mais alta parábola permanece impronunciada em meu
corpo! Zaratustra está cansado, ferido. Mas não demora muito ele
superou suas feridas. Declara, orgulhoso, que ressurgiu de novo da
tumba de sua vida: Existe em mim algo que não pode ser ferido nem
enterrado, algo que rompe rochedos: é a minha vontade", (Cf.
SAFRANSKI, 2005, p. 256-257).

206 É uma referência aos "oráculos" que aparecem nas epopéias homéricas, dos pré-socráticos que
foram lidos por Nietzsche, o "oráculo" traz uma mensagem, uma visão, um sinal, é um sentido
possível para o "acaso" que também aparece na filosofia de Nietzsche, e que serve a apropriação
mística de seu pensamento
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Não posso deixar de mencionar as vezes que fui ao sótão do "templo" e

ouvi Beethoven, Mozart, e a música clássica tocada com brilhantismo, a despeito

da falta de estrutura, pelos músicos da orquestra filarmônica da federal, incluindo,

na época, a Anna Luisa, menina que toca violino e viola clássica, e que nesses

encontros e desencontros da vida, esteve presente também na minha trajetória,

me incentivando na cultura e na música. A arte fez surgir uma "aurora" ao direito,

quando tudo parecia "sombra" e decepção. Tanto foi, que até comecei a fazer

aulas de dança de salão, e cheguei a freqüentar um baile, isso por incentivo de

colegas do direito que descobri que faziam aulas também, isso foi em outro lugar,

mas não no "templo", ainda na santos andrade, não esquecerei das aulas de

história da arte da professora Vanessa, que a despeito de ser muito jovem,

também me incentivava a seguir os estudos nessa aventura interdisciplinar, ela

que também freqüentou os bancos de direito, mas preferiu a arte. Esse foi o

nomadismo que aprendi a fazer sem sair do lugar. Naquele ano, ainda incluo

também o Festival de Inverno de Antonina, quando participei de oficina de arte

cênica sobre o uso da voz. O ano de 2006 começou com estágio novo, havia

utilizado minhas economias para me manter no ano anterior, agora era hora de

voltar ao trabalho, e sou imensamente grato ao pessoal que conheci na

corregedoria do Tribunal de Contas, que cumprimento na pessoa da Dra. Cristina,

e também do corregedor à época, Dr. Fernando, agradeço não só a oportunidade

pelos dois anos de estágio, mas pelo que aprendi, não só enquanto técnica

jurídica, mas como "sabedoria humana", sou grato ainda porque nesse estágio

podia almoçar, economizava esse dinheiro, e quando não podia mais, pela

proibição do almoço aos estagiários, a Dra. Cristina pagava para a mim, sempre

com muita confiança, o que nunca esquecerei, também a paciência nas

orientações do trabalho, fazendo sugestões e incentivos, bem como os vários

colegas do dia-a-dia e os que por lá passaram, Isabel, Cleusa, Sérgio, cito a eles

para cumprimentar a todos que fizeram parte dessa jornada. Nesse estágio,

sempre fui muito bem acolhido, nas confraternizações de final de ano e

aniversário, sentíamos que éramos parte viva do coletivo e não apenas uma peça

descartável, a Dra. Cristina chegou a me presentear com um livro de Nietzsche, A
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Genealogia da Moral. E ainda, sabia reconhecer a importância desses meus

estudos, me incentivando no caminho da filosofia, da pesquisa e das

investigações sociais, como a liberação que tive para ir ao Projeto Rondon na

Amazônia Oriental, numa experiência de mais de vinte dias, e para voltar ao

estágio, sem quebra de contrato, pois a lógica aplicada foi a de um direito que

escapa ao estrito senso. Num desses acasos, ainda conheci nesse estágio

Gilberto e Oswaldo Giacóia Neto, sobrinhos do grande intérprete brasileiro de

Nietzsche, cujo testemunho é arrolado nesse trabalho, devo ressaltar que são

todos pessoas simples.

Com a tranqüilidade que o estágio me fornecia, pude ousar o trabalho

voluntário na organização do II Encontro de Direito e Cultura Latino-Americanos,

organizado pelo cejur, entidade representativa da pós-graduação em direito da

federal, atuei ajudando a divulgar o evento, colando cartazes em vários lugares, e

também, apresentei o meu primeiro trabalho acadêmico, resultado de estudos

variados, a Pedagogia Discrepante, escolha de liberdade! O mesmo trabalho, eu

re-apresentaria na Jornada Científica do Pet Direito, com a avaliação do Prof. Dr.

Celso Ludwig, de que se tratava de uma "bricolagem", o que ainda não sabia do

que se tratava e indicou a leitura da obra do Prof. Dr. Alexandre Morais da Rosa.

Quando também submeti um trabalho sobre a "biopolítica" de Michel Foucault ao

ingresso como voluntário no Programa. O Pet, programa de educação tutorial,

sempre foi visto por mim como mais uma dessas "confrarias", só que não política,

e sim "intelectual", ou ainda como uma filial daquele "partido da esquerda", os

quais nos debates se diziam que eram pesquisadores, enquanto os outros para

eles não eram. Portanto, sabia que teria dificuldades, por mais que me

empenhasse na elaboração do projeto, sabia que encontraria resistência dentro do

grupo para a minha aprovação, e chegou a meus ouvidos que em reunião desse

"partido da esquerda", alguém havia vaticinado que eu não entraria no Pet, e se

fosse pela lógica da "razão" acadêmica, do direito estrito senso, muito provável

que não conseguisse mesmo, eu não tinha hábito em escrever projeto, o meu não

tinha parágrafo, não seguia as regras de espaçamento, e também do "recorte"

epistemológico. Tinha tudo para fracassar, e para o que vaticínio se cumprisse.
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Contudo, por um desses acasos bem-vindos, na banca avaliadora estavam dois

professores que pensam para além da lógica do direito estrito senso, Vera Karam

e Celso Ludwig, os dois deram parecer favorável ao meu ingresso, e nisso, talvez

um desses "comunistas de tênis importado" tenha queimado a língua. Estava

começando a desenvolver a astúcia do guerreiro, furando os olhos de alguns

"Polifermos", logrando os "censores", ou aqueles que estão sempre dispostos a

opor um novo obstáculo.

“Ao nível do que ele escreve e do que ele pensa, Nietzsche procura uma
tentativa de decodificação, não no sentido de uma decodificação relativa
que consistiria em decifrar os códigos antigos, presentes ou futuros,
porém uma decodificação absoluta – fazer passar algo que não seja
codificável – confundir todos os códigos”, Cf. DELEUZE, Gilles. O
pensamento nômade. In: Por que Nietzsche? (Org.) ESCOBAR, Carlos
Henrique de. Rio de Janeiro: Achiamé, s/ano., p. 11.

Em setembro de 2006 é meu ingresso como voluntário no grupo pet direito

ufpr, e até hoje faço parte, sob a tutoria do Prof. Dr. Abili, ao qual sou grato por ter

me deixado pesquisar aquilo que gosto, porque em determinado momento larguei

o projeto inicial para pesquisar Nietzsche, mesmo sem saber o que pesquisaria

ainda. Também sou grato ao coletivo do Pet, a todos que por lá passaram desde a

minha entrada até agora, cumprimento a todos, sem distinção, porque de algum

modo ou outro, todos contribuíram para meu crescimento, seja pelos estudos

coletivos, ou nessa pesquisa que virou trabalho de monografia agora.

A Odisséia ainda precisa continuar, e comecei a participar do Núcleo de

direito Cooperativo e cidadania, vinculado à pós-graduação em direito da ufpr, sob

a orientação do Prof. Dr. Gediel, lá vou reencontrar os amigos que haviam sido

afastados de mim. E novamente logrando "Poliferno" começo a freqüentar os

estudos do grupo e a participar de suas atividades, na seqüência apresentando

trabalho sobre o "cooperativismo dos lúmpemproletários, pela liberdade!", no

seminário organizado pelo núcleo, e continuo freqüentando até o final do primeiro

semestre de 2007, quando o réu Nietzsche faz sua primeira exigência, era preciso

escrever um trabalho no direito sobre ele. O meu aprendizado e minhas leituras

que vinham desde antes da faculdade, não eram suficientes para escrever um

trabalho, muito menos, não sabia sobre o que escrever, por onde começar. Pelo
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que se nota desse relato, o Nietzsche que coloquei em prática é o aprendizado

obtido mediante experiência, que só consigo transpor em palavras porque depois

fiz a leitura, mas sem o saber, intuitivamente ou não, por força do acaso, busquei

uma práxis nietzscheana, a despeito de toda tonalidade marxista desse conceito.

Foi assim, que o primeiro trabalho escrito sobre Nietzsche no direito, irá ser

"Nietzsche e Política Trágica, ou como se tornar aquilo que se é!". Um trabalho

que não teria acontecido, por causa das aflições, do desespero de não saber,

praticamente um segundo naufrágio, pois era tempo de entregar projeto de

monografia, e o prazo derradeiro se aproximava, foi quando encontrei um desses

"oráculos", numa tarde na biblioteca pública, era o Prof. Dr. Guilherme Roman

Borges, alguém que há tempos atrás assombrou a faculdade realizando um

trabalho de monografia sobre Michel Foucault, tão pesado quanto um tijolo, não só

pelas dimensões, mas pela acuidade expositiva e argumentativa, sobretudo. Foi a

simplicidade, e a humildade do Prof. Guilherme que foi o incentivo preciso naquele

momento. Ele me orientou a estudar o Nietzsche, e fazer da monografia a

oportunidade de uma explosão, assim, mal sabia ele que acabou fornecendo

fósforo para um incendiário. Sem conhecer ainda as técnicas de manejo da

pólvora nietzscheana, a primeira tentativa acabou explodindo em mim, e me

ferindo um pouco, já que esse trabalho não teve avaliação tão positiva da banca

que o avaliou na Jornada do Pet daquele ano. Mesmo tendo o explosivo falhado

na primeira tentativa, havia material para outras explosões. Foi o que aconteceu

no Evinci de 2007, quando apresentei a pesquisa do resumo "Desafios e

confrontações hermenêuticas para a efetividade dos direitos fundamentais

prestacionais", quando trouxe a figura de Nietzsche num dos slides, e a sua frase:

"escreva com sangue e verás que sangue é espírito", num diálogo de alteridade e

pluralidade com o seu pensamento. Do "crepúsculo" vem a "aurora", o que parecia

como um fracasso surgiu como uma vitória, o Prof. Guilherme solicitou que meu

artigo sobre Nietzsche apresentado no Pet fosse enviado para a revista "raízes

jurídicas", e assim, ele foi publicado207.

207 MANTAU, Leandro Nascimento Mantau. Nietzsche e a Política Trágica, ou como chegar a ser
aquilo que se é! In: Raízes Jurídicas, revista do curso de direito da Universidade Positivo, v.4.
Curitiba: Universidade Positivo, 2008.
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Em 2008, é o ano que dedicarei fundamentalmente as pesquisas e ao

estudo, para odisséias ainda maiores. Aproveitando da pólvora já reunida

confeccionarei outros artefatos explosivos, e encaminharei o primeiro deles para

um congresso de filosofia na USP, que é aprovado, depois, outro trabalho para um

congresso de pluralismo jurídico e direitos humanos da UFSC, que também é

aprovado, depois, para outro congresso de filosofia, agora da UFPR, depois um

trabalho será encaminhado para a jornada de pesquisadores da AUGM, em

Montevideo, também é aprovado, na seqüência, mais um trabalho é encaminhado

para evento de filosofia na UFRN, a federal de Natal, Rio Grande do Norte, essas

duas últimas peregrinações ainda acontecerão, para cruzar o continente latino-

americano do extremo sul ao norte do equador, com a vontade de poder elevada a

sua mais alta tonalidade. Diante do que, tenho que ser grato ao Prof. Dr. Cesar

Serbena, pelo estímulo ao estudo da filosofia no direito, e pelas oportunidades

concedidas, nesse último ano, como seu monitor na disciplina de filosofia do

direito "c", e também como meu orientador na iniciação científica com a bolsa

UFPR/TN, cujo plano de trabalho é: A projeção filosófica e literária do pensamento

de Nietzsche no Direito, ou como pensá-lo depois da explosão nietzscheana?

Aspectos para um Direito a marteladas. Tenho que lhe agradecer ainda pelos

serviços prestados como meu advogado, pois cheguei a receber a notícia de que

teria que fazer minhas pesquisas sem bolsa, ao que parece me avisaram que a

ufpr não tinha dinheiro para bancar bolsa, por isso, alguns ficaram sem receber,

incluindo, eu, e o Prof. Serbena reivindicou o meu direito, conhecendo de minhas

dificuldades, de meu interesse pela pesquisa, e da necessidade fundamental da

bolsa, já que sem ela, não teria como empreender essa Odisséia, ela seria

abortada antes de começar, trocada por um estágio em alguma água-furtada para

garantir sobrevivência acadêmica. Era o desespero de um terceiro naufrágio, já

que contra a burocracia as chances eram ínfimas, contudo, mais uma vez, a

insistência e a astúcia lograram os "censores", mais um titã estava vencido, a

bolsa de monitoria era minha. Ainda sou grato ao Prof. Serbena por assinar os

meus pedidos de passagens para a universidade, pois sem essa ajuda, não
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poderia empreender esse nomadismo. Ele é também o meu co-orientador dessa

monografia, cujo orientador é o Prof. Dr. Luís Fernando, que um dia

inesperadamente foi surpreendido por alguém que vinha lhe falar "num pé de

vento" a notícia de que desejava a sua orientação para esse trabalho, ou melhor, a

sua autorização, sua assinatura. Surpreso pelo convite, nunca esquecerei a sua

reação: "Mas você acha que eu tenho condições de te orientar num trabalho sobre

Nietzsche". Foi a sua humildade, a simplicidade, e a percepção para além da

lógica do direito estrito senso, de quem já perambulou pelos caminhos da arte, da

estética, e do engajamento político, que também viveu seu nomadismo, que

motivaram a minha escolha, como a única possível naquele momento. Pois,

tomado do desespero de um naufrágio, precisava entregar um projeto de

monografia, que não sabia qual seria, e sobre o que, apenas sobre Nietzsche e

alguma coisa relacionada ao direito. Foi por ter me estendido a mão no naufrágio

iminente que serei imensamente grato ao Prof. Luís, que junto com o Prof.

Serbena, estão empenhando seu crédito acadêmico nessa aposta bastante

perigosa, porque é nietzscheana. Nesse nomadismo de 2008, nos últimos

instantes da graduação, agradeço pelas pessoas que conheci inesperadamente, e

que me ofereceram abrigo quando cheguei numa madrugada de segunda-feira em

SP, a maior metrópole do país, e sem saber quem eu era, sem me conhecer,

ofereceram a sua casa, e uma cama para deitar, falo do amigo Bruno Morais, e de

sua irmã, que muito amavelmente, como não existe mais nem nas cidades

pequenas do Brasil, me ofereceram tamanha hospitalidade e confiança, muito

obrigado, por intermédio da colega Lívia, que também pouco me conhecia apenas

de um encontro ocorrido ano passado aqui, a quem também sou grato, porque

sem essa hospedagem solidária não teria como apresentar meu trabalho na USP,

sobre Nietzsche & a aventura política. Também, nessa viagem, conheci o largo do

são francisco, mas não para freqüentar o evento em homenagem a “pontes de

miranda” que ocorria ao mesmo tempo, estive lá junto de Bruno e seus colegas no

projeto Terra Tomada, que naquele instante organizavam o encontro deles, em

defesa da reserva raposa serra do sol, já que o projeto deles é de defesa dos

direitos indígenas, com uma práxis de extensão numa comunidade. Por mais um
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desses acasos, ousei encaminhar um trabalho para a USP, sem saber como faria

para ir, ou como ficar lá, era uma semana de evento, e no final, tudo acabou bem,

ainda conheci pessoas e aprendi coisas preciosas, começo a acreditar que a sorte

acompanha os audazes, ou como diria Goethe, "ouse, ouse fazer e o poder lhe

será dado". (cito sem referência, uma passagem que guardei quando era

estagiário no Farol).

Também em 2008, comecei a freqüentar o Grupo de estudos Nietzsche,

coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Edmilson Paschoal da PUC/PR, ao qual sou

grato, pois muito gentilmente aceitou a minha participação no grupo, mesmo

sendo aluno de direito, com a frequentação desse espaço, adquiri mais coragem

para enfrentar os titãs que ainda viriam, pois cercado de gente com bastante

estudo sobre Nietzsche, incluindo o colega do curso de filosofia da federal, João

Paulo, os estudos se desenvolveram melhor. João ainda me apontou para a

existência de outro grupo de estudos Nietzsche, essa na Universidade Positivo,

nos confins do campo comprido, outro lado da cidade para mim, e assim, passei a

freqüentar as reuniões em alguns sábados de manhã, procurando equilibrar os

compromissos na santos andrade, já que fazemos disciplinas optativas nesse

horário. Esse outro grupo é coordenado pelo Prof. Dr. Roberto Wu, a quem

também sou grato pela simpatia de me acolher nos seus estudos. Como numa

aventura mitológica, encontramos não só titãs, mas também alguns "oráculos" que

apontam caminhos, encontrei assim a estudiosa de Wittgenstein e professora em

Joinvile, a Cristiana, a quem sou grato, pois me incentivou nos estudos quando

estava ainda preocupado com os meus próximos passos, não só ofereceu o

conforto de suas palavras, como o apoio para inscrever um trabalho no Congresso

de Filosofia Moderna e Contemporânea ocorrido no último mês de agosto na

PUC/PR, desse congresso também participaram o Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Jr, e

também a Prof. Dra. Scarlett Marton. Eu e Cristiana apresentamos um trabalho

intitulado: "Deus no pensamento de Nietzsche e Wittgenstein". E ainda, outro

artigo, que publicaremos em parceria que é sobre "sofrimento e felicidade no

pensamento de Nietzsche", esse numa revista da Univille. Ao que me parece hoje,

aquela ousadia do primeiro artefato que explodi sobre Nietzsche, está longe de ser
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um fracasso, pelo contrário, a explosão dele só poderia ser em mim, pois se

explodir não é privilégio só dos terroristas, fui o que disse ao Prof. Dr. Mauro da

Unicamp, quando pedi a palavra no Evento sobre ódio, fanatismo e terrorismo e

disse que Nietzsche foi também alguém que explodiu, com a sua própria dinamite.

Eu me pergunto: quem é hoje o jovem homem nietzscheano? Será
aquele que prepara um trabalho sobre Nietzsche? É possível. Ou será o
que voluntária ou involuntariamente, pouco importa, produz enunciados
singularmente nietzscheanos no curso de uma ação, de uma paixão, de
uma experiência? É igualmente possível. A meu ver, um dos textos
recentes mais belos, mais profundamente nietzscheanos, é o texto que
Richard Deshayes escreve: “Viver não é sobreviver”, poucos momentos
antes de receber uma granada durante uma manifestação. Os dois
talvez não se excluam. Talvez se possa escrever sobre Nietzsche e,
aliás, produzir no decorrer da experiência, enunciados
nietzscheanos, (Cf. DELEUZE, s/ano, p. 9).

O Prof. Mauro falava em evento organizado pelo núcleo de direito e

psicanálise vinculado à pós-graduação em direito da federal. E a psicologia, mais

a psicanálise, foram também lugares pelos quais passei nesses nomadismos.

Tudo começa em 2004, num sábado pela manhã, quando frequentava as jornadas

lacanianas coordenadas pela Prof. Dra. Silvane Marchesini, quando no congresso

trazia já preocupações nietzscheanas, sou grato a Prof. Silvane pelo apoio,

incentivo e reconhecimento nessas aventuras, de quem também abriu seu

consultório, sua biblioteca e forneceu material para pesquisa. Nesse sentido, sou

grato a Prof. Dra. Vania Mercer, psicanalista em Curitiba, por ter aberto as portas

de sua casa, e de seu consultório, bem como de sua biblioteca, para incentivar

minhas pesquisas, e meus estudos, também, pela leitura paciente de minhas

bricolagens. E ainda, sou grato a Prof. Dra. Nadja Pinheiro, do curso de psicologia

da federal, que com muita amabilidade me acolheu no seu grupo de estudos da

obra de Michel Foucault, a História da Loucura, e também, pelo incentivo e pela

leitura paciente de meus estudos sobre Nietzsche. Assim como, nessa interseção

direito e psicanálise, também agradeço outras pessoas, as incontáveis que

conheci no nomadismo universitário, gente de variados cursos, idéias, e

experiências, engajamentos. Dentro da academia, nesse nomadismo sem sair do

lugar que aprendi a fazer, tenho que agradecer ao Prof. Dr. Ricardo Marcelo, que
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me recebeu no seu Núcleo de direito, história e subjetividade, vinculado à pós-

graduação em direito da federal, em que estudamos obras de Michel Foucault e

Giorgio Agamben, as quais me trouxeram subsídios para essa empreitada,

também, aproveito ao ensejo e agradeço a sua esposa, Prof. Dra. Angela

Fonseca, que possui mestrado em Nietzsche, e com muita simpatia, aceitou

minhas insistências em discutir o filósofo e minhas pretensões, quando não

esquecerei o café que tomamos, numa manhã que não vi passar, devido ao prazer

de falar sobre aquilo que gostamos. Também sou grato ao Prof. Dr. Celso Ludwig,

não apenas pela sugestão da "bricolagem", e também pela avaliação positiva na

banca do Pet, mas também por ter me acolhido em seu Núcleo de estudos

filosóficos - Nefil, vinculado à pós-graduação em direito da ufpr. Agradeço ainda

ao Prof. Dr. Luís Edson Fachin, que me concedeu a oportunidade de conhecer dos

diálogos e debates em torno do direito civil-constitucional, em seu Núcleo Virada

de Copérnico, vinculado à pós-graduação também, que ainda, me concedeu a

oportunidade de viajar com o grupo para o Rio de Janeiro, para acompanhar o

evento organizado pelo Prof. Dr. Gustavo Tepedino da UERJ. Sobre a

"bicolagem", sou imensamente grato ao Prof. Dr. Alexandre Morais da Rosa, que

com muita generosidade vem dialogando comigo, e me incentivando a continuar

fazendo bricolagens, desafiando o "establishment", e ousando quebrar

paradigmas. Ao Prof. Alexandre, meu agradecimento fraterno, a quem chegou a

me enviar seu livro sobre a "bricolagem" no direito por correio de presente, o que

me inspira e dá mais coragem. Nesse nomadismo para fora, tenho que agradecer

ao Prof. Dr. Cid Aimbiré, do curso de farmácia da UFPR, o qual orientou a equipe

que representou a instituição no Projeto Rondon, Amazônia Oriental, que atuou no

interior do Estado do Pará, ao tio Cid, como acostumamos a tratá-lo, meu

agradecimento pelo exemplo de simplicidade, retidão de caráter e confiança, bem

como toda a equipe que comigo esteve em Canaã dos Carajás, estudantes de

pedagogia, enfermagem, medicina, biologia, e farmácia, todos gravados na minha

memória, e agora nessas páginas que registram experiências nômades. Não

posso deixar de citar meu amigo Rodrigo, "fanfarrão", pois alguém que conheci na

época de cursinho, e que também me acompanha na faculdade, e não esquecerei
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do "pela liberdade" que bradei numa assembléia acadêmica que desejava

aumentar o curso de direito para seis anos, não conseguiram, e nem dos Jogos de

Verão de 2008. Também agradeço ao amigo e testemunha de algumas aventuras,

Prof. Dr. Rafael Zanlorenzi, que me conheceu quando ainda era um calouro

trazendo perguntas nietzscheanas num evento de direito e psicanálise, e depois

me emprestou livros, me deu um sobre Heidegger, sempre com muita

generosidade, tem me acompanhado. Também agradeço aos inúmeros

interlocutores, e pessoas que estiveram nas várias caminhadas, e outras que

estarão e ainda sequer conheço. Ainda, devo agradecer aos que estiveram

comigo nesses cinco anos, alguns conheci bem, outros apenas sutilmente, e ainda

outros apenas de vista, são meus colegas de sala, aos quase cem que

freqüentaram comigo a sala de aula desde o início até o fim próximo, sou grato a

todos, sem distinção, pois assim como apontei a respeito do Pet, todos de algum

modo contribuíram para o meu aprimoramento, seja intelectual, mas,

principalmente, enquanto ser humano, cumprimento a todos igualmente.

O meu muito obrigado ainda ao Prof. Dr. José Roberto Vieira, pela sua

generosidade e sabedoria, de quem leciona Direito Tributário, mas ainda assim,

não se deixa levar pela visão do direito estrito senso, pois é alguém que conheci

numa palestra de Oswaldo Giacóia Jr, sobre as "mutações de Zaratustra" no Sesc

da esquina. O Prof. Vieira é homem de larga cultura, filosófica, chegou a orientar o

Prof. Serbena no seu doutorado sobre lógica, e além disso, tem grande

conhecimento de literatura. Esse é um relato infindável, e continuará em aberto,

como as viagens que ainda devo fazer, precisei escrever tudo isso, para

demonstrar que usei a minha vida como matéria prima desse trabalho, aceitando

que a tarefa de escrever com o próprio sangue, e também para me colocar em

julgamento, na frente do réu, daquele que é chicoteado pelos outros. Das

experiências vividas, das decepções, aventuras, desventuras, dos júbilos e

preocupações, nada alteraria, pois tudo que escrevi é aquilo que provei na própria

carne, e o que superei.

"só se escreve aqui sobre aquilo que mesmo viveu e superou",
Cf.NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Obras Incompletas. Trad. Rubens
Rodrigues Torres Filho; posfácio de Antônio Cândido de Mello e Souza.
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2.ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p,.128.

O grande ato de bufonaria contra o tempo, a forma de lográ-lo, e aquilo

que já se passou, é ser querido de novo eternamente, e justificado pela vontade

elevada a sua mais alta potência, só compreendo isso agora, diante da urgência

de entregar esse trabalho em definitivo em poucas horas. Agradeço por fim, a

meus pais, Marly Benedita Santos Nascimento, e Leonardo Mantau, e também a

minha irmã Janice Nascimento Mantau, a vocês devo tudo, e a condição de ter

chegado até aqui, além da certeza que não combato sozinho, pois "comigo estão

vocês e meus antepassados"208. Se deixei de seguir o caminho dos outros, passar

num concurso público, ou estagiar em tempo integral para desde o princípio

auxiliar em casa, foi porque algo me convocava para essa tarefa, pois toda essa

odisséia, essa luta constante me faria mais forte para o que ainda virá, e não

podia estancar essa marcha, por vocês e por mim, necessito ir sempre mais longe.

Se aquele que anuncia o eterno retorno de todas as coisas surgisse em

minha frente, eu o receberia como um emissário divino, pois diria SIM!

OUTRA VEZ!

Curitiba, em 3 de outubro de 2008.

208 Cf.KAZANTZÁKIS, Nikos. Ascese, os salvadores de deus. Trad. José Paulo Paes. São Paulo:
Ática, 1997, s/p.
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Desafio Titânico (aquilo que foi dito na defesa e o que se calou)

O que se calou: Escrever agora depois de ter feito a degravação de tudo, esse
trabalho demorado, e que teve que esperar para ser realizado, diante das últimas
responsabilidades na faculdade, significa continuar fazendo ainda o trabalho do
desejo, agora colocando o que falta para fora, resgatando algumas coisas. Na
verdade, depois que terminou a defesa, e quem ler poderá constatar isso, houve
uma castração, uma interrupção do processo, eu ainda precisava responder mais.
Faltaram aqueles minutos de considerações finais para que pudesse responder as
provocações e questões que foram postas. Assim, a sensação depois da defesa
foi a de que ficou faltando bastante coisa. Embora satisfeito com o trabalho
escrito, o qual foi realizado sem abrir concessões, sejam elas metodológicas,
epistemológicas ou ideológicas, sentia que muito se calou na defesa, não foi
expresso talvez em parte pela tensão do momento, ou mesmo pela ausência de
tempo...Então, agora o que se calou volta para deixar a sua marca, nesse trabalho
que será impresso e deixado na biblioteca da faculdade, como um registro, quiçá
mais completo, e mais pleno do que foi dito e do não foi dito, mas pensado,
ruminado nesses dias...Essa é uma parte da monografia que nasceu póstuma,
assim como Nietzsche...

Curitiba, 18 de dezembro de 2008.

O que se calou: A defesa aconteceu no dia 5 de novembro de 2008, uma quarta-
feira por volta das 16 horas e durou 2 horas e 15 minutos aproximadamente, foi
uma banca mais longa que o comum, afinal, estava previsto que seriam seis
professores na banca. Contudo, infelizmente, o Prof. Vieira (direito UFPR), por
motivos de saúde, e o Prof. Edmilson (filosofia PUC/PR), por motivos de
representação acadêmica e viagem, não puderam estar presentes, e foram
ausências sentidas no debate. A sala escolhida foi coincidentemente a mesma em
que estudei quando calouro, foi no “boulevard”. Estavam presentes os
professores: Luís Fernando (história do direito UFPR); César Serbena (filosofia do
direito UFPR); Ângela Fonseca (filosofia do direito da Universidade Positivo);
Nadja Pinheiro (psicologia UFPR). Muitos amigos compareceram, gente que faz
parte do texto como eu direi, a sala estava quase cheia, registro ainda a presença
da Dra. Vânia Mercer, psicanalista em Curitiba e também compareceu nos
primeiros instantes da defesa. O atual diretor da faculdade, o Prof. Ricardo
Marcelo também esteve presente no início dos trabalhos assistindo.
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Prof. Luís Fernando: Damos início a sessão de defesa da monografia do aluno
Leandro Nascimento Mantau com o título: O caso Nietzsche, a reabertura de um
inquérito, a história dos estelionatos cometidos e das várias condenações.
Agradeço já formalmente a presença dos colegas que colaboraram na leitura e
que vão colaborar na discussão do trabalho do Leandro: O Prof. Serbena, a Profª.
Ângela, a Profª. Nadja da psicologia. E passo já diretamente a palavra para a
convidada mais distante a Profª Ângela que vem de outra instituição para que
comece então com a argüição do candidato, muito obrigado.

Profª Ângela Fonseca: Eu gostaria de agradecer também o convite de participar
da banca, é sempre um prazer trabalhar e poder discutir o autor que nós
gostamos, colocar um trabalho à prova de certa maneira. E o trabalho do Leandro
foi para mim um trabalho bastante "sui generis" em diversos aspectos. Primeiro
porque já tinha um contato com o Leandro antes, o Leandro que se dizia
totalmente sem tema, e que na verdade ele apresenta aqui um Nietzsche que num
certo momento não sei, se de extrema sinceridade como você mesmo coloca, não
tem um tema, um fio condutor e tudo mais. E eu vou te falar algumas coisas aqui
Leandro sobre a maneira de eu entender o teu trabalho, sobre o que eu achei do
teu trabalho. Eu acho que num determinado aspecto você quis fazer uma defesa
apaixonada do Nietzsche, mas uma defesa tão apaixonada que talvez seja uma
coisa que é absolutamente inovador, num certo sentido, mas por outro lado eu
acho que a própria voz do Nietzsche, não vou falar voz do Nietzsche, porque aqui
não tem que ter a voz do Nietzsche tem que ter a voz do Leandro, mas eu diria
que o pensamento do Nietzsche que de certa maneira em alguns momentos ficou
em segundo plano, por que? Talvez porque, por uma coisa que vocês mesmo
colocou aqui, com uma intenção tua que é de não fazer recortes, você colocou
aqui, quero trabalhar com o pensamento do Nietzsche sem fazer nenhuma
interrupção, nenhum recorte. E ao fazer isso eu vejo um probleminha aqui, que é o
seguinte, claro que é óbvio, ia dizer que quando você tenta dar conta do mundo
inteiro, acho que o mundo inteiro escapa da mão da gente, mas, sobretudo, com
Nietzsche, eu acho que você na verdade fez uma traição com Nietzsche. Você
querer dizer que não tem como recortar o pensamento do Nietzsche, você faz que
eu entenda que existe uma certa unidade, uma totalidade, um sistema que não
pode de nenhuma maneira ser visto em algumas partes, em alguns temas, e eu
acho que Nietzsche permite isso sim, aliás o Nietzsche é um autor que, é claro a
gente tem que compreender a visão dele de um modo mais aberto, de um modo
mais amplo, mas, eu acho que ele tem temas que são trabalhados de inúmeras
maneiras diferentes os mesmos temas, e ele mesmo abre essas diferentes
interpretações sobre um mesmo problema, e essa é a estratégia dele, de trabalho
do Nietzsche, a estratégia do Nietzsche é justamente isso, como é que eu vou
problematizar esse tema sob os mais variados pontos de vistas possíveis, e a
gente como leitor do Nietzsche, querendo dar conta desse problema que ele
trabalha, a gente não precisa, digamos assim, esmiuçar todos os meandros
porque talvez seja uma tarefa impossível de fazer isso. E ao ser uma tarefa
impossível, o que acontece, entender Nietzsche acaba sendo entender Nietzsche
por partes, o Nietzsche inteiro que você quis dar conta ficou por partes em
determinados ocasiões aqui. Essa é a minha primeira visão aqui. Não acho que
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seja um grandisíssimo problema, mas acho que não tem nenhum, não há nada
digamos assim, não há nada de ruim em a gente querer selecionar determinado
tema em Nietzsche e esmiuçar esse tema, tentar trazer de uma maneira mais
analítica, e isso não significa fazer filosofia analítica. Segundo lugar aqui, a
bricolagem que o Leandro tanto fala, eu achei divertido, na verdade eu me diverti
muito lendo o seu trabalho, isso eu achei bacana, no início eu tava falando puxa
vida, acho que o Leandro está fazendo jargão do Nietzsche, que você queria se
aproximar tanto do Nietzsche que você usava inclusive uma linguagem
nietzscheana, mas depois eu comecei a me divertir tanto com o seu texto que eu
falei, ele até que conseguiu em determinados momentos um tom nietzscheano,
que você mesmo fala, a ironia, aliás, Nietzsche tem muito de ironia, é claro que
todo mundo que sabe minimamente de Nietzsche vai ver que Nietzsche tem muito
de ironia, mas eu não sei se concordo com o Deleuze que a filosofia do Nietzsche
é só irônica, só uma filosofia irônica e cômica, o próprio Nietzsche vai dizer em
uma passagem bastante forte que ele preferia ser mal compreendido, não ser
compreendido a ser compreendido, por que? Por que o percurso da compreensão
era um percurso árduo e sofrido demais, e ele não gostaria de largar os seus
leitores nesse percurso, ou seja, não é tão cômico o caminho assim, eu acho que
Nietzsche exige uma disciplina bastante severa do seu leitor, ele carrega a gente
por caminhos que não são tão divertidos assim, não são tão confortáveis.
Portanto, o riso e a ironia sim, mas não é apenas a ironia e o riso em
Nietzsche...Mas, bem o que gostaria de falar da bricolagem é bricolagem tudo
serve, será que tudo serve para Nietzsche Leandro? Essa é uma questão que eu
te passo, por que? Por que Nietzsche é o filósofo do gosto, é o filósofo que vai
fazer seleção, não é política, não entenda mal o que eu quero dizer aqui, não é
seleção, mas Nietzsche é justamente o filósofo que vai avaliar o que é afirmação e
o que é negação de vida. Então, se tudo serve a gente entra naquele vale tudo
que em Nietzsche não é possível o vale tudo, por que que não é possível um vale
tudo? Por que interpretações negadoras, depreciativas, e que restringem a força
naquilo que ele vai ver sobre a vida não são possíveis em Nietzsche, então, todas
as interpretações ele reconhece que são existentes, mas nem todas são válidas e
nem todas têm o privilégio de serem boas interpretações...Mas, enfim, a gente
teria muita coisa a falar aqui, pena que a banca tem que ser um pouco rápida, e a
gente poderia falar muito, muito...mas, eu gostaria na verdade de atentar àquilo
que você estava se preocupando em colocar que é a leitura de Nietzsche no
direito, como ler Nietzsche no direito? Por que não é tão fácil assim, e na verdade
não é tão fácil assim colocar Nietzsche no direito. Não é fácil colocar Nietzsche no
direito se a gente tenta fazer uma leitura usal do direito, mas, eu acho que
Nietzsche é um autor muito interessante para o direito, absolutamente
interessante, não só interessante mas como um autor que vai trabalhar com o
direito de uma maneira que poucos autores trabalham. Eu vi aqui que em alguns
momentos você vai falar do estado, o estado como esse repressor, o estado que
arrebanha e tudo o mais, e aí eu vejo mais uma certa leitura marxista do que o
Nietzsche, porque é claro que a gente pode ver o Nietzsche fazendo a crítica do
rebanho, mas eu acho que o interessante aqui da relação de Nietzsche e o Direito
não está tanto na crítica aos estatutos, aos códigos, aos jogos de sistemas que
vão digamos assim impossibilitar e sustentar a vida gregária, porque isso é uma
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coisa que não é original do Nietzsche, muitos autores de uma certa maneira vão
criticar as formas como se dá a reunião, a vida política, a vida gregária e tudo o
mais. Eu acho que o interessante aqui é perceber como que o Nietzsche vai
trabalhar o indivíduo, é possível falar que Nietzsche vai colocar o indivíduo contra
a gregariedade? A vida coletiva e gregária? E aí a gente entra num campo muito
interessante, claro que não, o Nietzsche, a força de Nietzsche para trabalhar no
direito, uma das possíveis leituras que eu vejo é justamente a crítica a
subjetividade, a crítica ao sujeito...Ah, a crítica do sujeito não é nada de novo,
realmente não é nada de novo, mas o modo como Nietzsche faz isso, no momento
em que ele faz isso, é uma coisa que merece nota, porque Nietzsche não vai
criticar o sujeito simplesmente do modo como estamos acostumados, esse sujeito
ao qual se presta do direito, o sujeito racional, o sujeito com todos esses atributos
de capacidade, autonomia, liberdade, etc, o Nietzsche está muito, foi muito para
além disso, digamos que ele radicalizou muito mais. O problema do homem visto
enquanto sujeito, enquanto indivíduo para Nietzsche não é que ele é apenas uma
ilusão que o direito vai se apropriar a partir do seu edifício, a partir dessa visão de
homem, a questão aqui é que para Nietzsche, ele vai, na verdade, vai destruir o
sujeito, ele vai dizer que não há homem enquanto sujeito, não há homem
enquanto isso que é fixo, não há homem enquanto isso que existe, e é aí que está
o que podemos prender de Nietzsche, por que? Por que Nietzsche vai querer dizer
para a gente o seguinte a própria leitura de homem é uma leitura inventada, o tipo
homem é uma construção. E é quando nós vamos querer entender, por que que
Nietzsche está falando para a gente que o tipo homem é uma invenção, que a
gente pode voltar para o direito, por que que o tipo homem é uma invenção? Por
que Nietzsche vai dizer para a gente que o homem é uma folha ao vento, não há,
não existe, ele começa a existir quando inventa a si mesmo, e como que ele vai
inventar a si mesmo? Você sabe, a gente começa a voltar para a noção de corpo,
para Nietzsche o homem é um acontecimento fortuito, uma reunião de impulsos
que nesse intervalo fortuito que é o homem, faz com que exista a vida humana, só
que dentro desses instintos, dentre desses impulsos existe um que se torna o
soberano, que é a capacidade intelectual e tudo o mais. Então, portanto, a reunião
desses... do corpo e do intelecto que vão se com...vão se dizer, vão conceber a si
mesmos como um, é aquilo que permite o processo de hominização, formação do
homem, do tipo homem, quais são as práticas que permitem essa construção do
homem? Práticas jurídicas, absolutamente arcaicas, antigas, que Nietzsche vai
dizer que são práticas que permitem a formação de uma consciência, de uma
memória, a formação de uma idéia de si mesmo enquanto um centro, uma
unidade não no sentido moderno de sujeito ainda, mas, ou seja, a possibilidade de
uma leitura de homem, ou seja, a gente já pode prever aqui em Nietzsche alguém
que está querendo dizer o que na verdade? O que que está aqui Leandro de
absolutamente radical em Nietzsche? Nietzsche está querendo dizer que são
práticas jurídicas arcaicas que vão possibilitar a própria formação de uma dada
concepção de homem, ou seja, se toda a filosofia de Nietzsche é compreender o
que que é o homem? Qual é o tipo de homem? Por que que é uma ilusão? E por
que nós necessitamos criar essa ilusão? Quais são as nossas necessidades de
base para formar essa crença? O Direito é um instrumento que vai auxiliar na
formação dessa ilusão, ele vai auxiliar nessa crença, então homem e direito aqui,
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homem e práticas jurídicas, eles andam de mãos dadas na sua formação, então, a
própria idéia de homem é uma idéia que não se afasta de práticas jurídicas em
Nietzsche. Que é uma leitura que eu acho sensacional, e que quem tem feito isso
é o Giacóia, você mesmo colocou aqui e citou isso, um texto dele em que ele vai
trazer essa idéia para a gente, então é isso que há de radical. Não é o direito
como uma forma de repressão do indivíduo, porque aí estaríamos advogando
contra o Nietzsche, por que? Porque se a gente acha que o direito é uma forma de
repressão contra o indivíduo, então há o indivíduo, há uma forma de liberdade no
fim das contas, não há. Se eu saio da vida gregária e tento analisar o indivíduo,
nem mesmo o indivíduo enquanto uma potência libertadora, autônoma, etc, sobre
si mesmo não existe, o que existe é o homem que criou a si mesmo enquanto
idéia de homem, e isso foi possível também por conta de práticas jurídicas. Acho
que esse é um fio muito interessante para trabalhar com Nietzsche no direito. Mas,
por fim, vou só te colocar uma questão, já que devemos ser breves aqui, que é o
seguinte, dentre as inúmeras leituras que você trouxe de Nietzsche, você não
trouxe só uma leitura de Nietzsche, você trouxe várias leituras de Nietzsche.
Naquele capítulo em que você vai trabalhar com, se Nietzsche foi um imoral, ou
um voluntarista? Você aceita a idéia de que há uma ética em Nietzsche, e isso é
uma coisa que é um pouco controversa, na verdade tem um autor que é bastante
caro para mim que é o Michel Haar, ele vai advogar a existência de uma ética em
Nietzsche, ética da afirmação da vida. Só que isso é controverso. Acontece que
nos termos que você colocou essa ética em Nietzsche, você colocou que a ética
em Nietzsche seria uma ética contra qualquer universalidade, e é verdade,
Nietzsche é um autor que vai trabalhar contra qualquer, contra os totalitarismos da
metafísica, contra a universalidade, etc. Mas, você coloca aqui: "que os homens
se assumem como criadores de valores, legisladores de si mesmos, dobrando a
força a seu favor, ultrapassamento do homem como rebanho", e aí eu me
pergunto, como que é essa ética em Nietzsche que você está lendo aqui? Por que
talvez seja só uma questão de linguagem, você me explicando aqui eu possa
chegar a uma conclusão diferente, mas quando você coloca aqui para mim o
homem enquanto legislador de si mesmo e criador de seus valores, isso parece
que está um passo antes da crítica radical ao sujeito em Nietzsche, porque dar a
si mesmo as suas próprias leis é uma capacidade do eu, do sujeito, e esse eu, e
esse sujeito, enquanto sujeito capaz de regar a si mesmo nesses termos tão
iluministas é algo que não há em Nietzsche, não sei se você percebe o que eu
estou querendo dizer, legislador de si mesmo em Nietzsche não é dar a si mesmo
dessa maneira, como se fosse algo clarividente, uma autoconsciência que o
homem tem para regrar a si mesmo, conduzir a si mesmo, eu acho que essa seria
uma percepção bastante iluminista ainda dentro do Nietzsche, então, como que é
essa ética que você aceita e diz ainda ser uma ética do trágico? Por que a ética do
trágico é justamente o contrário de uma ética iluminista, então como é que
funciona isso? Bom, eu acho que a gente teria muitas outras coisas para falar
aqui, mas eu te convido para a gente fazer mais cafés para a gente conversar
sobre Nietzsche.
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O que se calou: Primeiro ponto que gerou um desconforto, e vai me levar a uma
ênfase maior é a honestidade que eu assumi para defender Nietzsche, ainda mais,
depois da Prof.ª Ângela ter dito que eu teria feito uma traição com Nietzsche por
não ter seguido uma metodologia usual na academia que é a do recorte, etc. Bem,
eu não disse que não é possível recortar o pensamento de Nietzsche, e nem
ignorei o fato de haver os temas nietzscheanos, apenas fiz uma escolha por um
outro tipo de abordagem, que foi a de “passar pelos temas sem ficar neles”, sem
verticalizar em um deles, escolhi trabalhar um outro aspecto da profundidade, que
é aquela que se dá horizontalmente e por expansão. E esse também é um
questionamento metodológico que está implícito no trabalho, se não se é mais
profundo e mais coerente trabalhar horizontalmente que verticalmente, diferente
do que fazem os especialistas que sabem as vezes muito de uma coisa e ignoram
quase por completo todas as outras, já que se especializam tanto num só ponto,
que se desconectam do resto. A profundidade no sentido nietzscheano não é
vertical, mas, na perspectiva do jogo de máscaras tal como apresenta Foucault no
teatro filosófico: ”É necessário portanto, que o intérprete desça, que se converta, como disse
Nietzsche, no “bom escavador dos baixos fundos”...É que se o intérprete deve ir pessoalmente até
o fundo como um escavador, o movimento de interpretação é pelo contrário, o duma avalanche, o
duma avalanche cada vez maior, que permite que por cima de si se vá despregando a
profundidade de forma cada vez mais visível; e a profundidade torna-se então um segredo
absolutamente superficial de tal forma, que o vôo da águia, a ascensão da montanha, toda esta
verticalidade tão importante em Zaratustra, não é sem sentido restrito, senão o revés da
profundidade, a descoberta de que a profundidade não é senão um jogo e uma ruga da superfície.
À medida que o mundo se revela mais profundo aos olhos do homem, damo-nos conta de
que o que significou profundidade no homem, não era mais do que uma brincadeira de
crianças”, Cf., p. 18-19.
E justamente é a vontade de sistema, ou a vontade de verdade como expõe
Nietzsche que motiva as classificações, os recortes e as sistematizações, esse é
outro questionamento colocado pelo trabalho, esse é mais explícito. Se aqueles
que agem com essa vontade de sistema não se parecem mais com os médicos
legistas a conspurcar cadáveres ou a lesionar com o bisturi no afã de produzir
conhecimento, ou seja, quem será que comete a traição? A minha opção pelo não
recorte também vem pelo sentido que li a filosofia de Nietzsche, pela minha leitura
recortá-lo seria também uma rendição, uma cooptação e a admissão de fraqueza,
e da ausência de uma vontade de poder que pede sempre saídas criativas e de
deslocamento do usual e não de conciliação com ele. Portanto, escolhi o caminho
que me permitisse elevar ao máximo essa vontade de poder, ir mais longe, e o
engraçado, como poderão ler, é que o tempo todo a banca me incita a seguir o
caminho deles, ou caminho tradicional, o argumento é de que eu conseguiria ir
mais longe assim, seguindo eles, nada mais “contra-nietzscheano”. Já que para
Nietzsche é preciso que se busque sozinho os seus caminhos, mesmo que
subvertendo os códigos como aponta Deleuze.
A bricolagem foi outro tema polêmico, muito já tive a oportunidade de observar na
faculdade que se ironiza e se comenta aos cantos com sarcasmo, quando na
verdade é uma abordagem séria apresentada por Levi-Strauss no Pensamento
Selvagem, e que virou tese de doutorado com o Prof. Alexandre Morais da Rosa.
De qualquer modo, a polêmica é o trabalho com Nietzsche na bricolagem, como já
havia me avisado o Prof. Alexandre eu estaria duplamente assumindo o ônus com

�Ȕ<bD5�P��NS	g���۴�a


147

isso, ele que disse que minha saída nietzscheana com a bricolagem é
completamente viável apontou para a incompreensão dos outros, e de que iria
acabar no banco dos réus como louco, e de fato, como afirmo na defesa e no
trabalho escrito, ter Nietzsche como réu foi também estar junto dele no mesmo
banco, ou o mesmo “barco”. O vaticínio dele se cumpriu. O que não se entende é
como que na bricolagem tudo pode servir, quando Nietzsche é o filósofo do gosto?
Diante disso, é preciso que se diga que Nietzsche é também o filósofo do
estômago, quando ele recomenda que o seu leitor deve aprender a ruminar, é
preciso que se tenha estômago para isso, é ser um onívoro, comer de tudo, mas
conseguir digerir, tudo pode servir sim! Desde que se tenha estômago para isso, e
na bricolagem não é um “tudo pode servir” alienado, é feita uma seleção, há um
trabalho de deslocamentos de significantes para dar um sentido a coisa, e esse
sentido é dado por uma subjetividade que se implica, há uma cola pessoal, quem
faz a bricolagem deixa um pouco de si no experimento. Quando defendia o meu
trabalho levei dois cartazes, duas bricolagens, um deles foi feito a mão, papel
kraft, tinta guache, gravuras, deixe inclusive a marca dos meus dedos, afinal, a
bricolagem é um trabalho amador, apresentei esse no Evinci. O segundo,
apresentado em Montevidéo, com ajuda de custos da UFPR, foi feito em máquina,
mas continuava bricolagem pelo jogo das imagens e o modo improvisado que foi
realizado. Enfim, é esse trabalho em que há uma seleção e um processo de
resignificação das peças à disposição tendo o intérprete ou o realizador da
bricolagem como alguém que vai digerir e se implicar, isso é bastante
nietzscheano. Há uma disciplina da leitura em Nietzsche, certamente, a idéia do
ruminar faz parte dessa disciplina, não a ignoro, e inclusive Nietzsche exige que
os seus leitores possuam vivências e experimentem em si mesmos algumas
vivências para compreendê-lo melhor, ele fala isso no Ecce homo a respeito do
seu Zaratustra, que é um livro que na visão de Nietzsche para que seja
compreendido é necessário que o seu leitor acumule algumas vivências. Portanto,
essa disciplina de leitura de Nietzsche mais do que o ruminar e a leitura atenta de
filólogo, é requerido uma práxis, um colocar-se em prática, e esse colocar-se
significa uma vivência pessoal, uma experimentação de si também, um colocar-se
em prova, e nisso justifica-se ainda mais o porquê do último capítulo ser “o como
coloquei o Nietzsche em prática”. Quero dizer, já está implícito na obra de
Nietzsche, no seu pensamento, que para ser compreendido é necessário um
diálogo de subjetividade com ele.
Quando Nietzsche fala do seu critério de avaliação e diz que tudo serve desde que
ajude a expandir a vontade de poder, ele não isenta nem mesmo a religião, há
quem possa ser religioso e não ter uma postura depreciativa da potência.
Mais um aspecto polêmico foi a ética, ela está presente no meu trabalho como
uma questão pessoal, eu explico isso, e não é despropositado na filosofia de
Nietzsche, não é algo que estou forçando ou distorcendo, basta olhar o subtítulo
de Ecce homo: “como alguém se torna aquilo que se é”. Ou seja, exige-se um
percurso que não é de modo algum tranqüilo, é uma travessia que não está isenta
da dor, da experiência, do erro e do acerto, vive-se o niilismo e a decadência, e é
necessário aceitar o preço do perecimento, há um custo trágico nisso. Acredito
que fui claro nisso, não entendo o porquê da não compreensão, já que não é de
postura iluminista que se trata, não é “dar a si mesmo” de modo clarividente,
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porque aqueles que desejam que lhes seja dado o “além-do-homem” são os
últimos homens, esses incapazes de serem eles mesmos, de ousarem esse
percurso trágico, pedem que Zaratustra lhes dê de presente, essa é a postura
iluminista que Nietzsche combate sua filosofia. E se há uma forma de liberdade,
ela advém desse processo intenso, visceral, a liberdade com sangue, ardente, que
é o tempo todo conquistada e posta à prova, esse é o sentido de liberdade que
adoto, e que é estreitamente ligado ao de ética, no sentido nietzscheano, como
apresento. Há uma singularidade que deve encarnar isso, e aceitar o preço de
viver perigosamente, aí a palavra individualidade não é nem a melhor para
caracterizar esse processo.

Prof. Luís Fernando: Obrigado Ângela. Então eu passo a palavra para você
Leandro, e aí você traz o seu trabalho, acho que seu trabalho merece uma forma
diversa, então achei que começar pelas perguntas antes de você apresentar,
apesar de uma forma aparentemente linear, embora com certeza não fosse linear
o seu trabalho, mas fosse mais interessante. Agora, você pode ter o tempo de
apresentar as questões que você acha centrais, bem como responder.

Leandro: Quantos minutos?

Prof. Luís Fernando: Não vou limitar, acho que isso seria pouco coerente, deixo
que você exponha com bom senso.

Leandro: Peço licença para falar de pé então, posso?

Prof. Luís Fernando: Tudo bem.

Leandro: Bem, quero agradecer antes a todos que vieram, agradeço a todos
mesmo, apesar dos pesares a Profª Vania Mercer apesar de tudo está aqui
também, agradeço aos professores da banca, ao Prof. Luís Fernando e ao Prof.
Serbena por terem confiado em mim, confiado que eu chegaria até aqui nesse
empreendimento, fizeram uma aposta comigo, uma aposta nietzscheana, perigosa
porque nietzscheana, muito obrigado. Obrigado as professoras que vieram
também. Bem...o trabalho como antecipou a Profª. Ângela é um trabalho que não
segue um tema, é um trabalho que começa pela pergunta, é um trabalho que é
todo ele pergunta, qual é a pergunta que leva o trabalho? É a pergunta por que ler
Nietzsche no Direito? É essa pergunta insistente, foi essa pergunta que me
motivou a fazer esse trabalho, escrever o trabalho todo em menos de um mês,
num estado de tensão porque eu precisava entregar o trabalho e não tinha por
onde começar, por que Nietzsche não é um autor lido no direito, a gente lê o
Michel Foucault, a gente lê o Giorgio Agamben, a gente lê comentadores de
Nietzsche mais contemporâneos como Deleuze, Gadamer, por exemplo, na
hermenêutica, mas ninguém lê Nietzsche. Eu tenho aqui o trabalho do Prof. Vieira,
que infelizmente não pode vir, problemas de saúde, ele trabalha Nietzsche numa
interpretação da morte de Deus em Nietzsche, a Prof.ª Ângela Fonseca num
trabalho, num artigo no livro publicado Crítica da Modernidade também fez um
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trabalho sobre Nietzcshe, e o professor e juiz em São Paulo, Eduardo Rezende de
Melo, faz um trabalho sobre Nietzsche e a Justiça, quer dizer, são as referências,
as poucas que encontrei mais próximas do direito. Mas, nenhuma referência era
exatamente aquilo que eu queria ainda, explorar. Não tinha então por onde
começar, não tinha um tema, qual foi a solução encontrada para trazer Nietzsche
para o direito? Foi trazer Nietzsche como um réu de um processo, como se
Nietzsche fosse um réu de um processo que é construído pelas acusações ao
Nietzsche, as inúmeras acusações ao Nietzsche, acusação de que ele é um
niilista, acusação de que ele é um intelectual da burguesia, que ele é um
intelectual da direita, acusação de que ele é um nefelibata, um idealista...são as
várias acusações ao Nietzsche, principalmente, a acusação de que Nietzsche é
um louco. O fato da Profª Nadja estar aqui, quando conversei com ela, eu disse
que a questão do Nietzsche louco, o trabalho não começa, não tem como trazer
Nietzsche para a academia e legitimar a utilização do Nietzsche se você não
começar rebatendo a acusação de que Nietzsche é louco e de que a obra dele
estaria contaminada pela loucura. Portanto, partir das acusações ao Nietzsche,
para dizer quem foi Nietzsche, quer dizer é o primeiro ponto do processo, que na
verdade não é um processo é um inquérito, como diz o Foucault no livro a
Verdade e as Formas Jurídicas "o inquérito é a forma de saber e poder", portanto,
o inquérito é quando o sujeito já está condenado de antemão. Nietzsche portanto,
não é usado na academia e nem lido na academia é tido como autor maldito,
colocado de lado, a gente prefere ler os autores mais contemporâneos a ler o
próprio Nietzsche, mesmo que o Foucault várias vezes diga que Nietzsche é o
referencial dele, ele fala isso na Microfísica do Poder, fala isso na Verdade e as
Formas Jurídicas, quer dizer, mesmo que autores mais contemporâneos insistam
que Nietzsche é o seu referencial, principalmente a partir da década de 60 quando
Nietzsche é relido, tirado das falsificações, e as falsificações a Nietzsche foram
cometidas pela própria irmã do Nietzsche, quer dizer, a irmã do Nietzsche foi
aquela parente que foi lá e usou a imagem do irmão, falsificou os trabalhos de
Nietzsche, gerou a apropriação nazista do pensamento de Nietzsche. Desfazer
esses equívocos foi o primeiro passo para dizer quem foi Nietzsche, para depois
tentar dizer por que ler Nietzsche no direito? Mas, que quis deixar bem claro o
tempo todo que eu não quis fazer nenhum recorte, a Prof.ª Ângela está certa, eu
não quis fazer recorte, porque se eu pegasse um recorte eu acho que aí sim eu
estaria sendo criminoso, e sendo traidor do Nietzsche, se eu recortasse o
pensamento de Nietzsche. É claro que Nietzsche tem grandes temas como o
niilismo, a transvaloração dos valores, a morte de Deus, quer dizer, Nietzsche tem
vários temas que ele aborda na sua filosofia, só que a filosofia de Nietzsche não é
sistemática, ela não é um sistema. Então, dá a impressão de que eu estou
tratando Nietzsche como uma totalidade mas não é. É porque eu peguei o réu,
Nietzsche como um réu, como alguém que está num processo, e eu tentei aí não
recortar ele, não agir como um médico legista, a minha intenção não foi agir como
um médico legista a pegar o bisturi e a cortar um pedaço do Nietzsche para
decodificar esse pedaço do Nietzsche, não foi esse o meu objetivo. O meu
objetivo foi ter Nietzsche como um réu e eu cumprir um papel difícil, praticamente
impossível de fazer que é tentar advogar o pensamento de Nietzsche, não só o
pensamento como o pensador também, não só o pensamento como o pensador
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também...Quer dizer, tentar fazer a advocacia de Nietzsche mesmo sem ter
diploma, nem sequer me formei, nem sequer sou bacharel ainda, preciso que o
trabalho seja aprovado. Então, eu tentei fazer um trabalho que é um trabalho
amador, e é um trabalho até diletante por que eu... qual a necessidade?...como
achar argumentos, né? como achar argumentos para defender Nietzsche? Já que
Nietzsche não é sistemático, já que eu tenho um réu aqui na minha frente, eu
tenho um réu aqui na minha frente, que é vítima de acusações e de falsificações
de sua obra e de seu pensamento, como defender esse autor? Eu tive que aí fazer
um trabalho que é um trabalho bastante complicado na graduação, o meu objetivo
não foi fazer uma tese de doutorado, por exemplo, eu não estou aqui para chegar
a uma conclusão com esse trabalho. Então eu busquei ferramentas seja na
filosofia mesmo, seja na literatura, seja na psicologia, para poder me arranjar nos
meios limites...Quando a Profª Ângela falou da bricolagem, por exemplo, eu peço
licença para levantar esse trabalho que está aqui, esse de baixo, esse trabalho
aqui é uma espécie de bricolagem, em que você utiliza por exemplo as imagens,
as figuras, você combina elas para dar um sentido a elas, quer dizer, essa é uma
bricolagem, um trabalho que apresentei no Evinci, orientado pelo Prof. Serbena
que é Nietzsche, Direito e Literatura, quer dizer, e esse é um trabalho que
apresentei semana passada em Montevidéo no Uruguay, que é um trabalho que
envolve, cinema, arte e direito, é um trabalho que tem Glauber Rocha, não é sobre
Nietzsche especificamente, mas, esse trabalho, todos eles, me ajudaram a chegar
até aqui, quer dizer, é um trabalho que é constituído por vivências. A Prof.ª Ângela
disse que eu assumo, assumi um tom nietzscheano, mas é que na verdade, qual a
forma encontrada para defender Nietzsche, para tornar defensável Nietzsche, foi
assumir uma honestidade profunda com Nietzsche, aquilo que o Oswaldo Giacóia
coloca como a virtude da probidade, a virtude da probidade, eu tive que confessar
o meu desconhecimento do Nietzsche mesmo, eu não leio Nietzsche em alemão,
não leio em francês e nem em inglês, não pude consultar as obras mais
recomendadas sobre Nietzsche, como a "Nietzsche-Studiem", que é uma
publicação internacional do Nietzsche. Quer dizer, eu tive que me amparar nos
livros traduzidos e no fato de eu ser estudante de direito, sou estudante de direito,
tenho minhas limitações, não frequento o curso de filosofia, ou seja, tive que me
orientar sozinho nesse trabalho. Nisso, eu tenho que agradecer de novo o Luís
Fernando e o Serbena porque eles confiaram as cegas em mim, porque eu não
tinha projeto, eu não tinha roteiro, eu não sabia por onde começar, e estava a um
mês de entregar o trabalho e não tinha escrito uma página sequer. Portanto, foi
um trabalho mesmo de diálogo de subjetividade, eu tive que dialogar a minha
subjetividade com o pensamento de Nietzsche para poder ser honesto com o
Nietzsche, para poder aí sim defender o Nietzsche. Então, o trabalho começa pela
pergunta: Por que ler Nietzsche no Direito? E como a professora coloca a leitura
do Deleuze foi muito importante. É, na verdade, eu não quis vincular o Nietzsche
a nenhuma corrente de pensamento, por isso, eu trago várias leituras de
Nietzsche, eu não quis que Nietzsche fosse visto como pós-moderno, Vattimo, por
exemplo, Gianni Vattimo vê Nietzsche como precurssor do pós-modernismo, não
quis colocar Nietzsche como pós-estruturalista como o Foucault admite ser, como
o Deleuze também entende que é, eu não quis colocar Nietzsche como metafísico
como Heidegger coloca, quer dizer, eu quis trazer um pouco dessa polissemia do
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Nietzsche. Eu quis explicar dentro do direito quem foi Nietzsche. Então para tentar
defender Nietzsche das acusações clássicas a ele, eu quis trazer todas as
vertentes possíveis, literárias, filosóficas e até místicas do Nietzsche. Eu citei o
Gibran Khalil Gibran, citei o Nikos Kazantzákis, que fazem leituras místicas do
Nietzsche, também trouxe esses autores para que eles não ficassem escondidos,
né? Ou ignorados da leitura, eu quis trazer todos eles...E Deleuze a professora
falou que é uma leitura cômica, Deleuze e a Sarah Kofman naquele colóquio,
colóquio de Royaumont dizem que quem lê Nietzsche e não ri e não ri muito é
porque não leu direito Nietzsche, não conseguiu entender Nietzsche, porque
Nietzsche tem essa questão da bufonaria, ele diz que prefere ser um bufão a ser
um santo. Mas, o fato é que Nietzsche, um dos fatos de Nietzsche não ser trazido
para o direito, ou não ser trazido para a academia é o fato dele ser um autor que
despreza a academia, a gente tem que lembrar que Nietzsche abandonou a
cátedra na Basiléia para fazer filosofia, ele largou a universidade por questões de
saúde, mas ele dizia que aqueles que estavam na faculdade eram filisteus que
apenas reproduziam, reproduziam o que os outros diziam, e ele precisava ouvir a
voz dele, então ele sai da faculdade e vai fazer filosofia, né? Então é preciso trazer
não só o aspecto cômico do Nietzsche, mas também o aspecto político do
Nietzsche. E aqui nesse cartaz, debaixo, aqui tem uma foto do maio de 68, essa
foto aqui tem Deleuze, tem Foucault, tem Sartre, no pátio da Sorbone, essa
movimentação da década de 60 não é uma movimentação que toma como
referencial o marxismo estrito senso, apesar do Sartre ter se vinculado ao
maoísmo, o Foucault não era vinculado a um partido marxista. Foucault lia
Nietzsche e percebia um aspecto político do Nietzsche, inclusive o Foucault vai
dizer na Microfísica do Poder que o grande mérito do Nietzsche foi trazer as
relações de poder como elemento central da discussão, as relações de poder,
Deleuze a mesma coisa, Deleuze participa daquela entrevista com Foucault que
se chama "os intelectuais e o poder". Portanto, o objetivo do trabalho foi trazer não
só o aspecto cômico e irônico, a questão da crítica a linguagem, né? Porque
Nietzsche pega a linguagem e usa a linguagem contra aqueles que utilizam da
linguagem, por exemplo, ele pega o texto metafísico e torna o texto metafísico
uma arma contra aqueles que utilizam, por exemplo, é o Zaratustra, o Zaratustra é
uma paródia de trechos da bíblia. Ele utiliza o texto contra aqueles que colocam o
texto, quer dizer, ele pega os códigos e inverte a força dos códigos, ele transforma
aquilo que é colocado contra ele numa arma contra aqueles que colocam...por
isso que o exercício de defesa do Nietzsche, o tempo todo no meu trabalho, foi de
tentar inverter as acusações. Quando chamavam Nietzsche de niilista eu tentava
mostrar o que, o que estaria por trás daqueles que acusam Nietzsche de niilista. O
que está por trás será daqueles que acusam Nietzsche de nazista, por exemplo,
ou de filósofo da direita. Por isso, eu critico o próprio Marx. Eu critico também
outro autor que é estudado aqui no direito que é o Enrique Dussel...Enrique
Dussel é um teólogo ou ex-teólogo que trabalha uma ética, mas é uma ética que
tem um aspecto religioso por trás. É evidente que...eu faço uma meaculpa, eu
explico que Dussel se inseriu naquele processo contra a ditadura, contra a
repressão, ele militou, foi um dos integrantes da igreja que militou contra um
aspecto da ditadura, um aspecto importante, quer dizer, então cumpriu um papel
importante, eu fiz essa meaculpa por recomendação do Prof. Luís
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Fernando...É...mas...o que eu quis colocar, eu quis colocar que Nietzsche dá
espaço para uma outra ética possível, que não é uma ética de fundo religioso, é
um outro tipo de ética, ética daqueles que se colocam, que se arriscam, que
aceitam o preço de viver perigosamente. E uma das referências para essa ética
possível, que eu desenvolvi como uma questão pessoal mesmo precisava explicar
uma utilidade política e ética para Nietzsche, precisava dar uma utilidade ética e
política para Nietzsche até para trazer Nietzsche para o direito também, para que
ele não fosse o pensador da estética somente, para que ele não fosse visto como
um pensador da literatura somente. Então, quem que eu trouxe para esse diálogo
sobre ética e política? Eu trouxe os franceses Foucault, Deleuze, eu trouxe o
Antônio Cândido por exemplo, que fala numa possível ética nietzscheana no livro,
no posfácio famoso que ele escreve depois da Segunda Guerra Mundial, depois
dos genocídios, Antônio Cândido surpreendentemente relê Nietzsche e vai dizer
que é preciso recuperar Nietzsche. Um outro autor importante, é um autor do Rio
de Janeiro, que é comentador do Deleuze que é Carlos Henrique Escobar, é
Carlos Henrique Escobar foi alguém que foi militante, chegou a ser torturado na
ditadura, ficou surdo de um dos lados, e ele estuda Marx, mas também estudava
Nietzsche, e ele escreve sobre uma política nietzscheana, uma política trágica
nietzscheana, ele tem dois livros importantes que é Nietzsche...dos companheiros,
e o Zaratustra, e o corpo trágico de Zaratustra. Portanto, foi tentada dar uma
utilidade para esse Nietzsche a insistência na ética, é uma ética daqueles que se
arriscam mesmo, e eu acho que Deleuze, Deleuze fornece uma chave de leitura
para isso, eu até citei o Deleuze na parte final do trabalho, quando eu tento trazer,
falar da minha experiência pessoal na faculdade, falo da minha experiência antes
da faculdade. Eu relato detalhes da minha vida, questões pessoais bastante
íntimas, por exemplo o fato de eu ser, ter sido trabalhador braçal...assim, eu falo
isso com orgulho, quer dizer, eu tive que experimentar as agruras, tive que viver
isso intensamente, a flor da pele, para poder a partir de lá, de todo esse histórico
desenvolver o trabalho, né? O fato de eu estar de vermelho hoje também é
simbólico pelo fato de que Nietzsche recomenda que é preciso escrever com
sangue, porque somente aquilo que você escreve com sangue é, tem valor, ele
coloca isso no Zaratustra, portanto, eu tive que colocar um pouco da minha vida
pessoal como matéria-prima do trabalho. O trabalho não seria possível em menos
de um mês se eu não tivesse que colocar um pouco de mim no trabalho. Então, na
verdade, colocar Nietzsche como um réu de um processo significa não ficar na
posição assistindo o sofrimento do Nietzsche...eu coloquei aqui a foto do
Nietzsche nos seus últimos dias, Nietzsche nos seus últimos dias é uma foto
assustadora e tal...ele já está, ficou onze anos como alguém morto de olhos
abertos...Não é colocar Nietzsche lá e ficar assistindo gloriosamente, né? o fim
trágico dele, é também se colocar no processo, é também se colocar na frente do
réu para receber as pancadas, receber as chicotadas. É famoso o episódio em
que Nietzsche, ele abraça um cavalo que está sendo chicoteado pelo seu dono,
muitos vão dizer ah, Nietzsche era um louco, ele abraçou o cavalo, foi a última
cena de Nietzsche, depois ele é encontrado e levado para um sanatório. Quer
dizer, é preciso entender aquela cena como alguém que vai lá e se coloca na
frente de um companheiro, porque o cavalo, a gente deve compreender dentro da
filosofia do Nietzsche, que o cavalo é um animal carregador, e o animal carregador
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é um nobre. Nietzsche sempre usa a idéia da aristocracia, do nobre, do escravo
não no sentido sócio-econômico, no sentido marxista, mas no sentido da vontade
de poder, portanto, o cavalo é como se fosse o camelo, ele é um animal
carregador, ele é um nobre, portanto, Nietzsche se coloca na frente do nobre, do
companheiro dele, para evitar que o cavalo seja chicoteado pelo dono. Portanto, o
meu trabalho aqui é também se colocar na frente do Nietzsche, é evitar que
Nietzsche seja de novo, né? mandado para o ostracismo acadêmico. É o trabalho
de trazer Nietzsche para o direito, e trazer Nietzsche como um problema também,
apontar alguns problemas no direito, no campo jurídico, quer dizer, não bastava
trazer Nietzsche como um réu do processo, mas era preciso trazer a utilidade de
Nietzsche para o direito. Portanto, quando eu falo, quando eu falo de um direito
repressor por exemplo, ou falo dos códigos, na verdade, eu estou tentando
mostrar uma forma de subverter os códigos mesmo. O Deleuze coloca isso no
pensamento nômade, que o nômade, por exemplo, é aquele que...não só aquele
que consegue sair para fora, mas aquele que consegue fazer a viagem e se
nomadizar sem sair do lugar, portanto, eu explico no último ponto do trabalho
como eu consegui colocar o Nietzsche em prática, como eu consegui fazer um
certo nomadismo acadêmico sem sair do lugar. Aqui está a Anna, aqui está
algumas pessoas que fazem parte do texto, as pessoas que estão aqui algumas
fazem parte do texto, foi curioso, porque em determinado momento eu fiz um
nomadismo que não foi somente ir para a reitoria, sair daqui da santos andrade foi
também ir para o sótão e para o porão do prédio da santos andrade, aqui do lado
tem um teatro, poucas pessoas sabem que tem um teatro, quer dizer, eu passei a
frequentar esses espaços e foi a partir dessas vivências, desses trabalhos como
esses cartazes que estão aqui, foi a partir dessas experimentações, dessas
vivências múltiplas que eu fui elaborando esse Nietzsche...quer dizer, e faltando
um mês para entregar o trabalho que eu precisei condensar toda essa energia, foi
um trabalho psicológico, a Profª Nadja sabe do que eu estou falando, a Profª
Vania também, você tem o desejo, você tem o desejo só que você precisa
trabalhar o desejo para que o desejo seja transmutado em matéria, transmutado
em trabalho, quer dizer, eu tinha apenas o desejo e a paixão visceral de trabalhar
o Nietzsche, mas eu não tinha ainda ferramentas para transmutar o Nietzsche em
trabalho, foi no final, no desespero que eu consegui fazer isso, foi um trabalho
psicológico...Mas, eu acho que paro por aqui, depois eu respondo mais daí, tá
bom? obrigado.

Profª Ângela Fonseca: Na verdade muita coisa ficou de fora aqui, mas eu acho
que só para finalizar aqui, uma coisinha que eu deixei de falar, você mesmo
Leandro ao fazer isso, você retomou umas coisas muito discutidas no direito hoje,
inclusive, você falou um pouco do Agamben. Eu acho que o Nietzsche é
precurssor das idéias do Agamben, muito antes de a gente discutir Agamben, por
exemplo, a gente perceber que a invenção do tipo homem anda de mãos dadas
com as próprias práticas jurídicas, é querer dizer o que, é querer dizer que
enquanto o homem deixa a sua vida naquele estado apenas animal e começa a
qualificar a si mesmo que nós podemos falar de direito? Não é a relação de vida e
política que Agamben fala? Não é justamente isso, ou seja, a vida qualificada vai
ser a vida política, e aí que entra o direito, a exceção da vida nua, da vida
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enquanto zoé simplesmente. Nietzsche já tinha, já estava falando isso, ou seja, o
homem enquanto homem, que é o homem em que implica o direito, ele só é
possível quando a vida no seu sentido originário ou não, esse originário não é uma
linguagem muito nietzscheana, sentido originário, mas enfim, a sua vida, a vida no
sentido mais animal, ainda não qualificada, ainda não inventada, é deixada para
trás, ela tem que ser arrancada...Mas, só para finalizar, eu acho que tem uma
qualidade o seu trabalho, que a gente está tão preocupado em esmiuçar o
trabalho que a gente não fala, né? Eu acho que uma qualidade em seu trabalho
que é o interesse real, o interesse autêntico, isso é uma coisa muito difícil de a
gente encontrar hoje em dia, você fala bastante do altar da razão acadêmica e tal,
de uma maneira bastante irônica e realmente é uma crítica que vale em diversos
momentos, sobretudo, na produção do conhecimento acadêmico em diversas
ocasiões, a gente vê o fazer pelo fazer, aqui a gente vê realmente o
interesse...Mas, eu acho que para você defender o Nietzsche, por exemplo, ah,
defendi o Nietzsche, queria defender o Nietzsche, mas, eu acho que em alguns
momentos defender o Nietzsche, por exemplo, dizem que ele é um niilista, queria
dizer que ele não é um niilista, bom, eu como leitora quero saber, bom o que que é
o niilismo, qual é a visão de niilismo em Nietzsche e porque que essa visão de
niilismo não é válida...Por isso, que eu acho, o primeiro momento dessa defesa
excelente, né? Amor, e tudo o mais, mas no segundo momento vamos abrir, né? e
explicar significa tal, tal e tal, é trabalhado dessa e dessa maneira, eu acho que
essa é uma coisa que só vai acrescentar para o teu trabalho, só vai fazer que essa
defesa apaixonada tenha digamos assim muitas, muitos sustentáculos...

O que se calou: Talvez o que é mais antigo no direito seja o exercício de retórica e
argumentação, antes mesmo dos códigos, e do legislado, o que fiz em meu
trabalho foi retomar essa potência constituinte do direito, se é que se pode chamar
assim, e fui ao extremo da retórica e da argumentação para subverter a lógica do
direito no ambiente do processo, como se isso fosse o retorno do “recalcado”, já
que dentro da faculdade de direito não se estuda retórica e argumentação, o que
poderia ir até mesmo além, já que temos um curso de artes cênicas no mesmo
prédio em que estudamos, e um teatro também. Porém, ambos são espaços
marginais e não freqüentados pela gente do direito. O que fiz, portanto, foi tentar
trazer um pouco disso para a minha defesa pública, usando esse potencial que é
marginal na defesa do trabalho marginal, e colocando todo esse arsenal para
desbaratar a lógica conservadora do direito estrito senso. Eu defendi o meu
trabalho de pé, como se estivesse num júri, o tom de voz era as vezes exaltado,
porque eu não falava apenas para os membros da banca, mas para todos os que
ali vieram, tentava gesticular também e ser convincente e veemente em minhas
colocações, afinal, ali eu cumpria o papel de advogado. E exatamente isso que
não foi bem compreendido, o que acontecia naquele instante era um teatro, a
minha monografia é um teatro, afinal, não existe o Nietzsche réu, essa é apenas
uma estratégia argumentativa. E escolher o processo não é por acaso, já que esse
é o campo por excelência de um direito do paradigma da modernidade,
conservador, tradicional e elitista, por isso, eu escolhi fazer o mais difícil que era
enfrentar esse direito no seu campo, ousar lutar e vencer no território do inimigo.
Não há nenhuma contradição nisso, é uma estratégia argumentativa, em que
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aqueles que acusam o Nietzsche são os que não o lêem, que o desprezam ou que
tem uma leitura contaminada por um senso comum. E quando afirmo também que
Nietzsche não é lido no direito me refiro não a faculdade de direito da UFPR
somente, mas ao contexto nacional do campo jurídico, afinal, embora se leia por aí
Nietzsche, não há produções científicas sobre Nietzsche dentro do campo jurídico,
trazendo o seu pensamento no direito. Por que caso houvesse, certamente eu as
teria encontrado e teria usado em meu trabalho como andaimes que facilitariam
minha caminhada, a verdade é que não existe mesmo. E outra coisa, não vejo o
porquê da ausência de uma caracterização detalhada dos conceitos possa
atrapalhar, porque na lógica do processo e da advocacia procurei afirmar e
apontar o aspecto que me interessava. Nisso fui bastante honesto até mesmo com
o serviço que busquei prestar, toda a significação que não me ajudaria na defesa
ficou de lado. Talvez se eu buscasse detalhar só iria tomar mais tempo e me
distanciar do objeto do processo, a defesa do réu, e por isso, prejudicaria a defesa
ou arruinaria o empreendimento da forma como me propus fazer.

Leandro: Eu quero...eu quero falar...Bem, eu quero agradecer a Profª Ângela,
principalmente, por colocar o aspecto da crítica do sujeito, né? em Nietzsche,
quando a gente tomou um café para conversar sobre Nietzsche, agradeço a
professora pela gentileza, insisti muito para que a gente pudesse conversar,
agradeço pela paciência e pela generosidade...Apontou o caminho da crítica do
sujeito, só que...eu ainda queria falar do sujeito, mas não podia fugir do aspecto
da política, dessa ética, era uma questão pessoal para mim. Então eu precisava
arranjar um meio de explorar ao máximo possível as possibilidades de Nietzsche.
E eu também sou grato a um outro professor que não está aqui presente que é o
Prof. Guilherme Borges. O Prof. Guilherme Borges é alguém que se formou aqui
na faculdade trabalhando Foucault, fez uma monografia que é quase um tijolo
sobre Foucault, desse tamanho...Mas, não só por isso, é pela dimensão crítica do
trabalho dele. Eu encontrei ele na biblioteca pública uma vez e ele me motivou a
fazer o trabalho sobre Nietzsche, disse que eu precisava fazer uma explosão
desse Nietzsche na graduação ainda. Então ele me motivou a fazer esse trabalho,
me deu coragem, quando eu pensava que era impossível trabalhar esse, dessa
forma. Então o objetivo foi justamente explorar ao máximo Nietzsche, abrir mesmo
o leque de possibilidades para que caso eu queria continuar na carreira
acadêmica, tentar um mestrado, eu possa ter várias saídas, várias alternativas,
vários meios possíveis de enxergar o Nietzsche. Acho que nisso eu tentei ser
honesto, tentei ser perspectivista ao máximo. Tentei seguir a recomendação do
Foucault também, quando Foucault escreve esse trabalho aqui, que é um trabalho
interessante que ele relaciona Freud, Nietzsche, e Marx, que é o teatro filosoficum
que ele apresentou no colóquio de Royaumont na França na década de 60, em
que ele aponta que Freud, Marx e Nietzsche tem uma relação no sentido de ter,
de fornecer elementos para uma hermenêutica do fragmento, quer dizer, tanto
Marx, como Freud, como Nietzsche forneceriam ferramentas para entender os
signos do ocidente. Foucault trabalha de maneira bastante inteligente nesse
aspecto, e coloca que Nietzsche, principalmente, Nietzsche forneceria elementos
para você ter uma interpretação em que o intérprete se coloca no texto, se implica
no texto, há uma implicação ética do intérprete no texto. Por isso, o meu trabalho é
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um constante perguntar e reperguntar. De fato falta mesmo, falta, a Profª Ângela
está certa, falta ter uma explicação mais criteriosa talvez dos conceitos. Mas, eu
explico isso no prólogo do trabalho, no prólogo do trabalho eu explico que o
objetivo não é ficar nos temas nietzscheanos como niilismo, ficar na vontade de
poder, ficar no eterno retorno, ficar na transvaloração dos valores, é falar de todos
os temas, dar uma amarração a esses temas tendo Nietzsche como um réu do
processo. Quer dizer, apenas o Nietzsche enquanto pessoa, apenas o Nietzsche
faz convergir as interpretações mais variadas sobre Nietzsche, quer dizer, a
interpretação do Foucault, do Heidegger, do Deleuze, da literatura, do
Kazantzákis, do Thomas Mann, de outros, vários que interpretaram Nietzsche para
um sentido, todas não podem fugir do fato de que existe o autor, quer dizer, elas
convergem para o autor. Então, a única amarração possível de todo esse tema
que está disperso, e nisso eu segui a recomendação do Deleuze também,
Deleuze disse que para ler Nietzsche é preciso se colocar a deriva, é preciso se
colocar a deriva e deixar, se deixar levar pela leitura, deixar ela fluir. Então eu não
li o Nietzsche metodologicamente, o próprio Carlos Henrique Escobar no mesmo
trabalho, porque ele organiza uma coleção chamada Por que Nietzsche? Que são
textos do colóquio de Royaumont na França, em que fala Deleuze, fala o Colli e o
Montinari, que são os dois italianos que retraduzem o Nietzsche, que recompilam
Nietzsche, quer dizer, eu trouxe, o Carlos Henrique por exemplo, para justificar a
leitura não metodológica do Nietzsche, por exemplo, então, de fato faltou, mas o
objetivo não foi esse, mas explorar ao máximo as possibilidades do Nietzsche, e
só sobre a questão política mesmo, eu gostaria de citar o trabalho do Deleuze lá,
quando o Deleuze coloca que quem são os nietzscheanos? Quem são os
nietzscheanos? Será que é aquele que faz um trabalho sobre Nietzsche, ele diz
que talvez, mas ele concorda que talvez nietzscheanos, os nietzscheanos sejam
aqueles que ao mesmo, no curso da experiência produzem enunciados
nietzscheanos. Acho que meu objetivo nesse sentido, quando eu coloquei a minha
vida em diálogo com o Nietzsche, coloquei a minha subjetividade em diálogo com
o Nietzsche para tentar ser mais honesto com o Nietzsche, eu acho que tentei
nesse sentido, voluntária ou involuntariamente, eu acabei produzindo alguns
enunciados nietzscheanos, por exemplo, a idéia da bricolagem, a idéia da
bricolagem é dada pelo Levi-Strauss, que é um estruturalista. O Foucault, o
Derrida, e o Deleuze, não concordariam em ter o Levi-Strauss na mesma banca
que eles, ou no mesmo trabalho que eles porque eles epistemologicamente
divergiam. Mas, o sentido que eu quis dar a idéia da bricolagem, a idéia do rizoma,
que é o tema que o Deleuze explora no Mil Platos, foi justamente fazer uma
apropriação disso, né? nietzscheanamente mesmo. Nietzsche também fazia
apropriações do texto bíblico por exemplo, e direcionava contra os utilizadores. É
tentar pegar a bricolagem como método e tentar ser ao máximo honesto e plural
com o Nietzsche, já que Nietzsche reúne uma série de interpretações, o
Nietzsche, segundo o Deleuze, é uma multiplicidade...Essa idéia do, do
agenciamento, por exemplo, o Deleuze diz que para não haver problemas de
interpretação com Nietzsche é preciso que você opere uma vontade de poder,
uma vontade de poder que vá se apropriar, ou agenciar o tema, agenciar aquele
elemento e trazê-lo para si, quer dizer, é esse o critério que Deleuze adota para
interpretar Nietzsche. O Foucault vai dizer na Microfísica do Poder que fazer
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Nietzsche ranger, ranger é a forma que ele conhece de se manter honesto com
Nietzsche, e se as pessoas vão dizer se ele está sendo nietzscheano ou não
pouco importa, o que importa é usar o Nietzsche como caixa de ferramentas, esse
é o Foucault falando. Então, o meu processo de desenvolvimento do trabalho foi
esse, é foi, ao mesmo tempo, o de trazer Nietzsche e desenvolver
nietzscheanamente o trabalho para ser honesto com o próprio Nietzsche...Acho
que é isso...

Prof. Luís Fernando: Eu agradeço, e passo a palavra a Profª Nadja, e agradeço
novamente a colaboração na leitura.

Prof.ª Nadja: Bem, começar pelo agradecimento também, eu que agradeço o
convite e a princípio quando o Leandro me convidou, a minha pergunta foi mais
por que? Por que ele sabe que eu não sou uma leitora de Nietzsche, e eu fiquei
assim muito intrigada com o convite que você me fez, e preocupada em estar aqui
hoje, porque sinceramente eu nunca li Nietzsche na minha vida, mas lendo o seu
trabalho eu tive a plena certeza do porquê do convite, era isso mesmo que você
queria, alguém que nunca tenha lido Nietzsche, até para perceber a grandeza da
obra, o que você queria dizer, o poder ler a partir de outro lugar, ou a partir de um
lugar que no mue entendimento é o lugar afetivo. Leandro eu conheci ele, eu
tenho um grupo de estudos de Foucault, do outro lado do prédio, do lado da
psicologia, e um dia nós estávamos reunidos já há a algum tempo e ele apareceu
na porta, era um aluno que eu não conhecia, sabia que não era um dos nossos
alunos da psicologia, e ele perguntou é aqui o grupo de Foucault? Eu falei pois
não, e ele está aberto para alunos que não são de psicologia? E eu falei seja bem
vindo, né? Então o Leandro era sempre, olha tem até alguém do direito, que lógico
lá a gente fala que o outro lado do prédio é sempre mais importante, que é o lado
do direito, mas nós contávamos com uma personalidade do outro lado do prédio
conosco e ele sempre foi assim um leitor muito interessante com a gente, porque
ele trazia uma outra perspectiva, porque lá a gente está inserido na perspectiva da
psicologia, e o Leandro trazia sempre algum outro olhar, alguma outra forma de
entender, você sempre foi muito bem vindo lá, e eu entendi o seu convite para que
eu estivesse aqui hoje a partir daí. A partir desse lugar da marginalidade, o fato de
ter alguém de fora aqui, e a partir da afetividade, porque eu acho que o seu
trabalho é permeado do começo ao fim pela paixão...que você falou. E foi assim,
que sinceramente foi a monografia mais estranha que eu li na minha vida (risos)
ela não se assemelha a nenhuma monografia, tese de doutorado, dissertação de
mestrado, e olha que eu já li muitas na minha vida, e foi a única. Ela não é nada
acadêmica. Ela é um texto completamente outro, e o que me deu assim pavor de
estar aqui hoje, por que eu falei, o que eu vou falar para aquelas pessoas meu
deus do céu, por isso, porque é completamente inusitado, e eu fiquei pensando
quem será o orientador desse menino que teve essa coragem de assinar embaixo
e fiquei muito intrigada em conhecer vocês dois, embora eu conheça o irmão do
Serbena, e tudo a ver com o teu irmão, acho que ele também assinaria alguma
coisa marginal, diferente, inusitada, enfim, gostei de conhecer vocês dois, porque
achei bem bacana assim a possibilidade de algo novo, de algo diferente, de algo
que possa ser acolhido com respeito, porque eu concordo plenamente com a
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Ângela quando ela disse assim você está aqui na monografia, não é outra coisa a
não ser você do começo ao fim. O interesse que você tem pelo texto, o interesse
que você tem pelo autor, genuinidade com que você se entrega ao seu trabalho
realmente traz a qualidade dele, e é uma qualidade que eu diria assim, outra, que
não pode ser lida pelos olhos da academia, que se for lida trará inúmeros
problemas de metodologia, de não recorte, isso que a Ângela falou também os
conceitos não são explicitados, então você fica na dúvida, se Nietzsche não é
louco, mas que conceito de loucura você está utilizando, eu fiquei tentando
compreender...Mas, uma dica minha Leandro, não tente dizer que ele não é louco,
eu acho que ele é completamente louco (risos), e é esse completamente louco
que traz a potência do pensamento dele, porque se ele fosse normal como nós,
não estaríamos falando dele, a gente não estaria lendo ele, ele não teria trazido a
contribuição que trouxe, ele seria nós, assim, totalmente normal. Então, assuma a
loucura dele, eu acho que esse é o grande ponto dele, só uma pessoa
completamente louca poderia ter escrito uma obra tão maravilhosa quanto a dele.
Então, procura pensar a loucura por um outro lugar, não do lugar assim,
romantizado, porque aqui eu acho que você esbarrou um pouco na romantização
da loucura, e a loucura tem um potencial de sofrimento muito grande mesmo, e
como eu sou da psicologia isso me toca muito particularmente, porque eu acho
que são pessoas que permitem que a gente possa se ver como normal, mas eles
carregam a carga da dor para nós, nos alivia disso, então, eu acho que se você
tomasse a via da potência do pensamento não normal, não cotidiano, você traria
uma outra perspectiva de ler o trabalho do Nietzsche por aí, e demonstrar que
justamente por que ele é louco que ele é tão bom e tão extraordinário, mas, enfim,
essa é uma outra coisa que eu ia falar depois...E assim, ler a monografia do
Leandro foi isso, foi o susto, foi o espanto, foi a não compreensão inicial, um texto
que é afastado de mim em termos filosóficos, já que falei não é um autor que eu
trabalho, afastado de mim por ser do direito também, eu desconheço, e as vezes
quando você fala assim, isso é um inquérito ou é um processo...para mim não sei
que diferença é essa que você está colocando (risos) para mim isso não faz
nenhum sentido, a lógica do direito não é a lógica que eu utilizo, né? Não é a
lógica argumentativa que eu utilizo, então ler o seu trabalho foi extremamente
difícil, eu diferente da Ângela eu não ri, (risos), eu não me diverti tanto, eu me
angustiei do começo ao fim (risos), porque eu falei gente, eu não consigo
acompanhar, eu voltava para entender um pouco melhor o que você estava
dizendo até que lá pelas tantas, eu tive, acho eu, assim, um insight de que ao
tomar Nietzsche como um réu, e aí eu comecei a fazer todas as minhas fantasias
possíveis com um advogado que está defendendo alguém com toda a sua paixão
e que não está portanto, preocupado com a verdade, mas estava preocupado em
fazer aqueles que o leiam acreditar naquilo. Pelo menos é assim a minha fantasia
com os advogados e se um dia eu precisar de um eu vou te chamar, porque eu
acho que você vendo o teu peixe maravilhosamente bem (risos) e com paixão,
porque eu acabei acreditando em tudo o que você me disse (risos) no que está
escrito aqui. E pensando assim, não vou procurar essa verdade acadêmica, qual o
conceito de loucura que você está utilizando, qual o conceito de sanidade e
patologia para então tentar ler seu trabalho de uma forma menos...acadêmica abri
mão, menos...rigorosa acabei abrindo mão, e tentar entender então qual a sua
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lógica, né? O que você estava querendo demonstrar de que forma você estava
querendo demonstrar. De qualquer maneira, eu continuo assim, achando que tal
como Ângela assim que ao tentar fazer tudo algumas coisas ficaram soltas demais
e a gente se perde demais no seu texto, porque você vem trazendo patamares
filosóficos, biográficos, históricos, éticos, que para um leitor fica muito difícil de te
acompanhar. Havia momentos em que eu não sabia bem onde me situar para
fazer essa leitura, então, talvez por uma condescendência com os leitores você
possa daqui para frente a ser um pouco mais, um pouco mais restrito até para
permitir que a gente consiga te acompanhar um pouco mais, então, acho assim,
trazendo um desses patamares, ou dois desses para que não fique no mesmo
texto tantas informações variadas e propostas de leituras variadas, não estou
falando nem da gama de autores que você traz, como você bem disse, eu queria
trazer uma interpretação religiosa do Nietzsche, uma interpretação filosófica,
autores que falavam da biografia do Nietzsche, enfim, autores variados, não estou
nem falando das diferentes perspectivas teóricas, estou falando dos diferentes
matizes que você utiliza para ler o Nietzsche e traz ele nesses diversos matizes,
né? Então fica assim, no meu processo de leitura de vez em quando já não sabia
mais onde eu estava amparada para poder te entender. Como que a biografia do
Nietzsche entrava na obra do Nietzsche, como justificar o que ele estava trazendo
em termos de conceitos a partir da biografia ou a partir da filosofia, enfim, e aí
ficava mesmo muito difícil para eu ler e talvez isso possa ser trabalhado por você
de um modo mais simples e mais fácil de compreensão e de acompanhamento de
sua lógica...Dito isso Leandro, eu comecei a pensar que tipo de contribuição eu
poderia trazer para o seu trabalho, já que eu sou completamente marginal a tudo
isso, mas, depois eu entendi assim, você precisava de alguém, o teu trabalho é
marginal, então você precisava de alguém também, marginal a ele, né? E que
pudesse sustentá-lo na diferença, então, eu entendi um pouco por aí você ter me
chamado, claro que você não estava esperando que eu trouxesse a contribuição
que a Ângela trouxe a respeito do universo conceitual nietzscheano. Então, eu
achei assim Leandro, tentando imaginar porque que você trouxe a tua biografia ao
final, eu achei belíssimo, mas eu posso ser uma professora da psicologia que
gosta dessas coisas e gosta da afetividade ser posta, embora eu nunca deixei que
meus alunos fizessem isso obviamente (risos). Eu achei belíssimo porque você vai
construindo a tua história de vida e eu que trabalho a partir da psicanálise a
história de vida é aquilo que a gente trabalha, e é por onde a partir de você
recontar a sua história de vida para um outro que é o analista, essa história de
vida toma um outro sentido, uma outra construção é possível e um outro
significado é possível. Acho que esse é o seu momento, né? Na conclusão de
curso de graduação, acho que você se deparou com isso, né? Com a sua história
e com a possibilidade de transformação de uma história que no nosso país não é
muito comum de ser transformada como você mesmo disse, por ter nascido não é
berço de ouro a dificuldade que é você se transformar num advogado. Então, eu
acho assim, você ao recontar a sua história para o outro reconta a história de
todos nós, de uma possibilidade de uma construção outra, que não só é no meu
entender nietzscheano, mas eu a tomei totalmente freudiano..., de você poder
fazer do seu desejo aquilo que te movimenta e que te transforma, mas para isso,
você necessita de um outro que te escute e eu acho que é aí que estamos

B��*��:��ʨ��P��q0H��


160

fazendo agora, a banca é esse outro que está te escutando, e está permitindo
então que o seu desejo se afirme a partir de um outro lugar, não mais como aluno,
talvez nessa passagem para um profissional do direito, mas, sobretudo, como
alguém que fala de um lugar específico que é o seu, né? Eu acho que você
utilizou Nietzsche, mas não para falar dele, mas para falar de você...e falar do teu
potencial, da sua possibilidade de transformação, da possibilidade de
transformação não só interna, quando você diz assim, a minha monografia é um
trabalho de psicologia, mas é um trabalho de psicologia sobretudo para o outro,
porque a tua trajetória de vida você está preocupado com você, é claro que está,
mas você está preocupado com o outro que está do lado, e foi por isso que você
me foi achar lá, você poderia ter passado cinco anos aqui e nunca ter me visto.
Então, como que a tua transformação permitiu a minha transformação, porque eu
estou aqui, tem a Paula que está aqui, porque tem dois alunos meus que
chegaram, mas tiveram que ir embora, mas eu chamei porque te conhecem
também, enfim, nessa possibilidade de se transformar você transforma outras
pessoas também. E utilizando Nietzsche para dizer olha é assim que a gente vive
arriscando, indo ao encontro do outro, não tendo medo de encontrar as pessoas,
se abrindo para a diferença, nada mais freudiano. Não biograficamente, porque
Freud era completamente obsessivo não deixava nem as pessoas chegarem
perto, mas, em termos teóricos era isso que ele dizia, viva, vá, vá de encontro a
sua verdade, vá de encontro ao seu desejo, acho que é isso que você fez na sua
monografia, e graças a Deus que você conseguiu dois professores que
assinassem embaixo, ainda bem que não fui eu, porque eu ia dizer assim não!
(risos)...eu não tenho essa coragem toda, derrepente é porque eles são homens.
Enfim, pensando nisso tudo, acho que foi por isso ainda que você me chamou,
acho que a tua história, a tua monografia faz essa passagem magistral entre isso
que eu estou falando que é do singular mas que é do coletivo, ela fala um pouco
de todos nós, ela não é só tua, embora você traga a tua biografia, é uma
bioagrafia que podia ser minha, ou que podia ser de alguns deles, ou que podia
ser de qualquer cidadão brasileiro, né? Mas, que encarna na sua singularidade,
nessa possibilidade de transformação...Eu acho que era isso Leandro que eu
gostaria de trazer para você e fechando numa questão que você apresenta em
relação a ética e da ética do direito, eu fiquei pensando sobre o que que ele está
querendo me dizer sobre a ética do direito, porque por um lado a gente faz uma
fantasia de que o direito não é ético, basta você pagar, e aquele que pagar terá o
melhor advogado, eu sei que é arriscado falar isso aqui, mas é assim que é a
minha perspectiva, acho que o imaginário social traz isso, e eu falo, arriscado
dizer, mas eu falo também do mesmo lugar, porque sei também que quem tem
dinheiro paga um bom psicanalista, que não tem não paga, então assim de certa
forma estamos num mesmo lugar. Mas, você toca uma questão da ética que é um
lugar que eu acho que a gente poderia pensar para além disso, que é o encontro
que eu já falei com a experiência e da sustentação de uma cidadania outra, que
não essa, e nem que a gente seja abarcado por esse lugar daquele que pagar
mais nos terá de uma melhor forma...E eu lembrei, já que você falou tanto de
Foucault, e foi ele que nos fez encontrar, ele fala num dos livros dele sobre a vida
como obra de arte, de você poder construir a sua vida a partir daí, ou seja, estar
sempre aberto para o outro, para o diferente, para o outro em construção para
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poder sair dessas amarras mesmo que a coletividade nos faz, que a sociedade
nos faz de podermos ser vistos como profissionais do dinheiro, que é aquele que
mais paga terá um melhor profissional. E eu acho que o que você traz é isso, nós
podemos construir um outro tipo de vida profssional, e também uma outra ética
profissional...Então é isso, eu gostaria de te dar os meus parabéns, te agradecer
mais uma vez pelo convite, te pedir desculpas pela pouco contribuição que eu
posso dar para o seu trabalho, mas, eu me sinto bastante honrada de estar aqui,
então, ainda bem que você me chamou a despeito de meu pouco conhecimento
sobre o que você trouxe pela obra nietzscheana...e mesmo depois de formado
pode voltar a ler conosco Foucault, quando você quiser.

O que se calou: O que chama mais a atenção na fala da Profª. Nadja foi que ela
acertou bastante no comentário, primeiro, porque de fato eu usei Nietzsche para
falar de mim mesmo, e nisso segui a recomendação do próprio Nietzsche “seja
homem e não me siga”, fui pelo meu próprio caminho, busquei achar um, até por
isso demorei tanto nesse processo e acabei tendo apenas um mês para escrever
o trabalho. Também ousei pagar o preço dessa escolha e tudo o mais,
nietzscheanamente, “eu fiz a guerra pelos meus próprios pensamentos”. Todo o
trabalho escrito e também a defesa é a uma luta pessoal, por idéias minhas, por
exemplo, a idéia de um enfrentar o direito dentro de seu campo por excelência que
é o processo, a idéia de relacionar a bricolagem ao pensamento de Nietzsche, e
também trazer a idéia do rizoma do Deleuze junto, a idéia de colocar minha
biografia no final como justificativa, tudo isso, embora fundamentado em Nietzsche
são idéias minhas que coloquei à prova. Não podia também admitir Nietzsche
como louco, porque se a idéia foi trazê-lo para dentro da lógica de um processo,
se admito Nietzsche como louco estou desertando do meu papel de advogado e
colaborando com a acusação, embora seja uma saída retórica, ela resulta numa
medida de segurança. Ou seja, o louco no direito é visto dentro do processo como
alguém que deve ser medicado, controlado. E o próprio Michel Foucault, eu tentei
argumentar nesse sentido, mas naquele instante me faltou as palavras, ele traz a
discussão do normal e do anormal e vai dizer que a loucura é um conceito
inventado para capturar a subjetividade, para discipliná-la, controlá-la, assujeitá-la.
Por isso, seria um contrasenso aceitar a loucura de Nietzsche, ou melhor,
concordar com aqueles que o acusam Nietzsche de louco. Eu entendi o que a
professora colocou, mas a potência no meu ver vem do trágico e não do louco,
achar que gente como Artaud, Van Gogh, Beethoven, e tantos filósofos e
intelectuais que marcaram a história, incluindo o próprio Freud, eram loucos, ou
anormais, e por isso, extraordinários, acho que aí sim, estamos indo para um
caminho romântico da loucura, enaltecendo a loucura e a colocando num patamar
de não sofrimento, mas de triunfo. Penso que fui para outro caminho, eu ressaltei
o sofrimento de Nietzsche em várias ocasiões, como aquele que trancado no
sanatório irá “uivar”, ou como aquele que ignorado pela amada irá tentará suicídio.
A potência do trágico só pode ser retratada, a meu ver, se destacado que o trágico
exige a experiência da dor, essa travessia. E nisso apontei também para o
dilaceramento de Dioniso, como um modo de exemplificar, mas ali na defesa me
faltaram algumas palavras para isso que agora é escrito.
Falar em processo ou inquérito é algo que faz mais sentido para o código
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lingüístico do direito mesmo, contudo, o que se está a explorar é bastante
evidente, trata-se de um processo inquisitorial contra Nietzsche, em que não há
contraditório e nem ampla defesa, se condena de antemão. No Brasil a realidade
do processo penal é bastante semelhante a isso, no inquérito que seria o
momento investigatório já se colhem provas ou se produzem as provas que serão
trazidas para o processo e através de um exercício de retórica é dada a
condenação. Quando, na realidade, o processo deveria ser o momento de
discussão e debate sobre o conteúdo da acusação, mas é o inquérito, como
momento anterior, em que não há contraditório mesmo, decisivo para estabelecer
a culpa e a condenação, por isso, a escolha do inquérito como uma ênfase maior
nessa culpa, na pressa em se estabelecer a condenação, passando por cima de
todas as garantias possíveis, demonstrando na prática que o direito é muitas
vezes um circunlóquio usado como melhor convém.
Vejo que a Prof.ª Nadja acabou explicando melhor a questão ética, porque o
singular é também do coletivo. E a palavra individual não é boa porque vai de
encontro às acusações de Nietzsche como individualista que os marxistas
costumam fazer. E ela ressaltou que isso tem algo de freudiano também, e tem
mesmo. A minha experiência com a psicologia foi importante nesses cinco anos,
principalmente com a psicanálise, ela ficou submersa no trabalho, mas a Profª.
Nadja conseguiu perceber as sutilezas e o eco do que não foi dito. As palavras
“desejo”, “travessia”, quando as uso, estou pensando em psicanálise. Inclusive, o
meu primeiro trabalho acadêmico apresentado perante uma banca chamava-se
“Pedagogia discrepante”, e a inspiração para o discrepante veio de uma palestra
sobre Lacan, em que se dizia que ele era um discrepante. A inspiração para fazer
a minha defesa de pé, do modo como foi, vem de dois filmes que assisti, um deles
é Danton, e o processo da revolução, em que o ator Gerard Depadier que
interpreta Danton, fica quase sem voz porque faz a sua própria defesa, e o outro é
o “processo do desejo”, filme que me foi cedido pela Dra. Vânia Mercer, em que
também o acusado faz a sua própria defesa. Por fim, a inspiração final, a de fazer
desse trabalho um diálogo de subjetividade veio de uma conversa com o Prof.
Albano Pepe num evento de direito e psicanálise, em que ele me sugeriu isso e
confesso que não entendi como isso se daria na prática, mas depois de começar e
agora com o trabalho terminado, entendo sim, e vejo que é mesmo a saída para
trabalhar com o pensamento de Nietzsche. Por que ler Nietzsche no Direito? Só
poderia ser pessoal...

Leandro: Pode deixar, Profª Nadja eu quero mesmo te agradecer pela gentileza de
ter vindo, de ter aceito, e peço desculpas por ter lhe causado a angústia do
estranhamento (risos)

Prof.ª Nadja: Eu já estou acostumada (risos)

Leandro: Mas, o objetivo mesmo foi o de trazer...a gente apesar de ocupar o
mesmo prédio, ocupar o mesmo espaço, dividimos o mesmo xerox direito e
psicologia, mas os alunos não conversam, não trocam. Eu acho que talvez seja
inédito, eu não lembro de ter visto na graduação uma banca com uma professora
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da psicologia. Então, o objetivo foi realmente trazer um diálogo interdisciplinar, né?
Que não é por acaso, que não é casual. Nietzsche escreve no Além do Bem e do
Mal que a psicologia era para ele a rainha de todas as ciências, ele coloca isso, e
se diz influenciado por Dostoiévski que está no meu trabalho também nesse
cartaz. Dostoiévski que...

Prof.ª Nadja: Posso fazer uma pergunta?

Leandro: Sim.

Prof.ª Nadja: Quando você diz isso, eu li isso aqui, eu já tinha ouvido outras vezes
Nietzsche falar que a psicologia é a rainha das ciências e eu queria te perguntar
se você vê aí uma crítica muito boa a psicologia? Porque ele colocar como ciência
e como rainha da ciência no campo iluminista, no campo totalizador de uma
verdade para mim soa como uma crítica enorme, porque eu também faço o
mesmo, mas, enfim, você vê ou não, ou acha que é um elogio mesmo?

Leandro: Bem, eu acho professora, ou pelo menos eu entendi assim que
Nietzsche tem uma implicância muito grande com os filósofos da época, que para
ele eram filósofos sistemáticos e dogmáticos. Nietzsche vai dizer inclusive que os
filósofos sistemáticos e dogmáticos não entendiam muito de mulheres. Então ele
vai ironizar os filósofos e vai se colocar em outro campo, o próprio Nietzsche vai
assumir, eu não sou filósofo, eu não sou filósofo a semelhança de Kant, de Hegel
e de outros filósofos sistemáticos, eu sou outra coisa, ele se quer outra coisa, ele
quer se outrar-se, Nietzsche se põe como a alteridade radical mesmo, aquela
alteridade que é difícil de ser alcançada, impossível de ser compreendida,
alteridade radical mesmo. E Nietzsche se coloca assim, principalmente, por causa
da literatura, e quando ele lê Dostoiévski, ele encontra em Dostoiévski elementos
para se afirmar enquanto psicólogo, então a filosofia de Nietzsche ela na
verdade..., e nisso o Prof. Antônio Edmilson, que infelizmente não pode estar aqui
hoje, a gente estudando lá na PUC, no grupo de estudos Nietzsche, o Prof.
Edmilson falou que...pelos estudos, né? Que a filosofia de Nietzsche é uma fisio,
porque passa pelo corpo, assim como o poder passa pelo corpo para Foucault
também, é uma fisio-psicologia, é uma fisio-psicologia porque quando Nietzsche
vai estudar por exemplo o niilismo, quando vai falar do Deus está morto, por
exemplo, ele vai fazer um diagnóstico clínico de um estado da civilização. Agora a
Prof.ª Ângela no seu artigo fala do, ainda somos devotos, fala do niilismo. Quer
dizer, existe um diagnóstico clínico, um diagnóstico de psicólogo, o olhar que
Nietzsche lança sobre os problemas é um olhar de psicólogo. Portanto, não é
despropositado quando Nietzsche elogia a psicologia, no meu ver Nietzsche está
criticando os filósofos sistemáticos, a filosofia do modo tal como ela era feita, a
filosofia dogmática e se colocando em outro departamento, arriscando ser outra
coisa, uma alteridade radical. E o objetivo do trabalho foi justamente esse,
martelar nesse sentido, né? E quando a professora fala assim, que eu deveria
admitir Nietzsche como louco mesmo, é, na verdade o Foucault traz essa questão
do normal e do anormal...É, na verdade o que eu quis trazer foi a potência do
Nietzsche trágico, e aí não seria o Nietzsche louco, seria o Nietzsche trágico,
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alguém que paga o preço do despedaçamento, do dilaceramento. Tem aquele
mito, o mito que Nietzsche usa, que é o mito do Dioniso, o Dioniso grego, claro
que Nietzsche reinterpreta esse mito, não é o mito exato Dioniso, o que Nietzsche
fala...ele fala do dilaceramento e Nietzsche foi um pouco assim, ele pagou o preço
do pensamento dele. Era alguém que tinha uma saúde debilitada, era alguém que
viva com mal estares, altos e baixos, e pagou o preço dele querer ser o que é, a
ética, né? O subtítulo da última obra do Nietzsche, essa obra aqui que Nietzsche
escreve antes do colapso de Turim que é o Ecce homo, Nietzsche escreve aqui
como alguém se torna o que é. Quer dizer, aqui Nietzsche faz um trabalho
biográfico, na verdade é um trabalho de justificação, ele vai dizer que a obra dele
tem muito a ver com a vida dele, ele usou a vida dele como matéria-prima da obra
dele, e foi nesse sentido que eu quis colocar a minha biografia no final também
para demonstrar que o trabalho estava justificado na minha vivência, eu queria
justificar, para vocês da banca principalmente, porque que eu escolhi fazer um
trabalho tão diferente, tão fora, tão outro, tão marginal, por que escolher um
trabalho assim? Já que eu carecia de uma série de limitações, já que não tinha
conhecimento da língua alemã para interpretar Nietzsche, Nietzsche foi um grande
construtor, um grande neologista, um grande, é, ele trabalhou sempre, ele era um
filósofo, então ele trabalhava com significados, então para perceber as sutilezas
da língua é preciso compreender Nietzsche no original, e eu carecia dessas
limitações. Mas, por que pagar esse preço pelo trabalho? A biografia vem nesse
sentido, como Nietzsche fez no Ecce homo, na obra dele, ele justifica, ele inclusive
faz prefácios para as obras que ele já tinha publicado e que ele muda de opinião,
por exemplo, das primeiras obras dele ele muda de opinião para as últimas, então
ele faz prefácios para rever alguns pontos inclusive...E interessante, nessa
tradução do Paulo César de Souza, tem um trecho interessante em que ele cita
uma reunião em que Freud, em uma reunião na sociedade psicanalítica de Viena,
Freud e seus alunos discípulos se reunem para discutir justamente essa obra aqui,
o Ecce homo, o Caso Nietzsche, então, o que Freud vai dizer, Freud vai dizer três
coisas, vai dizer primeiro que ele não vai considerar Nietzsche louco, porque ele
acha, porque ele entende que a forma está preservada, a obra do Nietzsche não
está contaminada pela loucura, isso o Freud que diz, e ninguém havia alcançado
antes e dificilmente alguém tornaria a alcançar o grau de introspecção que
alcançou Nietzsche, isso o Freud dizendo, e em terceiro lugar, ele vai dizer que
não vai ler, não vai ler o Nietzsche para não deixar que a clínica, aquilo que ele
estava constatando clinicamente seja contaminado pela leitura do Nietzsche. Isso
é um dos raros momentos em que Freud cita Nietzsche, mas curiosamente Freud
não cita Nietzsche nem nas cartas, é muito curioso isso porque a diferença de
idade de Freud para Nietzsche é de doze anos somente, e há uma pessoa em
comum entre Nietzsche e Freud que é a Lou Salomé...Nietzsche se apaixonou
perdidamente por uma jovem russa de vinte anos chamada Lou Salomé e vai
tentar suicídio inclusive, vai pedir ela em casamento duas vezes e tenta suicídio
na última. E ela vai se separar, vai romper com Nietzsche e vai se relacionar com
Freud mais tarde, já mais velha vai trocar cartas com o Freud. Portanto, Freud
conhecia Nietzsche de um modo indireto, através de Lou Salomé e por esse
documento aqui, ele conhecesse também a obra, mas evitava ler o Nietzsche,
quem fala isso é também o Prof. Oswaldo Giacóia Jr. da Unicamp quando estava
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aqui em Curitiba, que vai dizer a outra obra do Nietzsche muito importante que é a
Genealogia da Moral, quando Freud abre essa obra aqui do Nietzsche ele também
se assusta, a mesma reação da professora, o Freud também se assusta porque
parece que ele constata que Nietzsche já tinha escrito antes dele algumas coisas
que Freud clinicando estava encontrando, estava percebendo, identificando. Há
então, inclusive, uma relação de proximidade, alguns críticos apontam, entre essa
obra do Nietzsche e a obra o Mal Estar na Civilização do Freud...É, então, a Profª
Ângela colocou e eu tinha esquecido de responder é que aqui no Genealogia da
Moral Nietzsche fala de um direito arcaico, de um direito fundado na dívida,
inclusive há uma relação próxima entre a obra O Mercador de Veneza do
Shakespeare, aquela cena em que o judeu Shylock vai cobrar um naco de carne,
uma incisão do peito de Antônio, para Shylock ofendido moralmente, porque ele
judeu e a filha estava indo para o lado dos cristãos, então, ele vai requerer perante
um tribunal que seja arrancado um pedaço de carne do peito de Antônio, que
realmente está sentado ali recebendo a cobrança porque havia um contrato
assinado que exigia isso. Quer dizer, Nietzsche cita não o Shakespeare, mas cita
a cena. É muito interessante isso, e o Giacóia nesse trabalho aqui, junto, na
mesma coletânea que o seu, o Prof. Giacóia fala da genealogia do direito e fala
dessa questão assim...Então, há uma relação misteriosa entre Freud e Nietzsche,
que não é uma relação explícita, mas existe, então o fato de trazer a Prof.ª Nadja,
também foi o fato de mostrar para a professora que é da psicologia e psicanalista,
mostrar essa alteridade radical e sentir qual seria a reação, né? dessa alteridade
radical presente no trabalho...E o fato de haver esse fluxo descontínuo é o fato de
ter escolhido mesmo a metodologia mais plural possível para abarcar o Nietzsche,
por exemplo quando eu escolhi trabalhar a perspectiva do rizoma do Deleuze,
Deleuze trabalha o rizoma da seguinte maneira, ele vai ramificando o texto e
escreve o texto por platôs que podem ser lidos independentemente. Portanto, o
meu trabalho, eu não sei se eu consegui atingir o objetivo, porque eu tentei fazer,
né? Eu li, tentei entender, e tentei fazer. Eu não sei se cheguei ao objetivo de
montar um texto de tal modo que ele pudesse ser lido de forma descontínua, da
metade, do início, do fim, sempre fora de ordem, inclusive eu citei várias vezes as
mesmas coisas, eu repriso algumas questões, eu repito algumas questões,
justamente porque a idéia é montar um texto descontínuo, que possa ser lido de
forma independente, os capítulos de forma independente, como quer a idéia do
Deleuze no rizoma, nos platôs que para o Deleuze circulariam vários devires.
Claro que eu não vou entrar em polêmica, porque o Deleuze contesta a
psicanálise, né? Escreve o Anti-Édipo, tudo...mas...

O que se calou: Faltou dizer que uma referência para esse Nietzsche como
psicólogo é dada pela professora da USP Scarlett Marton, num artigo publicado
como Nietzsche, psicólogo das profundezas.

Prof.ª Nadja: Todos eles, né? Deleuze, Félix Guattari, o próprio Foucault faz
críticas maravilhosas a psicanálise. Maravilhosas no sentido de serem azedas
(risos).

Leandro: Então, justamente, o objetivo final do trabalho foi principalmente a partir
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desse texto aqui falar desse direito um pouco arcaico, e quando a professora fala
de uma outra ética, de uma outra cidadania, acho que foi esse o objetivo mesmo,
e talvez fosse, talvez fosse esse mesmo o compromisso em falar da minha
biografia, porque na minha biografia, na minha história acadêmica, eu tentei me
envolver com projetos de extensão, tentei me envolver com comunidades, me
envolvi com comunidades. Então, eu cheguei a participar do Rondon, fui para a
Amazônia Oriental, quer dizer, conheci comunidades, conheci questões sociais
muito urgentes, muito fortes, foram experiências radicais também, de alteridade
radical também que geraram estranhamento, e que você demora um pouco para
absorver...para absorver um pouco isso. Então a idéia de criticar o direito tal como
ele acontece, inclusive fazendo menção direta a faculdade, a faculdade como
templo, inclusive falei com o Prof. Luís Fernando a faculdade é um templo e tem
uma semelhança com o tempo. É como se a faculdade, o templo, né? E a nossa
faculdade parece o paternon grego, é como se ela fosse a prisão do tempo,
porque o que justifica o direito é a tradição, o direito conservador, elitista, o direito
proprietário, o que justifica esse direito é a tradição e se vocês andarem pelos
corredores verão uma série de lápides, nomes de professores, quadros,
professores já falecidos, que parece um mausoléu, o templo parece um mausoléu.
E o interessante é que Nietzsche quando fala que Deus está morto, ele fala que as
Igrejas são túmulos de Deus, e daí eu questiono no trabalho se a faculdade, e o
que se ensina de direito aqui não é também algo que é uma fantasia, porque não
existe, é um túmulo, o direito não estaria aqui, o direito estaria fora. Inclusive eu
faço a provocação é preciso para conhecer o direito nomadizar-se, né?
Nomadizar-se significa sair do teu lugar, ou mesmo não sair, mas viajar aqui
dentro, por exemplo, ir lá na psicologia, ter contato com os outros que estão lá, a
alteridade que está lá, sem sair do prédio, mas indo para o outro lado, ou indo
para o sótão, ou indo para o porão. Quer dizer, foi esse o movimento que eu quis
descrever de crítica ao direito para pensar uma outra ética possível, eu acho que a
Prof.ª Nadja acertou quando falou em uma outra cidadania possível, talvez uma
outra cidadania, um outro homem, ou uma outra consciência, não sei, eu ainda
não tenho clareza sobre isso...Mas, a idéia da vida como obra de arte também,
quer dizer, a questão estética...estética que não é o lugar da alienação, é preciso
colocar que a estética não é o lugar da alienação, não é o lugar do vazio, existe
um valor político e de engajamento na estética também, inclusive não é por acaso
que o Glauber Rocha está aqui, aqui tem também o Eles não usam black-tie, que
é o filme que vai ser exposto daqui a pouco, tem o Terra em Transe, quer dizer, a
estética tem o valor político de engajamento e de contestação também. Portanto, a
idéia de uma outra ética, de uma estética, foi nesse sentido, nessa linha, mais ou
menos, de mostrar uma política que não é da matriz marxista, e nem de uma outra
linha, mas, uma política nietzscheana, um outro tipo de política, uma outra forma
de se engajar eu acho, foi mais ou menos nesse sentido...

O que se calou: Talvez pelas perguntas e para onde rumou a discussão, como eu
não iniciei a defesa abrindo ela com uma apresentação do trabalho, eu comecei já
tendo que responder a Prof.ª Ângela, isso num certo sentido atrapalhou minha
ordem mental, se é que havia alguma, deveria improvisar totalmente, e por óbvio,
algumas coisas escaparam, o que poderia ter sido dito não foi. Por exemplo, eu
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deixei de mencionar em detalhes os aspectos relativos ao “direito como produto do
esclarecimento”, “o crepúsculo do direito” e a “aurora”, isso não foi mencionado,
apenas é sutilmente inferido quando eu falo do templo como mausoléu. A menção
ao Glauber Rocha é por causa do trabalho que apresentei em Montevidéo em que
explorei o cinema para falar de um direito engajado, o mesmo com o Eles não
usam black-tie, que no mesmo dia, logo que sai da banca, não deu muito tempo
para comemorar eu já estava na sala da pós para acompanhar a exibição do filme
e ajudar a debatê-lo, fui indicado pelo grupo PET, onde participei como voluntário,
para compor a mesa junto da Prof.ª Luciana do curso Positivo. Felizmente,
ocorreu tudo bem, o debate foi excelente. Agora, também escrevo depois de já ter
ido para o Rio Grande do Norte, foram três dias de viagem, três para ir e três para
voltar, a experiência em Natal foi maravilhosa, a recepção do trabalho foi boa,
defendi lá a minha monografia de novo, só que para o público da filosofia.
Novamente, tal como descrito na USP, me lancei na aventura, sem saber onde ia
ficar e como ficar, não conhecia ninguém, e acabei sendo muito bem acolhido lá.

Prof.ª Nadja: Você fala, foi uma marca freudiana ele não contar quem ele lia.
Assim, é difícil você saber quais foram os filósofos que embasaram, algumas
pessoas acreditam que mais Schopenhauer do que Nietzsche, mas ele disse que
não lia ninguém até mesmo para não se contaminar com as idéias, e ele queria
deixar a cabeça dele livre para construir a sua própria teoria. O que eu acho que
não era bem assim, porque ele era um leitor ávido, uma pessoa extremamente
culta, então, certamente, eu acho que a participação do Nietzsche na obra dele
deve ter sido bem maior do que ele falou. Mas, Leandro, eu acho que também tem
um outro aspecto que a gente deve levar em conta, como você já disse da
temporalidade entre os dois, de ser muito próxima, e o solo germânico também, de
ser o mesmo solo em que eles se formaram, eu acho que por isso mesmo temas
que perpassam os dois autores, né? Temas que os dois se deparam, se dedicam
e de formas diferenciadas, porque Freud é antes de tudo um sistemático, embora
ele traga a idéia de um sistema inconsciente, em que a lógica cartesiana não é a
lógica que sustenta e organiza os processos inconscientes. Ele no entanto, foi um
racionalista do início ao fim. Ele tentou da melhor forma possível sistematizar a
subjetividade mesmo. Mas, acho que alguns temas vão ultrapassar ou entrelaçar
os dois. E eu li algumas coisas aqui em relação ao instinto, e ao corpo, e a relação
corpo e psique, que é trabalhada em Freud o tempo todo, a partir não de uma
lógica cartesiana, dualista, ele traz uma outra perspectiva, e eu acho, me parece
que Nietzsche também vai abordar isso. E a questão também da transformação do
instinto, se é que a gente pode dizer isso, e o conceito de pulsão em Freud
aparece assim, é a ruptura do homem com algo natural, instintivo, e que produz
uma outra forma de subjetivação e de estar no mundo. Então, eu acho que o
dualismo, a posição trágica, do homem como você traz no Mal Estar na
Civilização, Freud constata isso, que não parece ser uma postulação pessimista,
mas, trágica mesmo no sentido de você ter que padecer desse mal estar, dessa
divisão, desse resto que é impossível de ser superado, mas, por isso mesmo,
você tem que viver e transformar o mundo. Então, eu acho assim, a gente pode
tomar alguns temas que perpassam os dois, mas acho que também por conta
dessa proximidade geográfica e temporal, era o que se pensava na época, era o
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que estava a ser pensado, não apenas através da Lou, não apenas por isso, mas
por serem dois pensadores igualmente preocupados com o que eles estavam
vivenciando. Acho bacana você pensar nisso também, né? Mas, e a questão da
loucura, que você esbarra aí em Freud quando ele diz assim que o Nietzsche não
é louco, porque ele traz uma sistematização dos livros dele, daquilo que ele lê, e
argumenta de uma maneira bastante sólida o que ele quer. Mas, a questão da
loucura na psicanálise é muito difícil também de a gente pontuar, o que que é a
loucura, ou a sanidade, eu acho que é o solo mesmo da psicanálise quando ela
rompe com essa dicotomia, e rompe de uma forma positiva, que é aquela que eu
tentei te falar no início, de você sustentar a loucura, sustentar um pensamento
diferenciado e a potência dessa possibilidade de construção. Freud, eu acho, tem
uma forma belíssima de nos apresentar conceitos, determinados movimentos
psíquicos que ele quer, porque ele vai ao extremo da paranóia, por exemplo, para
dizer assim em algum lugar todos nós somos paranóicos, e ele mostra isso de
uma forma imensa, de uma forma assim que você não escapa de produzir um
número de movimentos paranóicos, em determinados graus, e tudo o
mais...Enfim, mas ele faz essa passagem de algo que seria considerado como
patológico para mostrar que de perto, de perto, todos nós somos um pouco
patológicos, é só uma questão de ver, uma questão que sempre nos escapa. O
que eu acho bacana de ver tudo isso, é mas, enfim, era isso.

Prof. Luis Fernando: Muito obrigado Professora.

Prof.ª Nadja: Eu que agradeço.

Prof. Luís Fernando: Professor Serbena, por favor.

Prof. Serbena: Posso falar daqui? já que é para quebrar a formalidade (risos).

Prof. Luís Fernando: Não. (risos) Mas, aí você não vai sair bem na foto.

Prof. Serbena: Boa tarde a todos, alunos, amigos, colegas, não sei se algum
familiar do Leandro, Prof.ª Nadja, Profª Ângela, Prof. Luís Fernando, também
quero agradecer ao Leandro pelo convite. Essa é a última oportunidade né
Leandro? Que tenho de fazer algumas observações para você no teu trabalho
dentro da história acadêmica, vou procurar convencê-lo novamente de algo que já
tinha dito para você, mas vou tentar, talvez, ser mais preciso, e acho que em
algum sentido as coisas já começaram a melhorar, começando pelo teu cartaz,
você teve a ousadia de apresentar esse cartaz que parece o de um aluno da
oitava série (risos) no Evinci

Leandro: O de baixo, o de baixo...

Prof. Serbena: Acho que já melhorou a apresentação do cartaz no último
congresso.

Leandro: É que o outro foi pago pela universidade mesmo, foi pago pela
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universidade, o de cima, o de cima... (risos)

Prof. Serbena: Ah, ok, mas já melhorou, esse é um ponto positivo. São rápidas as
observações sobre o seu trabalho. Como você fala muito de metodologia você diz
aqui na página sessenta e seis, por que ler Nietzsche no direito? O trabalho
científico é público, quando você escreve, escreve para um leitor universal, então
não há problema em ler..."tenho que confessar que por muito tempo não tive
resposta para essa pergunta ardilosa por que ler Nietzsche no direito? pois feita
por aqueles que no âmbito da pesquisa acadêmica estão de tal modo reféns dos
"padrões", da metodologia de pesquisa que se dá por recortes, secções, que
sempre essa pergunta me pareceu uma armadilha. Um modo de voltar a
metodologia do "recorte" como uma acusação da ausência total de critério, de
ponto de partida e de chegada, ou pior, uma acusação de que Nietzsche, por toda
a longa carta de imputações já lida, é um autor sem qualquer serventia para uma
pesquisa acadêmica no campo do Direito". E você diz mais abaixo aqui: "Se minha
situação já estava complicada perante os acusadores da "razão acadêmica",
agora que desandou mesmo, assim, como trabalhar como advogado de Nietzsche
nessa causa, dos "estelionatos" cometidos contra ele, sendo que não levarão "fé"
em meus argumentos, não só porque não sou advogado, mas também porque não
sou ainda nem bacharel em direito, e dependo que esse trabalho seja aprovado
para me diplomar". Aí você continua com esse raciocínio: "Dessa forma, que
esperanças ter na aprovação de um trabalho que não tem ponto de partida e de
chegada na "razão acadêmica", não tem "tema", não tem "recorte" epistemológico,
"não tem pertinência jurídica", pois se trata de uma monografia de conclusão de
curso de Direito e não de filosofia, com o "f" minúsculo, um saber menor na lógica
do “compartimento universitário”, ainda mais com Nietzsche, esse "louco" que
"não fala nada com nada". Ainda se fosse Filosofia do Direito, mas nem isso! Esse
é o meu vaticínio sobre o que dirão os acusadores, felizes por achar uma
condenação fácil a esse trabalho, dentro da sua "razão acadêmica". Bem, você
escreveu isso esperando um tipo de professor, como eu já disse para você,
felizmente você não conviveu e não foi orientado por esses professores que tenha
talvez uma visão mais estreita do que seja metodologia científica, ou metodologia
de trabalho científico. Eu vou dizer, vou tentar mostrar para você que eu não
concordo inclusive com essa visão que você tem de metodologia, você tem uma
visão muito estreita de metodologia, a metodologia não vai estreitar, ou
impossibilitar você fazer um trabalho de interpretação, de exegese sobre o
Nietzsche na área de direito. Você fala em muitas passagens de sua monografia
que Nietzsche não é lido no direito, e etc, eu acho que você poderia ser mais
preciso na tua afirmação, o que talvez você quer mencionar é que Nietzsche não é
lido na faculdade de direito da UFPR, ou não é muito lido, deveria ser mais
estudado, etc. Então você deveria trocar essas afirmações e especificar melhor. E
creio que na filosofia do direito fora do Brasil não existe essa, Nietzsche é um
filósofo já, digamos assim, um filósofo clássico, ninguém vai questionar a
legitimidade de um trabalho sobre Nietzsche. Então, se você for na biblioteca tem
um periódico, que é um periódico de filosofia do direito francês, são vários anos, e
há tomos publicados anualmente em que você vai encontrar artigos sobre o
Nietzsche, na biblioteca também tem cadernos de filosofia do direito, um periódico
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italiano, em que também você vai encontrar trabalhos sobre a filosofia do
Nietzsche. Então, eu queria dizer para você que pode parecer que você está
sendo o primeiro, pela primeira vez você está trazendo Nietzsche para o Direito,
mas, essa perspectiva é ainda um pouco limitada dentro da filosofia do direito
hoje, não falando totalmente, mas no plano mais universalista, internacional, de
outros países, de outras universidades, Nietzsche é um filósofo sobre o qual muito
se escreveu, muito se escreveu sobre o seu impacto, inclusive no direito. Mas, eu
vou tentar lhe falar também um pouco sobre metodologia, e vou usar uma
metáfora para explicar para você o que eu quero dizer, lá no curso de Letras se
estuda muita coisa, mas digamos que eles estudem o realismo fantástico ou o
teatro do absurdo, mas nem por isso, quando você estuda o teatro do absurdo
você pode ser sem sentido, toda história e narrativa tem começo e fim, sem isso
você não conhece os personagens, não sabe em que contexto eles estão, um
exemplo disso, é a peça esperando Godot. Mas, nem por isso, se você vai fazer
um trabalho sobre o esperando Godot você vai fazer um trabalho absurdo. Você
não pode fazer um trabalho de monografia sobre o teatro do absurdo, sem
começo, meio e fim. E, ou seja, eu não sou especialista na crítica literária, mas
quando você um estudo acadêmico, universitário, sobre um autor de literatura
existe alguns cânones da metodologia utilizados, então, quando você vai estudar
essas peças ou esses autores, se usa metodologia científica. Acho que você se
deixou contaminar pelo teu objeto de estudo, e o teu trabalho traz traços da
filosofia do Nietzsche, acho interessante, só que eu acho que você poderia ir mais
longe usando metodologia científica, como você fez aqui no seu cartaz, um cartaz
tecnologicamente superior ao cartaz primitivo te permite que você vá mais longe.
Então, estudando Nietzsche sobre uma outra perspectiva...você consegue ir mais
longe do que essa paixão pelo Nietzsche. Agora, não veja as minhas palavras, eu
não quero matar a sua paixão, o seu entusiasmo pelo Nietzsche, que é
extremamente positivo. Mas, para terminar, olha a Prof.ª Nadja é da psicologia e
lida a todo momento com a loucura, ou com a doença mental, etc, etc, e são
doenças com as quais também há um tratamento metodológico, né? Existem
várias correntes na psicologia, psicologia transpessoal, sistêmica, analítica, várias,
tá? mas, ainda assim, quando se estuda a loucura existe para o psicanalista, o
psicológo, psicoterapeuta, estudam do ponto de vista metodológico, existe uma
apreensão metodológica. Só para terminar, por exemplo, os antropólogos quando
fazem um trabalho de pesquisa, dissertação, tese, eles também fazem com essa
radicalidade que você experimentou, o antropólogo vai para o campo e o trabalho
de campo é ele mesmo, ele se despe de toda a sua cultura e vai tentar viver e
aprender, por exemplo, a língua de uma determinada comunidade indígena, não
só isso, mas usa também substâncias entorpecentes, para entender essa cultura.
E ainda assim, existe método. O antropólogo mergulha numa determinada cultura,
ele vai, e depois ele volta, e depois que ele volta ele consegue relatar e transpor
isso para o discurso antropológico, e também tem uma metodologia. Você citou
Levi-Strauss, ele é de uma das correntes, uma antropologia dita estruturalista.
Então quero dizer para você que não dá para abrir mão, você foi contaminado por
Nietzsche, e gostaria de dizer que é preciso lapidar, você foi contra a metodologia,
claro, mas a metodologia na verdade não trabalha contra, mas a favor de você.
Até entendo que haveria professores que iriam reprovar o teu trabalho, como pode
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ser que houvesse, mas você teve não sei se sorte ou conduziu por esse lado,
professores que conseguem analisar a sua perspectiva. Mas, eu creio na filosofia,
a filosofia permite você fazer esse tipo de especulações, e eu diria para você
amadurecer metodologicamente, é preciso que você faça isso. Você já está
fazendo por que você tem pontos que você chegou e que poucas pessoas
chegam na universidade, você tem curiosidade intelectual, você tem autonomia
intelectual, você vai atrás dos livros, etc, dos professores, você consegue
estabelecer contato, você participa de congressos, você também escreve artigos,
isso é fundamental. Eu disse para você, tudo isso que você está fazendo é
metodologia, o fazer acadêmico com o qual você pode traduzir essa paixão que
tem por Nietzsche, mas ela tem que ser racionalizada. Você não pode transformar
a sua monografia num ato de coragem acadêmica, e cutucar o perigo com vara
curta, daqui a pouco você está defendendo a monografia na beira da janela
porque é mais perigoso, então, toma cuidado. Ou seja, metodologia acho que
você ainda não usou, não é essa metodologia que você apontou, metodologia se
estuda, se escreve, você está nesse processo. Esse é um conselho que estou lhe
dando, você pode ir mais longe, pode continuar na carreira acadêmica utilizando
metodologia. Essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer, a segunda é
que o teu texto traduz um pouco a tua maneira de falar, então eu anotei aqui uma
certa...se o Prof. Vieira estivesse aqui você iria provar do remédio, porque o Prof.
Vieira lê linha por linha, e corrige você, corrige o texto, todas as vírgulas que
faltam, etc. Eu comecei a fazer isso na página três, então eu vou só rapidamente
mencionar um, não sei, você é consciente disso, né? Não preciso mencionar, né?
Olha você escreve aqui..."quando perguntei sobre quem era Nietzsche ao meu
Professor de Filosofia do ensino médio" ponto, você colocou vírgula, "ele não me
recomendou a sua leitura, por ser um filósofo que enlouqueceu e que leva quem o
lê a loucura também" você colocou vírgula é ponto também e faltou um "a"
craseado. Você passa os pontos finais, vai emendando uma frase na outra. Você
cita o Nikos Kazantzákis e começa a falar dele e perde o raciocínio da frase em
que você havia começado. Então eu acho que você também deveria fazer, ou dar
para uma outra pessoa fazer, dá para analisar melhor a linguagem, escrever com
mais cuidado. Ler a frase que você fez e construir ela de modo gramaticalmente
correto...É, o que mais, olha, aqui uma observação de cunho filosófico, e se não
uma provocação, você é um leitor que defende Nietzsche apaixonadamente, mas
do ponto de vista filosófico Nietzsche não concordaria em você o defender assim,
você vem estudando Nietzsche a um bom tempo, em filosofia você tem que ler os
autores e depois ler outros autores também. Então, eu acho que do ponto de vista
da filosofia, o que você faz com Nietzsche, estuda profundamente, você tem que
fazer com todos os filósofos, com Tomás de Aquino, Santo Agostinho, não ter
preconceito, fazer com Heidegger, com Kant, com Hegel, enfim, aí você consegue
colocar os filósofos numa perspectiva da história da filosofia, porque eu creio que
o próprio Nietzsche não concorda com o argumento de autoridade, eu creio que o
teu trabalho acaba, quando você trabalha só com o Nietzsche, ou os intérpretes,
como o Foucault, você está lendo a perspectiva francesa do pensamento acerca
de Nietzsche, mas, existem outras perspectivas e você é consciente disso, aí para
dar um passo além, é preciso talvez ler alguns autores em outras línguas, para
você dar um salto. Eu sei que você está dando já um salto, você sai aqui de
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Curitiba e vai para o Uruguay, vai para a Amazônia, etc, e intelectualmente
também precisa dar esse salto, então é preciso abandonar a língua de origem, e
mesmo que a gente não tenha estudo, tentar ler em francês, em inglês, em
italiano, em alemão, e na medida do possível dar esses saltos. E com uma
observação que já fiz a você, a filosofia que se faz no Brasil é muito influenciada
pela filosofia que é feita na França, a escola de filosofia da USP foi uma
continuação do departamento francês, eles iam nas grandes universidades da
França e ofereciam dinheiro para que viessem para a USP, o departamento de
filosofia da USP era quase que todo formado por franceses. Então a filosofia que
se espalha pelo país através da USP tem um cunho francês, mas não é a única
filosofia possível, e lá no departamento da USP, sempre tem um professor que é
especialista num determinado filósofo, por exemplo, você conhece a Scarlett
Marton, ela é a filósofa oficial do Nietzsche, aí você não bem nenhum outro
professor escrevendo sobre Nietzsche, porque é de outro departamento. O que eu
gostaria de te dizer é que em geral isso é contra o espírito do filósofo, em filosofia
os filósofos não tem dono. E as autoridades que se tem em filosofia as vezes não
faz muito sentido, e aí eu acho, aí é uma provocação que te faço é preciso, como
a Prof.ª Ângela citou um choque da filosofia analítica que é uma das filosofias
também possíveis, quando Nietzsche fala e escreve aqui por aforismas, etc, eu
para mim tenho um pouco de reserva com isso, porque para mim o autor começa
a se tornar obscuro e na obscuridade a gente não entende claramente as coisas.
Então, seria interessante talvez você rever isso também, que as vezes o teu texto
pode passar uma idéia de uma certa obscuridade, que na verdade, na
metodologia a gente tem que evitar, o próprio Nietzsche numa passagem diz que
a pessoa que tem uma intelectualidade pouco profunda ela escreve textos
difícieis, porque daí as águas são turvas e parecem profundas...Então, eu prefiro
as águas claras, mesmo que sejam rasas. Mas, aí é um embate que eu diria que
está acima do teu trabalho...Mas, enfim, eu te falei da metodologia aí você vê se
isso te serve ou não, se você prefere ser contra a metodologia, mas vejo que tem
uma visão estreita de metodologia. E agora também é preciso uma última
observação, que é você ancorar o seu trabalho no direito. A banca parece muito
mais de um curso de filosofia do que de um curso de direito. Então, não quero te
quer dizer que você tenha que escrever sobre direito, mas a gente está dentro de
uma faculdade de direito, então você não pode abandonar completamente o tema.
Creio que você não abandonou, você discute aqui justiça, discute ética, discute
estado, esses temas são temas da filosofia do direito, não vejo problema algum
em relação a isso, agora, você poderia ter utilizado os filósofos do direito, aí são
os clássicos Kelsen, Hart, Bobbio, tem vários, Dworkin. O próprio Kelsen nesse
tema da justiça se aproxima muito do Nietzsche, ele não acreditava num conceito
de justiça, creio que o combate era mais ou menos parecido com o combate do
Nietzsche, contra as visões estáticas, naturalistas, religiosas acerca do direito.
Então eu diria para você, olha se você tivesse feito um trabalho trazendo os
fundamentos filosóficos nietzscheanos dentro da obra de Kelsen, seria um
excelente trabalho. Seria uma maneira de ancorar o teu trabalho dentro de uma
perspectiva mais próxima do direito. Mas, eu digo isso com uma reserva, só para
dizer para você que a filosofia do direito precisa dessa interiorização, se não você
fica num discurso puramente filosófico, para mim não tem problema nenhum em
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você escrever sob o ponto de vista estritamente filosófico, ou por exemplo, sobre
as relações entre Freud e Nietzsche, mas a monografia ela é jurídica, e seria
preciso ancorar melhor seu trabalho dentro do direito, eu acho que faltou essa
ancoragem. Então eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, quero dizer que
você deve continuar com a sua paixão, concordo com você que no Brasil nós
temos um certo marxismo que diz aqui, acho que isso é um pouco de preconceito,
que é o marxismo de tênis importado, diria que no Brasil aqui existe o marxismo
de cobertura, um marxismo de zona sul, e a classe média brasileira não está
disposta a abrir mão de muitos de seus privilégios, porque ela vive as vezes em
condições até superiores ao de muitos países ditos desenvolvidos...e eu concordo
com você. E pela sua história, pelo seu perfil, no fundo você é um vencedor, que
conseguiu superar inúmeras dificuldades, e diria para você que a filosofia é um
campo difícil, nada é fácil, e você assim como você gosta bastante de Nietzsche,
digo que é preciso diversificar um pouco os seus autores, e é uma maneira de
progredir em filosofia. Então eu sou um pouco cético, eu não tenho filósofo
preferido, eu gosto de Nietzsche, mas não dá para levar a sério e tentar aplicar
tudo o que Nietzsche escreve se não inviabiliza muitas coisas, como você mesmo
diz em um ato de coragem, correr o risco de inviabilizar a sua própria monografia.
Mas, ela não vai ser inviabilizada e nem vamos te transformar num mártir
acadêmico e transformar a sua história numa tragédia...Isso não acontece porque
eu e o Prof. Luís Fernando já te conhecemos e você vem progredindo, mas eu
creio que você tem que usar a metodologia a seu favor...Sobre o ponto de vista da
obra de Nietzsche eu não poderia dar muitas contribuições, porque faz muito
tempo que eu não leio Nietzsche...Mas, como você fez ...você transformou
Nietzsche num réu, no fundo ele não é réu, ele é um intelectual clássico já, e o
fato dele não ser estudado no direito, é uma limitação local, mas isso é aqui, em
outros lugares não é assim, então Nietzsche não é réu, você não tem toda essa,
todo esse caso que você trouxe aqui, essa relação que você quer
mencionar...mas, eu acho que isso faz parte do teu progresso intelectual, e etc.
São essas as observações que eu gostaria de fazer para você e mais uma vez te
parabenizar pelo trabalho.

O que se calou: Será que Nietzsche gostaria que eu o defendesse assim? Bem,
eu já disse que escrevi o trabalho e fui lá para me defender, a Prof.ª Nadja
percebeu isso. E isso é parte da honestidade que confessei durante todo o
trabalho, para defender Nietzsche deveria me colocar na frente dele para receber
as pancadas, deveria me colocar no processo, também como um réu, cumprindo
aí um duplo papel, sendo aquele réu que faz uma autodefesa, como nos filmes
que citei. Também não escrevo de modo obscuro, pelo menos eu acho, quem está
me lendo agora que o diga também, eu procuro ser claro e conciso, sem perder o
conteúdo da discussão, como recomendava o próprio Nietzsche ao falar de si
mesmo, “eu escrevo em dez frases o que os outros escrevem num livro, ou o que
não escrevem num livro”. Quem tinha a fama de ser um filósofo obscuro era
Heidegger, que em Ser e Tempo apresenta uma linguagem analítica, exaustiva, e
que vai ao fim da vida adotar um estilo muito próximo ao de Nietzsche, isso eu
explico no trabalho. Deixei também claro que existia uma metodologia, antes fiz
uma caricatura da metodologia e da forma que se adota e se estima nos trabalhos
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acadêmicos de direito, fiz isso para criticar, evidentemente. O trabalho tem tema,
só que esse tema é uma pergunta, aí cabe quem ler aqui também dizer, será que
não é mais honesto ter uma pergunta como tema? Não é mais coerente ter a
pergunta? E há introdução, só que não é a usual, é um prólogo, em que faço um
exercício de sobrevôo por todo o trabalho, como aponta Foucault no teatro
filosófico: ““Pois Foucault mostrava que todos os bons movimentos, em Nietzsche, se fazem de
alto a baixo: a começar pelo movimento da interpretação. Tudo o que é bom, tudo o que é
nobre, participa do vôo da águia: não está a prumo, e desce. E os lugares baixos não são
efetivamente interpretados senão quando eles são investigados, isto é atravessados, apresentados
sob outro aspecto e retomados por um movimento que vem do alto”, p. 22.
Há também desenvolvimento, e ele se dá por um constante perguntar e
reperguntar, e uma conclusão que se dá pelo cruzamento de minha biografia
pessoal e acadêmica. Como Nietzsche é um autor não lido pelo direito, ou por
gente do direito, e isso eu já expliquei também, é no plano nacional e no das
produções, livros, trabalhos, etc, que falo. Era preciso desenvolver o trabalho com
o Nietzsche, e tendo sim, outras vozes, eu não deixei de diversificar os
comentadores de Nietzsche, no meu trabalho estão como testemunhas de defesa,
já que o protagonista é Nietzsche, estão: Foucault, Deleuze, Derrida, Agamben,
Levi-Strauss, Giacóia Jr, entre outros. Não é um trabalho de uma voz só, e nem
coloco Nietzsche num altar como um santo, não quero no trabalho me colocar
como discípulo do Nietzsche com uma bíblia na mão querendo converter a todos.
Eu me coloco como companheiro na frente dele, isso deixei claro também ao falar
do colapso de Turim. Eu desconheço possíveis relações de Kelsen com
Nietzsche, já que esse autor é antes de tudo um dos expoentes do positivismo
jurídico e influenciado por Kant, já que um dos seus postulados mais conhecidos é
o da “norma fundamental”, que se assemelha ao imperativo categórico kantiano, e
isso eu menciono no meu trabalho sutilmente para justamente combater como
abstracionismo da metafísica.

Leandro: É...eu tenho que agradecer ao Prof. Serbena também, porque o Prof.
Serbena me deixou este ano trabalhar a iniciação científica e trabalhar a monitoria
contigo, quer dizer, o Prof. Serbena viabilizou que este estudo fosse possível, as
viagens que eu fiz. Fui para a USP apresentei trabalho na USP, fui para
Montevidéo semana passada, vou para o Rio Grande do Norte daqui a duas
semanas, quer dizer, sempre com o apoio da universidade e graças ao fato de
receber bolsa para pesquisar. Se não recebesse bolsa para pesquisar eu teria que
estagiar, me vincular a algum lugar, que fosse meio período, ou que fosse integral
e não teria como viajar, não teria nem como iniciar um estudo desse porte, não
teria meios, não teria ferramentas, e não teria tempo para fazer os estudos e
freqüentar bibliotecas. Eu tenho que agradecer também ao Prof. Serbena porque
advogou também a minha bolsa, eu não tinha mais bolsa, porque a universidade
parece que não ia conceder porque parece que havia limitação de recursos, e daí
houve um problema burocrático e o Prof. Serbena ligou e intermediou a relação,
quer dizer, foi graças a isso que eu tive condições de fazer esse trabalho, e me
dedicar, o último ano de faculdade a pesquisa e as atividades acadêmicas...
Quanto a questão metodológica que o professor colocou, a filosofia do direito, eu
tomo cuidado ao colocar no meu trabalho que o objetivo não é olhar o direito com
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“d” maiúsculo, o direito com “d” maiúsculo, o que é o direito com “d” maiúsculo se
não é o direito que eu procuro caracterizar como o direito da modernidade, eu cito
Paolo Grossi, por recomendação do Prof. Luís Fernando para caracterizar melhor
esse direito da modernidade, direito que tem a lei como fonte absoluta, e recusa
todas as outras, é um direito do absolutismo jurídico, é um direito que se coloca
como saber superior as outras ciências...Então o meu trabalho, para fazer esse
diálogo interdisciplinar, para poder conversar com a professora da psicologia, com
todos os outros, eu precisava colocar o direito como mais um saber operário,
como mais um saber operário, então tirar o direito de uma condição absoluta,
acima das outras ciências para colocar o direito como um saber operário ao lado
dos outros, para poder dialogar com os outros. Portanto, a passagem que o Prof.
Serbena leu é uma passagem que eu vou desenvolvendo para chegar nessa
conclusão, nessa afirmativa, o objetivo do trabalho é fazer filosofia do direito
sim!...só que direito com “d” minúsculo, o direito como mais um saber operário que
se relaciona com os outros saberes. Quer dizer, esse foi o objetivo, e o trabalho
parte de uma contestação metodológica, quando eu estou contestando a
metodologia, eu estou contestando um tipo de metodologia, eu estou contestando
uma forma de proceder dentro da academia que é justamente a tradição. A
tradição acadêmica exige na maioria das vezes trabalhos que são verdadeiras
fichas de leitura, você pega um artigo do código processual civil, o CPC, e você
ficha na visão de quatro ou cinco autores e esse é o trabalho monográfico, é o
trabalho monográfico feito como obrigação, como desencargo. Em nenhum
momento eu tomei isso como obrigação ou como desencargo, eu queria criticar
esse tipo de trabalho que é um trabalho de coleta doutrinária, jurisprudencial, ou
legislativa, eu quis fazer uma outra coisa, como colocou a Prof.ª Nadja, um
trabalho marginal, de alteridade. Portanto, necessariamente deveria ser uma
crítica a metodologia tal como a gente conhece tradicionalmente dentro do curso
de direito, né? Não que eu negue por completo a metodologia. Teve um outro
trabalho meu, que eu apresentei na banca de ingresso ao PET, eu faço parte do
PET Direito aqui na faculdade, que é um grupo de pesquisa aqui do direito, e
quando eu apresentei esse trabalho que era sobre a biopolítica de Foucault, eu
apresentei um trabalho que não tinha parágrafo, não tinha espaçamento, havia
objetivo, plano de trabalho, mas não tinha nem parágrafo (comoção, espanto), e
eu submeti perante a banca, esse sim, era um trabalho completamente sem
metodologia, era um trabalho inclusive difícil de ler, porque a fonte, era uma fonte
reduzida (mais comoção e espanto). Eu fiz isso...talvez por uma certa ingenuidade
minha, nunca tinha feito pesquisa antes, nunca tinha feito um projeto antes.
Inclusive no mesmo dia em que eu entrei pela primeira vez no teu grupo de
estudos (grupo da Profª Nadja) foi o dia em que eu defendi e fui aprovado lá no
grupo, porque o Prof. Celso Ludwig, que é professor da casa, a quem agradeço
também no trabalho, porque me ofereceu espaço no grupo de estudos dele, e a
Prof.ª Vera Karam que é vice-diretora da faculdade hoje, que também agradeço
porque esteve comigo no Sajup, e no grupo de direito e literatura, os dois deram
parecer favorável ao meu trabalho, quer dizer, mesmo assim, eles
compreenderam que o conteúdo era mais importante do que a forma e naquele
momento eles deram parecer favorável, quer dizer, eu poderia ter sido reprovado
na banca do PET e fui aprovado, felizmente, porque foi no PET que eu comecei a
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aprender a fazer pesquisa, aprender a desenvolver melhor a curiosidade
intelectual, né? Inclusive esse trabalho tem a formatação, tem parágrafo, tem
espaçamento, quer dizer, é um trabalho que é mais inteligível...

Prof. Serbena: Não era para ter isso?

Leandro: Não, Não, Não...aquele deveria ter também e não tinha, aquele estava
completamente fora de qualquer metodologia possível, não seguia regra nenhuma
da ABNT, esse aqui ainda segue algumas regras (risos)...

Prof. Serbena: Mas, não precisava ser assim...

Leandro: Então professor eu só dei um exemplo para tentar problematizar um
pouco, é que eu quero dizer que tem uma metodologia aqui, quando eu falo no
Levi-Strauss por exemplo, quando falo no rizoma do Deleuze eu estou dizendo, eu
estou apontando para metodologias. São metodologias que eu tentei, a do Levi-
Strauss tentei torcer um pouco e me apropriar dela, porque é uma metodologia
estruturalista ainda, a do Deleuze não, a do Deleuze era mais simples...

Prof. Serbena: Você pode fazer assim, só que é mais difícil, e quando você fazer e
usar o Deleuze, ou o Levi-Strauss você vai ter que fazer um trabalho de extensa
argumentação para justificar porque você está introduzindo aquele método, ou
porque você está criticando aquele método, entende? Você não consegue fazer
em duas ou três páginas isso, fazer isso é muito difícil, é muito difícil, eu concordo
que pode fazer, mas discordo um pouco da maneira como é feito, não é fácil, você
pode fazer, claro que pode, mas é muito mais difícil, você não pode passar por
cima, não pode colocar o Levi-Strauss como nota de rodapé, porque não é um
autor de nota de rodapé, vai ter que dedicar um capítulo inteiro, explicar o método
estruturalista, e é difícil fazer isso...

Leandro: Mas...o Levi-Strauss não está em nota de rodapé, inclusive eu coloquei
em destaque junto com o juiz de Santa Catarina que é o Alexandre Morais da
Rosa que, para os que não conhecem, o Alexandre Morais da Rosa é um juiz de
Santa Catarina que defendeu uma tese de doutorado sobre a bricolagem no
direito. Quer dizer, foi a partir dele que eu tomei conhecimento do método do Levi-
Strauss, até então eu não conhecia Levi-Strauss, nunca tinha lido, e foi pelo
Alexandre, jurista e juiz de Santa Catarina que eu tomei conhecimento da
possibilidade de trabalhar uma bricolagem dentro do direito, quer dizer, é uma tese
de doutorado. Claro que o meu objetivo não foi o de chegar ao nível de tese de
doutorado, mestrado mesmo, então eu tive que me conter dentro de minhas
limitações, tentei trazer o Alexandre para justificar, junto com o Levi-Strauss tentar
explicar o que eu entendia por bricolagem junto com o Levi-Strauss, tentei trazer
isso dentro do corpo do texto, e é claro, assim como a Prof.ª Ângela apontou eu
não me debrucei especificamente sobre temas do Nietzsche como o niilismo, por
exemplo, porque só o niilismo do Nietzsche tem várias acepções, tem o niilismo
russo, tem várias, o próprio termo niilismo assume caracteres polissêmicos na
filosofia do Nietzsche...Nietzsche possui várias visões do problema, até porque a
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filosofia do Nietzsche é perspectivista. Se fosse para falar só sobre niilismo, ou
sobre a morte de Deus, eu levaria, daria para fazer uma tese de doutorado sobre
um tema do Nietzsche, só o niilismo, ou só a bricolagem como fez o professor
Alexandre Morais da Rosa que trouxe a bricolagem num processo penal. Então o
meu objetivo não foi chegar até esse ponto, então eu tive me conter dentro de
limites, limites que eu próprio me impus, e limites da própria condição de tempo,
eu tinha um mês para escrever o trabalho, e o Prof. Luís Fernando é testemunha,
até o último dia o trabalho não estava concluso. Eu vim pela manhã, numa sexta-
feira pela manhã e trouxe a última folha, as últimas folhas do trabalho, e inclusive
atrasei a reunião do departamento do Prof. Luís Fernando, ele teve que ler até o
fim o meu trabalho, para que eu pudesse daí, depois colocar as notas de rodapé,
colocar as notas inclusive...

Prof. Serbena: O Prof. Luís tem aula daqui a pouco e me fez um pedido para não
falar mais, e se puder também aí...

Leandro: Eu vou ser breve, vou ser breve...Não, é...a questão é que...ficaram
lacunas no trabalho, mas ficaram porque o tempo não me permitia que eu
revisasse o trabalho de forma completa, né? As vírgulas, inclusive tem trechos em
parênteses que está lá, nota de rodapé a ser inserida ou fonte a ser colhida que
não foi colocado, porque foi um lapso. Eu escrevi o texto inteiro e coloquei as
notas depois, ficou alguns lapsos formais. E a questão de compreender o
Nietzsche em outras línguas é realmente uma limitação...O Joseph está aqui e me
indicou o Nietzsche em francês, a revista aqui na faculdade, me passou a fonte,
mas, eu não tenho acesso ainda em outra língua, eu espero ter ainda um dia.
Quer dizer, são limitações minhas ainda, ler o Nietzsche em francês, Nietzsche em
inglês, mas agradeço as referências professor, e é isso...Acho que...a questão dos
comunistas de tênis importado...quer dizer, é, o Prof. Luís Fernando não gostou
muito porque é a militância trotskista, eu tive uma militância maoísta, mas...eu
critico...

Prof. Serbena: Mas, ele pode usar tênis importado...

Leandro: Não, mas eu critico no sentido de uma estratégia mesmo argumentativa,
uma estratégia argumentativa, porque para Nietzsche o comunismo era um
cristianismo para as massas, né? Então o Nietzsche tem uma crítica visceral ao
comunismo, não sei se ele tinha lido Marx, mas ele conhecia o movimento
comunista. Então Nietzsche faz uma crítica aos comunistas, mas também faz uma
crítica aos liberais também, eu não deixei de criticar os liberais também. O Prof.
Luís Fernando falou lá, ah você não criticou os almofadinhas de terno e gravata,
não, eu critiquei também, eu falei que os liberais são submissos dentro da lógica
nietzscheana, porque o liberalismo é um gregarismo para o Nietzsche. Então, é
nesse sentido...é, eu acho que é...ah, vou deixar o professor (Luís Fernando) falar
um pouco, depois eu respondo...

Prof. Luís Fernando: Bom, o orientador não fala. É dispensável o comentário, bom,
só gostaria de agradecer aos colegas pela leitura e pelos apontamentos, o que
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demonstrou que é muito difícil de fato a elaboração de um trabalho numa
perspectiva diversa e como as vezes se cai mesmo em contradições, acho que
algumas foram apontadas aqui e acho que são bastante interessantes. Como a
própria idéia de um processo mesmo talvez seja uma contradição, quer dizer, você
lida com uma lógica que é tradicional para trabalhar com Nietzsche...e dentro
desse processo bate de frente com questões que levam a um certo grau de
exagero na contraposição que na verdade talvez não seja isso, como a Prof.ª
Nadja colocou talvez fosse mais interessante assumir a loucura, fosse mais
interessante quebrar mais radicalmente a lógica de um processo ao invés de
defendê-lo num processo, ou mesmo a negação do processo fosse uma coisa
mais nietzscheana, ou, não sei, mas, enfim, há várias coisas aí que podemos
pensar depois, ou mais tarde aí num boteco... Gostaria de pedir então que vocês
se retirem um pouco para que a mesa delibere...

O que se calou: Faltaram essas palavras finais, eu imaginava que o orientador
pudesse falar e que depois dele, eu teria ainda mais que fosse cinco minutos ou
menos para dizer mais algumas coisas. Primeiro, não vejo como contradição o
processo, isso foi colocado de forma insistente no trabalho escrito, o que se
buscou com o processo foi uma estratégia argumentativa para trazer Nietzsche
para o direito, e por dentro fazer o embate, no território do inimigo como já disse.
Sobre a loucura, eu também já disse, e sobre a quebra mais radical, eu vejo que
ela acontece e está escrita no trabalho também, em dois momentos até repetidos,
num deles... “Se julgam Nietzsche um autor “perigoso” e que por isso deve ser
banido, e nisso ele mesmo produz prova contra si mesmo quando escreve que
“seu pensamento é dinamite”, cabe atentar para o alto grau de bufonaria presente
nos aforismas nietzscheanos, “quem lê Nietzsche e não ri e não ri muito,
certamente, não aprendeu a ler Nietzsche e não compreendeu o que escreve”,
aponta Deleuze, enquanto ataca as verdades mais “sagradas”, e ressentidos o
acusam e o condenam previamente, ao tempo que se esforçam por incriminá-lo,
mesmo ao custo de uma apropriação e de um “estelionato”, a imagem que deve
ser problematizada então, é a de um suposto Nietzsche levado ao cadafalso, que
não irá pedir clemência como fez Wagner, Sartre, irá rir do carrasco que lê as
acusações, as perguntas deste trabalho, sobre quem foi ele, e porque mereceria a
condenação que lhe imputam. Nietzsche ri e não implora, e a sua risada é ainda
motivo para outra acusação ligeira por parte dos “crentes”, de que ele é
“diabólico”. Essa suposta imagem poderia ser uma cena de teatro. E também:
“Quiçá, muito temor da "sombra" haja por trás da "ilustração", propriamente, a
jurídica, e muita vontade de verdade para manter seus juízos. Ora, trata-se aqui
do réu Nietzsche, o "louco", o banido para as sombras, como julgá-lo temendo
ainda as "sombras"? Talvez os acusadores tivessem que se abster, para alegar a
inépcia de suas acusações seria preciso realizar uma crítica radical de suas
"verdades", abalar de tal modo as convicções dos administradores do direito, que
sem a muleta, ou "altar" vazio desaprenderiam a julgar, a condenar, não saberiam
por quais "verdades" basear seus juízos, ou pré-juízos. Se tornaria a justiça o
palco dos "casuísmos", ou "decisionismos", apontaria os atuais administradores da
lei, mas, cabe objetá-los se o direito já não é ou tem sido o lugar das convicções,
da "fé" no "ídolo", mais do que direito e justiça, quem pode julgar? Ou quem julga?
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Com base em que?
"A própria forma do tribunal pertence a uma ideologia da justiça que é a
da burguesia". Cf. FOUCAULT, 1979, p. 74.

Dinamitando o fundamento em que se sustentam as "verdades", as acusações e
condenações, para enxergar mais longe, além de bem e mal, se descubra que o
ocaso é o caminho para a "aurora" do direito. Antes, "é preciso que vençamos a
sua sombra". Esse é um empreendimento que deve ser conquistado e jamais
dado de presente, Zaratustra anuncia o "além-do-homem", como a superação do
"homem", um ultrapassamento para o qual não há caminho pronto, construído. Se
é assim, será preciso encontrar um! Irão dizer aqueles que estão acostumados a
ser guiados pela "lição" ou pelo caminho dos outros, ou melhor, esses acusadores
"submissos" de Nietzsche, pois bastante niilistas para confessar que precisam se
escorar em alguma coisa para se manter de pé.” Exatamente isso, quem julga? Se
trata de um teatro mesmo, de uma estratégia argumentativa, sem contradições, há
uma escolha e um sentido evidente em tudo isso, a lógica do processo é quebrada
por dentro e seu código é subvertido, e então, quem pode julgar? Com base em
que?

(alguns minutos depois)

Prof. Serbena: Faltou trazer Wagner para a apresentação...

Leandro: O professor me deu a idéia, né? O professor me deu a idéia, né? Mas, o
Nietzsche não concordaria muito com o Wagner, porque Wagner se converteu ao
cristianismo e era nacionalista também, né?

Prof. Serbena: Então tira o Wagner...

Prof. Luís Fernando: Então, nós, a comissão de avaliação, por unanimidade a
banca decidiu pela aprovação do trabalho do Leandro Nascimento Mantau, com a
nota nove e meio. (aplausos)

O que se calou: Por conversas informais depois, soube que perdi meio ponto por
questões meramente formais mesmo, as vírgulas que faltaram, etc. De qualquer
modo, me sinto vitorioso e contente porque foi mesmo um desafio titânico.

***

Segue agora um texto que foi o meu primeiro trabalho escrito na faculdade e
publicado numa das folhas acadêmicas, revista do curso de direito da UFPR. Ele é

o Tuareg, é uma interpretação que fiz de uma música cantada por Gal Costa na
época dos grandes festivais de MPB, eu busquei interpretá-la de acordo com o
que havia lido até então de filosofia e mesclando vários outros matizes. Faço

questão de publicar junto da minha monografia, como registro, e também para que
seja percebida que nesse trabalho inicial já se percebe o gérmen daquilo que será
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mais desenvolvido na monografia, algumas idéias já estão ali presentes, mesmo
que ainda intuitivamente, de modo bruto, necessitando ainda mais leituras e um

trabalho maior. As preocupações finais com Nietzsche e o Oriente resultaram num
artigo escrito nesses dias aproveitando a monografia, como “tudo pode servir” na
bricolagem, é o artigo: Nietzsche & a experiência mística: Incursões pelo Oriente

com Nikos Kazantzákis e Gibran Khalil Gibran.

Ainda sobre o místico, muitos foram os que me perguntaram sobre a “boina”
colorida que as vezes eu uso na faculdade, ou quando estou por aí. Trata-se de

um quipá muçulmano tal como o usado pelos negros malês que vieram como
escravos para o Brasil, era gente muita culta e que organizou uma revolta por

aqui, só que o meu tem símbolos esotéricos, todo feito a mão, incluindo as
costuras, é um trabalho artesanal e amador, que ganhei de presente, é uma

bricolagem que simboliza a alteridade, e vesti-lo é como encarna-la, dentre os
símbolos há um druida que significa “povo”, em razão disso o chamo de “quipá
volks”, e os demais são símbolos astecas e incas, significando a coragem (a

águia), a sabedoria (o terceiro olho), e a loucura, ou o infinito.
E a propósito, meu nome Leandro significa homem-leão.

Ele é o Tuareg

As leis não bastam.

Os lírios não nascem da

lei. Meu nome é tumulto,

e escreve-se na

pedra.*

Ele é o indivíduo fortemente mestiçado da genealogia dos nômades berberes.
Que nasceu e cresceu guerreando, caminhando dia e noite entre montanhas e o
deserto escaldante, visitando muitos lugares e dialogando com os transeuntes,
como um andarilho que está aí no mundo, curioso por saber sempre mais.

Ele é a imagem do espírito livre, o anti-herói não comportado e não
compatimentado, que age como um vagabundo que não está ajustado e nem
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domesticado. Ele é um fora-da-lei, um bandoleiro, presença maldita aos homens,
mas bendito aos deuses.

Pois com muita fé e com ele só para pra orar

Pois pela direção do sol e das estrelas

No óasis escondido, água ele vai achar

Pois o homem de véu azul o prometido de aláh

Confiado pelas forças cósmicas é o Tuareg invencível. Ele vai para a guerra com
o coração sereno e o espírito em paz.Assim como o andarilho e a sua sombra,
caminha para o olho do furacão, compreendendo a lição do Bhagavad-Gita, de
que a primeira virtude do homem é ousar a ser ele mesmo, sublimando a
natureza que lhe foi inculcada. Deve buscar viver segundo sua própria lei e
medida, respeitando uma única instituição: A sua própria alma.

Seguindo os sábios conselhos de Krishna, o arqueiro Arjuna aprendeu que é
preciso manter a mente firme e o coração cheio de fervor, se isso for conseguido,
a cabeça se torna tão somente uma víscera do coração, esse é o atributo
daqueles que são demasiadamente humanos.

O Tuareg não é arqueiro, mas tem uma cimitarra a tira colo, e é com essa
espada capaz de decepar num só golpe, que ele irá abrir um buraco no real, para
se inscrever subjetivamente e garantir seu lugar na história. É o homem que está
sempre pronto para o que der e vier, em constante tensão com o seu entorno.
Como um Pajeú, o tipo completo de lutador primitivo-ingênuo, feroz e
destemoroso – simples e mau, brutal e infantil, valente por instinto, herói sem o
saber.

Para o Tuareg tudo é permitido, ele não tem o que justificar, é inocente. Como os
primitivos antes da chegada dos pastores. É um fora-da-lei e por isso está alheio
as normas, rompendo com a ficção de um Direito sem lacunas, ele é um furo na
ordem jurídica e prova viva de que nem tudo ela pode dar conta, é assim que ele
faz a sua própria justiça. O Tuareg é um justiceiro.

Sendo assim, esse homem transfigura-se numa figura mitológica e mística, para
além do bem e do mal. Que para ser compreendido, é preciso suspender
temporariamente a descrença. È quando a atmosfera de sonho, onírica, passa a
se confundir com o real. Acaba a diferença entre a imaginação e a realidade.
Isso porque ninguém ouve o mito na mesma posição em que se escuta uma
testemunha. Ele tem uma dimensão própria de verdade, ou quiçá, seja uma
verdade que não poderia ser dita de outro modo.

O Tuareg desde cedo descobriu que para alcançar a sabedoria e aprender a
voar, é preciso se nomadizar, deixar o ninho, experimentando o processo do
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desenraizamento, do dilaceramento, do in-dizível, a sensação de aporia. É com
esse movimento que ele vai para uma época em que não havia propriedade,
assim o Tuareg consegue quebrar o espelho e desanda a falar sem a lei do
mestre.

É quando o Tuareg realiza o processo de catarse, ele irá se expurgar para
melhor se fruir, corresponde ao momento do estranhamento, e da sensação da
vertigem labiríntica, que exige audácia para correr o risco do impossível. Isso faz
dele um espírito errante, caminhante pelo deserto e a boca seca como imagino a
dos profetas e dos eremitas. Vivendo livre e sem lei, aceitando o inaceitável e se
mantendo no insustentável, tendo que consentir nesse gesto ou morrer.

Se Lançando a deriva da mais profunda solidão, que é a solidão do criminoso,
sabendo que não jogar o jogo da mentira, pode ser a chave para superar a
morte. Isso fará do Tuareg um Carcará que não morre de fome. È a própria
consciência do abandono, que faz o homem se aventurar na vida a margem da
verdade. O reencontro com a errância, o seu aí no mundo do absurdo radical e
abismal da condição humana, daquele que voa para o coração da tempestade,
irá provocar o colapso e o renascimento das próprias cinzas. É assim que o
andarilho regressa e se restitui. O Tuareg renasce como a fênix.

Mergulhado na errância e renascendo como a ave mitológica, o Tuareg descobre
que está condenado a ser livre, caminhando no mundo e sem desculpas. Esse
absurdo de sua condição humana irá conduzi-lo ao re-ligamento. Ele vai se
encontrar com a sua revolta, sua paixão, sua liberdade. O Tuareg quer viver sem
abdicar de nenhuma de suas certezas, sem dia seguinte, sem ilusões e sem
resignação. Ele irá se reafirmar na revolta.

Eu me revolto, logo existo, assim fala o Tuareg.

É o homem que se reconciliou com a sua rebeldia e com a opacidade do mundo,
ele luta contra tudo aquilo que se modalizou, se normalizou. Uma peleja
enlouquecida e insensata, feita com energia e luminosidade, próprias da
substância poética.

Ele sabe que viver é muito perigoso, mas compreende que sem o risco nada vale
a pena, assim ele vive perigosamente, pois este é o segredo para se realizar.
Compreendendo que quando somos reconhecidos por vadios, nos julgam não
pelos atos, mas pela reputação que nos criaram. Mesmo assim, o Tuareg não
tem vergonha de ser ele mesmo e nem medo das consenqüências do que fala.

Ele entende que somos aí no mundo para inquietar e jamais devemos nos
poupar. Porque a inquietude é mais fecunda que acreditar em uma só resposta.
Trata-se de suportar a dor de manter em aberto a interrogação. Se contentar
com o provisório, mesmo que se almeje o definitivo.
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O Tuareg sabe que para não morrer de sede, deve aprender a beber em todos
os copos. Assim, como aquele que quer permanecer limpo, deve aprender a se
banhar em água suja. Ele chega nessas conclusões por muitos caminhos, não
subindo numa escada só, sempre se interrogando e submetendo à prova seus
próprios caminhos, o Tuareg não tem medo de se queimar na própria chama.

Isso faz dele um onívoro cultural, alguém que sabe que esta vida está cheia de
caminhos ocultos, que constituem também a pluralidade desse homem que se
recusa a trilhar uma só vereda. Ele quer dizer que toda a univocidade está
fadada ao fracasso. O significado em si mesmo, é aquele que não significa coisa
alguma. O raciocínio jurídico da teleologia que visa à satisfação de requisitos
lógicos e unívocos, não presta a compreensão do Tuareg.

Assim o Tuareg retorna eternamente e vem para festejar uma nova manhã,
sempre com um amor incondicional de quem ama o próximo como a si mesmo,
ele se abre ao Outro, deixando que este Outro seja ele mesmo, sem pedir nada
em troca. É um sentimento de alteridade, mas nunca sem antes alterar-se a si
mesmo. Esse homem jamais vai passar anestesiado pela multidão, tudo ele está
vendo. É a figura do guerrilheiro intangível, é o antagonista que vê e que não é
visto, como os sertanejos na caatinga.

Pois ele é guerreiro

Ele é bandoleiro

Ele é justiceiro

Ele é mandingueiro

Ele é o tuareg

Nego os rótulos que
colocam para mim e
reafirmo antes de tudo a
fidelidade a mim mesmo e
às minhas idéias.**

Eu não sou dos seus.**
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Referências Utilizadas:

Música Tuareg cantada por Gal Costa nos festivais.
Não morre de fome, alusão à música Carcará de João do Vale, o ex-pedreiro e
analfabeto que se tornou um dos maiores compositores da música popular
brasileira.
*Ontologia poética de Carlos Drummond de Andrade.
**Edgar Morin, obra Meus Demônios.
Grandes Sertões Veredas de João Guimarães Rosa, referência ao Riobaldo,
para quem viver é muito perigoso.
Os Sertões de Euclides da Cunha, referência ao Pajeú, parte a Luta.
Assim Falava Zaratustra de Nietzsche.
Série de Preleções sobre a obra de Albert Camus, O Estrangeiro, do núcleo de
Direito e Psicanálise da UFPR.
O Homem Revoltado de Albert Camus.
Vôo para o Coração da Tempestade, demandas com o pensamento de
Nietzsche. Obra de António Duarte Henrique Lopes.
Série de Preleções coordenadas por Christoph Türcke com o título: Nietzsche,
uma provocação.
Série de Preleções em torno da obra de Jacques Derrida, publicadas em livro de
mesmo nome.
Bhagavad-Gita, a sabedoria dos Vedas.
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