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Para Kelly, because I’m still in love with you.
Para os meus pais, Mário e Branca, limitless undying
love, which shines around me like a million suns.
V

“Mas a uma certa altura, quase instintivamente, vira-se
para trás e vê-se que uma porta foi trancada às nossas
costas, fechando o caminho de volta. Então sente-se
que alguma coisa mudou, o sol não parece mais imóvel, desloca-se rápido, infelizmente, não dá tempo de
olhá-lo, pois já se precipita nos confins do horizonte,
percebe-se que as nuvens não estão mais estagnadas
nos golfos azuis do céu, fogem, amontoando-se umas
sobre as outras, tamanha é sua afoiteza; compreende-se que o tempo passa e que a estrada, um dia, deverá
inevitavelmente acabar. A um certo momento batem
às nossas costas um pesado portão, fecham-no a uma
velocidade fulminante, e não há tempo de voltar.”
(BUZZATI, Dino. O deserto dos Tártaros).
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Prefácio

Há mais de 10 anos venho estudando as relações entre o direito e a desconstrução, bem como as aporias inerentes ao direito e à justiça, dentro do
marco teórico desenvolvido por Jacques Derrida e também um dos marcos
teóricos deste trabalho. A minha preocupação com o problema da justiça e da
democracia tem sido uma constante nestes anos e é gratificante compartilhar
essas inquietações com meus alunos. Desde a leitura que fiz – e faço – de Jacques
Derrida e Emmanuel Lévinas, acredito que é somente através de um compromisso ético com a justiça e o reconhecimento de uma infinita responsabilidade
para com o outro que será possível administrar a contingência e a diferenciação
típicas deste início de século e de milênio, sem que o reconhecimento das mesmas implique negligência ética ou indiferença moral. Somente através de um
verdadeiro compromisso com o outro, e de uma verdadeira busca pela justiça,
é que será possível criar sentido em um mundo sem sentidos.
Para Derrida, é devido à existência do caos que a estabilidade é necessária;
é precisamente porque o mundo se apresenta aos homens “em desordem” que
estes necessitam de instrumentos para “ordená-lo”. Nesse sentido, o direito
pode ser entendido como um instrumento para a obtenção da estabilidade, ainda que parcial e provisória. E o direito, como construção do homem, pode ser
sempre desconstruído. Desconstruir o direito pode ser considerado uma prática
destinada a demonstrar que qualquer lei, qualquer ordenamento jurídico, pode
ser “desestabilizado”. O sentido de todo o texto, e o direito se envolve em textos, resta sempre em aberto; qualquer fechamento final ou definitivo de sentido
é autoritário. A desconstrução exige que toda a leitura de um texto possa ser
submetida a uma nova leitura, num movimento que une presente e passado,
XI

futuro e presente. Dessa forma, uma prática desconstrutivista do direito pode
significar um avanço no sentido do enriquecimento de seus conteúdos, pois,
permanecendo o sentido em aberto, novas interpretações podem ser obtidas,
expondo o aparato jurídico e judiciário a novas formulações.
É nesse campo teórico que se insere o trabalho que ora prefacio, e falar
deste estudo tem também um conteúdo aporético. Aporia entendida aqui
como algo impossível de ser experimentado, mas cuja experiência é imprescindível. Falar deste trabalho é, em certo sentido, impossível, pois a ousadia
do(s) tema(s) escolhido(s) e a sofisticação teórica da reflexão realizada pelo
autor, Bruno Meneses Lorenzetto, tornam impossível que sobre ele se fale no
curto espaço de um prefácio. Mas é também necessário que se fale sobre este
texto no sentido de explicitar que seu conteúdo abre o direito e o universo
jurídico a questionamentos pouco presentes nas escolas de direito.
Falar sobre este estudo me obriga também a falar um pouco sobre seu
autor, pois é somente a partir do conhecimento de sua trajetória que se pode
entender os sentidos do tema escolhido. Tive o prazer de conhecer o Bruno
ainda no seu primeiro ano do curso de graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como meu aluno na disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Já naquele tempo, ele se destacava pela curiosidade intelectual
e uma postura perante a Teoria do Direito que o diferenciava da maior parte
dos alunos, muito pouco propensos a incursões na área da Filosofia e da Teoria
do Direito. Essa curiosidade teórica o levou a ser meu monitor na disciplina
de Hermenêutica Jurídica e, depois, a realizar seu mestrado na área da Teoria
e da Filosofia do Direito, agora no Programa de Pós-Graduação em Direito
da Universidade Federal do Paraná. O livro que ora se apresenta ao público é
fruto da dissertação de mestrado defendida pelo autor, trabalho originalmente
intitulado O Silêncio das Sereias: tempo, direito e violência na modernidade. O
autor, agora meu orientando de doutorado na Universidade Federal do Paraná
e professor de Teoria do Direito na PUCPR, alia ousadia teórica e rigor científico, ambos indispensáveis à problematização das categorias por ele escolhidas.
Esta obra se constrói a partir da relação entre as categorias do tempo, do
direito e da violência, e, em sua análise, problematiza também a linguagem e a
alteridade. Conforme o autor coloca já no início da introdução, sua intenção
era escrever sob a forma de um Aleph, o “Aleph” de Borges, “em que um dos
pontos do espaço contém todos os outros”. Mas esse lugar onde se encontram
não os confunde e as categorias trabalhadas são levadas até seu limite em busca de novas articulações, revelando as aporias implícitas nessas categorias. As
reflexões apresentadas no trabalho, também segundo as palavras do autor, se
encontram sob o signo de Saturno ou Cronos, mito fundador grego do temXII

po. Como Saturno possui a maior translação, cerca de 30 anos, foi julgado o
guardião dos tempos, ou “Pai do Tempo”. Nesse sentido, o estudo oferece uma
leitura das narrações que formaram a modernidade, com o entrelaçamento das
três dimensões temáticas propostas: tempo, direito/linguagem e violência.
O trabalho se inicia com a categoria tempo, tratada a partir de diferentes
marcos teóricos, enfatizando a relação entre o tempo, a história, a linguagem,
o direito e a violência. Logo de início, é trabalhada a aporia do tempo em
Santo Agostinho, entrelaçando finitude e história humana, tempo e linguagem: “Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente?
Quem o poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos
traduzir com palavras seu conceito?”1.
Avançando no questionamento sobre o tempo, vão ser explicitados os
conceitos de Cronos e Kairós: aquele, uma perspectiva linear do tempo, contínua; e este, remetendo a uma perspectiva fragmentada, circular. A partir
dessas noções, o autor analisa a formação do conceito de tempo moderno,
notadamente sua relação com o trabalho e o sistema de produção.
Ancorado nesses conceitos o estudo parte para uma análise do tempo na
modernidade, refutando uma concepção puramente cientificista do tempo e
revelando suas aporias. A primeira parte do trabalho se encerra com uma travessia (narrativas jurídicas), quando se realiza uma verticalização da relação
entre o tempo e o direito.
O autor chama a segunda parte de seu trabalho de Direito e nela vai
analisar, primeiramente, a questão dos vestígios. O marco aqui é a alegoria
derridiana do phármakon, trabalhando os testemunhos e arquivos, e questionando como o testemunho se tornou (im)possível após Auschwitz. O trabalho prossegue com a análise da categoria da apocatástase histórica para
Benjamin, aqui utilizada para pensar a relação entre as categorias da política
e do tempo. Essa parte é finalizada com a problematização da ideia de nação;
o problema da nacionalidade e a exclusão de determinados grupos de pessoas
do arcabouço de direitos e proteção que acompanham o pertencimento a um
Estado determinado. A segunda travessia levanta o problema do mito fundador, relacionado à ideia de nação e vai conduzir a análise da violência, objeto
da terceira parte da obra.
A terceira parte inicia com a perspectiva de Sorel e suas justificações para
o uso da violência. Em seguida, é analisado o texto de Benjamin sobre a crítica da violência, com ênfase na dialética da violência, na instituição do direito
e na sua manutenção. A partir de Benjamin, o autor volta-se para Derrida e
1

AGOSTINHO, “Confissões”.
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seu texto “Força de Lei”, explorando a desconstrutibilidade do direito e a impossibilidade da desconstrução da justiça, revelando o caráter aporético desta.
Esse espaço do estudo é finalizado com alguns comentários sobre o estado de
exceção, a partir da leitura de Benjamin e Schmitt.
O trabalho se encerra com uma análise do conto O Silêncio das Sereias,
de Kafka. Essas considerações finais são marcadas por uma radical assunção do
outro, o problema da alteridade colocado em toda sua complexidade e a impossibilidade do (re)conhecimento do Outro. Nas palavras do autor, “as sereias são
a imagem do outro excessivo; para além das fronteiras, fora das narrativas históricas ou do Estado-Nação, excessivo por sua natureza de ser indecidível, por
sua sedução, por sua força dissimuladora, híbrida entre o homem e o animal”.
Se o trabalho se constrói a partir das relações entre as categorias do
tempo, do direito e da violência, é necessário também destacar que seu pressuposto está na alteridade, na compreensão de um Outro que excede o direito e
a justiça quando compreendida dentro do direito. O outro que excede o Estado-Nação e, ao fazê-lo, nos revela as insuficiências desse conceito e os limites
do direito e a violência intrínseca à sua formação e manutenção. Finalizando
o trabalho, Bruno coloca que o mesmo enredou por uma preocupação ética
inafastável, uma preocupação angustiada com as alteridades.
Em um momento da história no qual vivenciamos a negação completa
do Outro em tantos cenários e a tentativa de padronização de um discurso
sobre os direitos, nada mais oportuno que um trabalho centrado na alteridade e no pressuposto de uma infinita responsabilidade para com o Outro, nos
termos definidos por Levinas – a justiça, definindo e sendo definida como
uma relação ética com o outro, em resposta ao sofrimento do outro.
A excelência do texto, a qualidade da pesquisa e o tempo oportuno da
publicação tornam este livro imprescindível àqueles que, preocupados em
alargar as fronteiras do conhecimento sobre o direito, buscam revelar suas
insuficiências e aporias.
Encerrando este prefácio, gostaria de dizer que compartilho com o Bruno a crença na felicidade, ainda que talvez na forma de uma aporia – algo que
está sempre no futuro, que não se realiza jamais no presente, mas que, ainda
assim, pode orientar nossos caminhos.
Curitiba, outubro de 2012.
KATYA KOZICKI
Professora de Teoria do Direito e Direitos Humanos da
Pontifícia Universidade Católica do
Paraná e da Universidade Federal do Paraná.
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Apresentação

Apresentar é dar a conhecer ou submeter à avaliação. Assim, apresentar
o livro de Bruno Lorenzetto é expô-los (o autor e o livro) ao crivo do leitor. O apresentador – neste caso, eu – se enreda nas tramas do texto (que se
apresenta), na medida em que (se) reconhece na sua narrativa ou, em outras
palavras, em seu tempo, seu direito e sua violência; sua modernidade. Ainda
que minha tarefa seja a de oferecer o texto ao conhecimento de outros, ela
não é, neste caso, externa, assim como eu não sou uma mera observadora. Da
mesma maneira, os leitores que enfrentarem esse livro se darão conta do seu
envolvimento, da sua participação e comprometimento com sua forma e seu
conteúdo; sua modernidade.
O autor, jovem e promissor professor e pesquisador de filosofia e teoria
do direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, cuidadosamente
costura, em seu texto, uma espécie de parangolé1, nos envolvendo (e nos
despindo), com autores e categorias sensíveis para o campo da filosofia, do
direito e da filosofia do direito, tais como tempo (Cronos e Kairós), violência,
linguagem, contingência, abertura, memória, testemunho, dispositivo etc.
Assim, seu trabalho inova e arrisca como, de fato, devem fazer dissertações e teses, para além do trabalho microscópico de exploração dos seus
objetos.
1

“Os parangolés serão sempre inaugurações e instalações, não provisórias, como os happenings, mas definitivas na mudança do comportamento. Desse modo, o parangolé é mais
comportamento que obra”. JUSTINO, Maria José. Seja marginal, seja herói: modernidade e
pós-modernidade em Hélio Oiticica. Curitiba: Editora da UFPR, 1998, p. 09.
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Atravessa todo o texto do autor o exercício da alteridade com os sujeitos
nele implicados: dos seus interlocutores aos seus personagens (reais e ficcionais). Eis a marca do seu orientador, professor Celso Ludwig. O fato é que o
humano lhe sensibiliza, preocupa e faz o texto avançar.
Por fim – e aqui, mais do que nunca –, a marca de uma importante
interlocutora, sua atual orientadora de doutorado, professora Katya Kozicki,
a força de Jacques Derrida e sua desconstrução. Uma atitude implacável em
relação à justiça, um compromisso infinito em relação ao outro, o movimento contínuo (quase como um parangolé) que prepara para o evento, para algo
que realmente acontece, brota e irrompe sobre nós.
Pois bem, reconhecendo os limites dos trabalhos acadêmicos, bem como
os limites do direito, é notável como o livro de Bruno Lorenzetto os excede,
nos mobilizando e fazendo ir além. Eis o movimento necessário ao intelectual do direito, ao jurista que, por acreditar na justiça, desconstrói o direito,
o que não significa, de forma alguma, como pode pensar o leitor apressado,
desprezá-lo ou menosprezá-lo. Ao contrário, é o direito o valioso fio dessa
trama que é a sua filosofia, sua teoria, sua prática ou, em outras palavras, a
vida cotidiana em suas continuidades e descontinuidades.
Curitiba, novembro de 2012.
VERA KARAM DE CHUEIRI
Professora dos programas de graduação e
pós-graduação em direito da UFPR.
Coordenadora do núcleo de constitucionalismo
e democracia do PPGD/UFPR.
Vice-diretora da faculdade de direito da UFPR.
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