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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa teve por objeto formular uma análise da perda parcial de 

sentido da experiência humana a partir do processo de secularização das 

instituições e do pensamento ocidentais, passando a sociedade a pautar-se por 

postulados da Ciência marcadamente racionalista. Para efeitos da pesquisa, 

esta parte negligenciada da vivência foi investigada em termos de misticismo e 

da religião. 

 

Buscou-se estabelecer as implicações dessa limitação nas esferas do Direito 

que se afastou de sua feição inicial, sacramental e voltada para o bom senso e 

passou a trabalhar como mero instrumento técnico de solução de conflitos 

concretos em sociedade. 

 

A partir desse ponto, procurou-se analisar, em contraposição, a ideia ocidental 

quanto a estas relações e as percepções de religião e direito para os judeus que 

constituíram uma sociedade eminentemente respeitosa em relação às regras 

religiosas que se confundem, pela tradição, com as normas de Direito.  

 

Analisou-se questões relativas à sacralidade da linguagem e às formas de 

interpretar a “Lei”. 

 

Como base teórica, foram utilizados autores como Espinosa e, em especial, 

Gershom Scholem que revitalizou, em termos teóricos, a análise da mística do 

judaísmo (especificamente da Cabalá) a partir começo do século XX.  

 

Propôs-se, a partir das pesquisas, um aprofundamento da hermenêutica jurídica, 

a partir de postulados de interpretação das normas religiosas judaicas e 

desenvolveu-se uma visão alegórica que relaciona o direito estatal e o mito do 

Golem judaico. A final, atentou-se, fenomenologicamente, para a questão da 
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História humana como processo de vivência constante e da esperança na 

estruturação social futura a ser transplantada para o Direito. 

 

Palavras-chaves: Ciência – Racionalidade – Direito – Misticismo – Judaísmo – 

Cabalá – Hermenêutica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research has aimed to formulate an analysis of the partial loss of 

meaning of human experience from the process of secularization of western 

institutions and thought, passing the society to be guided by postulates of the 

Science markedly rationalist. For the purposes of the research, this neglected 

part of the experience has been investigated in terms of mysticism and religion. 

 

It has been sought to establish the implications of this limitation in the spheres of 

Law that had moved away from its initial feature, sacramental and common 

sense; and has begun to work as a mere technical instrument for solving concrete 

conflicts in society. 

 

From this point onwards, it has been sought to analyze the Western idea of these 

relations and the perceptions of religion and law for the Jews, who had constituted 

a society that has been eminently respectful of the religious rules that are 

traditionally confused with rules of Law. 

 

Questions regarding the sacredness of language and the ways of interpreting the 

"Law" have been analyzed. 

 

As a theoretical basis, authors such as Espinosa and, in particular, Gershom 

Scholem have been utilized, which revitalized, in theoretical terms, the analysis 

of the mystique of Judaism (specifically Kabbalah) from the beginning of the 20th 

century. 

 

It has been proposed, from the researches, a deepening of the juridical 

hermeneutics, starting from postulates of interpretation of the Jewish religious 

norms and an allegorical vision has been developed that relates the state law and 

the myth of the Jewish Golem. At the end, phenomenologically, it has looked at 
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the question of human history as a process of constant living and hope in the 

future social structure to be transplanted to the law. 

 

Keywords: Science – Rationality – Law – Mysticism – Judaism – Kabbalah – 

Hermeneutics. 
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ASTRATTO 

 

 

 

Questa ricerca mirava a formulare un'analisi della perdita parziale del significato 

dell'esperienza umana dal processo di secolarizzazione delle istituzioni e del 

pensiero occidentali, facendo passare la società alla guida dei postulati della 

Scienza, che è marcatamente razionalista. Ai fini della ricerca, questa parte 

trascurata dell'esperienza è stata studiata in termini di misticismo e religione. 

 

Si cercò di stabilire le implicazioni di questa limitazione nelle sfere dell Diritto che 

si allontanò dal suo aspetto iniziale, sacramentale e di buon senso e iniziò a 

funzionare come un semplice strumento tecnico per risolvere conflitti concreti 

nella società. 

 

Da questo punto in poi, abbiamo cercato di analizzare l'idea occidentale di queste 

relazioni e le percezioni di religione e legge per gli ebrei, che costituivano una 

società che era eminentemente rispettosa delle regole religiose che sono 

tradizionalmente confuse con norme giuridiche. 

 

Sono state analizzate le domande riguardanti la sacralità della lingua e le 

modalità di interpretazione della "Legge". 

 

Come base teorica, furono usati autori come Espinosa e, in particolare, Gershom 

Scholem, che rivitalizzarono, in termini teorici, l'analisi della mistica del giudaismo 

(in particolare la Kabbalah) dall'inizio del XX secolo. 

 

Dalle ricerche è stato proposto un approfondimento dell'ermeneutica giuridica, 

partendo dai postulati dell'interpretazione delle norme religiose ebraiche e 

sviluppato una visione allegorica che mette in relazione la legge di stato e il mito 

del Golem ebraico. Alla fine, fenomenologicamente, la questione della storia 
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umana è stata considerata come un processo di costante vita e speranza nella 

futura struttura sociale da trapiantare al Diritto. 

 

Parole chiave: Scienza – Razionalità – Diritto – Misticismo – Ebraismo – 

Kabbalah – Ermeneutica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Em texto, publicado em 1954 fruto das 

conferências proferidas por Edmund Husserl em Viena e Praga em 

1935, fica clara sua preocupação com a “Filosofia na Crise da 

Humanidade Europeia”.  

 

Naquela oportunidade, discursa Husserl: 

“certo que a crise europeia radica num racionalismo extraviado. Mas 

não se pode tomar isto como se a racionalidade enquanto tal fosse o 

mal, ou tivesse um significado subordinado no todo da experiência 

humana (...)”.1 

 

O filósofo alemão, de origem judaica, 

vivenciou período conturbado do século XX e testemunhou as 

consequências que o exagerado racionalismo trouxe para o mundo. 

De fato, como dito, não que a racionalidade personifique, em si, um 

mal. Pelo contrário. Ela foi parte relevante no avanço nas 

descobertas da Ciência durante toda a modernidade e, 

consequentemente, do desenvolvimento de toda a humanidade; 

livrou-nos do exagero incontrolável da fé medieval que se fundia aos 

interesses de classes; guiou os passos da civilização por longos 

séculos. 

 

                                                 
1 A crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental. São Paulo: Grupo Gen, 
2012. p. 267. 
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Todavia, para parte da humanidade, o 

racionalismo científico, marcado pelo frenesi da busca da 

confrontação da vida à lógica cartesiana e da objetividade, significou 

o abandono e o escarnio de parte significativa de sua experiência, 

aqui identificada como “experiência mística”: aquelas vivências 

transcendentais que não foram corretamente compreendidas pelo 

homem, mas que também não foram superadas após o alvorecer de 

um período histórico de maior “esclarecimento”. Mesmo com todo o 

avanço da ciência e da tecnologia, por toda parte do mundo o 

fenômeno místico ecoa; ainda hoje a religião impõe-se como ator 

importante nas relações sociais. Mesmo após a laicização dos 

Estados-nações por todo planeta, a fé continua modificando, 

condensando e criando laços e rusgas; diálogos e crises. 

 

Este fenômeno é relevante em todos os 

sentidos. Inclusive para o plano da normatividade estatal: para o 

direito derivado do Estado e para a leitura de mundo que se faz 

dentro de suas esferas. As respostas dadas pelo Direito científico, 

metodologicamente estabelecido – apesar de todos os esforços do 

Estado –, não têm sido suficientes para contornar os problemas que 

lhe são trazidos no dia a dia. 

 

A contradição fica clara, por exemplo, no texto 

de Gustav Radbruch, quando o filósofo do direito jusnaturalista cita a 

oposição entre católicos e luteranos com relação ao Direito, 

confirmando o entendimento dos segundos no sentido de que 

 

“imediatamente, o religioso emerge no mundo jurídico 

através de uma instituição: a graça, como tiveram que 
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reconhecê-lo também os defensores da autonomia do 

Direito. Beccaria e Kant rejeitaram a graça, porque 

viam nela uma ruptura da autonomia jurídica. Mas 

outros procuraram ver seu significado essencialmente 

jurídico. Ihering considerou-a ‘válvula de escape do 

Direito’: serve para fazer valer o Direito contra a força 

do julgamento injusto; para fazer com que a Justiça 

prevaleça sobre o Direito; para que prevaleça a 

equidade no caso concreto e não a tendência 

generalizante da Justiça; para que a prudência estatal 

prevaleça sobre a regra jurídica. Desta forma, no 

entanto, tergiversa-se sobre o significado original da 

graça. Ela ‘não conhece coação’, nem mesmo da 

Justiça; não se assemelha a planejamentos 

beneficentes estatais, mas à esmola consciente e 

irracional; ela é, no mundo do Direito, semelhante ao 

milagre no mundo da natureza. Seu significado 

consiste em chamar a atenção para o caráter limitado 

e condicional do Direito. Sua expressão mais pura 

não está na graça estatal, mas na não estatal, 

praticada por líderes espirituais, como faziam as 

abadessas medievais, autorizadas a indultar os 

pobres pecadores a caminho do patíbulo. Hoje, 

conhecemos uma forma secularizada e irracional de 

anistia, concedida ao ensejo de festas nacionais”.2 

 

Nem sempre o processo de secularização das 

instituições conduziu a respostas claras para os problemas humanos. 

Não raras vezes o Estado mimetiza elementos religiosos, migrando-

                                                 
2 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 
41. 
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os, de forma irracional, para dentro de suas instituições, como lembra 

Radbruch.3 

 

Talvez o reconhecimento da importância 

dessas vivências, da descoberta racional das contradições que 

surgem nas questões atuais e não a sua mera camuflagem sob a 

pecha da “irracionalidade” – como no caso da vivência religiosa – 

seja crucial para superar alguns dos problemas que se apresentam. 

 

Daí os fundamentos das dúvidas que são 

postas na presente pesquisa, análise interdisciplinar cujos aportes 

caminham pela filosofia em geral, a filosofia relacionada ao direito 

(especialmente no que tange ao processo de interpretação das 

normas), à ciência, à religião e à mística. 

 

Assim, o primeiro capítulo será reservado a 

uma breve explanação sobre razão e mística, analisando-se algumas 

desconfianças da sociologia e da própria filosofia, especialmente no 

campo do direito, quanto a este fenômeno; diferenciando-se, em 

seguida, o misticismo ocidental (especialmente aquele que deriva 

das percepções grega e católica romana do fenômeno) do oriental 

(restringindo-se o corte desta pesquisa à agudeza judaica e, mais 

especificamente, à sua mística cabalística). 

 

Busca-se, aqui, perceber o misticismo como 

parte relevante da vivência humana que, portanto, merece status 

                                                 
3 Diversos elementos da ritualística religiosa são transferidos, desde o iluminismo, para o Estado 
laico (inclusive na tentativa de criar uma religião sem Deus), pois há uma intuição no sentido de 
que algo falta ao homem, mesmo depois de libertado da opressão religiosa. 
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superior na análise na tomada de decisões nas diferentes instâncias 

da sociedade. E, como elemento experiencial humano, necessário 

observar o tema como realidade histórica, como movimento 

constante da vida. Diante disso, os demais capítulos essencialmente 

trarão tal aspecto. 

 

No judaísmo, com sua visão Oriental do 

mundo (apesar das fortes imbricações recíprocas entre o Ocidente e 

Israel), religião e direito estatal tradicionalmente se entrelaçam. A 

religião contribui decisivamente para a estruturação do direito. 

 

Propõe-se, então, no segundo capítulo uma 

breve análise da cultura religiosa judaica que culmina com sua visão 

particular das relações entre regras religiosas e direito estatal, de 

como ambas formam um corpo de “leis” compreendidas pelo 

indivíduo e pela comunidade como dádiva divina, tornando-se, como 

tal, elemento de proteção pessoal e de garantia de liberdade.  

 

A “Lei” é revelada por Deus e, como tal, deve 

ser seguida pelo fiel/cidadão, garantindo-se, aqui, uma vida de 

acordo com os desejos de Deus e tal observância guiará à felicidade 

eterna. Neste capítulo, se verificará como esta visão difere da visão 

ocidental laica onde as relações com o Estado não se dão de forma 

sagrada. Falar-se-á, ainda, do processo de hermenêutica dentro 

desse sistema e aos níveis de interpretação da Lei, alguns deles 

abandonados pela hermenêutica jurídica justamente pelo 

esquecimento anunciado, no primeiro capítulo, da percepção mística 

(intuitiva) humana (ponto que daria base ao nível mais profundo da 

hermenêutica). 
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De outra parte, a linguagem, para este povo é 

considerada sagrada e a Lei é manifestação dessa sacralidade. Tal 

elemento é essencial no processo de produção de normas pelo 

Estado, negligenciado após a laicização, e da interpretação das 

normas e talvez seja um ponto fundamental a ser refletido. 

 

No capítulo seguinte, o terceiro, em 

aprofundamento à questão da hermenêutica, falar-se-á do 

racionalismo em Espinosa e como ele (embora haja controvérsia), 

influenciado pela Cabalá, transmitiu elementos importantes de escrita 

e interpretação de textos – o que se contrapõe à visão tradicional de 

um Espinosa extremamente racionalista após abandonar o judaísmo.  

 

Em seguida, há a introdução de Gershom 

Scholem, filósofo judeu posterior a Espinosa, mas que é o 

responsável pela revitalização da importância da Cabalá e, portanto, 

da mística religiosa nos ambientes comuns da comunidade judaica a 

partir do início do século XX, inclusive, trazendo tal tema à discussão 

da historiografia na academia. Todavia, este filósofo é marcado, não 

por uma percepção “irracional” da mística, senão por uma análise 

séria de suas implicações sociais. 

 

Relacionando as discussões de Scholem 

sobre a mística e Cabalá, no quarto capítulo, por meio do mito do 

golem, far-se-á uma alegoria entre tal criatura e o direito estatal 

moderno, visto como instrumento de tecnologia jurídica a serviço do 

homem, como criação parcial e temporária deste e que, por vezes, 
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distancia-se de seus objetivos iniciais, voltando-se contra seu próprio 

criador. 

 

Ao final, à guisa de conclusão, será chamada 

atenção para a questão da História humana como processo de 

vivência constante e da esperança na estruturação social futura que, 

nas mãos do Messias e na transposição das épocas (para o ambiente 

judaico), marcará o renascimento humano sob as bases de um direito 

eterno, não mais parcial e falível, mas eterno e pleno. 
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1. MISTICISMO OCIDENTAL, ORIENTAL E DIREITO 

 

 

 

1.1 Localização da problemática 

 

Entrelaçar estes temas causa certa espécie, 

pois “misticismo” e “direito” parecem situar-se em extremos opostos 

da vivência humana. Se se considerar a “experiência mística” e a 

“experiência jurídica” sob a ótica do sujeito, a primeira parece 

designar uma transgressão aos limites da razão, desenrolando-se 

num plano “transracional”; enquanto a segunda, hoje, pretende 

justamente submeter a convivência humana a normas rigorosas de 

redução da complexidade das relações sociais, mediante 

instrumentos de racionalização ditados pelo Estado. 

 

Se, de outro lado, se atentar para os objetos 

de tais experiências, de se ver que a vivência mística tem sua 

intencionalidade voltada para uma realidade que se supõe 

“transcendente”, ou seja, situada para além das fronteiras do mundo 

físico e a experiência jurídica, ao contrário, tem em vista a otimização 

racional das relações sociais, nas palavras de Niklas Luhmann, a 

generalização congruente de expectativas normativas, o que remete 

ao postulado da segurança jurídica.4 

 

Assim, segundo a ótica parcial do 

funcionalismo luhmanniano, uma dentre as que tentam explicar o 

                                                 
4 Sociologia do direito I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. p. 115. 
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fenômeno jurídico na atualidade, o direito é o sistema social 

comunicativo, responsável pela resposta normativa geral do corpo 

social para os problemas que surgem, mediante o aparelhamento e 

adaptação do fenômeno a alguma das soluções que constem no 

interior do sistema autopoiético. Há, portanto, uma redução da 

análise da problemática que é posta, com o objetivo de racionalizar 

a resposta que será dado pelos órgãos oficiais. Ou seja: o direito 

atual não trabalha de forma totalizante, o que gera respostas por 

vezes incompreensíveis para os destinatários das normas. 

 

Segundo esta teoria, a religião atual está 

situada em um modelo de sociedade em que as estruturas foram 

substituídas pela diferenciação funcional5 e, em virtude disso, ela 

procura encontrar seu locus dentre os sistemas sociais em meio aos 

demais.6 Todavia, ao contrário de outros sistemas, a religião tem-se 

desenvolvido, segundo Luhmann, por reação ao processo de 

secularização da sociedade.7 

 

A religião teria, em tempos remotos, se 

desenvolvido a partir da perspectiva de transformação de 

experiências indeterminadas em determináveis. Neste momento do 

desenvolvimento social, tal função operava-se pela diferenciação 

entre “conhecido/desconhecido”, e, nisto, a religião guardava relação 

com o mito. Em um estágio mais avançado da sociedade, porém, ela 

passou a operar segundo a diferenciação do binômio 

imanência/transcendência. 

                                                 
5 Perspectiva evolutiva de Parsons para Luhmann. 
6 Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 2000. p. 209. Vide, também, BACHUR, 
João Paulo. “A diferenciação funcional da religião na teoria social de Niklas Luhmann”. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, vol. 26, n. 76, São Paulo jun. 2011. 
7 Funktion der Religion. Frankfurt: Suhrkamp. p. 256-257. 
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Com o aumento da complexidade social, 

surgiram religiões que trabalhavam sob a ótica da “salvação da 

alma”, sob pressões advindas de perspectivas éticas e morais. A 

religião se firma, neste modelo, a partir das sociedades estratificadas, 

com o intuito de legitimar o estamento dos sacerdotes que adquiriam 

riqueza e ocupavam espaço central na política destes agrupamentos.  

 

Impunha-se a necessidade de atribuir sentido 

transcendente ao mundo, em virtude do injustificado sofrimento 

humano, desvalorizando o “mundo concreto” em nome do “mundo 

transcendental”, feição que começa a se desfazer à medida em que 

se avança para a modernidade e com o aumento da complexidade 

social. 

 

Max Weber, por óbvio, também investiga o 

desenvolvimento das éticas religiosas que têm por fundamento a 

negação do mundo,8 e afirma que ambas, indistintamente, condenam 

o mundo social “a uma absoluta falta de sentido”.9 

 

Também tenta explicar as tensões 

provocadas pelos valores laicos da modernidade (nas esferas 

econômica, política etc.), com a finalidade de identificar o 

comportamento das rejeições místicas contemplativas e ascéticas do 

mundo.  

                                                 
8 Weber diferencia nelas dois polos “típico-ideais” diferentes: 1) a contemplação mística e; 2) a 
ascese ativa. A ascese visa à compreensão que o crente tem de si, como instrumento 
colaborativo da obra divina, como um fazer; a contemplação pela posse do sagrado, como um 
possuir. (Gesammelte Aufsätzse zur Religionssoziologie. 9. ed. Tübingen: J.C. Mohr, v. 1. p. 
538). 
9 Idem, p. 552. 
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A racionalização do Homem e a sublimação 

das relações interpessoais levam-nos a tomar consciência, segundo 

Weber, das “legalidades próprias” (Eigengesetzlichkeiten) inerentes 

às esferas individuais e nelas é possível encontrar as tensões mútuas 

que persistem escondidas na simplicidade e na ingenuidade das 

relações mais primitivas do Homem em relação ao mundo exterior.10 

 

As tensões entre diferentes esferas de valor 

imbuídas das ditas “legalidades próprias” que permaneciam latentes 

em virtude da integração moral, cosmológica e religiosa foram 

asseguradas até o Renascimento, mas com o processo de 

“desencantamento do mundo” foram liberadas, estabelecendo-se, 

muitas vezes, tensionamentos mútuos que não permitem reconduzir 

a um processo monolítico.11 

 

Voltando a Luhmann: sob sua ótica interna, a 

religião reage às esferas de valor que pretendem se reproduzir, dela 

diferenciando-se, reforçando sua rejeição ao mundo terreno, 

aumentando a tensão entre “transcendência” e “imanência” e 

atribuindo sentido à “imanência” com fundamento no 

“transcendental”. Assim, ao ser confrontada por outros sistemas 

sociais (a ela ligadas por mecanismos de acoplamento), a religião 

reage de forma radical dentro das possibilidades de seu binômio 

imanência/transcendência. 

 

                                                 
10 Idem, p. 541-542. 
11 PIERUCCI, Antônio Flávio. O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito 
em Max Weber. São Paulo: Editora 34. 
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Esta é uma aferição sociológica acerca do 

fenômeno místico-religioso na atualidade. A desconfiança científica 

em relação à mística se estende por outras áreas como a filosofia do 

direito. David Schnaid, observa: 

 

“É o conhecimento revelado ao homem por Deus ou 

outro ser superior onisciente. Ao contrário do 

conhecimento filosófico, não é crítico. Pensamento 

crítico é a indagação que parte da dúvida e busca a 

verdade através do uso da razão, sem dogmatismo. 

Já o conhecimento místico é dogmático, onde os 

valores e fins são objetivos, dados, todo baseado na 

autoridade da revelação contida no livro. Depende da 

fé, da crença incondicional na verdade revelada.”12 

 

E, com base em Karl Popper, aduz: 

 

“Karl Popper distingue entre conhecimento científico 

e metafísico, pelo critério da refutabilidade do sistema 

teórico. Para que uma teoria possa ser refutada, deve 

ser possível testá-la, dos testes a que é submetida 

resultando sua aceitação ou não. Isso só ocorre com 

o conhecimento científico, embora reconheça que 

existam diferentes graus de testabilidade. Assim, as 

previsões numéricas precisas sobre a divisão das 

linhas espectrais da luz emitidas por átomos em 

campos magnéticos de força variável permitem mais 

precisão. Já as teorias sobre leis universais são de 

difícil verificabilidade. Todos os testes são tentativas 

de refutação (Conjecturas e refutações, p. 281 e ss.). 

Nessa sua dicotomia entre conhecimentos científico e 

                                                 
12 Filosofia do direito e interpretação. 2. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 34/35. 
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metafísico, não sobra lugar para o conhecimento 

filosófico, o que é uma falha.”13 

 

O receio se estende à Metafísica. O mesmo 

autor, escrevendo nos meandros da filosofia do direito, afirma: 

 

“Para Platão, eidos significa aquilo que jamais é 

percebido pelos sentidos do corpo; é a essência das 

coisas. Para Kant, o noumenon, em alemão, das ding 

in sich. É o conhecimento da realidade em si, para 

diferenciar daquela apreendida pelo homem após 

codificada pelo programa cognitivo. É o algo que 

permitiu a imagem e a ideia, irradiando energia que 

impressionou nossos sentidos, com regularidade 

comum à nossa espécie. Dele nada conhecemos, 

embora dela possamos falar, admitindo sua 

existência. Schiller diz que não pode responder à 

pergunta “o que é realidade”, se não se responde 

primeiro à outra “o que posso conhecer como real” e 

“como conhecemos a realidade”. Nessa ordem de 

ideias, tem capital importância a “revolução 

copernicana” realizada por Kant. 

 

Para Ludwig Wittgenstein, Moritz Sclick, Rudolf 

Carnap e demais pós-empiristas, os problemas da 

metafísica são pseudoproblemas, e as proposições 

que nela se possam formular são pseudoproposições 

que parecem ter referentes objetivos, mas não os 

têm. Não sustentam sejam essas proposições falsas, 

apenas que estão privadas de sentido. Como adverte 

Schilick, ‘o empirista não diz ao metafísico ‘tuas 

                                                 
13 Idem, p. 34. 
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palavras afirmam algo que é falso’, e sim ‘tuas 

palavras não afirmam absolutamente nada’’. De 

maneira idêntica pensa M. Heidegger: ‘A 

essencialização da metafísica arrasta para o 

indeterminado toda investigação, que se refira ao 

Ser... A bom critério se assegura que a metafísica 

investiga mesmo o ser do ente, e por isso é uma 

manifesta necessidade atribuir-lhe um ‘esquecimento’ 

do Ser’. Se é verdade que a razão não pode penetrar 

a realidade-em-si, tem uma função ‘terapêutica’, de 

libertação de dúvidas, ideias falsas e preconceptuais, 

confusões entre o místico e o racional”.14 

 

Os autores acima citados estão todos ligados 

à forma de conhecer e pensar conforme os pressupostos modernos 

e, como menciona Franco Moretti: 

 

“Weber explicará esplendidamente que a moderna 

‘vocação para a ciência’ (e para a literatura) está 

ligada à especialização de forma tão profunda ‘que o 

destino da própria alma depende justamente da 

exatidão daquela conjetura’. O destino da própria 

alma! E pensamos no mot juste de Flaubert, 

naturalmente, bem como na diagnose desse estilo por 

Thibaudet: ‘não um dom gratuito e fulminante, mas o 

produto de uma disciplina a que ele chega um pouco 

tarde’. Não um dom, mas uma disciplina: eis o 

romance do século XIX. E não só o romance.”15 

 

                                                 
14 Idem, p. 34. 
15 MORETTI, Franco. “O século sério”. Novos Estudos, n. 65. mar. 2003. p. 17. 
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Outros, como Michel Miaille, cético com 

relação ao tema, assim descreve as correntes do idealismo jurídico 

(que tratam o direito como um dado recebido de Deus ou da 

Natureza) e, ao final, adverte que essas correntes podem falhar, 

dando como exemplo o direito mulçumano: 

 
“Declarar que o direito é um dado é afirmar o seu 

carácter ‘transpositivo’: o direito extrai a sua origem 

de uma fonte exterior que lhe confere 

simultaneamente o seu valor. 

 

Tanto pode ser Deus para os autores crentes, ou a 

Natureza, quando o direito for laicizado. 

 

A. Um dado de Deus 

O direito não é considerado direito senão quando 

traduz o Justo, isto é, o Bem. Assim, uma origem 

precede o legislador; sendo esta fonte divina, apoia-

se o direito de alguma maneira na teologia. O estudo 

do direito torna-se uma consequência e mesmo de 

algum modo um ramo do estudo teológico. 

 

A origem do direito é a mesma que a do homem: é 

poder criador de Deus. Neste sentido, a criação no 

mais amplo sentido, é um dado: o direito faz parte 

desta criação, deste dado, pois leva até ao limite das 

suas possibilidades as melhores potencialidades do 

homem. É por isso que, participando na criação de 

Deus, o direito poderá receber dele o poder, a força;  

não qualquer força, mas a que é significativa da obra 

de Deus. No acto que cria o Direito, forma Deus o 

homem para uma vida marcada pela divindade: o 

Direito que Deus dá é o que permite ao homem 
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realizar plenamente a obra de Deus, manifestar a sua 

origem divina. Daí que, Direito e Teologia estejam 

intimamente imbricados. A justiça, quer dizer, a 

harmonia que Deus coloca entre as coisas e os 

homens, não tem qualquer sentido se se limitar a 

estabelecer relações de homem para homem. Ela não 

deveria ser desligada do que é primeiro de tudo: uma 

harmonia de relações entre Deus e os homens. 

Assim, dois tipos de relações se encontram 

intimamente ligados: as relações horizontais (entre os 

homens) e as relações verticais (entre Deus e os 

homens). As primeiras não existem e não têm valor 

senão em função das segundas. É porque Deus criou 

os homens e os ama que lhes impõe leis particulares 

para a sua vida social. A ordem estabelecida entre os 

homens é consequência de uma ordem divina.”16  

 

Todavia, o que se propõe aqui é adentrar à 

esfera “interna do sujeito” que reconhece nas relações que 

estabelece com a divindade o espaço mais importante em sua 

existência, inclusive com referências normativas que se expandem 

perante a coletividade e como esta observa a autoridade a que 

reporta a experiência individual da mística. 

 

1.2 Unidade do sujeito cognoscente 

 

Deixando de lado os postulados sociológicos 

acima referidos, diante de experiências humanas aparentemente tão 

opostas, é conveniente considerar a unidade do sujeito cognoscente 

que as vivencia e ter por fundamento o pressuposto de que toda 

                                                 
16 Introdução crítica ao direito. 3. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 2005. p. 249-250. Embora 
cético, o autor, todavia, não nega a interrelação entre o direito ocidental e a religião (p. 254). 
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experiência humana surge a partir do horizonte global do ser, como 

adverte Tomás de Aquino, “não é a inteligência que compreende, 

mas o homem pela inteligência”.17 

 

Não é, portanto, a experiência abstratamente 

considerada que reconhece o sujeito a que se refere a ação de abrir-

se e observar-se o objeto cognoscível, mas o contrário: é o Ser 

Humano concreto que, em virtude de sua “polivalência intencional”, 

tem a capacidade de acolhimento da vivência em sua totalidade.  

 

Em outros termos: o Homem é, 

ontologicamente, uno e é na unidade profunda de seu ser que estão 

fixadas as raízes de duas experiências aparentemente tão opostas 

quanto a “mística” e a “jurídica”.  

 

E é à luz dessa unidade humana que se 

delineia a análise da originalidade fenomenológica e histórica das 

experiências mística e jurídica, duas facetas da realidade que se 

fixaram no solo comum da existência, havendo, de um só passo, 

alguma proximidade e certa distância, convergências e oposições 

entre ambas. 

 

Tal trabalho é relevante diante da singular 

conjuntura mundial atual, em que fenômenos mais ligados ao Estado, 

tais como o político e o jurídico, acabaram por envolver e penetrar, 

como já previra Hegel, todas as esferas da existência humana; mas 

onde o apelo místico-religioso, até como reação à presença 

                                                 
17 “Non intellectus intelligit sed homo per intellectum” (Suma teológica. Uberlândia: Ed. UFU, 
2016). 
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opressora do Estado na vida do indivíduo, por vezes, escapa ao 

controle das instituições religiosas, digamos, oficializadas;18 em que, 

enfim, o velho problema da dicotomia entre religião e Estado sofre 

mudanças em sua formulação tradicional, pois o Estado, submetido 

ao processo de racionalização19 integral que o torna a única 

referência legitimadora para a atuação social de indivíduos e grupos 

e, a seu turno, a religião procurando fixar na experiência religiosa – 

ou no misticismo transcendente em sentido mais amplo – mais do 

que as suas doutrinas e regras de conduta, como ambiente inviolável 

que assinala a sua presença na sociedade.  

 

1.3 A experiência mística (em geral) como fruição 

 

É necessário traçar uma primeira 

aproximação conceitual com o que se entende por “experiência 

mística”. Para tanto, a fonte principal da qual se pode obter 

informações sobre a natureza e o conteúdo desse tipo de experiência 

é o testemunho dos próprios místicos, pois são eles os primeiros 

teóricos de suas próprias experiências. É reconhecendo como 

autêntico o seu testemunho experiencial e aceitando essa primeira 

interpretação que os estudiosos podem estabelecer os objetos de 

investigação.  

 

                                                 
18 A referência a que se faz é à formação de grupos religiosos fundamentalistas cuja interpretação 
dos fenômenos da vida fogem ao controle das instituições religiosas ordinárias como, por 
exemplo, os fundamentalistas do Isis ou Estado Islâmico. 
19 “As formas nas quais se manifestam as regras morais são: sentido, racionalidade, expressão 
de conhecimento, juízo. Mas trata-se de ilusões. Na realidade são: ser, irracionalidade, 
expressões de vida, gestos. Provavelmente aquela racionalização do irracional, aquela 
objetivação do subjetivo, aquelas reduções à forma lógica da vivência que se realiza na prática 
consciente, do ponto de vista psicológico, um processo elementar de necessidade tão urgente, 
que ninguém se encontra em estado direito de livrar-se de sua dominação. A ilusão prática de 
objetividade provavelmente é um idolum tribus” (GURVITCH, Georges. Sociology of Law, p. 52-
60. Apud BRUSIIN, Otto. O pensamento jurídico. p. 221/222). 



 

32 
 

A pesquisa, a seu turno, é marcantemente 

multidisciplinar, porquanto a vivência mística configura um fenômeno 

no qual estão integrados vários aspectos da realidade humana. Em 

uma primeira aproximação, pode-se dizer que tal experiência 

aparece no terreno de um suposto encontro com o “Alter absoluto” 

cujo perfil misterioso apresenta-se, sobretudo, em situações limite 

nas quais acontece uma experiência envolvendo o Sagrado. 

 

A vivência mística caracteriza-se por uma 

anulação da distância que se impõe entre o sujeito e o objeto através 

da manifestação mais concreta do “Alter absoluto” como mysterium 

tremendum et fascinans,20 que configura um apelo a uma “união” que 

leva a aspectos de participação e fruição21 em uma “quase” 

identidade entre sujeito e Absoluto, o que transforma radicalmente a 

existência do primeiro. 

 

E, como experiência de fruição, será exercida 

por meio de uma espécie de conhecimento marcada pela adesão 

volitiva e afetiva do sujeito ao objeto ultrapassa (transcende) os 

limites da forma, para além do que comumente operam as faculdades 

                                                 
20 Vide o “numinoso” segundo o teólogo luterano Rudolf Otto: “Para Rudolf Otto o tremendum é 
considerado irracional, ou seja, que não pode ser explicado através de conceitos, palavras; ele 
somente se manifesta através do sentimento e da reação que a pessoa desencadeia na psique. 
Tais sentimentos só podem ser manifestos mediante expressões simbólicas, cuja expressão está 
relacionada ao sentimento primário do indivíduo, ou seja, ele busca ligação com um determinado 
objeto. Essa manifestação denominada de mysterium tremendum só pode ser alcançada com o 
sentimento de espiritualidade bastante elevado da pessoa, é um poder tão grande que chega a 
confundir os sentidos humanos. Esse sentimento, ainda, só se manifesta através do estado de 
pura devoção meditativa do ser. Sem tal sentimento de espírito devotativo é impossível a pessoa 
alcançar esta manifestação, quando isto ocorre há um desvanecer da alma e a pessoa 
novamente se vê no estado profano.” (LOPES, Graça Auxiliadora Nobre et alii. Dessacralização 
do sagrado cristão em Friedrich Nietzsche e Rudolf Otto. Macapá: Fundación Universitaria 
Andaluza Inca Garcilaso, 2011). 
21 Segundo o tomista Jacques Maritain, “a experiência mística tende para o silêncio, estando o 
seu termo na fruição imanente do Absoluto” (apud POZZOLI, Lafayette. Maritain e o direito. 
São Paulo: Loyola, p. 62). 
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humanas de conhecer e querer. Visa-se, na intencionalidade 

objetiva, alcançar o Absoluto, excedendo a contingência e a 

relatividade dos cognoscíveis na experiência ordinária.22 

 

A grande quantidade desse tipo de 

testemunho ao longo da história, dentro das mais variadas tradições 

religiosas, não deixa dúvidas quanto à realidade e autenticidade 

dessa experiência que merece, por tal razão, espaço entre as 

pesquisas das relações humanas, resistindo-se a todas as tentativas 

de reducionismo em sua observação, oferecendo-se interpretações 

sérias do fenômeno místico como faz Henri Bergson na teoria das 

duas fontes da moral e da religião.23 

 

 

 

 

                                                 
22 Merleau-Ponty, por exemplo, assevera que a intencionalidade só é compreensível como 
redução fenomenológica. Segundo ele, é na relação intencional com o mundo que o sujeito se 
insere no sentido histórico: "Porque estamos no mundo, estamos condenados ao sentido, e não 
podemos fazer nada nem dizer nada que não adquira um nome na história". É a intencionalidade 
que possibilita o surgimento do sentido humano, na relação estabelecida com o mundo e com os 
outros. Por meio da redução fenomenológica concebe-se a intencionalidade que traz à 
consciência a existência de algo que é sempre vivenciada como ‘coexistência’. Assim, o mundo 
fenomenológico é aquele que transparece na intersecção das minhas experiências com aquelas 
vividas pelos outros. É inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que formam sua 
unidade com a retomada de minhas experiências passadas dentro de minhas experiências 
presentes e as dos outros nas minhas. Merleau-Ponty, então, aponta que o papel da 
fenomenologia é uma abertura ao mundo antes de sua significação; um retorno ao mundo da 
vida; possibilitar que o ser humano [re]descubra-se em sua faticidade, em seu próprio corpo que 
se relaciona consigo mesmo, com o mundo e com os outros (MERLEAU-PONTY, Maurice. 
Fenomenologia da percepção, p.15/18). 
23 Para Bergson o místico é uma individualidade que transpõe os limites atribuídos à espécie 
humana pela sua materialidade, que continua e, assim, prolonga a ação divina. A religião 
dinâmica não deriva da sociedade, pois o místico apreende imediatamente Deus graças à sua 
intuição. A religião dinâmica “não é portanto o resultado de uma invenção, mas uma certeza, 
porque a alma do místico está unida ao que lhe dá a vida: ‘a alma deixa de girar sobre si mesma, 
escapando por um momento à lei que quer que a espécie e o indivíduo se condicionem um ao 
outro, em círculo (...)." (Henri Bergson. As duas fontes da moral e da religião. Lisboa: 
Almedina, 2005). 
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1.4 Singularidade da experiência mística, originalidade e análise 

objetiva 

 

A definição da empeiría24 mística como 

fruição permite excluir, desde logo, do campo de análise uma série 

de fenômenos anormais (espontâneos ou induzidos), que poderiam 

acompanhar o estado místico, mas que dele são distintos e que dão, 

inclusive, azo a críticas mesmo por parte dos místicos autênticos. 

 

A singularização da experiência mística como 

“fruição” e a particularização de seu objeto com vistas ao “Absoluto” 

irão conferir-lhe caraterísticas que são diferidas por um grupo de 

vocábulos cuja significação, no fim, abrange os polos (subjetivo e 

objetivo) da experiência. Dentro dessa relação é que a vivência 

mística se exprime em toda sua originalidade: a intencionalidade 

experiencial une o místico (como iniciado) ao Absoluto (como 

mistério) e é na linguagem com que, num segundo momento, a 

experiência se oferece como objeto suscetível de explicações e 

apropriações teóricas das mais variadas naturezas. É a própria 

originalidade da experiência mística que leva ao problema da 

conceituação adequada à sua interpretação teórica.25 

 

Com efeito, o estatuto teórico empregado à 

experiência mística na cultura moderna ocidental é determinado por 

procedimentos reducionistas que a submetem no âmbito da 

                                                 
24 “Experiência, sabedoria adquirida por experiência. É um conhecimento prático, oposto ao 
conhecimento teórico. É o conhecimento técnico que possuem os médicos, artesãos, 
engenheiros, agrimensores, militares, retóricos, caçadores etc.” (Introdução à História da 
Filosofia. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p. 50). 
25 Há diferenças entre esta percepção mística mais ocidental e a mística judaica, como se verá. 
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epistéme.26 Todavia, a incontestável originalidade com que tal 

experiência se apresenta nos testemunhos dos grandes místicos 

exige que a interpretação não fique presa a estes esquemas 

reducionistas.  

 

Como dado original, a experiência mística 

pressupõe uma concepção do Homem apta a observar a força da 

originalidade e dos constantes testemunhos históricos que se 

apresentam.  

 

De fato, os grandes textos considerados 

místicos transmitem uma imagem do ser humano, traçada de acordo 

com dados invariáveis fundamentais que se observam mesmo diante 

de profundas diferenças que são assinaladas nas concepções 

clássica e medieval do Homem. Tais invariabilidades são 

representadas por metáforas que separam o inferior-superior e o 

interior-exterior e designam uma ordem hierárquica em níveis do ser 

e do agir, em que o nível superior representa o núcleo mais profundo 

da identidade humana. Esse aspecto superior-interior é designado 

pelos termos grego nous27 e latino mens, referido por Agostinho em 

                                                 
26 “Ciência; conhecimento teórico das coisas por meio de raciocínios, provas e demonstrações; 
conhecimento teórico por meio de conceitos necessários (isto é, daquilo que é impossível que 
seja diferente do que é; o que não pode ser de outra maneira, ser diferente do que é) e universais 
(isto é, válidos para todos em todos os tempos e lugares).” (CHAUI, Marilena. Idem). 
27 “Faculdade de pensar, inteligência, espírito, pensamento, intelecto, reflexão, intenção racional, 
maneira dever pelo pensamento, sentido racional de um discurso. O verbo noéo significa: colocar 
no espírito, refletir, compreender, meditar; ter bom senso ou razão; ter um sentido ou uma 
significação. O substantivo nóema significa: fonte do pensamento ou da inteligência, reflexão, 
projeto, desígnio. O substantivo nóesis significa: ação de colocar no espírito, concepção, 
inteligência ou compreensão de alguma coisa, faculdade de pensar, espírito. Opõe-se a aísthesis 
(conhecimento através dos sentidos, sensibilidade).” (CHAUI, Marilena. Idem.). 



 

36 
 

passagem das Confissões ao remeter-se a Deus: “Tu autem eras 

interior intimo meo et superior summo meo”.28-29 

 

1.5 Inteligência espiritual, fator esquecido na modernidade 

 

É no espaço mais reservado da mente 

humana que o Absoluto se apresenta. A explicação filosófica para a 

experiência mística implica, portanto, necessariamente, dois pontos 

essenciais: 1) há, no Homem, um espírito que ontologicamente 

representa seu nível mais alto; 2) as relações dialéticas entre 

“interior-exterior” e “inferior-superior” são constitutivas do “espírito-

no-mundo” e se entrecruzam e é no encontro entre “interior” e 

“superior” que o espírito humano se abre para a experiência em 

relação ao Absoluto. Ocorre, então, aí, a vivência mística que é, por 

excelência, uma atividade da inteligência espiritual, ou seja, a 

forma mais alta de atividade do espírito humano. É no âmbito da 

inteligência espiritual que as contemplações metafísica e mística 

podem ser exercidas plenamente pelo Homem. Assim, 

compreendendo-se as categorias do espírito e admitindo-se os atos 

da inteligência espiritual que se torna pode explicar adequadamente 

a experiência mística. 

 

A versão antropocêntrica da filosofia que se 

desenvolve a partir da Modernidade, remete para a direção do 

próprio sujeito como vetor do espírito, dissolvendo, assim, a ideia da 

                                                 
28 “Devorado pela falta de verdade quando te buscava! E tudo isso, meu Deus – a quem me 
confesso porque te compadeceste de mim quando ainda não te conhecia – tudo por buscar-te, 
não com a inteligência – com a qual quiseste que eu fosse superior aos animais – mas com os 
sentidos da carne. E tu estavas dentro de mim, mais profundo do que o que em mim existe de 
mais íntimo, e mais elevado do que o que em mim existe de mais alto” (AGOSTINHO. 
Confissões. São Paulo: Ed. Abril, 1980. [Livro III, capítulo 6]). 
29 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Antropologia filosófica. São Paulo: Loyola, 1991. p. 204. 
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inteligência espiritual e fazendo-a desaparecer da conceituação 

filosófica, deslocando-a para o espaço da intencionalidade, locus no 

qual contemplação metafísica e mística passam a se desdobrar. 

 

Parte da filosofia – apesar dos esforços de 

Hegel, Heidegger e Husserl, os dois últimos na fenomenologia, a.e., 

para operar uma transposição especulativa da experiência mística 

numa filosofia da imanência – talvez tomada pela crise de 

racionalidade e objetividade que passou a assombrar a ciência 

moderna, tornou-se incapaz de oferecer pressupostos adequados à 

compreensão do fenômeno místico que, assim, restou abandonado 

aos procedimentos reducionistas das ciências humanas, muitas 

vezes vistos como fenômenos patológicos. 

 

O reducionismo da análise científica proposta 

pela modernidade, centrada na objetivação, assola não apenas a 

mística, mas diversas áreas do conhecimento humano. Os 

mecanismos de análise passam a ser parciais e os objetos estudos 

de forma não totalitária. 

 

Em termos literários, por exemplo, Franco 

Moretti, citado por Thomas Vesting, refere à personagem 

protagonista Emma, de Jane Austen, cujos tempos verbais aplicados 

na narrativa literária são uniformizados, padronizados, o que objetiva 

sua conduta e sentimentos “e, como consequência disso, de alguma 

forma a alienam de si mesma”.30 

                                                 
30 VESTING, Thomas. “Uma transferência do objetivo para subjetividade”. Texto traduzido por 
João Lucas Sacchi de Oliveira. Disponível em: [https://docgo.net/vesting-uma-transferencia-do-
objetivo-para-subjetividade-traduzido]. Acesso: 30/12/2017. 
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O direito moderno também é um dos atores 

principais assolados por este percurso, pois cuida essencialmente da 

normatização da conduta humana e, hoje, está atrelado à força do 

Estado que racionaliza e padroniza o agir em sociedade, legitimando 

alguns atos e limitando outros. 

 

O que se sugere, para uma teoria da 

experiência mística – seja aquela implícita no testemunho dos 

próprios místicos, seja aquela explicitada na reflexão filosófica 

objetiva sobre o assunto (opondo-se ao subjetivismo da experiência 

pessoal) –, é uma construção baseada, de modo que, a concepção 

do Homem possa situar-se no movimento dialético de 

transcendência, de um lado, e, ainda, considerando-se a 

transcendência do Absoluto em relação ao sujeito finito que a ele se 

une na experiência metafísica concretamente vivenciada.31 

 

Com efeito, já no que tange à análise teórico-

antropológica subjacente à experiência mística deve-se trazer 

consigo o reconhecimento da capacidade do espírito naquilo que, ad 

exemplum, Platão denominou de “olho da alma” que, por definição, 

contempla além dos sentidos comuns e corresponde à intuição do 

“Absoluto” ou da sua “Ideia”. 

 

A teoria mística está, assim, lastreada na 

natureza do espírito considerado como ser dotado de capacidade 

                                                 
31 Embora haja diferenças entre a teoria mística cristã e, por exemplo, a tradição platônica, um 
traço lhes é comum: o modelo estrutural em cujo ápice se encontra a “fina ponta do espírito” 
(nous ou mens), que apresenta a capacidade de captação da universalidade formal do ser 
(Metafísica) ou a presença real do Absoluto (Mística).  
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para elevar-se, por suas próprias forças (mística/natural) ou por meio 

da atuação direta da divindade (mística/sobrenatural) à uma 

experiência de fruição do Absoluto que será determinada segundo o 

testemunho do sujeito que vive a experiência mística.  

 

A investigação acerca da sistematização 

teórica da experiência mística foi levada a cabo por Tomás de Aquino 

que reelaborou a concepção originária de Agostinho sobre a mens 

ou, nos termos acima expostos, acerca da “inteligência espiritual” do 

ser humano. Sem este aporte, a experiência mística resta destituída 

de fundamentos teóricos e, consequentemente, acaba sendo 

submetida a todo tipo de reducionismo. Assim, assumindo como 

válidos os testemunhos dos místicos e atribuindo à experiência 

mística uma forma e um conteúdo originais, de se admitir que tal 

experiência carece de um tratamento próprio. 

 

A determinação conceitual desse locus 

compete, então, à reflexão filosófico-teológica como parte de uma 

teoria da mística e tem como tarefa inicial combater o tratamento 

reducionista dado ao tema pela epistemologia e os fundamentos 

condicionados pela psicologia ou mesmo a sociologia, invocada no 

início deste texto.  

 

Pois bem.  

 

Dentro de um determinado corte 

epistemológico, de se situar o locus da experiência mística no 

interior do espaço intencional demarcado pela passagem dialética 
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das categorias de estrutura às categorias de relação, ou na 

passagem do sujeito do “ser-em-si” ao “ser-para-outro”.  

 

Esta passagem, que articula o Homem no 

“mundo humano”, dá-se dialeticamente pela supressão (ou 

suprassunção; Aufhebung)32 no nível de estruturação do espírito, do 

psiquismo e de seu próprio corpo: o ser humano abre-se ao mundo 

por meio da categoria da objetividade; em suas relações com o outro 

e à história por intermédio da intersubjetividade e ao Absoluto pela 

categoria da transcendência. Mas, da mesma forma como só é “um 

ser-para” porquanto há nele a supressão do próprio corpo e do 

psiquismo pelo espírito, assim também o “mundo humano” (termo 

impregnado pela intencionalidade do “ser-para do homem” em 

relação ao ambiente) somente se constituirá como tal porque a 

relação de transcendência suprime, de algum modo, as relações 

formadas a partir da objetividade e da intersubjetividade.33  

 

Nestes termos, o ser humano somente se 

abre à realidade objetiva porque está movido, intencionalmente, por 

uma ordenação profunda em direção ao Absoluto, seja ele 

considerado do ponto de vista formal como a “universalidade do ser”, 

id est, a totalidade, seja considerado um absoluto substancial, ou 

seja, uma divindade. Assim, a figura do Absoluto reside na 

intencionalidade humana e acompanha todas as formas de sua 

autoexpressão e autocomposição como sujeito, de outra forma: de 

como ele se faz presente entre os seres. Do mesmo modo, em seu 

                                                 
32 Significa supressão (ou suprassunção) e, ao mesmo tempo, manutenção da coisa suprimida. 
Elemento essencial à compreensão do pensamento de Hegel, por exemplo. 
33 Neste espaço é que as relações jurídicas são estabelecidas. 
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ato de “manifestar-se a si mesmo” ou na reflexão que faz sobre si 

mesmo, o ser humano se manifesta como ordenado em direção ao 

Absoluto.  

 

Ademais, realiza um movimento por meio do 

qual “é” e se manifesta em “si mesmo” (no plano interno) pela reflexão 

interna, mas também “é” e se manifesta em relação à 

“universalidade” quanto ao mundo, à história, ao Absoluto (no plano 

das relações interpessoais).  

 

No transcorrer do “em-si” “para-o-outro” que a 

experiência mística se situa e pode ser considerada como uma 

tensão entre “ser” e “manifestação”; o “ser” se vê diante de sua 

finitude e das próprias limitações e sente o movimento dinâmico de 

sua ordenação em direção ao Absoluto. 

 

Essa crise constante ocorre no afloramento 

do Absoluto, termo ad quem do movimento intencional do espírito e 

que está presente em sua origem, no seu transcurso e nos atos de 

inteligência e de vontade com os quais o sujeito se expressa: 

conhecimento e fruição do Absoluto como atos sublimes e profundos 

da experiência de vida.  

 

O emergir do Absoluto pode se manifestar 

formalmente pela intuição metafísica do ser ao alcançar a vivência 

quase mística da unidade e da universalidade absolutas ou, ainda, 

pode se referir ao Absoluto real (deidade) que brota no movimento 

dialético de auto-expressão humana, indiretamente, pela intuição de 

sua Presença como Criador da ordem natural, ou diretamente pela 
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intuição da sua Existência como “dom” herdado da ordem 

sobrenatural. 

 

Em que pese a singularidade da vivência, a 

mística é fenômeno experiencial e deve ser reconhecida como fato 

social singular cuja interpretação deverá ser tentada a partir da 

filosofia, pois é História. Situa-se no fluxo da vida humana. Sua 

essência não pode ser atingida por meio das clássicas metodologias 

das ciências, pois estas trabalham na esfera da explicação dos 

fenômenos por intermédio de modelos abstratos que selecionam os 

dados empíricos “dignos” de análise.34 

 

Ao se deparar com situações que fogem à 

ordinariedade e que parecem ultrapassar os limites do tratamento 

multidisciplinar, como ocorre com a experiência mística, a ciência 

recorre às categorias filosóficas, mas à sua maneira. Já nesta seara, 

a vivência mística aparece em um nível eminentemente filosófico, 

como questão que envolve a transcendência. A experiência, per se, 

é abandonada e [re]apropriada por especializações parciais da 

ciência, mas sob a ótica destas como a psicologia. Outrossim, é 

necessário que, ao estudar a mística, evite-se tendência 

reducionista, procurando-se mecanismos conceituais mais 

adequados para captar, em sua completude, a mística. 

 

 

 

 

                                                 
34 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Experiência mística e filosofia na tradição ocidental. São 
Paulo: Loyola, 2000. p. 26. 
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1.6 Modelos de aferição da mística no Ocidente 

 

A tradição mística do Ocidente refere-se, 

como visto, a um modelo filosófico fundamental que concebe o 

Homem como unidade estrutural aberta em que, no nível superior do 

espírito, reside a universalidade do ser e o conhecimento do 

Absoluto. Nela, identificam-se três formas de aferição da experiência 

mística: 1) a mística especulativa; 2) a mística que se volta para os 

mistérios e; 3) a mística profética.35 

 

As duas primeiras análises são referentes ao 

misticismo grego e ao cristão, mesmo considerando-se as diferenças 

de conteúdo doutrinal das duas tradições. A terceira, mística 

profética, é comum na tradição cristã e se constitui em uma mística 

essencialmente cristológica que ecoa também na visão mística do 

Oriente. 

 

A mística especulativa é um prolongamento 

da experiência metafísica, parte do pensamento filosófico voltado 

para o mistério do ser e sua dimensão inefável. 

 

É o esforço mais agudo de penetração nos 

domínios do logos. Costuma aparecer nos grandes surtos de 

pensamento metafísico que marcaram a história da filosofia, desde 

Parmênides, passando por Platão até chegar em Hegel.  

 

                                                 
35 Vide: LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Idem, p. 29. 
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É originariamente grega e floresceu na 

cristandade. Corresponde a uma mística do conhecimento e é como 

tal que se apresenta na história da tradição mística. Tem sua origem 

no intento de Platão de unir “entusiasmo” e “razão”. Sob Platão, 

mística e filosofia se unem por estreitos laços na tradição ocidental. 

 

Observam-se, nela, dois grandes eixos: a) o 

eixo subjetivo que corresponde a uma observação acerca da ordem 

hierárquica das atividades cognoscitivas da alma e das formas de 

conhecimento, culminando com a análise da inteligência (nous/mens) 

e com seu ato mais elevado (noesis, intuitio); b) o eixo objetivo que 

concernente à pressuposição da realidade objetiva do Absoluto a que 

se vincula a capacidade humana numa relação sujeito-objeto. 

 

Por outro lado, de se estudar como deve se 

dar a observação do objeto dessa contemplação sem transgredir as 

regras da linguagem ordinária, pois há questões vinculadas à própria 

linguagem atrelada à mística especulativa. Em outros termos: 

comunicá-la, se existe uma margem insuscetível de apropriação da 

experiência, ponto que já havia aflorado em Platão e que pode 

explicar as dificuldades para se alcançar a complexidade do que vem 

expresso na linguagem filosófica de Hegel.36 

                                                 
36 Deve se considerar que o sujeito que apreende o objeto não consegue fazê-lo em toda sua 
extensão, posto existirem limitações comunicativas neste sentido. Segundo Márcio Pugliesi: “Na 
questão ontológica, busca-se circunscrever o universo das coisas através da Língua e o 
resultado inevitável prossegue sendo uma confusão entre uma realidade construída e acessível 
ao pensar, com uma outra percebida e nem sempre reduzível a termos. O limite possível para 
esse indecidível encontra-se circunscrito na própria língua e resolúvel, para cada instância, 
mediante a análise intersubjetiva do estado de coisas ou mundo extensional. (...) Ora, definir o 
que constitui um território real depende, fundamentalmente, do conjunto geral de informações 
disponíveis para cada sujeito e, no limite, das relações intersubjetivas confirmadoras ou 
falseadoras da ‘crença’ deflagrada pelo ‘mapa’, até porque interpretar um ‘mapa’ implica uma 
predisposição teórica”. (PUGLIESI, Márcio. Teoria do direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 161). 
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A especulativa pode ser dividida em: a) 

mística neoplatônica; b) mística cristã e; c) formas modernas de 

secularização da mística.  

 

O neoplatonismo é a matriz teórica da mística 

especulativa e tem em Plotino seu maior expoente. Seus traços 

essenciais respeitam à estrutura da alma e da inteligência e aos 

degraus correspondentes para a subida contemplativa e a natureza 

da união entre a inteligência espiritual humana e o Uno. 

 

O neoplatonismo desagua, posteriormente, 

em práticas mágicas que objetivavam forçar a ação de Deus na 

transformação psíquico-somática do neófito.  

 

Já na tradição cristã, a mística especulativa se 

apresenta, inicialmente, como o ponto de encontro entre o 

cristianismo e platonismo, marcada pela estrutura de pensamento e 

utilização de categorias neoplatônicas. Por outro lado, tenta, ela 

mesma, buscar nas fontes bíblicas o conhecimento do problema da 

contemplação, núcleo em torno do qual se desenvolveram as 

diversas correntes místicas especulativas cristãs. 

 

A mística cristã cresce entre os séculos III a 

XVI e desenvolve ramos do que se pode chamar de “mística 

especulativa” (acima referida) e, ainda, da “mística mistérica” e da 

“mística profética”. 
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A mística especulativa se estende pelos 

outros dois ramos porque a contemplação é problema maior da 

interpretação teórica da experiência mística. A mística especulativa 

cristã oriental deita suas raízes na patrística grega que floresceu em 

diálogo com o neoplatonismo e a mística latina ocidental reconhece 

em Agostinho (sécs. IV-V) seu maior expoente. Possui aspectos 

menos especulativos do que a mística oriental e culmina na mística 

espanhola do séc. XVI e na França no séc. XVII. A partir daí várias 

correntes se formam no decorrer da História.37  

 

De outra corrente relevante, de origem 

germânica, aflorou uma tendência intelectualista que será 

fundamental na moderna afirmação da mística na filosofia 

especulativa de Jakob Boehme a Hegel. 

 

A mística especulativa no Ocidente atinge seu 

apogeu no fim da Idade Média e declina na modernidade quando, 

então, começa a dar lugar para a “filosofia especulativa”, já nos 

contornos do movimento de secularização do pensamento.  

 

Também a “inteligência espiritual” passa a se 

submeter à inflexão determinada pela primazia do sujeito com 

Descartes e, consequentemente, à modificação da metafísica que 

absorve na “imanência do sujeito” a dimensão transcendente do ser. 

Assiste-se, assim, à secularização da mística. 

 

                                                 
37 Veja-se: LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Antropologia filosófica. São Paulo: Loyola, 1991. 
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Agora, o próprio termo “místico” passa a ser 

secularizado; ele é dessacralizado e rebaixado a uma significação 

pejorativa38 na linguagem filosófica dos séculos XVIII e XIX.  

 

O conteúdo e a significação profunda da 

“mística especulativa” invertem o vetor intencional, desdobrando-se 

em duas linhas: a) a primeira dentro da reflexão filosófica moldada 

na metafísica da subjetividade que desagua em Hegel; b) a segunda, 

no campo da vida cultural, política e, até mesmo, jurídica com a 

sujeição da mística às exigências de absolutização da práxis que 

desemboca, ao final, no niilismo pós-moderno. 

 

Ambas as linhas se desatam na transferência 

de antigos signos gnósticos, na reversão da visão cristã da 

“encarnação do verbo divino” na pessoa de Jesus para a 

autodeificação do Homem na imanência da sua História. 

 

Como dito, há a secularização da mística 

especulativa nos tempos modernos. A imanentização da mística 

especulativa caminha na tradição germânica a partir de Boehme e 

prolonga-se no romantismo alemão lateralmente aos grandes 

sistemas idealistas. 

 

                                                 
38 Sobre efeitos da visão moderna e a adoção de dados conceitos na vida cotidiana, por Franco 
Moratti: “Terceiro aspecto da seriedade: a ernste Lebensführung, a conduta de vida sólida e 
responsável, que é para Mann a pedra angular do mundo burguês. A questão aqui não é tanto 
de gravidade ética ou de concentração profissional do especialista, mas de uma sorte de 
honestidade comercial extensiva a todo o resto da existência: seriedade como confiabilidade, 
método, ‘ordem e clareza’, realismo. Justamente no sentido do princípio de realidade, em que o 
acerto de contas com a realidade se torna, da necessidade que é, um ‘princípio’, um valor. A 
contenção dos próprios desejos imediatos já não é mera repressão: é cultura, estilo.” (“O século 
sério”. p. 18; grifei). Assim também com relação à realidade Metafísica. 
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É a tradição filosófica que acaba por recolher 

estilhaços da herança da mística especulativa e, de Espinosa a 

Hegel, a transformação da “mística especulativa” em “filosofia 

especulativa” caminha para o reconhecimento identitário entre 

ambas sob a proteção da “razão dialética”, o que Hegel reconheceu 

em virtude da rejeição da mística pelo “entendimento”. Tal absorção 

da mística pela filosofia desemboca em Heidegger com a 

proclamação da superação da metafísica.39 

 

A cooptação da mística especulativa pela 

“metafísica da subjetividade” demonstra uma clara relação da 

absorção da teologia especulativa pela filosofia da religião sob a 

lógica própria do processo da modernidade. Teologia e mística 

devem se submeter, como afirma Hegel ao aprofundamento do 

“sujeito em si”, em que o “finito” passar a compreender-se como 

“infinito” “enredado com a oposição que é impelido a dissolver”.40 

 

Há uma dissolução da oposição entre “finito” 

e “infinito” e uma projeção da união entre sujeito e Absoluto deixa de 

ser o objetivo principal à aferição da profundidade de um deus 

transcendente que passa a ser inserido na História. Assim, a 

poderosa energia espiritual que ergue o homem antigo-medieval em 

direção ao Absoluto volta-se, na modernidade, para o próprio 

Homem. Esta contraposição gera atritos entre os valores prevalentes 

no Ocidente e aqueles absorvidos pelo Oriente, especialmente no 

                                                 
39 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Experiência mística e filosofia na tradição ocidental. São 
Paulo: Loyola, 2000. p. 20. 
40 HEGEL. G. Vorlesungen über die Philosophie der Religion III, apud In: PIKAZA, Xabier; 
SILANES, Nereo (dir.). Dicionário teológico. São Paulo: Paulus, 1998. 
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que refere às culturas radicais islâmicas e, por fim, estes conflitos se 

espalham para diversos setores da vida em comunidade.  

 

É um fenômeno desafiador para a 

humanidade ocidental, marcada por uma nova civilização 

efetivamente não-religiosa, mas que deve conviver com outras 

(mesmo internamente), ainda formadas sob as bases da 

religiosidade. 

 

Os séculos XIX e XX assistiram às aludidas 

inversões da mística especulativa que hoje podem ser representadas 

pela cisão entre mito e razão ou outras projeções nas gnoses 

filosóficas, nas utopias políticas, que assume a forma mais dramática 

de secularização da mística, no que se pode chamar de “mística da 

Revolução” ou, na esfera do direito, pela substituição do Poder 

Absoluto pela autoridade estatal que emite as normas de direito, mas 

cujo reconhecimento se restringe aos fundamentos parciais de um 

Estado igualmente parcial e limitado.41 

 

Já a “mística mistérica” é a designação que dá 

a uma forma de experiência do "divino", que floresceu nos antigos 

cultos iniciáticos da tradição grega, que apresenta analogias com os 

cultos cristãos.  

 

Se distingue da mística especulativa no ponto 

em que o espaço intencional em que se desenrola a experiência 

mística não é o interior do sujeito em ordem com uma estrutura 

                                                 
41 O direito se submente ao processo de produção formal e corresponde a ele. Os princípios 
jurídicos ganham a percepção meramente humana, como mencionado. 
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vertical do espírito, mas dentro dos limites de um rito iniciático ou 

culto. Não olvidando que a experiência é vivenciada no interior da 

consciência, porém, não em direção à "ponta da alma" como na 

experiência especulativa, mas sim no sentido do conteúdo objetivo 

do mistério. Trata-se da experiência litúrgica.  

 

Suas primeiras manifestações encontram-se 

nos cultos de mistérios da tradição grega como os cultos dionisíacos, 

a Orfeu e outras experiências voltadas para o êxtase ocasionado pelo 

ritual; pela catarse experimentada pela alma em determinadas 

situações ritualísticas sagradas. 

 

Importante separar as dimensões subjetiva e 

objetiva da experiência mística misteriosa. Na seara subjetiva, há 

uma “assimilação” ao deus, id est, uma comunhão com a divindade 

com vistas à libertação dos males da vida presente, aspiração 

relevante para o homem antigo.  

 

Essa busca pela libertação se manifestará de 

formas diferentes. Poderá apresentar-se como caminho da 

"salvação" para o iniciado, considerado como o caminho para 

alcançar a Verdade.  

 

Na vertente subjetiva, a “mística mistérica” 

apresenta como frutos o conhecimento da verdade superior e a 

transformação do iniciado pelo dom divino e posse da divindade 

(posse que difere da visão judaica sobre o fenômeno místico). 
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Na transposição para a tradição cristã, esta 

espécie se apresenta como uma troca de energia entre o Espírito 

divino e o espírito humano, personificada em torno dos mistérios 

religiosos do Batismo, da Ressurreição e da nova Vida revelada e 

oferecida a Cristo: há a incorporação desse mistério à vida do cristão. 

 

Já a dimensão objetiva do mistério pode ser 

considerada pela sua revelação segundo o modelo cristão do 

kérygma (mensagem, anúncio) e, ainda, pela expressão cultual do 

mistério ao longo da liturgia até atingir todo seu esplendor.  

 

Esse mistério objetivo – que é personificado 

no próprio Cristo – se manifesta como Vida para os homens que o 

recebem. É, portanto, uma mística voltada para a presença objetiva 

da divindade no mistério ou no sacramento conforme preceitos 

transcendentais e meta-históricos.  

 

No direito esta liturgia se esconde por trás dos 

rituais que transformam o “estado das pessoas”, no casamento por 

exemplo, ou na cessão da propriedade. A carga sacra recebida pelo 

direito é bastante intensa. Nestes casos, também, o caráter 

ritualístico, transformador da realidade, tem passado por 

relativizações, por exemplo, quando se admite o divórcio, encerrando 

uma união que, em tese, deveria perdurar por toda existência ou 

quando se admite a prova da transferência da propriedade por outros 

meios que não o registro e a tradição da coisa. 

 

O ritual, o procedimento é o mecanismo para 

alcançar a experiência sagrada. Neste espeque, é nomos que se 
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manifesta na experiência concreta. Em tese, o ritual é dispensável 

para alcançar o resultado juridicamente pretendido, mas ele 

engendra muito mais do que simples concatenação de atos: ele 

sacraliza uma relação direta com a Autoridade que, não raras vezes, 

não se confunde com a autoridade estatal. 

 

Por fim, quanto à chamada “mística profética” 

ou “da palavra” é aquela que se estabelece, na tradição bíblica, a 

partir do ouvir-se e obedecer-se a Palavra de Deus. Caminho de 

experiência mística trilhado por intermédio da fé, da profecia e do 

conhecimento dos mistérios.42 

 

A mística profética define-se exatamente na 

conjunção das duas dimensões: a Palavra e o Mistério. Duas 

dimensões que são irradiadas da mesma origem, qual seja, a 

Revelação de Deus. A Palavra é o anúncio; o Mistério é a 

profundidade daquilo que é anunciado pela Palavra, mas que não 

pode ser sondado imediatamente.  

 

Aqui a questão envolve a dinâmica da 

interpretação profunda do texto sagrado, tema que também fará 

referência à possibilidade de aplicação de postulados interpretativos 

advindos da religião e da mística nas esferas do Direito de modo a 

se garantir que as normas jurídicas possam expressar corretamente 

a profundidade da experiência humana.  

 

                                                 
42 Henrique Lima Vaz refere que este conceito é rejeitado por alguns fenomenólogos da religião, 
que diferenciam “profetismo” e “misticismo”, pois a experiência mística seria uma relação direta 
com a divindade e, portanto, essencialmente individualista e o “proferismo” não porque refere a 
um aspecto de contato que se externa (LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Experiência mística e 
filosofia na tradição ocidental. São Paulo: Loyola, 2000. p. 20). 
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Prosseguindo. 

 

No Ocidente moderno, houve profunda 

mudança nos códigos epistemológicos, com a cisão entre antigos, 

medievais e modernos.  

 

A literatura mística clássica, hoje, encontra 

sucedâneos no mundo moderno, mas toma a forma e o modo de 

interpretação próprios da “teologia da espiritualidade”, na religião, ou 

como investigação do “fenômeno místico” pelas ciências humanas, 

sobretudo em disciplinas acadêmicas como história das religiões ou 

fenomenologia e psicologia religiosas. 

 

Tratar a experiência mística como fenômeno 

observável e a ser submetido às normas que regem a epistemologia 

científica ou analisá-la e classificá-la conforme procedimentos da 

razão cartesiana significa integrá-la ao sistema de objetos erigido ao 

longo do processo de formação da modernidade, ou seja, focalizar o 

fenômeno segundo a nova estrutura antropocêntrica. Sob esta 

perspectiva, a própria experiência mística está, hoje, em busca de 

seu lugar como campo saber e de linguagem. 

 

Daí porque a mística judaica oferece uma 

visão diferenciada do fenômeno místico em geral. Importante 

salientar, com Walter Rehfeld, que 

 

“Até Gershom Scholem, havia duas posições básicas 

em relação ao misticismo judaico e à Cabalá: uma de 

cientistas racionalistas como Graetz, Baeck e outros, 
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que olhavam o misticismo com algum desprezo. 

Achavam que isto é mais uma brincadeira, uma vez 

que uma coisa realmente séria deveria ser lógica e 

rigorosa; acontece que o misticismo não é lógico nem, 

tampouco, rigoroso. A outra posição é a daqueles que 

acreditam em toda e qualquer palavra do seu mestre 

e não aceitam nenhuma crítica, nenhuma observação 

da razão. 

 

Gershom Scholem inaugurou uma terceira 

abordagem, a abordagem científica, observando o 

misticismo como uma entre as realidades humanas e 

que, portanto, deve ser estudado como tal. Vale muito 

a pena estudar o misticismo porque ele abre toda uma 

região ainda pouco conhecida da alma humana.”43 

 

1.7 Um olhar para a mística oriental: a Cabalá 

 

O misticismo judaico observa o pressuposto 

de que o Homem expressa sentimentos que não constituem 

elementos físicos (personalidade, ideias, anseios, sonhos, amor e 

ódio).  

 

Assim, a ciência e a razão não respondem a 

algumas perguntas existenciais que são ordinariamente formuladas. 

Considera-se que o Homem é essencialmente espiritual, parte da 

realidade que não pode ser quantificada. Mas, outras áreas da 

percepção humana, como a arte, também não são, pois trabalham 

por meio de elementos intuitivos, alheios à razão e à ciência. 

 

                                                 
43 REHFELD, Walter. Introdução à mística judaica. São Paulo: Loyola, 2015. p. 9/10. 
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O ser humano admira o universo, procurando 

estabelecer um contato com o Divino, o Absoluto. Também no 

judaísmo, o misticismo e as experiências místicas fazem parte do dia 

a dia do crente, desde os primórdios da religião. É “uma experiência 

milenar humana aprendeu a fechar os meios de comunicação com o 

mundo exterior para permitir que novas experiências aconteçam”.44  

 

A Torá contém relatos das visitas de seres 

angelicais, de sonhos proféticos, da transmissão da primeira 

revelação e da tradição oral, a explicação de como a energia 

espiritual transita pelo cosmos no movimento criador universal. 

 

Pode-se citar na experiência mística judaica a 

“Escada de Jacob” (Sulam Yaakov), mencionada em Gênesis 28,11-

19. Segundo o texto, o patriarca em sonho, após esquivar-se de uma 

confrontação com seu irmão Esaú, teve a visão de uma escada cujo 

degrau inicial estava ligado à terra e o topo chegava aos céus. Nela, 

anjos continuamente subiam e desciam, prometendo-lhe uma feliz 

posteridade. Ao acordar, Jacob sentiu a relação com a divindade e 

por gratidão, consagrou o local como casa de Deus. 

 

Vários movimentos místicos judeus têm se 

formado no decorrer dos séculos. Dente eles a Cabalá (que decorre 

da hebraica Kabalah, que significa “recebendo” ou “aquilo que foi 

recebido”), também chamada de Chochmat há-Emet, ou “sabedoria 

da verdade”, tem como ponto de partida e a meta conhecer a 

divindade e o Princípio e o Fim de todas as coisas. 

                                                 
44 REHFELD, Walter. Idem, p. 11.  
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Traço fundamental da mística oriental, citado 

por David Biale, ao falar sobre Gershom Scholem é que 

 

“Na introdução às Grandes Correntes da Mística 

Judaica na qual procura estabelecer as 

características únicas do misticismo judeu, Scholem 

focaliza a questão da linguagem e, numa nota de 

rodapé de página, sugere ter sido esta a área de seu 

maior desacordo com Buber: (...) 

 

Os cabalistas estavam menos interessados em 

descrever suas próprias experiências do que no 

comentário místico acerca de textos de seus 

predecessores (...). Portanto, o misticismo judeu 

difere de muitas outras tradições em sua falta de 

interesse na experiência pessoal e em sua ênfase na 

tradição do comentário erudito. Os estudos 

cabalísticos do próprio Scholem concentram-se na 

Cabalá “teórica” e sua ocasional abordagem da 

Cabalá prática “experimental”, como o cabalismo 

profético de Abrão Abuláfic, destina-se a provar a 

regra por referência à exceção. 

 

Scholem acredita que a característica definidora do 

misticismo judeu como comentário sobre uma 

tradição secreta tem sua origem numa atitude única e 

explicitamente positiva em relação à linguagem. O 

comentário é não apenas o modo próprio da mística 

judaica, mas é uma exigência efetiva por causa da 

origem divina dos textos tradicionais. Existe uma 

conexão essencial entre o comentador e o texto 

devido ao caráter divino da linguagem: ‘A linguagem 
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em sua forma mais pura, isto é, o hebraico [...] reflete 

a natureza fundamentalmente espiritual do mundo 

[...]. A fala alcança Deus porque ela vem de Deus [...]. 

Tudo o que vive é expressão da linguagem de 

Deus.”45 

 

A tradição judaica ensina que os patriarcas, 

por meio da intuição espiritual e das visões proféticas, passaram a 

conhecer e seguir a Lei divina, transmitindo-a oralmente ao povo. 

Posteriormente, Moisés foi incumbido pela própria divindade de 

inserir parte desta tradição oral sob a forma escrita, dando origem à 

Torá escrita. Todavia, outra parte dessas verdades inspiradas 

diretamente por Deus continuou sendo transmitida oralmente.  

 

Moisés, então, escolheu 36 justos que foram 

chamados de Tzadikim Nistarim, e lhes ensinou o nível mais 

hermético de interpretação da Torah, chamado de sod (que significa 

“secreto”). Neste nível (o quarto e mais profundo), a realidade 

tangível é reduzida a simbolismos, numerologia e forças espirituais. 

É nele que se situa a Cabalá e seus ensinamentos foram transmitidos 

de geração em geração (kibel). 

 

O processo de recebimento da Torá é o 

critério por excelência de todo e qualquer tipo de ensinamento 

judaico posterior e é dela que parte o autêntico misticismo judaico.  

 

Tal como para os místicos ocidentais, o corpo 

não funciona sem a alma e esta é ineficaz sem o corpo. Assim 

                                                 
45 Cabala e contra-história: Gershom Scholem. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 145. 



 

58 
 

também a “alma da Torá” (nistar, sua parte esotérica) não pode ser 

separada de seu corpo (Niglê, a parte revelada, a Halachá). Se for 

reduzida a uma simbologia espiritual ou filosófica, ou a uma forma de 

misticismo emotivo, ou seja, se desnuda do cumprimento das 

mitzvot, a Cabalá se esvazia. 

 

A Cabalá, chamada, ainda, de Shalchelet ha-

Cabalá, ou "corrente da tradição", é parte de uma revelação 

transmitida oralmente de geração em geração, “corrente” cuja 

principal característica é a relação vertical com a divindade.  

 

No topo da corrente está o Absoluto e na 

inferior o ser humano, dentro deste mundo de ação. É a corrente que 

permite o estabelecimento de contatos entre o homem e Deus. 

 

O estudioso da Cabalá, chamado mekubal ou 

“aquele que foi recebido”, aspira ligar-se a Deus, procurando 

conhecer Sua Essência, aproximando-se Dele e com a plena 

consciência da distância entre si e o Absoluto e de que lhe é negada 

a posse completa da verdade; pois a onisciência é inatingível e é 

atributo exclusivo do Criador e se questiona sobre a criação do 

Universo, as leis que o governam, as relações que existem entre o 

divino, o mundo e o ser humano, as emanações Divinas, o níveis da 

árvore da vida (as sefirot); o próprio ser humano, sua alma, o porquê 

de estar neste mundo, qual o impacto que suas ações no mundo. 

 

Durante séculos os segredos dos profetas 

eram transmitidos somente no interior de círculos fechados e os 

ensinamentos somente podiam ser repassados para homens (no 
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sentido restrito do termo) de impecável grandeza moral, que 

seguissem a Lei e provessem sua responsabilidade. Normalmente 

com mais de 40 anos, casados, e que conhecessem profundamente 

o Talmud, a Torah e a Halachá. Os textos, além de escritos em 

hebraico antigo ou aramaico, estão codificados, o que torna sua 

compreensão praticamente impossível para não iniciados. 

 

Tais cuidados com a codificação tinham 

relação com a necessidade de proteção do objeto do que uma 

proibição, decorrentes do temor de que os ensinamentos místicos 

fossem mal interpretados ou usados de forma inadequada.  

 

Dentro da perspectiva cabalista, aponta-se 

que a busca pela experiência mística pode ser perigosa como 

demonstram relatos alegóricos inseridos no Talmud como, por 

exemplo, sobre quatro rabinos que adentraram o paraíso (pardês), 

em alusão aos quatro níveis de interpretação da Torah: Ben Azai, 

Ben Zomá, Acher e Rabi Akiva. Ben Azai olhou de relance e morreu; 

Ben Zomá olhou de relance e ficou louco. Acher tornou-se herege e 

somente Rabi Akiva entrou e saiu em paz. Esse receio muitas vezes 

foi confirmado no decorrer da história, pois o conhecimento foi usado 

por falsos messias, distorcidos por não-judeus e por adeptos do 

ocultismo com a finalidade de enganar e legitimar determinados 

regimes políticos.  

 

No decorrer dos anos, a Cabalá se 

popularizou entre pensadores cristãos e vários de seus preceitos 

foram reinterpretados com o objetivo de se encaixarem nos dogmas 

cristãos; símbolos sagrados foram usados em desarmonia com seu 
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contexto originário. Porém, se apreendidos e usados 

adequadamente, os ensinamentos da Cabalá oferecem proeminente 

material filosófico. Por tal razão, rabinos e cabalistas como Isaac 

Luria, Baal Shem Tov e Gaon de Vilna, passaram a encorajar a 

difusão do pensamento cabalístico de modo mais acessível. 

 

Todavia, há diferenças entre a experiência 

judaica e a mística cristã. 

 

Walter Rehfeld, ao falar do êxtase místico 

cristão, assevera que  

 

“na mística judaica isso muito raramente acontece, 

porque a experiência religiosa judaica foi durante 

milênios uma experiência dialógica. Toda a Bíblia é 

um testemunho do diálogo entre o crente e o divino. 

No momento em que há uma união entre o místico e 

o divino, todo o diálogo desaparece e, portanto, o 

judeu se satisfaz apenas com o que, em hebraico, de 

chama Devecut, ou seja, uma grande proximidade. 

Dabec, que significa ‘colar’, indica uma aderência ao 

divino e nunca uma identificação. Na experiência 

mística judaica, geralmente, o místico permanece fora 

do divino, com a possibilidade de adorá-lo, de venerá-

lo e dirigir-se a ele em diálogo. O misticismo é definido 

nesse salmo [34] como um provar e um ver de Deus, 

nunca um entrar em Deus.”46 

 

Segundo a tradição, a Cabalá não surge na 

Idade Média, por volta do século XIII. Na verdade, sua origem 

                                                 
46 Idem, p. 13. 
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remonta a Abraão a quem se atribui a autoria do primeiro texto 

místico: o Sefer Yetsirá (o livro da Criação), no qual consta que Deus 

criou o mundo por meio das 22 letras do alfabeto hebraico e das 

sefirot, emanações divinas. 

 

Abraão teria aprendido os segredos místicos 

na academia de Shem e Eiver, fundada pelo filho de Noé, Shem. Os 

patriarcas Isaac e Jacob também lá estudaram, este último por 14 

anos. Posteriormente, Judá, filho de Jacob, levou a tradição para o 

Egito e lá funcionou secretamente por 400 anos.  

 

Conta-se que Noé e Adão conheciam os 

segredos místicos e que Adão, ser essencialmente espiritual, 

possuía uma ligação direta com o Divino; conhecia intuitivamente as 

22 forças criativas que moldaram o universo e os diferentes caminhos 

que elas percorreram para entrar neste mundo.  

 

Assim, pela tradição, Adão “materializou” os 

22 caminhos místicos, de acordo com cada uma das letras do 

alfabeto hebraico. Compreendia as energias associadas a cada uma 

destas letras e replicando-as por meio da respiração, criou o som das 

letras que, assim, pode ser considerado um portal para outra 

realidade. Linguagem humana e sacralidade se unem, portanto, na 

tradição mística judaica. Por tal motivo, a Cabalá enfatiza a análise 

das palavras, seus valores numéricos, as substituições de letras e 

suas formas. O verbo, portanto, é traço essencial da experiência 

humana. Tal fator deve ser considerado quando se observa o direito 

estatal humano que deve ser interpretado com ênfase para tais 

aspectos. 
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Adão era um “ser” arquetípico que agrupava 

as características masculinas e femininas. Somente depois de criado 

foi cindido em dois, ficando a maior parte dos aspectos masculinos 

situados em si e os atributos femininos passaram a Eva. Esta 

dualidade masculino-feminino, na mística judaica, participa de toda 

Criação, projetando-se por exemplo, nas energias espirituais que 

definem a mente e as emoções. 

 

Ainda conforme a tradição, Abraão conhecia 

profundamente o que mais tarde se tornou a Cabalá, detinha 

conhecimentos místicos e sabedoria prática e detinha intuições 

acerca da existência de uma única divindade: sua experiência mística 

estava centrada na recepção direta de instruções divinas e da 

comunicação com entidades angelicais que sussurravam em seu 

ouvido.47 Intuitivamente possuía consciência da existência de um 

Criador, mas sua experiência mística com a revelação divina 

somente ocorreu após uma contemplação persistente sobre Deus e 

pela aquisição de conhecimentos sobre Ele. 

 

A tradição aponta que todos os filhos de 

Abraão receberam uma herança espiritual. Isaac foi afastado pelo pai 

de seus irmãos e cada um deles recebeu um “dom” espiritual. Alguns 

se estabelecem na Índia, onde passaram a compartilhar 

conhecimentos com o povo da terra. Daí as bases comuns da mística 

judaica com o hinduísmo e o budismo.48 

 

                                                 
47 Vide a experiência mística por meio de vozes nos casos de Agostinho e Joana D’Arc. 
48 REHFELD, Walter. Idem. 
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Há uma ligação entre as místicas orientais. E 

a afirmação de que o patriarca transmitiu a seus filhos partes do 

conhecimento adquirido, demonstram como, ao contrário do 

Ocidente, a experiência mística efetivamente faz parte das relações 

interpessoais, espalhando-se pelas comunidades.  

 

O místico, assim, pode colaborar mais 

ativamente com a interpretação das estruturas sociais e, dentre elas, 

as esferas do direito estatal. Superando-se a perspectiva de um 

direito meramente conservador das instituições, segundo os 

interesses daqueles que detém o poder. Há uma força viva na mística 

e na religião que devem ser consideradas no momento em que 

observa as instituições humanas em geral. Esse mover-se em 

direção ao Absoluto fortalece a coletividade e preserva parte de 

nossa tradição que está em franco esquecimento desde o advento 

da modernidade. Há alguma relação mística em homens que 

transformaram a sociedade no decorrer da História, como menciona 

Hegel: 

 

“Dessa maneira ele [Hegel cita César como modelo 

de homem histórico] foi motivado não apenas por seu 

interesse privado, mas também agiu instintivamente 

para a realização daquilo que a época exigia. O 

mesmo acontece com todos os grandes indivíduos 

históricos – seus objetivos pessoais contêm a 

vontade essencial do Espírito do Mundo. Eles devem 

ser chamados de ‘heróis’, na medida em que não 

tiraram seu objetivo e sua vocação do rumo calmo e 

regular das coisas, sancionado pela ordem existente, 

mas de uma fonte secreta cujo conteúdo ainda está 
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oculto e ainda não veio à luz. A fonte de suas ações 

é o espírito interior, ainda oculto por baixo da 

superfície, mas já batendo contra o mundo exterior 

como em uma casca para, afinal, irromper, deixando-

a em pedaços, pois é um núcleo diferente daquele 

que pertence à casca. Portanto, são homens que 

parecem tirar os impulsos de suas vidas de si 

mesmos. Seus feitos produziram uma condição de 

coisas e um complexo de relações históricas que 

parecem ser o seu interesse e a sua obra. 

 

Esses indivíduos não têm consciência da Idéia como 

tal, são homens práticos e políticos. Ao mesmo 

tempo, são pensadores com a compreensão do que 

é necessário e em que momento. Enxergam a própria 

verdade de sua época e de seu mundo – eles vêem a 

próxima espécie que, por assim dizer, já está formada 

no ventre do tempo. Eles conhecem esta nova 

proposição universal, o próximo estágio necessário 

de seu mundo, para dela fazer seu objetivo, 

colocando nela toda a sua energia. As personalidades 

históricas do mundo, os heróis de seu tempo, devem, 

portanto, ser reconhecidas como seus profetas – suas 

palavras e seus feitos são o melhor da época. Os 

grandes homens trabalharam para a sua satisfação e 

não para a de outros. 

 

Quaisquer planos prudentes e conselhos bem 

intencionados que possam ter obtido de outros teriam 

sido limitados e inadequados para as circunstâncias. 

Eram eles que sabiam melhor e era deles que os 

outros aprendiam e com quem concordavam ou, pelo 

menos, a quem obedeciam. O Espírito, ao dar este 

novo passo histórico, é a alma mais profunda de todos 
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os indivíduos – mas em um estado inconsciente, pelo 

qual os grandes homens despertam para a 

consciência. Por essa razão os homens seguem 

estas almas que lideram, [eles afluem em multidões 

atrás de suas bandeiras]. Sentem a força irresistível 

do seu próprio espírito incorporado nelas. (...).”49 

 

Para a Cabalá, antes do nascimento, cada 

um, cada alma, recebe os segredos místicos e no nascimento, um 

anjo “realoca” este “conteúdo” dentro do que a psicologia chama de 

“subconsciente” e, em seguida, há o “esquecemos” da origem de 

onde provém a alma. Essa sabedoria intuitiva já está contida no 

Homem e deve aflorar, integrando-se o material e o espiritual, 

somente quando envolvidos neste mundo, cientes das 

responsabilidades, é possível encontrar o verdadeiro “eu”. E, ainda, 

apenas compartilhando-se as experiências é que o Ser Humano se 

abre para receber cada vez mais conhecimento advindo do Absoluto. 

A mística, portanto, é parte estrutural do ser humano. 

 

E, nesta experiência mística, o ato de 

compartilhar é importante para o “abastecimento” espiritual. Assim, é 

importante que o conhecimento seja revertido em prol da 

coletividade. A experiência individual, portanto, converte-se em 

vivência comunitária. As possibilidades de interpretação, portanto, 

devem ser guiadas a todos. O justo se situa no compartilhamento e 

o direito, mesmo o Estatal, deve absorver elementos advindos do 

subconsciente. 

 

                                                 
49 HEGEL, G. A razão na História. Uma introdução geral à filosofia da história. 2. ed. São Paulo: 
Centauro, 2001. p. 77/78. 
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1.8 Dimensão coletiva da vivência (singular) mística 

 

Na tradição ocidental a vivência mística e 

vista, em regra, como experiência individual, porém, há, aprende-se 

com os orientais, uma dimensão coletiva a ser explorada e de grande 

importância para as relações interindividuais: o místico exerce um 

papel importante como comunicador de uma outra realidade, de 

caráter metafísico à coletividade, pois experimenta o que poucos são 

capazes de perceber e vivencia uma realidade singular.  

 

Não raras vezes serve de modelo de 

comportamento social. E influencia os demais trazendo-lhes à vista 

a demonstração de que é possível estabelecer relações com 

instâncias superiores da existência universal. 

 

Ao mesmo tempo que estabelece relações e 

desempenha um importante padrão de normatividade, o místico 

reveste-se de uma autoridade de fato que, não raras vezes, conflita 

e contraria a autoridade Estatal constituída. O místico pode ser o 

interlocutor entre os indivíduos alijados do Poder e, 

consequentemente, das instâncias jurídicas e pode representar uma 

alternativa de libertação contra a opressão daqueles que assumem o 

poder e o utilizam contra os interesses coletivos. Não por outra razão 

há esforços para afastar essas experiências das esferas oficiais de 

Estado. 

 

Não é raro o místico contradizer as 

pretensões do Estado, nem que sua visão da vida seja vista como 
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irracional. O exemplo, dentre tantos, de Francisco de Assis confirma 

esta afirmação. 

 

Foge das normas instituídas pelo direito 

estatal. 

 

A experiência mística produz conhecimento 

socialmente relevante e possui seus próprios postulados de 

legitimidade intelectual. 

 

Para finalizar: 

 

Especialmente aos olhos do Ocidente, esse 

saber e essa linguagem (mística) recuam e desaparecem ante o 

avanço das ciências humanas.50  

 

Todavia, a normatividade que advém da 

mística e da religião continua pujante no Oriente, o que gera graves 

atritos entre Ocidente e Oriente. No espaço da linguagem e da 

percepção de mundo, há duas lógicas que se enfrentam e parecem 

caminhar por estradas inconciliáveis. Mesmo no seio do próprio 

Ocidente a religiosidade impõe uma normatividade importante nas 

relações interpessoais e que deve ser considerada.  

 

O declinar da mística tradicional, 

especialmente no século XVII, demarca o fim de uma tradição e o 

                                                 
50 Com a alocação dessa temática aos postulados da ciência reduzem a profundidade do 
fenômeno. As razões pelas quais o Homem encontra amparo na religião e chega a rejeitar a 
ciência são analisados parcialmente. Veja-se: [http://www.dw.com/pt-br/estudantes-
mu%C3%A7ulmanos-s%C3%A3o-suspeitos-em-potencial/a-629572]. 
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começo de uma dispersão: a errância da mística na modernidade; a 

mística passará a transitar como “história imaginária” no sistema 

simbólico da modernidade, mero suporte de outros conhecimentos 

(psicológico, sociológico, histórico, filosófico). Porém, permanece o 

impulso Humano em direção ao Absoluto ou, em termos teológicos, 

a potentia oboedientialis,51 pela qual o homem está aberto à 

experiência mística. 

 

Labor árduo do ser humano cuja reflexão se 

propõe no presente trabalho: há uma atração das "coisas humanas", 

multiplicadas pelo mundo da tecnologia moderna que nos afasta do 

que é imanente ao espírito humano. A sacralidade, própria de nossa 

essência a mais de 30 séculos, é arrasta pela horizontalização da 

práxis voltada para o antropocêntrico da modernidade.  

 

Falta algo, talvez aquilo que nos 

acostumamos a chamar de “justiça” e esta ausência não pode ser 

desprezada nas várias instâncias do saber humano.  

 

No início do século XXI estamos entregues a 

um niilismo e temos que [re]criar nossa historicidade, considerando-

se a Transcendência e a autêntica experiência mística como bem 

inerente a nossa civilização.  

 

Talvez o sentimento do “justo”, cuja 

explicação a filosofia do direito procura explicar, seja, em si, uma 

                                                 
51 RAHNER, Karl. Uditori della Parola. Roma: Borla, 2006. 
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experiência mística que não pode ser observada objetivamente pelos 

sentidos. 

 

E a vivência mística, pode ser “uma atitude 

revolucionária em todas as religiões, porque, à medida que se pode 

ter uma experiência direta do divino, não é preciso mais ler em Tomás 

de Aquino o que é Deus. Não é preciso mais folhear os volumes de 

Maimônedes para descobrir o que é Deus. É possível, dentro de si 

mesmo, encontrar o que é Deus”.52 Assim também a ideia do justo. 

  

                                                 
52 REHFELD, Walter. Idem, p. 13-14. 
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2. LEITURAS DO MUNDO (DIREITO E RELIGIÃO): 

APROFUNDANDO O CASO HEBREU 

 

 

 

2.1 Importância das Escrituras Sagradas 

 

Não se pode negar que, ainda hoje, existem 

culturas cujo fundamento constitutivo se encontre em textos 

normativos de caráter sócio-religioso, muito embora, para a 

consciência jurídica “moderna” (e em particular para os países 

ocidentais), seja fundamental a cisão entre religião, moral e direito.  

 

Também deve-se considerar que o Direito 

ocidental está embrionariamente ligado aos cultos religiosos. É aí 

que está centrado seu gérmen criativo. Com efeito, a Bíblia, em 

específico, foi e continua sendo fundamental para o desenvolvimento 

da sociedade e, consequentemente, do direito ocidental.  

 

Mateo Goldstein, citando Solomon Reinach, 

observa: 

 

"Solomon Reinach, que está longe de cantar os 

louvores das criações do gênio jurídico e moral dos 

hebreus, e se esforça para encontrar erros na Bíblia 

diz, no entanto, que sendo o Antigo Testamento 

trabalho de muitos dos autores que viveram em 

tempos diferentes e que usaram documentos mais 

antigos, é pueril tentar formar um julgamento total da 

coleção, elogiá-la ou diminuí-la. Qualquer leitor 
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imparcial concordará que a história de José é 

encantadora, em que o livro de Jó contém passagens 

sublimes, em que os profetas e os Salmos contêm 

algumas das páginas mais bonitas com as quais o 

gênio humano pode ser honrado. Que haja muito 

exagero oriental, trivialidades, horrores, que às 

histórias faltam precisão e lógica, que o maravilhoso 

alterne com o absurdo e o grotesco, nem pode 

duvidar. Mas se a Bíblia é comparada a qualquer 

coleção semelhante de livros sagrados – hindus, 

persas, árabes – vai se reconhecer que é mais fácil, 

mais instrutiva, menos engendrada de misticismo e 

fraseologias vãs, menos tiranizada por preocupações 

rituais, mais humana e mais secular. Pode-se dizer 

que todas as grandes ideias da civilização moderna 

estão contidas em germes nela e contam, com a 

história em mãos, o quanto a civilização moderna. A 

sociedade anglo-saxônica, a que veio da Revolução 

Francesa na Europa Ocidental, são filhas da Bíblia. 

Salvador e Darmësteter têm sustentado, sem 

paradoxo, que as duas ideias dominantes do nosso 

tempo: a unidade de forças e do progresso por tempo 

indeterminado – não somente do bem-estar, mas da 

bondade e da justiça – já eram familiares aos profetas 

de Israel, nas formas, mesmo sem o caráter secular, 

da unidade divina e da esperança messiânica. Se o 

estudo da história, especialmente após o triunfo do 

cristianismo, não mostra, senão com excesso, as 

calamidades e distúrbios produzidos no mundo pelo 

exclusivismo religioso, pelo fanatismo que os gregos 

e os romanos não conheciam e que o cristianismo 

herdou da Bíblia judaica, há que se por em 

compensação os sentimentos da dignidade humana, 

da solidariedade, da caridade, da igualdade dos 
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homens diante de Deus que o Antigo Testamento 

transmitiu ao Novo e que ambos contribuem para se 

estender. Este livro por excelência tem feito muito mal 

e muito bem, mas deve condenar toda a civilização 

dos países cristãos, ou seja, manter uma forma 

absurda, negar que tanto predomina. A Bíblia, e não 

a filosofia bastante altiva dos gregos, foi o primeiro 

educador na Europa, que tem desejado mergulhar no 

helenismo desde o Renascimento, e que, abrindo 

perspectivas mais amplas, gradualmente o introduziu. 

em posição de dispensar isso. 

 

6. – INFLUÊNCIA DA BÍBLIA SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DA CIVILIZAÇÃO. ‘É uma das 

curiosidades da civilização’, disse um ilustre 

estudioso inglês, ‘que aceitamos transformar nossa 

humanidade em literatura moral no polo oposto para 

nós, literaturas em que o tom mais alto é 

frequentemente uma apoteose dos sentidos, que 

degradam a divindade, não só no nível humano, mas 

no nível mais baixo da humanidade (...) Seria bom, 

certamente, que nossa juventude, durante o período 

de sua formação, se viu apresentada, sob roupas tão 

brilhantes como da literatura grega – em poemas que 

Pindaro não pode superar, com uma eloquência tão 

grande quanto a de Demóstenes, ou em uma prosa 

igual à de Platão –, um povo dominado por uma 

extrema paixão da justiça, um povo ao qual suas 

ideias de pureza, de bem infinito, de ordem universal 

e de sua certeza do inevitável declínio de todo mal, 

arrastados para um entusiasmo poético tão ardente, 

para uma dicção tão musical quanto Safo cantando 

amor, ou as notas profundas de Esquilo sobre o 

destino. ‘As leis de nações orgulhosas e orgulhosas 
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foram enterradas por eles. Em meio à ruína geral 

olhar com admiração e respeito, em um canto da Ásia, 

em um clima muito fértil e entre florestas e 

montanhas, doze tribos sem força e opulência, e 

muitas vezes sem liberdade e mesmo sem uma 

pátria, libertar do naufrágio de séculos e impérios. 

Minos, Sesostris, Licurgo, Numa, Solon e Zaleuco 

deixaram de ser respeitados e obedecidos, mas a lei 

de Moisés sobrevive à de todos os povos da terra.’"53 

 

Relevante observar a cultura jurídica 

israelense, que se amalgamou a partir dos textos religiosos, dentro 

do contexto mundial atual de grande tensão social e política, como 

também são importantes as análises das relações jurídicas formadas 

nos países islâmicos e daqueles que mantêm uma íntima relação 

entre Estado e igrejas cristãs. Isto ocorre mesmo após a tendência 

pós-revolução francesa de rechaçar as influências religiosas, como 

afirmado, com fundamento na cientificidade e laicização do Estado e 

religião. 

 

Especificamente nos casos israelense e 

islâmico, a importância está na maneira pela qual, ao fundar seu 

sistema jurídico com base na interpretação dos textos sagrados 

(respectivamente a Torah e o Corão), estas culturas trabalham a 

partir do que se pode chamar de “hermenêutica profunda”, que 

irradiou sua influência sobre a forma de interpretação dos corpos 

                                                 
53 GOLDSTEIN, Mateo. Derecho Hebreo atraves de la Biblia e y del Talmude. Buenos Aires: 
Ed. Atalaya, p. 2/12. 
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normativos jurídicos europeus, principalmente nos séculos XVI e 

XVII.54 

 

Tanto a Torah como o Corão são concebidos 

como textos que personificam a “vontade Divina”, intimamente 

relacionada com o próprio trabalho de Criação de um “Deus de amor”, 

que reservou para o seu povo, todas as bem-aventuranças e 

complacências futuras que advirão da obediência à Lei. Há um 

processo de “entronização” das regras de conduta no “espírito” do 

destinatário da norma diferente do sentimento ocidental com relação 

às regras de Estado. 

 

Este “Deus de amor” (e não de terror ou 

castigo, “embora a Ele se deve temer, bem como amar”), por seu 

amor infinito, deu aos Homens regras de comportamento interno e 

externo, visando garantir sua felicidade. Todavia, ciente das 

fraquezas humanas, embora confiando que esse Homem o ajudará 

em Seu trabalho intrínseco de criação, está em constante contato 

com a humanidade, firmando com ela permanentemente alianças e 

pactos que reafirmam Sua ação. 

 

Este constante processo de união entre Deus 

e os Homens, por meio das aludidas alianças, constantemente 

modificadas e reafirmadas, fica evidente quando se observa que 

desde antes do Pentateuco, a tradição já apontava para a existência 

das antigas “Sete Leis de Noé” (Sheva Mitzvot B'nai Noah), também 

                                                 
54 O que se pretende, portanto, é a revitalização de uma forma de pensamento antiga em que se 
tratavam as palavras que compunham a ordem jurídica, de uma forma mais sagrada, mais 
cuidadosa do que atualmente se tem verificado.  
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chamado de “Pacto Noachita”, em que foram transmitidos 

mandamentos universais que teriam sido ordenados a Noé após o 

Dilúvio. São regras de conduta que devem ser seguidas por toda a 

Humanidade que foram completadas (e não revogadas) por Moisés. 

 

Sobre esta primeira legislação, aponta-se 

ainda que haviam dois agrupamentos humanos unidos pelo pacto 

ancestral que havia sido estabelecido (em períodos históricos 

diferentes): os noachitas descendentes de Noé (grupo mais amplo, 

portanto) e seus sucessores, os israelitas que descendem de Abraão, 

Isaque e Jacó.  

 

De um grupo para o outro, a tradição aponta 

que há diferenças segundo o aumento da responsabilidade assumida 

no que tange às regras morais de comportamento que são, 

outrossim, normas jurídicas.  

 

Os israelitas são regidos pelas 613 leis da 

Torah, enquanto os noachitas seguem apenas às 7 leis universais 

que estão implícitas na Torah. Aduz-se que, caso respeite as 7 leis 

de Noé, o Homem é considerado justo e encontra lugar no mundo 

vindouro.  

 

São os seguintes os preceitos noachitas: 

 

1) Avodah zarah: Não cometer idolatria; 

2) Birkat Hashem: Não blasfemar; 

3) Shefichat damim: Não assassinar; 

4) Gezel: Não roubar; 
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5) Gilui arayot: Não cometer imoralidades sexuais; 

6) Ever min ha-chai: Não maltratar aos animais; 

7) Dinim: Estabelecer sistemas e leis de honestidade 

e justiça. 

 

Estes conjuntos de leis são ampliados à 

medida em que a complexidade social aumenta ou, em termos 

místicos, à medida que outras são paulatinamente reveladas pelo 

impulso Criativo Universal que não cessa jamais. 

 

Para os judeus, assim como para os 

muçulmanos e algumas comunidades cristãs, a confiança nas 

Sagradas Escrituras é fundamental no desenvolvimento de sua 

história, chegando-se ao ponto de não se poder desvincular o avanço 

dessas culturas dos referidos textos sagrados. 

 

Como tratar do desenvolvimento religioso do 

islamismo e do judaísmo em uma única pesquisa seria vago e 

confuso, em razão da extensão deste tema, torna-se necessário 

formular um corte, concentrando a atenção no caso semita.  

 

No entanto, não será deixada de lado a 

referência necessária ao islamismo e às correntes cristãs do Oriente. 

Ainda é importante ressaltar, que a intenção não será falar sobre o 

judaísmo enquanto religião, mas das formas de leitura, escrita e de 

interpretação que surgiram no contexto dessa cultura, apontando-se, 

sempre, para o direito.  

 

Pois bem.  
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Quanto aos israelitas, vê-se que se encontra 

na Bíblia o desenvolvimento e a base histórica da cultura deste povo. 

Através das Escrituras Sagradas, os israelitas encontram seu 

passado, observando a história da Criação; seu presente no retorno 

à terra prometida com a constituição do recente Estado de Israel e 

do futuro, ao aguardar pelas bem-aventuranças que teriam sido 

reservadas a eles como povo escolhido.55  

 

Mateo Goldstein aduz que 

 

"Em síntese, de acordo com a exposição anterior de 

Edouard Montet – ilustre professor de ciências 

orientais na Universidade de Gênova, que não difere 

de outras versões comumente admitidas, podemos 

distinguir na Bíblia três partes fundamentais, ou 

troncos: Tora (Lei) Neviim (Profetas) e Ketuvim 

(Hagiógrafos). 

 

A Torá compreende cinco livros intitulados: Beréshit 

(Gênesis), Shemot (Êxodo), Vayicrá (Levítico), 

Bamidbar (Números) e Devarim (Deuteronômio). 

 

O livro Beréshit (Gênesis) é dedicado à criação do 

mundo, ao pecado capital, aos patriarcas Abraão, 

Isaque e Jacó, até o dilúvio universal, as viagens de 

José ao Egito e a residência de seus parentes 

naquele país etc. 

 

                                                 
55 O ponto central das para este povo permanece na ideia de criação, muito embora 
posteriormente as referências evolucionistas trazidas pela ciência tenham pretendido diluir o 
poder da religião. 
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O livro Shemot (Êxodo) é uma continuação da história 

narrativa, e conta a vida de Israel na escravidão, a 

aparência e obra de Moisés, a libertação da servidão 

no Egito, além de uma civilização e ética das festas, 

sacrifícios e serviço de Deus. Os três últimos livros, 

Vayicrá (Levítico), Bamidbar (Números) e Devarim 

(Deuteronômio) cobrem quase toda a criação bíblica 

do povo judeu, que o caracterizará ao longo dos 

séculos entre os outros povos da Terra. 

 

Na verdade, de acordo com um autor, o primitivismo 

jurídico e legal dos primeiros livros do Pentateuco 

substituiu o mais vasto e completo sistema de leis e 

preceitos sobre a quase totalidade das relações de 

convivência entre os hebreus e entre estes com 

relacionamento com estrangeiros. ‘Todas as 

inúmeras prescrições rituais estão incluídas nesses 

três livros para formar a base religiosa, civil, social, 

individual e moral do povo. Sem essas prescrições, 

não podemos prever em que ponto a civilização 

humana seria encontrada. Eles são os que deram aos 

homens o seu sentido humano, quebrando as 

barbaridades que reinavam no mundo daquele 

tempo; eles são os que prepararam o caminho para 

os nossos profetas, e esse outro reformador judeu, 

que, deixando a nossa religião, deu origem à criação 

de outro cujo conteúdo, na realidade, se baseia nos 

conceitos fundamentais da religião de Israel’."56 

(grifei). 

 

Quanto ao direito judaico, Vicente Ráo, em 

1951, já escrevia que “tem sua primeira fonte na Bíblia, ou, mais 

                                                 
56 Idem, p. 14. 
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precisamente, naquela sua parte que se chama Torah, constituída 

dos cinco livros de Moisés (pentateuco). O direito hebraico não se 

reporta, pela sua origem à autoridade humana, isto é, ao legislador, 

mas à autoridade divina. Por isso desconhece a distinção entre 

direito sacro e profano. Uma religiosidade igual envolve todos os 

aspectos e os atos da vida e todos os preceitos que governam o 

homem, e, pois, também os que incidem na esfera do direito”.57 

 

A Torah é mais do que um compêndio de 

parábolas e mitos que visa trazer às pessoas a “vontade Divina”; ela 

é “a Lei”, é o conjunto de regras sobre o que se deve ou não fazer 

para contribuir com Deus em sua constante obra de Criação. Há, aí, 

uma intencionalidade ativa de participar da construção da sociedade. 

 

A “Lei” é um “dom”, um presente entregue aos 

Homens por Deus, tanto quanto a própria vida é um dom divino. 

Neste sentido, observa Hans Joas: 

 

                                                 
57 “A lei de Moisés, a primeira lei escrita no direito hebraico, remonta à época da constituição 
nacional do povo de Israel, a qual se inicia com o êxodo do Egito e a revelação mosaica (cerca 
de 1500 anos antes da era cristã). Ela não trouxe inovações radicais, antes aceitou e sancionou 
uma parte dos costumes e das leis que devem ter vigorado entre os hebreus nas épocas 
anteriores, naquela fase incipiente da civilização hebraica, quando ainda não existia o conceito 
de povo ou nação, mas sim o de família (Abraão) e de tribo, quando a vida era simples, cingida 
às atividades agropastoris e à forma mais rudimentar de comércio. Essa simplicidade se reflete 
poderosamente na lei mosaica, cuja virtude principal reside no fato de ter transformado num 
verdadeiro código as normas não escritas da primitiva sociedade de nômades. Em artigos 
simples, breves e precisos, estabelece o Pentateuco normas de conduta para uma sociedade 
que já tem uma sede territorial e uma ordem estatal, ao menos em formação. São Normas que 
regulam a legislação do trabalho (a escravidão ou servidão, o repouso semanal obrigatório), a 
propriedade imobiliária, o homicídio, o furto, a lesão corporal, o incêndio, algo de relações 
internacionais, o mútuo, a calúnia, o instituto matrimonial, a assistência social, a sucessão, o 
resgate, a constituição e jurisdição dos tribunais, a prova testemunhal, a guerra. A lei mosaica, 
rigidamente codificada como era, vigorou, entre os hebreus, praticamente sem modificações ou 
acréscimos, desde a formação do Estado judaico, através dos períodos dos Juízes e dos Reis, 
até a destruição do primeiro Templo pelos babilônios (586 a.C.)”. O direito e a vida dos direitos. 
7. ed. p. 187/188. 
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“Ora, para compreender mais precisamente a 

especificidade da (...) da ideia da vida como dom, 

deve-se primeiro retornar ao mito judaico da criação. 

Como foi enfatizado sobretudo por Gershom 

Scholem, é na tradição judaica e não na tradição 

grega antiga que o mundo é pensado como crido por 

Deus. Devido a isso, o judaísmo antigo não deve ser 

caracterizado só pelo seu monoteísmo radical, mas 

também por assumir que o mundo foi criado do nada 

(“creatio ex nihilo”), concepção essa que se diferencia 

nitidamente da concepção (grega) de uma substância 

previamente dada e de ideias eternas. Na tradição 

judaica e cristã, o mundo inteiro é dom, na medida em 

que é criação. Até mesmo a lei do povo de Israel é um 

dom de Deus a esse povo eleito por ele; obedecer à 

lei é dever, mas a capacidade da obediência é, uma 

vez mais, um dom. Assim sendo, a morte pode ser 

pensada como devolução da vida ao Criador da 

minha vida e de todo o mundo (...)”.58 (grifei). 

 

Pela magnificência desses textos, para um 

israelita, o cumprimento desta “Lei”59 é assumido de forma diferente 

àquilo que o Ocidente estabelece como padrão correto, 

especialmente após o período de separação entre o Estado e a 

religião. Judeus (e também muçulmanos) encontram nela 

oportunidade de vida, de educação e de construção futura, além da 

realização humana através da aceitação voluntária dos preceitos 

impostos pelo Deus Criador a quem devem amar e agradecer pelo 

legado da vida. Então, de se considerar que, enquanto para o 

                                                 
58 JOAS, Hans. A sacralidade da pessoa. São Paulo: Ed. Unesp, 2012. p. 235/236. 
59 Para o Judaísmo as Sagradas Escrituras são o produto dos mandamentos dados a Moisés 
para o desenvolvimento e a orientação de seu povo; tal conotação, uma vez despojada de seu 
caráter religioso, reflete a ideia de “’lei”. 
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Ocidente a Lei é uma limitação à liberdade em vista ao bem comum, 

para o Oriente ela é sinônimo,60 uma conotação, de liberdade. 

 

Certas disposições da Mitzvot (“ordens”) (a 

Mitzva é concebida como a revelação – em forma de “manual” – 

entregue ao povo judeu e que versa sobre como agir para contribuir 

com a vontade de Deus), que consistem em um conjunto de 

imposições e restrições entregues por inspiração Divina, poderiam 

ser interpretadas como verdadeiras restrições, caso sejam 

observadas sob a ótica da ocidentalidade, normas, por exemplo, 

sobre a restrição na alimentação (o tratamento dos alimentos 

“Kosher”), a proibição de certas atividades em comemoração do 

sétimo dia, a distribuição de terra na comemoração do “jubileu”, entre 

muitos outros preceitos, embora impliquem uma resistência à 

vontade e ao desejo humanos, foram em muitas ocasiões, o 

fundamento ou o apoio de grandes impulsos na história deste povo e 

de suas construções políticas e jurídicas, são, portanto, vistas como 

sinônimo de libertação. 

 

Analisada a forma de conceber “a Lei” para os 

judeus (como regras que levam à liberdade e, em última instância, à 

realização da era messiânica), causa espanto como essa legislação, 

que embora se acredite ser intrinsecamente perfeita porque emanou 

direta ou indiretamente de Deus (por experiência mística) e foi 

emitida há vários séculos (e que poderia tornar-se anacrônica). 

justamente porque sendo considerada perfeita não poderia ser 

modificada, tem seu sentido preservado e atualizado. 

                                                 
60 Que inclui “Extremo Oriente” e “Oriente Médio” em que Israel e os domínios muçulmanos estão 
inseridos. 
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Para resolver o problema da aplicabilidade 

prática destes textos, ou seja, para uma compreensão completa da 

Lei, necessário recorrer ao processo interpretativo, pois é a partir 

dele que a normatividade encontra seu fundamento e conveniência, 

deduzindo-se corretamente a regra a ser usada na prática, sem que 

seja ferido seu núcleo essencial de caráter divino. 

 

Como dito, a Sagrada Escritura semita é uma 

unidade composta pela Torah oral e pela Torah escrita. A Torah oral 

desempenha a função de exegese da Torah escrita, segundo as 

circunstâncias do tempo na qual é lida. 

 

A partir daí as leituras da Torah devem ser 

constantemente reinterpretadas procurando no thelos de suas 

passagens a solução para as dificuldades que surgirão ao longo do 

tempo. 

 

Tal forma de reinterpretação encontra seu 

fundamento no pressuposto de que, apesar da Lei ter sido inspirada 

diretamente por Deus, não se pode deixar de lado o fato de que foi 

compilada pelo Homem que, não sendo perfeito (apesar de criado à 

imagem e semelhança de Deus), comete equívocos ao assimilar os 

conceitos inspirados.  

 

Novamente, como lembra Vicente Ráo: 

 

“O cativeiro babilônico foi o ponto de partida para a 

formação de um direito hebraico novo, o chamado 
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direito oral. Naquela época começaram os israelitas a 

entrar em contato com diversas civilizações (persa, 

grega e romana), modificando sensivelmente as suas 

condições de vida. O domínio estrangeiro e a 

intensificação do intercâmbio comercial com os povos 

vizinhos agiram fortemente sobre o direito. A lei de 

Moisés já não era suficiente para regular as novas 

relações que iam surgindo. E assim iniciou-se o longo 

processo de elaboração de uma legislação oral, que 

iria terminar 900 anos mais tarde. 

 

A lei oral (Torah Cheb’al-Pé) atuava ao lado da 

escrita, isto é, mosaica (Torah Chebihktav). Esta 

continuou a ser considerada, séculos afora, a lei 

suprema, infalível, sacrossanta. Prevalecia sempre 

(mesmo depois da codificação da lei oral) em 

qualquer conflito que se verificasse entre as duas. A 

lei oral, formada pelos Sofrim (escritores), Anchei 

Haknesset Hagdolah (os homens da Grande 

Assembleia) e Tanaim (sábios), teve sempre um 

caráter subsidiário.”61 

 

Este método de solucionar os problemas 

legais se sustenta no fato de que a lei posterior ao corpo originário, é 

ditada diretamente ao homem em seu estado de consciência 

ordinário (ausente, por exemplo, o estado de êxtase). Ao contrário, 

foi o ser humano que deduziu Suas ordenanças de forma indireta, 

não obstante seja claro que disposições como as Tábuas da Lei 

(Mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai [Êxodo 20-

21:27; 22:16-23:9]), não aceitam qualquer tipo de modificação porque 

                                                 
61 O direito e a vida dos direitos. p. 188. 
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foram entregues diretamente pela deidade. De se recordar o 

argumento expresso no capítulo anterior sobre as diferenças entre o 

estado místico de êxtase cristão e o contato místico judaico dialogal. 

 

Em consequência, surge a teoria da 

reinterpretação das antigas Mitzvot, em que se procura manter o teor 

literal da Halakhah (uma das secções legislativas do Talmud), 

assimilada de tal forma que o significado desejado é alcançado por 

meio da flexibilização.  

 

Foi esta expressão hermenêutica que deu 

origem a casos descritos por Hans Kung: 

 

“É proibido mover algo de um recinto privado fechado 

para outro aberto nos feriados, ou transportá-lo em 

um lugar aberto com mais de quatro côvados. No 

entanto, um Sabat-‘Erub é usado (= ‘união’, ‘fusão’) 

que, através de uma ficção jurídica declara várias 

casas, várias cidades e até uma cidade inteira como 

um distrito fechado com o que se pode atender 

tranquilamente aos próprios negócios (da mesma 

forma, a ‘união’ de dois dias, para poder cozinhar e 

usar a luz para sábado) (...).”62 

 

O processo de reinterpretação das antigas 

normas, dinamiza o sistema jurídico criado a partir de regras 

pretensamente inspiradas por Deus, atualizando-o e renovando-o. É 

um sistema extremamente eficaz que se desenvolveu a partir de 

                                                 
62 KUNG, Hans. O judaísmo passado, presente e futuro. Madrid: Editorial Trotta, 1991. p. 
447/448. 
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postulados universais sem necessidade de relativização, com base 

na tradição. Aí está a importância das escrituras: elas formam a 

essência do ordenamento jurídico israelense, partilhando espaços de 

vida que para o ocidente seriam inconciliáveis (religião e Estado). 

 

2.2 Estrutura jurídico-religiosa judaica e hermenêutica 

 

Com o êxodo do Egito, o povo de Israel, 

(cerca de 3.300 anos atrás), surge a Mitzvá (palavra hebraica que 

etimologicamente vem de TZV e pode ser traduzida como “ordem”) 

como oposição ao tipo de legislação que manejavam os egípcios ou, 

por exemplo, os cananeus que baseavam seus regulamentos em 

normas de caráter proibitivo chamadas “tabus”. Nestas civilizações, 

as penas para quem atentasse contra a “ordem da comunidade” 

contra algo que estava estabelecido como “tabu”, geralmente, era a 

condenação à morte.  

 

Israel, ao contrário, solucionou a questão por 

meio da criação da Mitzvá com castigos alternativos que 

preservavam a vida humana, deixando apenas para casos extremos 

a pena capital. 

 

Hoje, o Estado de Israel está formado em 

conformidade com as estruturas estatais ocidentais. O parlamento 

(Knesset) é responsável pela elaboração de normas. Suas leis 

(Juquim) se submetem à Suprema Corte como em qualquer país 

laico, embora ainda haja forte traço religioso no estado 

declaradamente sionista.  
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No entanto, a sacralidade continua sendo um 

elemento fundamental para o desenvolvimento semita, de tal forma 

que em muitas ocasiões é impossível distinguir o conceito religioso 

do jurídico, já que se confundem Juquim com as antigas e vigentes 

Mitzvot. Cite-se, como exemplo: o comando “Não matarás” é parte 

da lei estatal, ou Juquim, e, ainda, é Mitzvot; “Honrará a teu pai”, 

todavia, é Mitzvot, mas não é Juquim. 

 

A Mitzvá é composta por um conjunto de 613 

preceitos e encontramos 248 “Mitzvot de ação” (248 são as partes do 

corpo humano), novamente, como exemplo, "Honra a teu Pai" e 365 

“Mitzvot de não fazer” (365 são os dias do ano), de novo, por 

exemplo, "Não matarás". Estas normas em sua totalidade formam as 

regras divinas dadas pela Torah, disposições que devem ser 

seguidas pelo Homem. 

 

Enfim, a Torah, que em português, se traduz 

como “guia”, “tradição” ou “esperança”, é a Palavra de Deus revelada 

ao povo judeu (mística da Palavra mencionada oportunamente), 

transmitida à comunidade como unidade, composta por uma parte 

escrita e outra parte oral, de modo que se obedecerá à maneira 

implícita e à maneira explícita de ler o texto. É impossível limitar a 

palavra de Deus apenas à forma escrita, porquanto através da 

tradição oral a escritura revelada desde os tempos antigos é 

interpretada. 

 

Com relação à tradição implícita ou ao que 

nos referiremos como “significado profundo”, a hermenêutica judaica 
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conhece este procedimento a partir dos estudos da “Torah oral”, que 

será estudada posteriormente pela Michná.63-64 

 

A Torah oral consiste, entre outros pontos, 

nos preceitos legais, pela Jalacot, e o Midrash (a palavra darash se 

traduz por “pesquisa”). Através do Midrash se realiza uma leitura 

                                                 
63 “A primeira codificação do direito oral – compilações de tradições, de inovações, de acréscimos 
feitos no decorrer de séculos à lei escrita – foi realizada no fim do segundo século da era cristã 
(no ano 192). Seu autor foi o último dos Tanaim – Rabi Iehudá Hanassí. Deu-se a esse imenso 
código – que abrange todos os campos do direito, da religião e da moral – o nome de Michná 
(Repetição). 
A Michná se divide em seis partes, das quais a primeira (Zerain – sementes), a terceira (Nachim 
– mulheres) e a quarta (Neziquim – danos) constituem, por assim dizer, o corpo do direito civil: a 
primeira compreende as leis rurais e a propriedade imobiliária; a terceira ocupa-se com o direito 
matrimonial e com o divórcio; a quarta trata das obrigações civis, da usura, dos danos à 
propriedade, da sucessão, da organização dos tribunais, do processo, dos efeitos das decisões 
judiciárias. 
O desejo de guardar fidelidade à Torah, de manter dentro do âmbito de seus artigos rudimentares 
de lei a vasta codificação nova, na qual o direito antigo se vinha ampliando, a preocupação, 
enfim, de eliminar qualquer conflito entre a lei mosaica e a Michná, deu origem àquela 
hermenêutica, dialética e exegese, a que se dedicaram, durante três séculos (200 a 500 da era 
cristã), interpretando, discutindo e aprofundando o texto da Michná, as escolas de doutores 
(Amoraim) existentes na Palestina e na Babilônia (onde havia nessa época florescentes 
comunidades judaicas). Nasceram assim as Guemaras (aperfeiçoamentos), palestinense e 
babilônica (420 e 492 de nossa era), as quais, juntamente com a Michná (as qual são uma 
espécie de comentário), constituem o Talmud (estudo), que é o verdadeiro corpo da legislação 
hebraica.” 
Na Guemara são estudadas as fontes bíblicas dos vários dispositivos novos, não contidos na lei 
escrita; são examinados os princípios legais da Bíblia, interpretados os pontos obscuros, 
reexaminadas as tradições, discutidas e analisadas as opiniões, conciliadas as normas 
contraditórias, tudo isto por forma a estabelecer a unidade entre os dois corpos de lei. Deu-se 
assim à lei mosaica que, quando revelada, deveria ser imutável, uma capacidade de evolução 
sui generis, que encobre as modificações consagradas em séculos de direito consuetudinário, 
adaptando à vida as leis reputadas intangíveis do Pentateuco. 
Entretanto, o processo de elaboração do direito judaico não se encerrou com o Talmud. Ele 
continuou a sua lenta evolução através de toda a diáspora, já pela obra dos Gueonim (gênios) 
das escolas da Babilônia e da Pérsia (séculos VII-XI), autores das Discussões das Respostas e 
das Compilações, já pelo trabalho dos Tossaftim (acrescentadores) da França setentrional, a 
partir do século XI, assim como graças às codificações de Rabi Chelomo Izkhkí (1040-1105, 
França), autor do mais célebre comentário à Bíblia e ao Talmud, de Rabi Izhak Al-Fasi (1013-
1103, África do Norte), de Moché Bem Maimun, o famoso Maimonides (11356-1204, Espanha e 
Egito), e de Josef Caro (1488-1575), autor do Chulkhan Arukh mesa posta, o manual mais 
popular do direito positivo israelita” (RÁO, Vicente. Idem, p. 188-189). 
64 Um parêntese: em outro nível de discussão, é possível criticar o modo mais atual de operar a 
transmissão do conhecimento jurídico nas faculdades de Direito, pois o processo hermenêutico, 
é transmitido, essencialmente, por meio da oralidade. À medida em que há redução de cargas 
horárias das faculdades, dando-se prioridade ao estudo por mecanismos eletrônicos, sacrifica-
se uma parte da tradição, afastando-se o aluno da sala de aula, ambiente em que 
constantemente há a interação e transmissão de informações profundamente importantes para 
que o neófito aprenda a lidar com as regras jurídicas. A tecnologia desconsidera que parte da 
aquisição do conhecimento jurídico se dá na interação pessoal entre alunos e professores. 
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interpretativa da Torah ou “Séfer Torah”, na qual se procura encontrar 

as formas práticas da palavra revelada pelo Senhor.  

 

O Midrash, demarca a necessidade de 

reinterpretação e atualização do texto em confronto com o tempo no 

qual será lido o discurso, dentro da tradição. O objetivo do Midrash é 

realizar a leitura da Torah escrita e, para isso, deve-se recorrer à 

“hermenêutica profunda” para nela procurar o significado real da 

palavra do Senhor.  

 

Embora, na maioria dos casos, os textos 

resultem incompreensíveis pelo conhecimento limitado dos gnósticos 

da atualidade, poderia ser conhecido por meio de longos processos 

de experiência espiritual. Sob esta concepção, acredita-se, com 

persistência nos estudos e peregrinação, se pode alcançar certos 

efeitos ou manifestações que são produzidos pela “Palavra Divina” 

(em experiência mística). 

 

Embora através do Midrash se procure a 

correta interpretação da palavra escrita, deve-se notar que tal método 

de interpretação não é classificado como “seguro” ou “verdadeiro”, 

chegando a causar contradições em muitas ocasiões, e, por isso, 

deve ser permanentemente revisto. 

 

A falta de segurança do método decorre do 

fato de que o real significado da Palavra somente é conhecido por 

Deus, portanto, os intérpretes devem tentar extrair o maior número 

possível de significados do texto escrito para, então, adotar o que 

pareça mais conveniente de acordo com a tradição semita. 
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Consequentemente, de se ver como o Midrash e a Torah escrita 

compõem um corpo inseparável no qual a falta de um acarretará a 

incompreensibilidade do outro. 

 

Não obstante o Midrash possa se contradizer 

caso seja analisado de forma isolada dos eventos no tempo em que 

foi escrito, o estudo do texto deve ser feito sem negligenciar as 

circunstâncias e experiências da época em que foi realizada cada 

uma das exegeses (lugar em que se encontra o chamado método 

histórico-crítico de interpretação). Se não forem perdidas tais 

circunstâncias, o Midrash representa um enunciado que fornece 

permanentemente conceitos e experiências advindas do próprio povo 

judeu, resultando um elemento atualizado importante para o 

desenvolvimento da comunidade. 

 

E, ainda que o Midrash seja constantemente 

reinterpretado, é, na estrutura normativa semita, espécie de 

conhecimento considerado suficientemente desenvolvido e, por 

consequência, deve perdurar por mais tempo. Por isso, o rabino 

Yehuda Hanasi, preocupado com a possibilidade de que se perdesse 

a tradição judaica ou que ela passasse a ser mal interpretada, 

compilou todo o conhecimento que foi transmitido pelos sábios do 

seu tempo, dando origem à Mishná (que pode ser traduzida por 

“repetição”, “shanah”, “estudar e revisar”). 

 

Na Mishná se especifica tanto a história de 

Israel como a manifestação da vontade de Deus entregue a Moisés 

no Monte Sinai que, por sua vez, estaria encarregado de ensiná-la 

diretamente aos profetas e aos 70 anciães (formando-se uma relação 
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instrutor-aluno como normalmente faziam os egípcios), e estes por si 

mesmos a espalhariam até os dias atuais; reforçando a tradição oral. 

 

Em 4.260 (ano judaico), a Mishná seria 

reinterpretada e analisada em cada um dos seus capítulos dando 

origem à “Gemará” (que se traduz como “completar”).  

 

A Gemará obedece à compilação de 

“parábolas literárias e jurídicas” da Torah escrita, mas se difere da 

Mishná, pois enquanto esta última está compilada de forma escrita a 

Gemará corresponde à interpretação oral (de ver, novamente, a 

importância da hermenêutica oral na cultura semita). O trabalho 

compilado da Mishná e da Gemará, é conhecido como Talmud. 

 

O Talmud é o comentário da Torah no qual 

encontram-se as maneiras pelas quais devem ser adequadamente 

resolvidas as diversas situações da vida social. Nele está refletida a 

essência do espírito judaico. 

 

Na estrutura do Talmud pode-se encontrar 

duas grandes seções. A primeira chamada Haggadá (que 

etimologicamente vem de higuid, que significa “dizer”) corresponde à 

exegese da erudição rabínica não jurídica. Na Haggadá encontram-

se relatos em forma de contos ou lendas que ilustram, de forma 

acessível, a compreensão da vontade divina a ser seguida pelo povo 

judeu. Nestas histórias pode-se encontrar os princípios religiosos 

com explicações que devem compor o direito consuetudinário 

compilado em torno do Talmud ou das Midrash.  
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Ela é concebida como um complemento dos 

textos legais encontrados na Halachá (“caminho”) que corresponde 

à outra seção do Talmud, e que representa o compêndio legal da 

tradição judaica. 

 

O Talmud é, ainda, classificado de acordo 

com as interpretações em “Talmud Yerushalami” ou “Talmud Eretz 

Israel”, “Talmud Bavli” ou Babilônia e a interpretação alcançada por 

Maimônides e assim por diante, podendo-se seguir encontrando 

interpretações destas interpretações em diversos níveis. 

 

2.3 Os níveis de interpretação da Torah 

 

Como visto, a interpretação da Torah 

tradicionalmente tem como primeira forma de hermenêutica a leitura 

mística, dando como resultado o Talmud que é dividido em Mishná 

(jurisprudência escrita) e Guenorá (jurisprudência oral) e Halachá, 

estabelecendo-se assim um sistema legal baseado na tradição. 

 

O caráter “místico”, traz consigo a leitura 

desses textos como resultado, no que respeita à forma de 

interpretação que conhecemos como “hermenêutica”, quatro formas 

básicas nomeadamente no conhecimento judaico como: 

 

a) Psath ou exegese literal das palavras: tipo 

de hermenêutica que leva ao conhecimento frontal dos relatos e suas 

personagens. Sob este tipo de interpretação pode-se concluir que 

existem muitas contradições nos eventos apresentados; 
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b) Remez: método baseado na insinuação 

das passagens bíblicas, procurando o conteúdo interno dos relatos. 

Abandona-se o plano superficial para perscrutar o que se quis dizer 

por meio da passagem, mas ainda dentro de sua exegese literal; 

 

c) Drash: é o nível conhecido por “moral” ou 

“educação” e está baseado em códigos de conduta ético-religiosos. 

Comumente utilizado pelos sacerdotes (conselheiros espirituais) 

para orientar seus fiéis. 

 

Estas três formas de interpretação constituem 

a chamada “hermenêutica superficial”. 

 

Finalmente chega-se ao topo da escala 

interpretativa: 

 

d) Sod ou “segredo”: nele encontra-se, em 

termos de conhecimento da religião, o nível mais profundo ou místico 

da interpretação a que se chega por meio do conhecimento bíblico. 

Como dito no capítulo anterior, é o nível mais profundo em que a 

realidade tangível é reduzida a simbolismos, numerologia e forças 

espirituais. 

 

Através de Sod busca-se estabelecer os 

mistérios da Criação, que são constantemente repetidos, resultando 

no que se conhece como “eventos no tempo”. 

 

Sod está profundamente relacionado à 

Criação representando causa e efeito de eventos ocorridos no 
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cosmos como resultado da vontade divina aqui se situa a leitura 

profunda, ou seja, a “hermenêutica profunda”. 

 

Este limite da hermenêutica é dispensado 

pelas interpretações laicas do direito. Ao excluir a perspectiva mística 

da existência, o homem moderno abandona este nível que está 

atrelado às potencialidades criadoras. Aqui a criatividade humana se 

apresenta de forma mais completa. 

 

De se lembrar, como dito anteriormente, que 

o direito ocidental, de base eminentemente racional rechaça esta 

instância mais sensível da interpretação. Ao contrário do Oriente, no 

Ocidente as regras de direito são intuídas como limitativas da 

liberdade com a finalidade de se garantir a convivência social. 

 

A seguir descer-se-á às diferentes escolas 

judaicas de interpretação que se utilizam (ou utilizaram) o nível de 

Sod e sua influência para além do âmbito judaico com a finalidade de 

argumentar sobre a extensão progressiva (universalização) destes 

métodos de interpretação de texto. 
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3. BREVE INCURSÃO EM ESCOLAS DE INTERPRETAÇÃO QUE 

UTILIZARAM A HERMENÊUTICA PROFUNDA 

 

 

 

Por volta do século XV havia uma certa 

oposição entre, de um lado, as escolas que se ocupavam em estudar 

o aristotelismo ortodoxo e, de outro lado, os naturalistas 

renascentistas.  

 

Discutia-se a questão da práxis como meio de 

acesso ao conhecimento, posição que havia sido rejeitada por vários 

séculos. Dentre as escolas, destacaram-se o aristotelismo averroísta, 

linha filosófica de origem islâmica que se apoiou em Cícero e o 

neoplatonismo hermético fonte também da Cabalá. 

 

Em seguida uma descrição dos pressupostos 

com que trabalhavam essas duas escolas interpretativas causalistas. 

 

3.1 A escola averroísta 

 

Sua abordagem principal consistia na 

negação da intervenção extraordinária de Deus no curso dos 

acontecimentos.65 Consideravam que os “milagres”, eram prodígios 

de extraordinária ocorrência, que deviam sua manifestação às leis da 

natureza. Ou seja: os milagres obedeciam às leis naturais, 

                                                 
65 A escolha desta corrente se dá em razão da sua influência sobre autores modernos como 
Espinosa. Veja-se: Fraenkel C. (2010) Spinoza on Philosophy and Religion: The Averroistic 
Sources. In: FRAENKEL C., Perinetti D., Smith J. (eds) The Rationalists: Between 
Tradition and Innovation. The New Synthese Historical Library, vol. 65. Springer, Dordrecht. 
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fenômenos que deveriam ser provados por estudos da física ou da 

química; simplesmente são situações de incomum ocorrência e, 

portanto, extraordinárias. Assim, concluíam que não se tratavam de 

“fenômenos mágico-religiosos” (como outros entendiam). Cícero 

observa:  

 

“Nada pode ocorrer sem causa; não ocorre nada que 

não possa acontecer. Se algo acontece, não pode ser 

considerado portentoso, pois poderia acontecer. 

Portanto, não existe presságio algum. 

 

Na verdade, a única maneira de sistematizar uma 

experiência tão dispersa e difusa onde deveria estar 

espera todas as coisas, é afirmar a presença de um 

animismo estranho e oculto que labuta por sua conta 

e poder de maneira imprevisível. Desta forma, se 

pode unificar o natural e o artificial em um todo 

animado que explica todo e qualquer caso, pouco 

provável que se possa acontecer.”66 

 

O aristotelismo de viés averroísta surge no 

califado de Córdoba, mas teve seu esplendor, ad exemplum, com 

Marcílio de Pádua em Pádua nos séculos XV e XVI, mas sua 

verdadeira origem é conhecida desde fins do século XIII também no 

norte da Itália.67 

 

                                                 
66 CICERO, Marco Túlio. Sobre a adivinhação (De Divinatione). Capítulo II. Disponível em: 
[http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cicero/de_Divinatione/home.html]. 
Acesso em 20/12/2017; TURRÓ, Salvio. Filosofia i Modernitat. La reconstrucció de l’ordre 
del món. Barcelona: Edições UB, 2016. 
67 CADAFAZ DE MATOS, Manuel. “Os estudos aristotélicos (e averroístas) em Veneza e Pádua 
ao longo do século XVI”. Revista Alpha, UNIPAM (9): 192-211, nov. 2008. 



 

96 
 

A corrente defendia a existência de uma Alma 

comum formada pelo conjunto das almas de todos os seres humanos 

e, para apoiar esta abordagem, recorriam à ideia do pensamento 

neoplatônico que deduzia a imortalidade da alma como parte de um 

todo universal. Uma vez “morta a carne”, a centelha imortal retornaria 

às forças que governam o cosmos. 

 

Com a existência de uma Alma Comum, todos 

os eventos que se apresentam estão regidos e são dela 

consequência. A consciência comum deve obedecer a canais 

regulares pelos quais ao se manejarem as condutas dos Homens 

podem ser adiantados ou atrasados os processos criativos, 

contribuindo-se com a vontade Divina ou mergulhando-se em 

processo de involução. 

 

Para Averróis, há “uma sucessão de 

Inteligências, que são atos puros, motores imóveis e causas do 

movimento em cada esfera do universo. Cada um desses motores é, 

a um só tempo, conhecimento e conteúdo desse conhecimento, os 

quais constituem as formas ou as essências das coisas”. 

 

“Se essas formas provêm da Inteligência, é apenas 

no sentido de que esta é a causa que faz a matéria 

passar da potência ao ato, e que torna inteligíveis as 

coisas sensíveis assim formadas pela atualização da 

matéria. Isso significa, a rigor, que as formas não têm 

existência separada: os universais só existem nos 

individuais e só se destacam como resultado da 

abstração feita pelo intelecto. (...) não há sentido em 
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separar a essência e a existência. A coisa é, porque 

existe. (...).”68 

 

Acreditavam: 1) há uma Verdade, mas ao 

menos duas formas de atingi-la: pela filosofia e pela religião; 2) o 

mundo é eterno; 3) a alma se divide em duas partes: uma individual 

e outra divina; 4) a alma individual não é eterna; 5) todos os homens 

compartilham, em um nível essencial, a mesma alma divina 

(monopsiquismo); 6) a ressureição dos mortos não é possível. 

 

Preocuparam-se com a causa e não com as 

consequências, ponto fundamental no método de interpretação 

histórico-crítico que deriva da hermenêutica profunda realizada pela 

mística. 

 

3.2 Neoplatonismo hermético 

 

A tendência neoplatônica de corte hermético, 

teve sua origem em Florença com Marsilio Ficino, que conclui que 

Cristo, tal qual Platão, era um profeta que veio para revelar a tradição 

que prevaleceu na era mosaica e egípcia.69 

                                                 
68 STEWART, Mary. The Crystal Cave. (História da Filosofia.) São Paulo: Nova Cultural. 2002. 
p. 113. 
69 Mary Stewart observa que “é à dignidade humana que se voltam principalmente os platônicos 
renascentistas reunidos na Academia – centro de cultura dedicado às discussões e ao estudo 
da filosofia, em Florença -, como Marsílio Ficino (1433-1499) e Pico dela Mirandola (1463-1494), 
este último autor de uma obra intitulada Discurso sobre a Dignidade do Homem. Para eles, Platão 
mostra a capacidade de o ser humano elevar-se ao mundo inteligível e, assim unir-se a Deus. 
Ficino arrisca até mesmo afirmar que homem é ‘uma espécie de Deus’, posto no mundo para 
possuí-lo, enquanto Mirandola considera que o homem, ao contrário de outras criaturas, não 
recebeu do Criador nenhum lugar ou natureza que lhe fossem próprios e que, por isso, encontra-
se livre para se apoderar do mundo como achar melhor. Essas ideias, que enaltecem a potência 
humana, associam-se à magia, à tradição mística judaica (a Cabala) e à tradição supostamente 
egípcia (o hermetismo), das quais Ficino e Mirandola são adeptos. Para eles, tais práticas 
constituem meios de o homem invocar as forças da natureza em seu proveito. Para Ficino, que 
era padre, essa assimilação de elementos alheios ao cristianismo não é de modo algum 
estranha. Tradutor de obras de Platão e de Plotino e de textos místicos do hermetismo (atribuídos 
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Por meio de análises que levavam a estas 

tradições, este movimento foi responsável pelo estudo da origem do 

pensamento no Oriente, reivindicando os conhecimentos adquiridos 

no Egito, Israel e domínios islâmicos, reforçados pelo estudo da 

Cabalá, alquimia e astrologia com seus respectivos saberes 

“derivados” ou “menores”, como a quiromancia e a necromancia. 

 

Para esta escola, o Homem está em 

permanente transmissão de conhecimento por meio da “Palavra”. 

Consideravam o Verbo como algo maior que um simples meio de 

comunicação, revestindo-se-lhe do “poder de criar realidades” que 

influenciam o universo e, portanto, a humanidade. Por isso, 

sugeriram que através do poder da Palavra, o Homem seria capaz 

de realizar milagres. 

 

Este movimento retomou o pensamento grego 

transmitido por intermédio do mundo islâmico para o Ocidente que 

imaginava a Alma como manifestação do macrocosmo intimamente 

relacionada com o microcosmo que há dentro de cada Homem. Por 

isso, cada efeito que se produz no macrocosmo causaria impactos 

no ser humano e vice-versa. A influência entre estes dois mundos se 

dá como resultado de um poder que obedece a leis naturais do 

universo. Assim, se o macrocosmo e o microcosmo são análogos, 

nada pode ser conhecido pelo Ser Humano que não seja reflexo do 

universo. 

                                                 
a um suposto Hermes Trimegisto, do Egito antigo), ele considera que nesses escritos encontra-
se a prisco theologia (teologia antiga ou primitiva) que, no fundamental, não diverge da doutrina 
cristã. Do mesmo modo, escreve Pico della Mirandola: ‘Não há ciências que dêem mais certeza 
da divindade do Cristo do que a magia e a Cabala’ (...)”. (STEWART, Mary. The Crystal Cave. 
(História da Filosofia.) São Paulo: Nova Cultural. 2002. p. 139-140).  



 

99 
 

 

3.3 Cabalá e interpretação 

 

3.3.1 Conhecimento gnóstico, cabala e guematria 

 

Várias correntes filosóficas utilizaram, durante 

séculos, elementos da mística cabalista. Duas delas foram acima 

descritas e é importante observar que conceitos (Cabalá, Guematria 

e Gnose), relevantes nesta seara, normalmente tem seus 

significados deturpados. 

 

Gnosis é uma palavra que se pode traduzir 

como “conhecimento” e geralmente é associada a um tipo de 

sabedoria que visa a elucidar os mistérios do universo ou da 

"divindade". E como é amplamente aceito pela generalidade das 

religiões (especialmente no judaísmo, islamismo, budismo e 

cristianismo), o conhecimento religioso não tem sentido sem o 

reforço da ação prática. Assim, é com o exercício prático que se 

procura a experiência do entrelaçamento da relação entre o Homem 

e Deus de uma maneira direta “de acordo com a experiência 

fundamental do eu mais íntimo que encontra o contato imediato com 

Deus ou com a realidade metafísica”.70 Por isso, a gnose nos remete 

a um tipo de vivência que pretende trazer o homem para mais perto 

de sua Divindade. Todavia, as interpretações fenomênicas que 

decorrem de tal experimentação não devem descurar do incessante 

trabalho de conhecimento interior do praticante. Gnose, portanto, 

neste sentido, é o conhecimento profundo do sentido das coisas do 

                                                 
70 SCHOLEM, Gerson. Las grandes tendências de la mística judia. México: Fundo de Cultura 
Econômico, 1996. p. 24. 
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universo divino. Este conhecimento se espalha por escolas que 

diversificam os focos de análise dos objetos.  

 

A Cabalá é parte dos conhecimentos 

gnósticos oriundos do Oriente próximo. O termo recebe a conotação 

de “afim”, “perto”, a “graça” ou “recebimento”, nas palavras de Tova 

Sender é um estudo que se destina a reconhecer “a unificação dos 

planos de existência (...) através do pensamento dirigido. Este 

processo mental consiste em se dedicar a cada ação, mais rotineira, 

profana ou aparentemente insignificante que seja, referindo-a a uma 

causa maior”.71 

 

Como podemos ver, dentro da 

intencionalidade da Cabalá o objetivo é, então, encontrar o maior 

significado (a causa) das ações humanas que, em princípio, 

pareciam carecer de sentido. Procura-se, deste modo, a causa 

profunda das ações que geram as consequências humanas.  

 

Alguns autores, na tentativa de apreender o 

que se conhece sobre a Cabalá como ferramenta de interpretação, 

se referem a ela como uma tentativa de adentrar ao domínio do 

espírito (ciência do espírito) através do estudo da mente (ciências 

naturais). Por intermédio desta prática, busca-se compreender a 

origem (genesis), a causa de todas as coisas e, a partir daí, entender-

se seus símbolos e perceber-se as suas influências sobre a natureza. 

 

                                                 
71 SENDER, Tova. Iniciação à Cabala. 11. ed. São Paulo: Polar Editorial, 2016. p. 74. 
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O conhecimento gnóstico pode ser 

classificado em hermético (conhecimento oculto e reservado às 

camadas mais profundas) ou comum (entendendo-se nela a leitura 

literal, pública e superficial). 

 

A Cabalá como ferramenta de interpretação 

da legislação judaica é utilizada desde a Idade de Ouro pelos judeus 

nos dois níveis acima expostos, muito embora seu esplendor tenha 

se dado no nível da hermenêutica mais profunda, o que fez dela um 

conhecimento esotérico antes de exotérico,72 transmitido 

principalmente por via oral. A oralidade de sua transmissão dificulta 

a compreensão mais exaustiva de seus antecessores a quem não 

interessava o reconhecimento público dos estudos, motivo pelo qual 

seus documentos relevantes foram censurados ou destruídos. 

 

Para ser inserido nos círculos cabalísticos, o 

neófito deveria passar por uma “iniciação” em que sua capacidade 

intelectual era avaliada. Uma vez inserido no sistema, deveria 

guardar em segredo o conhecimento que lhe seria transmitido pelo 

tutor, sempre diretamente e em profundo isolamento. Havia grande 

desconfiança em relação à palavra escrita (pois, ao se escrever, 

tornava-se público o objeto de conhecimento), o que limita, hoje, a 

apreensão do que era transmitido, pois, como dito, os documentos 

são mínimos e somente podem ser tidos como referências.  

 

                                                 
72 Como a Cabalá é um método de interpretação da Torah, e estando contida na Torah "a Lei ", 
a interpretação cabalística se torna uma ferramenta, também, para a compreensão jurídica. 
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Não obstante, através de algumas obras 

literárias escritas em forma narrativa como O Zohar73, o Livro do 

Esplendor (atribuído ao Rabi Shimon bar Yochai), ou O Zefer 

Yetzirat74, também chamado de Livro da Criação, pode-se observar 

a estrutura geral do pensamento místico cabalístico.  

 

O caráter oculto de tais conhecimentos foi 

gradativamente reavaliado pelos cabalistas e, também, pelo 

movimento hassídico de origem polonesa e ucraniana dos séculos 

XIII a XIX, porquanto existir a preocupação em trazer seu conteúdo 

para toda comunidade judaica, extravasando-se seus limites e, 

finalmente, popularizando-se a Cabalá.  

 

Contrariamente, o movimento mitnagdim, 

pregava o segredo deste tipo de estudo, pois seus adeptos 

acreditavam que os postulados poderiam ser mal interpretados ou 

desviados de seus desígnios se levados a diante sem restrições.  

 

Atualmente tem prevalecido a interpretação 

dada ao tema pelo movimento hassídico,75 com a tendência de se 

propagar a Cabalá, especialmente pelo estudo da Guematria que fica 

reservada à análise dos mistérios pela combinação de um valor 

                                                 
73 O Zohar. O Livro de Esplendor. Nova Iorque: Editorial Gershom Scholem,1977. 
74 Sefer Yetzirah. O Livro da criação, em teoria e prática. Publicado por Samuel Weiser, 1990. 
75 Como nos diz Scholem em "Principais tendências no Misticismo Judaico" (p. 354/355); para 
discutir o movimento hassídico deve distinguir duas fases conhecimento místico que ocupam a 
religião judaica. Em um primeiro estudo encontramos hasídico Alemanha na Idade Média, e um 
segundo período, no "movimento para fazer uma tentativa de fazer isso mais acessível às 
massas [...] o movimento hassídico representa uma tentativa de preservar Cabalismo esses 
elementos capazes de despertar uma proposta popular, mas despojado de sua obra messiânica". 
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numérico previamente estabelecido para cada letra que compõe o 

texto bíblico.76 

 

A Guematria, antes citada, é um ramo da 

cabala, composto por muitas outras seções e especializações como 

“Themurah” ou “Notarioqon” e que lida com a pesquisa do código 

universal hebraico, no qual cada letra do alfabeto carrega um símbolo 

impregnado de energia intrínseca do Divino. A cada símbolo, para 

fins de compreensão, se atribui um valor numérico.  

 

O alfabeto hebraico é composto por 22 letras, 

os seus nove primeiros símbolos correspondem às unidades; os nove 

seguintes às dezenas e os últimos quatro às centenas (note-se que 

aqui não se utiliza o zero que equivaleria ao nada). 

 

Tova Sender aponta que um dos principais 

objetivos desta ciência “é alcançar a essência da palavra, revelando 

grandes mistérios escondidos na linguagem, através da comparação 

de palavras com significados diferentes, mas igualmente valor 

numérico. Quando duas ou mais palavras ou duas ou mais frases 

somam o mesmo total, é possível encontrar neles uma conexão, de 

tal modo que um explique o outro”.77 Em Guematria exercita-se, por 

exemplo: 

 

1) O valor numérico que emerge a partir das 

letras que formam a palavra Ba Torah (a Torah) corresponde a 613, 

                                                 
76 Cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um valor ou número e uma certa energia, de 
modo que os estudiosos do livro sagrado ou Torah podem encontrar em sua escritura códigos 
de conduta e signos secretos. 
77 SENDER, Tova. Idem, p. 24. 
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que, por sua vez, corresponde à totalidade das Mitsvot (248 + 365); 

da mesma forma 6, 1, e 3 somam 10 como o pentateuco e 10 = 1 + 

0 = 1 que, ao final, corresponde ao primeiro dos mandamentos 

revelados a Moises: "Ama a Deus como a si mesmo”. Assim, 

cumprimos todos os demais.  

 

a) A palavra “vida”, ou “Naím” (40) N (10) IA (40) H, s 

UMA (90 = 9 + 0 = 9) e (9) equivale aos meses da gestação; 

 

b) Na palavra “primogênito” (R (200) K (20) B (2)), 

podemos observar que o valor de cada letra é composto por duas vezes a 

anterior (lendo-se em hebraico, ou seja, da direita para a esquerda); 

 

c) “Amigo” se traduz a partir de Jaber e “composição” 

como “Jibur”; as duas palavras se relacionam o que significa que não há amizade 

sem composição. 

 

A Cabala (e mais especificamente a 

Gematría), reconhece a possibilidade de infirmar a linguagem (em 

hebraico) como um código universal.  

 

Este intento é análogo ao empreendido, já no 

início do séc. XX, pelo Círculo de Viena (Ayer, Schlink, Wittgenstein) 

que criou a denominada “virada linguística” cuja análise no meio 

jurídico contemporâneo tomou singular importância ao mudar o eixo 

de discussões do Direito para além das duas posturas tradicionais 

antagônicas que opõem direito natural e direito positivo. 

 

Assim, de um lado, para os jusnaturalistas, o 

direito é o produto de uma série de princípios superiores em relação 
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ao Homem que são consagrados como atributo natural aos seres 

humanos pelo simples fato de ser “pessoa”. De outro lado, os 

positivistas explicam a produção do direito como simples 

desenvolvimento e resultado formal de uma série de requisitos que 

levarão a concretizar uma lei, considerando-se jurídico o que for 

consagrado como regra jurídica válida, validamente expedida, ainda 

que carente de princípios vetores.  

 

A virada linguística, ao contrário das duas 

anteriores posições,78 tem proposta diversa, levando o Direito para 

além do estudo isolado de sua produção para até a interação com as 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

Propõe-se, portanto, analisar o Direito como 

um dos efeitos imersos no fenômeno social, e que deve ser explicado 

por meio do discurso que se observa no jogo de fenômenos 

linguísticos (voz, texto) e extralinguísticos (sociologia, psicologia, 

cultura); considerando-se que estes últimos, agentes estranhos à 

produção imediata das normas jurídicas estatais (expedição e 

promulgação), influenciaram decisivamente na sua produção. 

 

Com a “virada linguística” começaram a ser 

estudadas as relações entre os atos linguísticos próprios do direito 

(leis e jurisprudência) e os atos extralinguísticos a partir dos quais as 

normas adquirem significado.  

 

                                                 
78 Sobre a virada linguística ver: LACLAU, Ernesto e MOUFFE, Chantall. Nuevas reflexiones 
sobre la revolución de nuestro tempo. Buenos Aires: Nueva Visión, 2000. 
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Os estudos que se desenvolvem a partir de 

teorias linguísticas e semióticas e que na modernidade encontram 

ecos em conhecimentos místicos anteriores como a Guematria e este 

tipo de gnose é um dos seus antecedentes. 

 

Aclarados os conceitos, de se prosseguir na 

análise da Cabalá como ferramenta interpretativa. 

 

3.3.2 Localização do movimento histórico cabalista 

 

As discussões teológicas abordadas no 

judaísmo se centravam na história da Criação (“Ma'assado Bereshit”) 

e nas visões que teve Ezequiel do trono de Deus (Mercaba79); através 

deles se laborava pela busca da “a graça de Deus em Seu Trono” e 

como acessar os 995 mundos para alcançá-Lo.80  

 

A partir disso, concebeu-se a ideia da 

existência de um único Deus que se manifesta de maneiras 

diferentes, em dois mundos diversos. Estas manifestações 

correspondem à ideia de um “Deus Criador” e um “Deus Redentor” o 

que, levaria, com o passar do tempo, à diferenciação entre “Deus 

Invisível” e “Deus Presente”. Tal forma de percepção do divino, 

influenciou a história judaica no que respeita à leitura interpretativa 

do texto, uma vez que o ato de transformar a conotação de Deus para 

imprimir-lhe a faculdade de se manifestar implícita (que seria 

estudada através da hermenêutica profunda) e explicitamente 

                                                 
79 Conhecido como meio de transporte “Mercaba”, pois foi com ele que Ez subiu ao céu. Aqui, é 
tratado como o nome que foi dado ao pensamento teológico do período. 
80 Avanço para eles, a fim de conhecer a "glória de Deus", era passar por estradas cada vez mais 
tortuosas e perigosas, com armadilhas incríveis. 
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(abordada pela hermenêutica superficial), desembocaria na distinção 

entre “Ser Ausente” e “Ser Presente”, ambos como manifestações da 

realidade.  

 

Neste ponto, a partir do desenvolvimento 

supra, reforçou-se a crença de que, por meio dos mecanismos de 

interpretação, tornar-se-ia possível acessar ambos os lados dessas 

realidades, investigando-se as causas da natureza. Houve, de tal 

modo, um novo impulso nos estudos hermenêuticos. 

 

O judaísmo baseava o objetivo a ser 

alcançado na recompensa pelas boas ações praticadas, gratificação 

esta que será conhecida pelo Homem no momento da realização da 

era messiânica ou apocalíptica. Surge o movimento cabalista que se 

encarregou de compilar e reelaborar a interpretação destes estudos.  

 

Com a Cabalá começou-se a se discutir sobre 

a possível divindade do Homem, que levaria implícita a possibilidade 

de acesso ao conhecimento Divino. Diante deste aspecto, a 

compreensão das manifestações Divinas por meio das quais fincou-

se o entendimento das distinções entre Deus Presente e Deus 

Ausente, Invisível e Misericordioso, partes de um mesmo Deus, 

trabalhando-se, por meio da cabala, a hermenêutica profunda.  

 

O estudo da Merkava, se ocupou de 

compreender, na Torah, a história da origem do cosmos, pois assim 

o fazendo seria possível entender as razões do por quê e para que 

da estadia do homem na Terra, podendo-se, nesta perspectiva, 

tomar uma posição sobre o como agir.  
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O ponto mais importante do movimento 

cabalístico se inicia aproximadamente em 1.200 no sul da França e 

da Espanha (ainda que não se tenha certeza quanto ao efetivo início), 

tendo seu apogeu no final do século XIII e começo do século XIV com 

o ensino místico do judaísmo que revolucionou os conceitos 

anteriormente desenvolvidos, focalizando sua atenção sobre um 

código cósmico no qual Deus é parte de tudo o que existe. 

 

As interpretações anteriores centravam as 

atenções dos fieis sobre o presente, negligenciando, de certo modo, 

a ideia da retribuição apocalíptica futura, transferindo para as 

atividades humanas o ato de "libertar a alma e desatar os nós que a 

amarram por meio do viver diário (...)".81  

 

Sobre a importância do estudo da causa na 

cabala, para se entender como – se se nos apartamos da 

hermenêutica tradicional (a qual geralmente se encontra relacionada 

com a leitura literal do texto) –, poderíamos extrair outros níveis de 

interpretação. 

 

Através deste tipo de interpretação, se 

pretenderá mostrar a importância, no processo de produção do texto, 

de se buscar “o porquê de sua razão ou causa”, evitando-se, assim, 

leituras disjuntivas de seu propósito originário, como pode ocorrer 

com a leitura tradicional que, não raras vezes, toma o efeito pela 

causa, desviando o propósito do Criador. 

                                                 
81 Referência feita por Scholem em As grandes tendências do Misticismo judaico, p. 153. 
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3.3.3 A abordagem cabalista sobre a causa 

 

Como expôs René Descartes, em 1637, no 

Discurso do Método,82 os sentidos nos enganam constantemente e, 

não raro, percebemos coisas que na realidade não existem. 

 

Propõe-se para chegar ao conhecimento total 

da experiência humana, a necessidade de reincorporação nas 

análises feitas no plano físico às perspectivas intuitivas do mundo 

metafísico, pois parece ser natural ao Homem a capacidade de 

captar elementos, mesmo aqueles que não podem ser 

imediatamente apreciados sensorialmente. 

 

Partindo-se, como faz a cabala, do conceito 

do universo como um todo, tem-se que todos os objetos apreensíveis 

fisicamente são simples manifestações metafísicas fracionadas que 

somente podem ser observadas em seu conjunto.83 Assim: 

 

Filósofos como Sêneca suscitaram a 

impossibilidade de se observar o mundo através de suas causas, 

tendo que se realizar a apreensão dos objetos pelos sujeitos apenas 

por meio dos sentidos. Todavia, a cabala revela que observar o 

mundo desta maneira leva à desintegração e perda de sentido do 

“objeto divino” aí inserido. 

 

                                                 
82 DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
83 MAIMONIDES menciona que, para se tornar um homem santo, seria necessário atender à 
divindade através da oração e estudo da Torah. 
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Ao se observar uma semente apenas pelo 

sentido da visão, o olhar é restrito e localizado, pois tem lugar “hic et 

nunc”, vale dizer, resulta uma análise meramente “atual”.84 No 

entanto, não é possível compreender que o sentido físico não nos 

permite conceber uma semente como um ente em processo de 

desenvolvimento, mas apenas como um objeto fixo no tempo e no 

espaço, resultando impossível ver nela a árvore da qual foi concebida 

e a árvore (ou mais ainda a floresta) que se tornará. 

 

A cabala, antes da ciência moderna, 

reconhece esta limitação da observação sensorial e busca, mediante 

a abstração, conceber aos objetos do universo (incluindo o Homem) 

como um processo histórico, ou seja, de vivência.  

 

Portanto, a melhor maneira de se apreender a 

realidade (os objetos desta, incluindo os textos e a linguagem da 

fala), será projetar sobre ele e/ou mostrá-lo como um processo de 

construção histórica. Esta é a base do método histórico crítico de 

interpretação apreendido, posteriormente, posteriormente por 

Spinoza. 

 

Pela Cabalá nota-se que a percepção 

equivocada das coisas é produzida pela observação do ambiente 

atual por seus efeitos, deixando-se de lado suas causas, o que 

resulta em uma relação sujeito-objeto puramente sensorial. Por isso, 

de se concentrar na análise da origem do universo para compreender 

                                                 
84 HEGEL. G. Fenomenologia do espírito. Parte I. Petrópolis: Vozes, 1992. 
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as causas (pois, no começo, tudo era UM, o universo era uma coisa, 

uma semente na qual estavam contidas todos os astros e estrelas).  

 

Gabriel Albiac cita Aristóteles da seguinte 

maneira: “Em certo sentido, a causa é aquilo que, a partir da qual, 

algo seja feito e que permanece imanente (...) num segundo sentido, 

é a forma e o modelo, isto é, a definição da essência e seus gêneros 

(...) Em um terceiro sentido, é aquilo do que vem o início da mudança 

e descanso (...) Por fim, é o fim (...) A causa final deve ser mais 

excelente de todos e, finalmente, para todos eles, e não faz apelo em 

nome próprio ou aparente”.85 

 

Como se pode observar, aí estão as quatro 

formas tradicionais que se tem trabalhado a causalidade: a 

causalidade material, a causalidade formal, a causalidade eficiente e 

a causalidade final. 

 

De se ver que a concepção da “causa” como 

“causa final” tem sido predominante no direito moderno, como 

comprovam as noções de razão, responsabilidade ou vontade, que 

se traduzem em linguagem jurídica na ideia de que os "fins" (intenção 

subjetiva) são o que movem o agente. 

 

Não obstante, na Cabalá, a heterodoxia que 

refere que Espinosa se afasta da ideia tradicional (aristotélica), que 

conduz à prioridade da “causa final”, buscando a “causa eficiente” 

que somente pode ser a própria causa como tal. 

                                                 
85 Conceito de physis de Aristóteles, autor citado por ALBIAC, Gabriel. La sinagoga vacia. 
Madrid: Tecnos, 2013. p. 305. 
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Como consequência dessa alteração de 

paradigma, no que tange ao Direito construído sobre o conceito 

anterior, é que os estatutos jurídicos não devem se ocupar tanto em 

encontrar os fins dos agentes e ordená-los (mente isolada), mas sim 

pesquisar sobre as estruturas que põem em movimento estes 

agentes, os modelam, deslocando-se a análise do "sujeito" para o 

"objeto" no sentido acima descrito. 

 

Em termos de hermenêutica, significa dizer 

que, ao aproximar-se dos textos, o intérprete não deve, neles, buscar 

o seu autor ou seus fins (seu foro interno ou vontade), mas as 

condições que tornam possível a produção daqueles atos linguísticos 

e não outros. Assim, ao estudar o texto desta forma, não se buscará 

o que o autor “quis dizer”, mas sim o que “lhe foi possível dizer”.86 

 

De se ter em foco que o efeito está na causa, 

que ambos são a mesma coisa, já que um é a manifestação do outro, 

observando-se, enfim, o “efeito na causa”, onde cada efeito põe em 

processo uma outra causa até que se chega ao que conhecemos 

como universo ou realidade. Há uma relação dialética, portanto, entre 

causa e efeito. 

 

Assim, ao contrário do que acontece com a 

maioria das propostas das escolas de interpretação que dão especial 

ênfase o teor literal do texto (efeito), a Cabala lida com a importância 

do fenômeno de produção (genesis, causa eficiente, fenômenos de 

                                                 
86 Vide: EAGLETON, Terry. Ideologia. Barcelona: Paidos,1997. 
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produção) no intento de elucidar a causa para evitar os dilemas 

criados pelo desvio que surge da leitura disjuntiva, ao se tomar o 

efeito (ou teor literal) pela causa. 

 

Esta forma de interpretação, baseada na 

busca da origem, em seguida, lança as bases para a argumentação 

fundada no método histórico-crítico, do qual participaram, em época 

um pouco posterior, autores como Spinoza, estudiosos que 

conheceram esta forma de leitura dos textos, graças à influência 

islâmica e judaica exercida na Espanha após as invasões dos 

mouros e dos persas, influência que se transmitiu para países como 

Holanda, após a expulsão dos judeus na Espanha pelas mãos da 

Rainha Isabel (1.492 d.C.). 

 

Para a abordagem cabalística, o estudo da 

causa encontra seu fundamento na tentativa de compreensão da 

origem (genesis) do cosmos. Como sabemos, a concepção de Deus 

para os gregos residia na existência do "primeiro motor" que dá 

origem ao mundo e, uma vez criado o universo, "primeiro motor" se 

torna um ente passivo que deixa de influenciar sua criação. 

 

A diferença da percepção grega para a 

construção judaico-cristã está no fato de que, não obstante Deus 

tenha criado todas as coisas, não se torna um ente passivo, mas se 

preocupa com sua obra e por isso manifesta Sua vontade por meio 

de certas regras e paradigmas que os Homens devem atender, 

ajudando, assim, o ciclo de criação.87 Esta criação responsável do 

                                                 
87 Sobre o primeiro movimento na tradição judaica: KUNG, Hans. O judaísmo passado, 
presente e futuro. Madrid: Editorial Trotta, 1991. 
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mundo se manifesta materialmente do ponto de vista normativo, 

através da Torah, o texto revelado que traz as orientações 

necessárias para a preservação do mundo, pois o homem foi criado 

para ser um parceiro na criação física e metafísica.  

 

Na Torah, a divindade se encarrega de 

entregar aos Homens a história de seu povo e, nela, a tradição 

judaica pode encontrar o passado, o presente e o futuro da história 

humana através dos tempos. 

 

No passado (gênese), o homem pode 

encontrar o porquê dos designíos Divinos e, em correspondência, 

terá um estatuto que regula a forma de comportamento necessária 

para contribuir com seu trabalho de criação. Este trabalho de 

construção é fundado sobre as bases de que cada ação tem como 

resultado um efeito sobre o cosmos "Se cada pequeno ato físico 

corresponde a uma sucessão da natureza superior cósmica e se o 

homem está ciente desta correspondência e da semelhança entre as 

forças ativas em vários níveis, em troca constante, interferindo uns 

sobre os outros, se da unificação dos mundos, de onde toda a 

Criação se harmoniza, em um importante passo em direção à 

restauração e restauração e ao retornar."88 

 

Assim, compreendendo a importância do agir, 

e imprimindo-se um valor superior a cada ação, de se entender que 

na Torah está “o por quê?” e o “para que?” do Homem na Terra, o 

ser humano deve estudar esta a origem (genesis), e 

                                                 
88 ALBIAC, Gabriel. Idem, p. 305. 
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consequentemente o caminho que deve ser tomado para sua 

realização que se manifesta, ao final, na era messiânica vindoura. 

 

Por fim, de se enfatizar que o Oriente assume 

sua legislação como sinônimo de liberdade da seguinte maneira: 

tendo sido criado o Homem (segundo a tradição judaica) com o poder 

de compartilhar no trabalho de elaboração e transformação dos 

objetos da natureza (incluindo o próprio ser humano), este trabalho é 

concebido como possibilidade de ação por meio da normatividade 

(Torah), que indica a forma de atuar (movimento).89 No Ocidente, ao 

contrário, a tradição caminha no sentido de que a lei assegura a 

liberdade, mas restringindo-a, na distinção entre liberdade natural e 

liberdade civil. 

 

Há distinção nos dois ethos o que permite 

concluir que a recepção diferenciada do elemento normativo conduz 

a internalizações distintas do direito. O Homem deixa de observar as 

regras de Estado (como cidadão), mas procura operar de acordo com 

as regras espirituais (como fiel), pois estas lhe estão “entronizadas”, 

de modo que as atende de forma mais natural.  

 
  

                                                 
89 Autores posteriores como Marx, Nietzsche e Freud trabalharam o mesmo conceito de ação 
(movimento) em suas teorias. 
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4. RESGATE DA HERMENÊUTICA MÍSTICA PROFUNDA: 

CONTRAPOSIÇÃO ENTRE ESPINOSA E SCHOLEM 

 

 

 

4.1 Crítica da leitura mística da Bíblia e do mundo: o judeu 

Espinosa 

 

Ao referir-se à formação do direito natural 

racional, Alf Ross menciona que esta corrente “tornou-se a filosofia 

prática fundamental de toda uma época, o pensamento dominante 

não apenas nos estudos jurídicos e na filosofia moral, como também 

na economia e na política. Despojou-se de seu traje teológico e 

adotou a roupagem da ciência pura, auxiliada pelo método 

matemático dedutivo que constituiu a grande descoberta da época”. 

Citou Espinosa como um de seus ícones desse pensamento no 

século XVII.90 

 

Todavia, Gabriel Albiac91 refere que Espinosa 

desenvolve suas ideias teólogo-políticas a partir da perspectiva da 

comunidade hispano-judaica. É membro de uma família judia que se 

mudou para a Holanda ao fugir da perseguição dos reis católicos. 

Houve, àquela época, uma fuga da comunidade judaica levando 

consigo as tradições da teologia racional, inclusive carregando as 

raízes da chamada "hermenêutica profunda", motivo pelo qual a 

familiaridade de Espinosa com esta temática não é mera 

coincidência. 

                                                 
90 Direito e justiça. São Paulo: Edipro. 2003. p. 287. 
91 ALBIAC, Gabriel. La sinagoga vacia. Madrid: Tecnos, 2013. p. 103. 
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No desenvolvimento desta tradição, Espinosa 

chama a atenção para o estudo da causa (eficiente) e vai encontrar 

neste estudo uma nova maneira de abordar o problema da 

interpretação. Esta nova perspectiva é a que em suas mãos e de 

seus seguidores, constituirá a base sobre a qual se assenta a atitude 

científica da modernidade. Esta pesquisa moderna como pesquisa 

científica, é o que faz a organização normativa da sociedade, o objeto 

inicial da era moderna de reconstruir os conceitos organizacionais e 

perceptivos dos corpos científicos. 

 

Como referido anteriormente, Espinosa está 

inserido no contexto da cultura judaica-holandesa, fruto da 

segregação religiosa impulsionada pela perseguição religiosa 

perpetrada pela Rainha Isabel (1492). 

 

Ao serem expulsos da Espanha, os judeus 

carregam sua cultura para o norte da Europa, estabelecendo-se em 

países como Holanda e Alemanha. Durante os próximos dois séculos 

à sua expulsão da Espanha, a comunidade judaica passa a desfrutar 

de plena liberdade religiosa nas cidades holandesas e alemãs. 

 

Dentro da própria comunidade, o judaísmo 

começa a estabelecer um regime receoso de qualquer influência que 

possa pôr em perigo a sua tradição, gerando uma atitude 

conservadora que derivará em intolerância religiosa, com um certo 

medo quanto às influências externas. 
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André Tosel,92 argumenta que regimes 

politicamente fortes, em regra, têm como consequência a 

preservação de uma suposta "elite" que se auto intitulará como 

portadora da “verdade” ou possuidora de um conhecimento 

privilegiado (aqui, a comunidade judaica holandesa assumirá esse 

conhecimento privilegiado, como detentora da expressão da vontade 

divina).  

 

Esta elite avocará para si o direito de ensinar 

ao vulgo sobre as relações com o plano divino. Essa posse exclusiva 

(e excludente) de um discurso privilegiado traz consequências sócio-

políticas importantes: a “elite” de professores que orientam o caminho 

das pessoas comuns passa a representar a autoridade que 

controlará disfarçadamente a maioria, imprimindo fiscalização e 

contenção da sociedade. 

 

Com a finalidade de manter sua posição 

privilegiada, esta “elite” inocula em seus alunos a ideia de ser o único 

agente capaz de compreender os caminhos da divindade, 

empregando narrativas e superstições que influenciam as pessoas 

comuns.  

 

Estes sistemas criam o ambiente adequado à 

manutenção da ignorância, fazendo com que cada pessoa se torne 

mais passiva, aguardando, em cada atitude ou posição assumida, a 

aprovação ou a benevolência dos que participam do poder. 

 

                                                 
92 TOSEL, André. “Superstition and Reading”. The New Spinoza. Minnesota: Universidade de 
Minnesota, 1998, p. 156. 
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Nestas situações se revela uma dimensão da 

repressão religiosa e aqueles que se questionam sobre os 

fundamentos da fé, a causa dos milagres, ou a razão da existência 

das coisas – sem recorrer à opinião das autoridades eclesiásticas –, 

terão suas opiniões descartadas ou distorcidas e, não raro, sofrerão 

ataques e chegando a serem acusados de heresia. 

 

Neste contexto é que se deve incitar o leitor a 

compreender o problema enfrentado por Espinosa: como analisar o 

discurso religioso (teologia-política) e evitar, ao mesmo tempo, a 

perseguição e a ignorância, frutos do conservadorismo das 

instituições? 

 

Como, então, trazer à baila, como fez 

Espinosa, ideias como as que estão contidas no Tractatus 

Theologico-Politicus?93 Qual é a posição deve assumir quem está 

interessado no estudo religioso apartado das diretrizes de autoridade 

religiosa convencional? Como se deve realizar a leitura dos discursos 

políticos e religiosos sem cair na armadilha preparada por este tipo 

de instituição? 

 

Espinosa faz uma leitura crítica da Torah. Em 

sua obra há uma proposta para aqueles que escrevem sob o regime 

de perseguição e superstição e que devem ter uma atitude especial, 

pois devem realizar uma análise lógica do discurso fundado na 

superstição, discurso este que tem por função apoiar a “elite” que se 

                                                 
93 ESPINOSA, Baruch von. Tratado teologico-politico. 2. ed. São Paulo: Martins, 2008. p. 323. 
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auto atribui a exclusividade da faculdade de compreensão dos 

discursos. 

 

Primeiramente, tais indivíduos deverão ser 

introduzidos na filosofia (embora não devam ser filósofos, porquanto, 

se assim fossem, seriam vítimas da mesma perseguição), a fim de 

acessar o conhecimento. 

 

Assim, essas pessoas realizarão uma 

transformação na estrutura preestabelecida, estudando e afastando-

se da fenda da superstição. Ao fazê-lo, deverão localizar-se de modo 

equidistante na discussão entre filósofos e não filósofos. 

 

O “manter-se à distância” tanto de uns como 

de outros, permitirá a quem atua não ser descoberto, evitando assim 

a ira da “elite” e o destino dado àqueles que abertamente a ela se 

opõem. Como exemplo deste tipo de “ativista”, pode-se citar Moisés, 

exemplo de legislador nas culturas judaico-cristã e mulçumana. 

 

Aqueles que ajam desta forma, devem 

aparecer em sociedade como filósofos inspirados pela ideia 

teológico-político, o que, em princípio, não desperta qualquer tipo de 

suspeita nas autoridades eclesiásticas e, desta forma, evitam ser 

acusados de transgredir a lei.  

 

Desde esta perspectiva, seu discurso estará 

obrigado a expressar-se permanentemente em dois tipos de 

linguagens: a primeira será iluminada de acordo com os 

ensinamentos fornecidos pela "elite" (em uma hermenêutica 
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superficial), o que lhe garantirá estar de acordo com o regime. Em 

uma segunda instância, devem desenvolver um tipo de linguagem 

anônima, clandestina e herética (hermenêutica profunda, radical), 

tendo muito cuidado para não introduzir novas palavras ou conceitos 

para não ser descoberto, ainda que criando novas conotações nas 

quais se desenvolverá seu verdadeiro objetivo de conhecimento. 

 

Tendo claro como se deve escrever nos 

regimes totalitários, compete analisar a proposta de se realizar a 

leitura do texto, e, mais especificamente, da Bíblia (ou seja, a Lei)94 

por meio de um sistema de interpretação que será chamado de 

método "histórico crítico", que será consequência e desenvolvimento 

destas ideias. 

 

Propõe-se um novo método de leitura das 

normas que parte da ideia árabe-judaica segundo a qual o significado 

do texto da Lei (Torah ou Alcorão) é incompreensível se interpretados 

de acordo com a seu sentido literal. "A Bíblia ensina coisas que não 

podem ser deduzidas a partir da luz natural [...] afirmações como 

Deus é fogo, a ser seguido literalmente, só podem levar à negação 

de sua verdade ao ser confrontadas com a simples lógica"95 ou 

simplesmente restariam ininteligíveis. Por isso, se propõe extrair do 

texto o significado do mesmo, mas não a sua obviedade natural. 

 

Seguir este procedimento envolve propor um 

desenvolvimento prático na forma de abordar o texto: de acordo com 

                                                 
94 Em tese, o método, além de compreender e analisar o relato bíblico de forma adequada, 
permite resolver qualquer tipo de interpretação. 
95 TOSEL, André. “Superstition and Reading”. The New Spinoza. Minnesota: Universidade de 
Minnesota, 1998, p. 156/157. 
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esta diretriz, o teor literal deve ter um significado que será restaurado, 

esclarecido e expressado.  

 

Para evitar qualquer preconcepção (parte 

fundamental do método utilizado), começa-se, em Espinosa, por 

negar o valor do texto da Lei (no caso, a Torah) como produto de 

inspiração Divina, argumentando que essa concepção, apenas 

obedeceria à esperança ou a superstição dos homens de possuir 

objetos de caráter divino que lhe deem segurança. 

 

De acordo com Espinosa, cada leitor tem a 

pretensão de ser o intérprete autêntico, e uma vez que cada um 

executa uma interpretação diferente, o resultado final será um 

choque entre interpretações que, em si, são “incomunicáveis”, pois 

cada uma delas pretende ser autêntica. 

 

O que acaba acontecendo é que, para 

comprovar a veracidade da leitura, cada uma dessas interpretações 

será percebida como “autêntica”, fornecendo evidências para se 

sustentarem. Tais evidências geralmente são acompanhadas de 

explicações que são trazidas de fora das condições históricas 

daquelas em que foi produzido o texto (ou seja, se explicam 

conotações antigas a partir de concepções modernas que não são 

as mesmas em virtude do tempo), prática que consequentemente 

leva a contradizer o próprio texto em que se busca apoiar. Por isso, 

para Espinosa, todas essas interpretações carecem de validade e 
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devem ser rejeitadas, resultando necessário interpretar os textos 

dentro de suas próprias condições históricas de produção.96 

 

No sistema de interpretação proposto, o 

hermeneuta deve enfatizar especialmente no ato de encontrar o 

significado das coisas que aparecem ininteligíveis para a leitura literal 

do texto.  

 

Esta interpretação, para evitar cair no círculo 

vicioso de “interpretação das interpretações”, deverá evitar qualquer 

tipo de prejuízo ou preconceito que se tenha em comparação com o 

mesmo (como a veracidade absoluta do corpo legal), razão pela qual 

deve realizar uma viagem até o momento no qual foi redigido o texto, 

buscando introduzir-se nas circunstâncias, crenças e mesmo nos 

“preconceitos de ontem”; vale dizer, se deve realizar uma viagem 

para a “história da escritura (...) entendendo o que disseram na época 

que isso foi dito, sem perguntar-se se o autor começou a explicar o 

conhecimento do que parece compreender (...) atingindo o limite em 

                                                 
96 Otto Brusiin, professor da Universidade de Helsink, escrevendo sobre o Direito, menciona que 
“Formas básicas do pensamento jurídico de épocas passadas podem, assim, ser erroneamente 
interpretadas a partir da nossa própria época. Inclusive as definições de direito, que nos 
proporciona o pensamento teórico em diferentes épocas da cultura, representam uma função de 
conjunto da situação social de então. Existe um fator que, neste ponto, induz facilmente a erro 
quem pesquisa: a linguagem. A linguagem jurídica de épocas pretéritas e usava, em grande 
parte, as mesmas palavras que ainda são utilizadas na atualidade. Para o pesquisador de nossos 
dias, aquelas palavras parecem referir-se a algo conhecido. Ainda que apareçam em correlação 
com uma época completamente estranha, atribui-lhes significações peculiares de sua própria 
época. Esta tentação resulta especialmente temível em palavras de forte conteúdo emocional. 
Por outro lado, inclusive aquelas palavras emocionais da linguagem jurídica são fecundas do 
ponto de vista da história da cultura, quando são estudadas com cautela crítica. Como num 
pequeno exercício preliminar, o pesquisador pode aprofundar-se nas qualidades emocionais da 
linguagem jurídica de sua própria época cultural. Estas qualidades, que são vividas como algo 
evidente para o jurista prático e que, de maneira permanente, acompanham o seu pensamento, 
o teórico as eleva à condição de problema. (...) Cabe comparar as qualidades emocionais da 
linguagem jurídica e as da linguagem leiga para, com isso, captar aspectos do que o pensamento 
jurídico tem de peculiar.” (O pensamento jurídico. Campinas: Edicamp, 2001. p. 220/221). 
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que este método consiste em entender melhor o autor melhor do que 

ele se compreende a si mesmo”.97 

 

Sob este sistema de interpretação, não se 

busca o verdadeiro significado do texto (pressupor a veracidade do 

texto cairíamos no elemento supersticioso que se pretende evitar); se 

busca ficar subordinado à restauração das circunstâncias históricas 

nas quais foi redigido e, a partir daí, sob a ótica de um estudo crítico, 

encontra-se o seu significado e causa de sua narrativa. 

 

Para fundamentar o suporte desta teoria, 

Espinosa exporá (e aqui novamente encontramos a relação com a 

hermenêutica profunda e mais especificamente com a Cabalá) que o 

método não é nada diferente daquele utilizado para alcançar a 

compreensão da natureza; por isso ao realizar a interpretação do 

texto, devemos distinguir dois momentos: 

 

A) Em primeiro lugar, se deve fazer uma viagem ao 

passado para investigar e compreender as circunstâncias sobre as quais se 

expressaram os diversos pensamentos para, em seguida, numa segunda fase;  

 

B) compreender a natureza das coisas no universo 

(efeitos) e fazer uma interpretação correta, que deve ser guiada pelo sistema 

utilizado para a compreensão do texto, da lei, a qual está de acordo com o 

método de interpretação natural.  

 

“E agora para expressar brevemente, sustento que o 

método de interpretação das Escritas não é diferente 

do método de interpretação da natureza e, de fato, 

                                                 
97 TOSEL, André. “Superstition and Reading”. The New Spinoza. Minnesota: Universidade de 
Minnesota, 1998. p. 158/159. 
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está de acordo com ela. O método de interpretação 

da natureza consiste essencialmente em compor um 

detalhado estudo da mesma, de onde, com o apoio a 

nossa abordagem, podemos deduzir as definições de 

coisas da natureza. Agora desta mesma maneira, a 

tarefa de interpretar as Escrituras exige que façamos 

um rastreamento nela e a partir daí extrair os 

princípios e bases reconstrutivos, extraindo por 

dedução lógica o significado que pretenderam os 

autores (G III/98)”.98 

 

O método de interpretação da natureza pode 

ser seguido graças aos fenômenos naturais que obedecem às leis 

constantes no universo, as quais não experimentam nenhuma 

mudança no espaço ou no tempo, as regras que devem ser dirigidas 

o cosmos de maneira intransferível; por ele “conclusão se impõe por 

si mesma, somente no âmbito de uma teoria geral da natureza pode 

encontrar-se um lugar para compreender todas as coisas (humanas 

e outras que elas contêm)”.99 

 

Agora: se Deus é a única causa e o 

fundamento de toda manifestação natural, temos que começar a 

conceber o mundo como produto Divino, no qual todo elemento na 

natureza pertence a Ele; assim, todas as coisas pertencem à causa 

ou seriam simplesmente sua manifestação, o que resulta perceber 

que é impossível a existência ou permanência de alguma substância 

                                                 
98 ESPINOSA, Baruch von. Tratado teologico-politico apud TOSEL, André. "Capítulo 
Superstition e Leitura". The New Spinoza. Minesotta, Universidade de Minesotta. 1998 
(Tradução). 
99 ALBIAC, Gabriel. La sinagoga vacia. Madrid: Tecnos, 2013. p. 126/127. 
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fora da Divindade (causa), o que dá origem a todas as coisas ou 

ações na natureza. 

 

A existência de Deus dá a base para qualquer 

tipo de manifestação natural (coisas ou ações) que são meros efeitos 

que contém a causa (Deus Criador), que assumirá o papel de 

primeiro motor.100 Para chegar a compreensão dessas 

manifestações, o Homem constantemente desenvolve novos 

conceitos e sobre estes, novas conotações, as quais somente têm a 

pretensão de explicar o meio ambiente. Estas explicações, em seu 

afã de dar suporte teórico, em muitos casos levam à criação de 

entidades artificiais, que são evidentes em invenções como o hábito 

de transmitir para as coisas da natureza (efeitos) a ideia da dualidade 

"Bom"-"mau". Explique-se: 

 

As ideias de “bondade” ou “maldade” não 

devem conter qualquer relação com a conotação Divina, já que, o 

“bom” ou o “mau” são meras invenções humanas criadas para 

explicar ou compreender uma percepção de manifestação natural.  

 

Para Espinosa, na natureza existem apenas 

“coisas” ou “ações” (efeitos), uma vez que o “bom” ou “mau” não 

significam nem uma coisa nem uma ação, portanto, são meras 

criações humanas.  

 

“Bondade” ou “maldade” são ilusões que 

somente poderiam expressar a sua existência em termos 

                                                 
100 Consultar: SCHOLEM, Gershom. Conceptos básicos del judaísmo. Editorial Trotta, SA. 
Madrid, Espanha, 1998. 
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comparativos da relação algo não tão “bom” a que se dá a conotação 

de “mau”; mesmo assim, contudo, este “mau” pode ser confrontado 

com algo “pior”, transformando-se, assim, o primeiro “mau” em algo 

"bom", do que se deduz que a mesma ação ou coisa pode ser boa e 

ruim ao mesmo tempo.101 

 

Para evitar a criação de conceitos como 

“bondade” ou “maldade” deve-se compreender como e por que essas 

manifestações chegaram a desfigurar-se em explicações inventivas, 

por assim dizer, e desde este ponto, destroem-se estas 

preconcepções, pois, de modo diverso, forçaria a “seguir o caminho 

de anexar o mundo pueril da superstição religiosa ou suas variantes 

seculares humanistas, não menos estúpidas”.102 

 

Sob esta abordagem não se recorre às 

especulações de caráter espiritual que apoiam o fundamento da 

verdade bíblica, pois do que se trata, é precisamente em não cair no 

caminho da especulação por meio da superstição. Portanto, 

Espinosa argumenta que, ao contrário do que compreendem 

comumente as pessoas de seu tempo, a Bíblia não tem a capacidade 

de explicar a natureza, e por oposição, será a natureza que é capaz 

de nos levar ao entendimento bíblico. 

 

Esta mudança de concepção impõe o 

abandono do mito de professar o “Livro” (Bíblia), no qual se pretende 

a busca do significado do texto em sua relação ontológica. 

 

                                                 
101 ESPINOSA, Baruch von. Ética. Madrid: Sarpe Editorial. Livro IV, 1984. 
102 ALBIAC, Gabriel. Idem, p. 126/127. 
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Para Espinosa o Livro dos Livros e/ou a Lei, 

deve ser tratado como efeitos da natureza, e desde aí, como qualquer 

texto, deve ser analisado de acordo com as crenças e as 

circunstâncias em que foi escrito para alcançar à compreensão do 

significado da meta proposta (causa) de quem redigiu a "escritura". 

 

4.2 Espinosa: racionalismo e Cabalá 

 

Aqui é importante referir que a identificação 

de Espinosa com o racionalismo, a partir da questão da hermenêutica 

profunda escondida por trás do método proposto no Tratado, pode 

ser contraposto por estudos que apontam sua relação com a Cabalá, 

a partir de Maimônides. 

 

Moshe Idel observa que alguns estudiosos 

apontam que a partir da guematria é possível observar a identidade, 

no pensamento de Espinosa, entre Deus e Natureza. Veja-se:  

 

“Vários estudiosos apontam a possível afinidade da 

frase bem conhecida de Spinoza Deus sive natura 

com certos textos judaicos. Alguns também indicam 

que as fontes místicas judaicas foram o manancial do 

pensamento de Spinoza, especificamente, a gematria 

Elohim [Deus] e Ha-Teva’ [Natureza]. Em contraste, 

S. Pines notou a possibilidade de que a formulação 

de Maimônides, incluindo uma implícita identidade 

entre atos naturais e divinos poderiam, pelo menos 

parcialmente, ter influenciado Spinoza. Estas 

propostas parecem ser, prima facie, exclusivas uma 

da outra. Além disso, parece improvável que o filósofo 

tenha combinado tipos diferentes de fontes. (...) 
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Minha principal preocupação será combinar as duas 

explicações acima mencionadas, mostrando como 

Maimônides foi entendido por seus seguidores 

cabalistas, para propor a primeira descrição 

detalhada da história da gematria. Elohim é igual a 

Ha-Teva'. 

No entanto, como existiam tantas fontes, incluindo 

algumas impressas e disponíveis para Spinoza 

quando formulou seus pontos de vista, é difícil 

identificar uma única fonte que pode ter sido a fonte 

do ditado de Spinoza. 

Como veremos, a equação de um certo nome divino 

e natureza já era um lugar comum, um fato que 

fortalece a possibilidade de influência judaica em 

geral, mas complica a tarefa do erudito tentando 

estabelecer a relação direta da influência de um texto 

específico sobre o filósofo. 

Deixe-me começar com as antigas fontes judaicas 

que contribuíram para a emergência da equação de 

Elohim e da natureza.103 

 

                                                 
103 “Several scholars have pointed out the possible affinity of the well-known phrase of Spinoza 
Deus sive natura with certain Jewish texts. Some have also indicated that Jewish mystical 
sources were the source of Spinoza's idea specifically the gematria Elohim [God] and Ha-Teva' 
[Nature]. In contrast, S. Pines noted the possibility that Maimonides' formulation, including an 
implicit identity of the natural and divine acts could, at least partially, have influenced Spinoza. 
These proposals seem to be, prima facie, exclusive of each other. Furthermore, it seems 
improbable that the philosopher had combined so utterly different types of sources. (…) My major 
concern will be to combine the two abovementioned explanations by showing how Maimonides 
was understood by his Kabbalistic followers, in order to propose the first detailed description of 
the history of the gematria. Elohim equals Ha-Teva'. However, since so many sources existed, 
including some in print and available to Spinoza when he formulated his views, it is difficult to 
pinpoint one particular source alone which may have been the source of Spinoza's dictum. As we 
shall see, the equation of a certain divine name and nature was already a commonplace, a fact 
that strengthens the possibility of Jewish influence in general, but complicates the task of a 
scholar trying to establish the direct influence of one specific text on the philosopher. Let me start 
with the ancient Jewish sources that contributed to the emergence of the equation of Elohim and 
nature.” (Tradução livre). (IDEL, Moshe. “Deus sive Natura – The Metamorphosis of a Dictum 
from Maimonides to Spinoza”. In: COHEN R.S., Levine H. (eds) Maimonides and the 
Sciences. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol 211. Springer, Dordrecht. p. 87). 
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Para concluir, de se perceber que, nascido 

judeu, Espinosa foi introduzido à filosofia árabe-judaico em uma 

cidade que para isso então, experimentou a transição de um novo 

cristianismo inspirado por Calvino. 

 

Este clima de reforma influenciou fortemente 

Espinosa, que conheceu estudos de linhagem semita – Maimônides, 

Crescas ou Alphakar – e textos da escolástica cristã – Thomas de 

Aquino, Calvino ou Boetius. Mas, ao contrário do que propõe, para 

aqueles que realizaram hermenêutica profunda ele mesmo não 

enganou a "elite" que o confrontou e passou a viver como cristão 

convertido até ser excomungado por seu trabalho sobre a diáspora 

judaica, suportando toda segregação e humilhação que isto 

implicava. 

 

4.3 A revitalização do misticismo judaico a partir de Ghersom 

Scholem 

 

No advento do séc. XX, Gershom Scholem 

criou, na Universidade Hebraica de Jerusalém, uma cadeira que 

versava sobre mística cabalística, momento em que observou a 

questão de modo distinto dos paradigmas da ciência moderna. Ao 

trabalhar a mística judaica em ambiente acadêmico, promoveu na 

historiografia do novo século uma revolução, pois relevou, em sua 

investigação acerca de aspectos não-racionais do movimento 

estudado. Se rebelou contra a chamada “ciência do judaísmo” e o 

modo como alguns historiadores judeus aderiam à sociedade alemã, 

no processo de assimilação que já persistia a alguns séculos.  
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Percebeu que a historiografia religiosa 

judaica, desde o século XIX, procurava moldar o pensamento 

religioso e reflexivo dos hebreus à conformação acadêmica e social 

da Alemanha, incorporando na tentativa de incorporar 

intelectualmente o modo de vida da burguesia alemã, engessando-

se o judaísmo originariamente dinâmico. Com vistas a isso, Scholem 

apresenta forte resistência à mencionada escola da “ciência do 

judaísmo” e aos postulados tradicionais de estudo da história, com 

seus traços marcantes própria modernidade e sua tendência à 

racionalização exacerbada. Sobre este ponto, David Biale afirma: 

 

“(...) preocupados em ingressar no ‘salão’ intelectual 

da Europa do século XIX, e conscientes de que suas 

portas só se lhes abririam sob princípios racionalistas, 

os intelectuais judeus enfatizavam os princípios 

racionalistas do judaísmo e evitavam 

escrupulosamente mencionar o que se passava no 

porão. O irracionalismo e misticismo eram varridos 

para debaixo do tapete, como também as tendências 

revolucionárias ou apocalípticas no messianismo 

judaico. A história social era inteiramente ignorada no 

anseio de retratar o judaísmo como uma religião 

intelectual. A Ciência do Judaísmo escreveu uma 

Geistgeschichte, uma ‘história do espírito’ na qual o 

Geist, espírito, era predominantemente racional”.104 

 

                                                 
104 BIALE, David. Cabala e contra-história: Gershom Scholem. São Paulo: Perspectiva, 2004, 
p. XV. 
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Os historiadores judeus do século XIX 

passaram às fileiras da militância iluminista que trabalhou 

francamente remover do judaísmo as inspirações irracionais (o que 

incluía a mística). Contra isto, Scholem se contrapõe, tentando 

superar arquétipos da ciência e de outras áreas do conhecimento, 

como a política, que eram voltados para princípios de ordem 

burguesa.  

Rebate uma visão sobre a história como 

ciência ideológica que combinava ideias nacionalistas alemãs e 

burguesas. A partir deste diagnóstico metodológico expõe a 

historiografia alemã forma de favorecimento da ordem hegemônica 

para a manutenção do status quo. Os historiadores judaicos 

estavam condenados a reproduzir e assimilar as imagens 

arquetípicas do pensamento majoritário alemão, posição que se 

consolidou nos séculos XIX e XX.105 

 

A historiografia judaica, a partir dele, ganha 

contextos anarquistas, pois abrindo mão dos marcos da ordem 

hegemônica, vislumbra que a história deve se alimentar de 

elementos irracionais da humanidade. Assim, o misticismo, antes 

abandonado, passa a ser elemento essencial na batalha contra o 

assimilacionismo. 

 

Para Scholem, a história deve orientar-se a 

partir de si, de dentro, portanto. Em outros termos: deve considerar e 

                                                 
105 SCHOLEM, G. As grandes correntes da mística judaica. São Paulo: Perspectiva, p. 4. 
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partir da dinâmica oculta (fala especificamente das religiões), 

contemplando suas contradições e sua existência dialética. 

 

Mas adverte para não cair em mera visão de 

negação própria das correntes niilistas que acabam por se 

contradizer. A história não deve ser uma rejeição dos eventos e das 

narrativas passadas, mas deve configurar uma apropriação dialética 

do passado com finalidade de compreensão do movimento da vida 

humana, modificando-se o estado de coisas com vistas ao futuro. 

Sua história “contra-história” (voltada para a análise do judaísmo) 

reconhece uma necessidade de redução afirmativa do passado, mas 

relacionada a constantes revisões críticas: 

 

“A contra-história é um tipo de historiografia 

revisionista, mas, enquanto o revisionista propõe uma 

nova teoria ou descobre novos fatos, o contra-

historiador transvalora velhos fatos. Ele não nega que 

a interpretação histórica de seus predecessores seja 

correta, como fazem os revisionistas, mas, enquanto 

o revisionista propõe uma nova teoria ou descobre 

fatos novos, o contra-historiador transvalora velhos 

fatos. Ele não nega que a interpretação histórica de 

seus predecessores seja correta, como fazem os 

revisionistas, mas rejeita que seja completa; ele 

afirma a existência de uma história “dominante” ou 

“oficial”, mas crê que a força vital reside numa 

tradição secreta. Para Scholem, a Cabala, uma 

tradição recalcada e esotérica, constitui a chave da 

contínua vitalidade do judaísmo. 
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Enquanto o século XIX via o misticismo e o mito como 

obstáculos na estrada do progresso da história 

judaica, aos olhos de Scholem eles constituem as 

forças que o movem.”106 

 

Esta reorientação metodológica se baseia no 

postulado de que é necessário criar habilidades cognitivas em 

relação ao objeto que será analisado na reflexão historiadora. Caso 

não existam essas habilidades, a compreensão está fadada ao erro, 

principalmente quando o objeto se distancia da consciência 

contemporânea, ou seja, quotidiana do pesquisador. Em outros 

termos, como já salientado, não se pode observar objetos da 

Antiguidade sob a ótica da Modernidade, sob pena de se cometer 

graves equívocos. 

 

Assim não basta aos historiadores seja no 

âmbito da religião, seja no do Direito – no caso de Scholem, da 

história do judaísmo – o recurso técnico da filologia. Necessário 

também que o especialista se aprimore no domínio dos objetos que 

terá à sua disposição. 

 

Scholem não pretende fazer da própria 

história uma religião, uma mística. Ele é historiador e não um teólogo. 

Mas um historiador que busca resgatar a tradição mística dentro do 

judaísmo, tradição que apresentava um caráter secundário em 

                                                 
106 BIALE, David. Cabala e contra-história: Gershom Scholem, p. XX. 
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relação ao racionalismo da Ciência do Judaísmo e da sociologia 

alemã. 

 

Resgata as correntes místicas, heréticas, 

escatológicas e anárquicas da história do judaísmo, em uma análise 

messiânica e apocalíptica.  

 

É desta maneira que Scholem se aproxima do 

conteúdo das tradições místicas e torna compreensíveis as 

revelações dos elementos ocultos em razão dos quais é possível 

compreender o processo histórico de formação das religiões sem 

excluir suas contradições simbólicas.107 

 

Ao Direito também é possível aplicar tal 

metodologia. O processo dialético que dá origem à norma jurídica, 

normalmente é negligenciado ao se observar a formação das regras 

e institutos. Mesmo aqueles que procuram levar a efeito uma 

“interpretação histórica do direito” esquecem o conteúdo “irracional” 

que ajudou na composição final da norma. Que, muitas vezes, é 

abandonado não por efetivamente configurar irracionalidade, mas 

por contradizer as opiniões e interesses dominantes.  

 

Esta é uma característica própria da 

modernidade e sua visão racionalista da vida que não é capaz de 

                                                 
107 “A Torah camuflada: conferência comemorativa do 80.º aniversário de Gershom Scholem”. In: 
HABERMAS, Jürgen. Sociologia. São Paulo: Ática, 1980, p. 123. 
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responder pela totalidade do fenômeno do Direito, como mencionado 

em capítulo anterior. 

 

Ao contrário da maioria dos pensadores 

germânicos do séc. XIX, para quem a história representava a 

evolução natural de uma determinada cultura, sobressaindo-se em 

relação às demais, para Scholem, são possíveis três situações: “i) 

ela pode ser continuamente retomada; ii) pode transformar-se num 

progresso da metamorfose e adquirir uma nova roupagem; e iii) estar 

exposta a uma ruptura vinculada à rejeição da própria tradição”.108  

 

Scholem enxerga em seu tempo um período 

de rupturas, renúncias e negações que surgem de aspirações 

silenciosas de reconstrução ou reinserção do sentido, de uma arqué 

originária, mas na qual sobrevivem fragmentos do passado. 

 

A tradição, para o judaísmo, significa o poder 

de sustentação, segundo Scholem, 

  

“o judaísmo representa uma forma clássica de uma 

sociedade religiosa baseada na Tradição de uma 

maneira especialmente acentuada, em que a tradição 

era o poder de sustentação das forças vitais que aqui 

encontram sua expressão”.109  

 

                                                 
108 O nome de Deus, a teoria da linguagem e outros estudos da cabala mística: judaica II. 
São Paulo: Perspectiva, 1999, p. 129. 
109 SCHOLEM, Idem, p. 130. 
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Em particular no judaísmo, a tradição é 

associada aos conceitos de criação permanente e revelação, 

agregados pelo Talmud como ponto fundamental durante séculos. O 

assentamento dogmático sedimentou a percepção da Torah, escrita 

e oral, como palavra de Deus e cristalizou sua aplicabilidade no 

cotidiano.  

 

Assim, tradição e revelação se aliam no 

decorrer do tempo, afastando a influência externa da religião 

amalgamada. A identidade é preservada. Há uma sucessão dinâmica 

entre ambos, um carregando em seu cerne, à moda de Hegel, o 

gérmen da vida e a “memória” de seu antecessor morto e, assim, 

abre-se o caminho para o futuro. 

 

No judaísmo a tradição tenta manter a 

atualidade da Torah oral e da Torah escrita, como expressões unidas 

da vontade divina: antes de engessar a sociedade ela agrega e 

sacraliza a convivência, dá-lhe sentido. 

 

Todavia, no transcurso dos séculos, na 

história do judaísmo é possível encontrar aberturas alternativas no 

caminho para a redenção (como a visão messiânica) o que gera 

conflitos com a tradição apoiada perfilhamento entre passado e 

presente. 

 

O messianismo abre espaços dialogais com a 

tradição da revelação disposta na Torah. Mas não há conflitos no 



 

138 
 

judaísmo entre messianismo e tradição, pois a concepção 

messiânica, ainda não se confirmou concretamente:110 a intuição 

criou uma teia que une o messianismo e à tradição religiosa.  

 

A Torah penetra no universo messiânico pelos 

livros antigos e suas profetizações, de modo transcendental, 

produzindo imagens que revigoram os ideais do passado e de 

aspirações a um futuro renovado. Tais imagens não são tecidas 

objetivamente, mas na esfera da esperança. Seguindo impulsos na 

busca pela redenção, pela libertação de amarras, a mística passa a 

reivindicar acesso imediato e intuitivo ao divino.  

 

As possibilidades irracionais remetem a uma 

abertura de possibilidades tal qual a imagem de criação do mundo e 

na cosmogonia, a ideia do banimento determinado por Deus significa 

a tomada de duas questões existenciais humanas: a liberdade e a 

responsabilidade; o exílio a que todos nos submetemos é também 

possibilidade de resgate e salvação. A partir daí, novas formas de 

salvação criam novas imagens. 

 

A mística surge lado a lado com o niilismo, 

mas motivada pelo desejo de superação radical, um momento de 

choque voltado à salvação do real conteúdo emancipador, redentor: 

“Deus aparecerá como não-Deus. Todas as coisas divinas e 

                                                 
110 SCHOLEM, Idem. p. 133. 
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simbólicas podem igualmente aparecer sob a forma do misticismo 

ateu”.111 

 

O espaço redentor da humanidade busca seu 

sentido ainda que a racionalidade procure esquecê-lo. O homem é 

um ser místico e o Direito com suas representações simbólicas 

recebe esta carga. Não pode ser ela negligenciada. 

 

Gershom Scholem, ao mencionar a posição 

da linguagem em relação ao misticismo, se contrapõe à difundida 

ideia de que a vivência mística estava marcada pelo silêncio. 

Entretanto, o ceticismo linguístico é reorganizado a partir do 

entendimento da revelação, da linguagem e da própria divindade e 

Deus na ritualística cabalista. 

 

Segundo infere, tradição e revelação 

apresentam suas dinâmicas por ação da linguagem que é derivada 

diretamente Deus; a tensão criada entre linguagem e experiência dos 

mistérios de Deus, estava inserida nas polêmicas que cercavam 

Martin Buber e Scholem, pois ambos faziam leituras críticas da Bíblia. 

 

Para Buber as exclamações poéticas 

representavam uma luta perdida do místico para exprimir o 

inexprimível, mas quanto a esta tese, Scholem observa que: 

                                                 
111 SCHOLEM, apud Habermas, O nome de Deus, a teoria da linguagem e outros estudos 
da cabala mística: judaica II. São Paulo: Perspectiva, 1999. p. 130. 
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“a mais notável e bem-sucedida formulação de um 

conceito infundado de religião, que só pode ser 

estabelecido ou confirmado captando-se o fato 

central da religião, isto é, a revelação, como uma 

Erlebnis (experiência) amorfa, extática que só (tem 

sentido), se o tem em geral, no plano da interioridade, 

enquanto suas emoções externas permanecem 

inteiramente vagas. [A revelação deve ser entendida] 

como um fenômeno auditivo, que sempre pareceu 

tanto à filosofia da religião quanto a teóricos da 

linguagem, bem como aos místicos, [inclusive] aos 

cabalistas, como exatamente definível, exakt 

bestimmbar”.112 

 

Scholem entende que a impossibilidade de 

traduzir, compreender e entender textos religiosos não pode ser 

atribuída à incompetência da linguagem ou daquele que escreve, 

mas por incapacidade de decifração de textos como estes.  

 

Tendo em comum as teses cabalistas, 

Scholem entende que as revelações eram experiências ouvidas, 

auditivas que podiam ser expressas em linguagem. Por 

consequência, a tese de que as compreensões e entendimentos do 

texto religioso eram possíveis porque as escritas das audições 

reveladas não eram escritas arbitrárias, mas oriundas de textos 

escritos que eram compostos por um vocabulário técnico.  

 

                                                 
112 BIALE, David. Cabala e contra-história: Gershom Scholem. p. 143. 
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Assim, necessário aprimorar os recursos de 

compreensão e entendimento para que o exercício da decodificação 

e da leitura públicas sejam apropriados. 

 

Toda tese universalista recai nas mazelas dos 

constantes e infinitos atos de testar. Diferentemente de Buber, 

Scholem delimita suas expectativas de compreensão do papel da 

linguagem ao campo da mística judaica, delimitando o campo de 

atuação à experiência religiosa. 

 

Os obstáculos da linguagem no exercício da 

mística não são tratados de forma simples por Scholem. A 

compreensão de uma relação imediata entre linguagem e mistério, é 

justificável nas tradições cabalística e bíblico-judaica, pois ambas 

carregam a ideia de que a linguagem, em sua forma mais pura (no 

idioma hebraico), reflete o princípio criador do mundo, pois elas são 

instrumentos derivados do nome de Deus (equivalentes à sua 

essência) e são o veículo pelo qual Deus tudo criou. Assim, para 

cabalistas do século XII, criação e revelação são idênticos, pois 

ambas são auto-representações da própria essência de Deus. 

 

Palavras e coisas derivam do nome Deus. Por 

ser fonte das coisas e princípio determinador de seus sentidos, o 

nome dEle é “meta-significativo”, nEle convergindo a totalidade 

ôntica e ontológica, não de forma imediata, mas mediada nas mais 

diversas contradições do processo criativo da linguagem e da 
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natureza. Assim, a dialética aparece como emanadora de sentido de 

todas as coisas. 

 

Diante disso, Deus se expressa no todo 

significativo e na totalidade da natureza de forma plural e, portanto, 

equívoca. A conclusão que se chega: a linguagem humana tem 

origem divina e, por conta disso, é capaz de simbolizar.  

 

É por símbolos que a humanidade fala, 

verbaliza, constrói a percepção de Deus e a religião não deve ser 

feita de alegorias, de convenções arbitrárias, mas de símbolos que 

têm poder de evocar uma compreensão intuitiva do sagrado.  

 

Os símbolos místicos podem [no sentido de 

ter Poder para tanto] expressar algo que está além da comunicação 

convencional primária, exprimem algo cuja presença está voltada 

para o interior e para o exterior do ser humano. O símbolo, portanto, 

não tem significação e não comunica imediatamente algo, mas tem 

o poder de transmitir algo que está além da expressão. 

 

Na visão cabalística, os símbolos não são 

arbitrários ou subjetivos, mas possuem uma conexão essencial com 

aquilo que simbolizam; são, portanto, “resíduos” dos nomes divinos 

inseridos na linguagem humana. Os cabalistas acreditam que os 

símbolos são a ponte entre a linguagem humana e divina.113 

                                                 
113 BIALE, Idem, p. 47. 
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Assim, a força dos símbolos linguístico-

religiosos somente subsiste quando a linguagem não é 

compreendida como mecanismo convencional exclusivo do 

entendimento humano. Ao contrário de Scholem, o ceticismo de 

Buber, por exemplo, pode ser entendido como sentimento aberto ao 

inefável, mas que o persegue por meios secularizados, portanto, 

racionalizados conforme a percepção novecentista da criatura 

humana. 

 

Converter, para Scholem, a linguagem em um 

conjunto de códigos culturalmente ou intelectualmente convencionais 

destituiu o poder dos símbolos que antes representavam pontes 

entre o humano e o divino. Assim, a dimensão simbólico-religiosa 

deve ser entendida, nos jogos linguísticos da religião, como portais 

de ligação ao outro. Os símbolos, portanto, não são redes de 

significação, mas de apresentação; não substituem algo, são algo. 

 

Antes mesmo do advento da modernidade 

(com a separação entre o trabalho dos juristas e dos sacerdotes), 

parte do conteúdo interno que acompanhava o fenômeno jurídico é 

esquecido. Leituras históricas e contra-históricas são deixadas de 

lado por uma realidade automatizada e voltada para a tecnológica. 

Esta parte esquecida prejudica a leitura integral e holística do Direito, 

comprometendo o conhecimento de seu sentido mais profundo. 
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A recuperação deste ponto é essencial para a 

retomada do Direito como instância imprescindível da sociedade 

humana. 
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5. A FIGURA MÍSTICA DO GOLEM E O DIREITO ESTATAL 

 

 

 

Diverge a tradição sobre a origem e o 

conteúdo do mito do golem. Para uma dada corrente, tal figura surge 

a partir da mística judaica do séc. XIII e quem teria criado o 

homúnculo forjado do barro teria sido o Rabbi Elijah Ba'al Shem de 

Chelm, moldando-o e escrevendo em sua fronte o nome sagrado 

“Shemhamforash”, nome secreto de Deus. 

 

Foi conferido, então, ao golem o “poder da 

vida”, mas não o “poder da palavra”. Quando atingiu tamanho e força 

sobrenaturais, seu mestre, temendo suas potencialidades 

destrutivas, apagou o nome sagrado de sua testa e ele 

imediatamente se transformou em pó. 

 

Na versão de Isaac Bashevis Singer,114 por 

sua vez, o golem passa a viver junto à comunidade, ou seja, chega a 

formar algumas relações intersubjetivas, expressando algumas 

necessidades e sentimentos tipicamente humanos como fome, raiva, 

amor, paixão erótica e até a balbuciar algumas frases. Porém, nele 

tudo é desmedido: foge à métrica da ação que deve pautar a vivência 

humana, exagera mesmo que inconscientemente. 

 

Há versões em que não foi o nome de Deus, 

mas a palavra “emet” – “verdade” – que foi escrita na testa do gigante 

                                                 
114 BASHEVIS SINGER, Isaac. O golem. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
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e sua destruição ocorreu quando apagada a primeira letra, alef, 

restou a palavra “met” que significa “morto”.115 

 

Scholem, descreve o mito do Golem de Praga 

da seguinte forma: 

 

“Era uma vez um grande rabi em Praga. Chamava-se 

Rabi Judá Loew bem Bezalei e é conhecido na 

tradição judaica como o Maharal de Praga. Ele 

faleceu em 1612. Famoso erudito e místico, a tradição 

popular judaica atribui-lhe a criação do Golem – 

criatura produzida, em forma humana, pelo poder 

mágico do homem. O Golem de Rabi Loew era feito 

de argila, mas graças ao poder de concentração da 

mente do Rabi, a ele dirigida, ganhara um tipo de vida. 

Este grande poder humano não passa de um grande 

reflexo do próprio poder criador de Deus e, por essa 

razão, após ter passado por todos os procedimentos 

necessários para construir seu Golem, o rabi, no final, 

colocou em sua boca um pedaço de papel escrito com 

o nome místico e inefável de Deus. Enquanto este 

selo permanecesse em sua boca, o Golem 

continuaria vivo – se se pode chamar este estado de 

vida. Pois o Golem poderia trabalhar e cumprir ordens 

de seu mestre e realizar todo tipo de tarefas para ele, 

ajudando a ele e aos judeus em Praga, de várias 

                                                 
115 Scholem descreve: “Segundo um dos primeiros textos que temos sobre o Golem, o profeta 
Jeremias ocupava-se sozinho do Livro da Criação, quando surgiu uma voz divina dizendo: 
‘Arranje um companheiro’. Jeremias, obedecendo, escolheu seu filho Sira e, juntos, estudaram 
o livro por três anos. Em seguida passaram a combinar o alfabeto segundo aos princípios 
cabalísticos de combinação, agrupamento e formação de palavras, resultando na criação de um 
homem, em cuja testa apareciam as letras YHWV Elohim Emet, significando: ‘Deus, o Senhor 
da Verdade’. Mas este Golem recém-criado tinha uma faca na mão, com a qual apagou a letra 
alef da palavra emet (‘verdade’); ali permaneceu a palavra met (‘morto’). Então Jeremias rasgou 
suas roupas (por causa da blasfêmia, ‘Deus está morto’, agora implícita na inscrição) (...).” (O 
golem, Benjamim, Buber e outros justos. Judaica I. São Paulo: Perspectiva, 1994. p. 93). 
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maneiras. Mas a pobre criatura não podia falar. Podia 

responder a ordens e cumpri-las, mas isto era 

tudo.”116 

 

De todo modo, o ponto central deste mito é o 

ato da criação por parte do ser humano, o ato de dar origem a um 

“ser” a partir da terra, dar vida à matéria, depois, desafiar e copiar 

Deus (Criador). A lenda seria composta117 por dois elementos: um 

folclórico e outro teológico.  

 

No que tange ao elemento folclórico, conta-se 

que Rabbi Low (em Praga, no séc. XVI) criou um “servo” a partir do 

barro e que o animou por meio de fórmulas mágicas quem continham 

o nome de Deus. Mais tarde, porém, foi obrigado a destruí-lo, pois 

havia fugido de seu controle. 

 

Apesar da sabedoria do Rabbi, a criação do 

golem foi um ato problemático cuja ambivalência se manifesta na 

própria natureza do criado: de um lado trata-se de um corpo dotado 

de energia natural, mas, de outro, é mudo e não tem alma118 e, 

portanto, não pode ser considerado ser humano: é insensível, mas 

obediente; um ser sem passado ou futuro, sem duração e memória. 

Sem História, portanto. Assim, apesar de criado tal qual Adão, a partir 

da terra, não possui sentimentos ou capacidade intelectual 

(inteligência material e divina); ampara-se na pessoa de seu criador 

                                                 
116 Idem, p. 89/90. 
117 HILDENBROCK, Aglaja. Das Andere Ich, Künstlicher Mensch und Doppelgänger in der 
deutsch-und englischen Literatur. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 1986. 
118 Isaac Bashevis Singer explica que o golem não tem alma, apenas nefesch, espécie de espírito 
dado aos animais superiores. “Nefesch: alma, vida, espírito, mente, ego alento. Em conjunto com 
ruach e neschamá, um dos três principais aspectos da alma humana. No Zohar [Livro do 
esplendor] corresponde ao elemento vital ou animal, enquanto os outros dois dizem respeito ao 
vegetal e intelectual respectivamente na sequência do inferior para o superior” (Idem, p. 46; 75). 



 

148 
 

em "sua potência espiritual", o que leva a crer que não passa de um 

"duplo" de seu mestre. 

 

Já quanto ao elemento teológico: ao arquétipo 

“Adão”, a vida e a palavra são concedidas pelo “sopro divino”. 

Moldado a partir da melhor porção de barro do Monte Sião, centro do 

Mundo, é entendido como a reunião de todos os elementos naturais, 

a partir dos quais é feito.119 Antes do sopro de Deus significa tão 

somente “corpo informe, embrião”.120 

 

Scholem cita uma passagem do Talmud na 

qual são descritas as doze primeiras horas de Adão:  

 

"Durante a primeira hora reuniu-se a terra; na 

segunda, esta foi amassada e tornou-se ‘Golem’ – 

uma massa ainda informe; na terceira hora 

moldaram-lhe os membros e na quarta deram-lhe 

uma alma; na quinta hora já se mantinha de pé e na 

sexta nomeou todos os seres vivos da terra".121 

 

Assim, tal qual o golem, Adão se encontrava 

em estado bruto: não possuía alma e não falava. Os estudiosos 

divergem sobre o relato.  

 

Scholem menciona, em duas de suas obras 

(A cabala e seu simbolismo e A cabala e a mística judaica), duas 

situações distintas: na primeira diz que em um Midrash dos séculos 

                                                 
119 SCHOLEM. A cabala e seu simbolismo. p.110. 
120 SINGER, Isaac Bashevis. Idem, p. 73. 
121 SCHOLEM. A cabala e seu simbolismo, ibidem. 
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II e III, Adão é descrito como "um Golem de tamanho e força 

cósmicos a quem Deus terá mostrado as gerações futuras, quando 

ainda se encontrava ‘sem vida’ e não falava";122 depois, na segunda, 

refere que o início da “doutrina da transfiguração das almas”, em 

moda entre os cabalistas de meados do séc. XVI, foi a partir de um 

Midrash que narra que Adão ainda sem vida, viu, pois Deus lhe 

mostrou, os justos que nasceriam a partir de sua semente. Todos 

[de]pendiam de seu corpo, uns pendurados na sua cabeça e outros 

em seus cabelos, no seu pescoço, boca e nos seus braços.123 

 

Os cabalistas interpretaram estes aspectos 

como se todas as almas humanas se encontrassem em Adão. Ele 

formaria, então, antes de sua queda, “um corpo místico”, um “ser 

cósmico” no qual se organizava “a substância anímica de todos os 

níveis de realidade, do mais elevado ao mais baixo”. Assim, Adão 

seria a verdadeira Alma criada por Deus, reflexo da Verdade 

espiritual. É o arquétipo do Homem criado por Deus. 

 

Pelo Midrash acima, parece perdurar uma 

questão em aberto: como Adão nomeou as coisas em uma fase em 

que não tinha alma nem o poder da palavra, o que, para os 

cabalistas, significa que ainda não era dotado de razão, pois a 

Palavra configura a faculdade mais elevada do "ser"? Esta citação 

pode, ainda, levar à conclusão de que foi nas primeiras horas de vida 

de Adão que ocorreu todo o fenômeno da Criação. 

 

                                                 
122 A cabala e seu simbolismo. p. 182. 
123 SCHOLEM, G. A cabala e a mística judaica. 1990. p. 207. 
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O Verbo (“No princípio era o Verbo...”) surge 

em primeiro lugar e antes de tudo; é atributo divino, sopro da criação 

que se identifica com a Palavra. É a manifestação do princípio visível 

e espiritual que é Deus, fonte da qual tudo emana; que, no princípio, 

se confunde com o próprio nome divino, de modo que entre “nome” 

e “coisa” não existe distinção.  

 

“Alef” é o sopro que permite a transfiguração 

do “nada” caótico para o “cosmos”. Quando Deus diz “faça-se!”, 

inicia-se o processo da [Cri]ação, a modificação da "matéria informe" 

para o mundo das formas.  

 

“Faça-se a luz” e a luz foi feita; Deus viu que 

era boa e separou-a das trevas. Chamou “dia” à luz e às trevas 

nomeou “noite”.  

 

A partir daí a “identidade indiferenciada” dá 

espaço a um sistema de opostos: uma "força" através da qual a 

linguagem surge e, dela, o próprio mundo é criado. Depois Deus cria 

o homem a partir do barro, espargindo-lhe o sopro divino e a 

capacidade da Linguagem. Adão, criado, passa a nomear as 

"coisas". Esta potencialidade lhe é conferida ainda no paraíso 

quando a linguagem humana é reflexo do divino. 

 

Reporta-se a um momento em que havia uma 

profunda interligação entre “Palavra” e “coisa”, pois originariamente 

“nome” não é “conteúdo”: não existe, ainda, separação entre 

“substância” e “forma”, pois Tudo se [con]funde. 
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Todavia, quando Deus dá ao homem o dom 

da linguagem, insere-o em uma ordem superior à Natureza, 

iniciando-se uma cisão: 

 

Adão nomeia o que “Uno”, conhecendo-o, 

reconhecendo-o e distinguindo-o. Conhecer e distinguir significam 

também “separar”. Assim, conclui-se que a contradição é natural ao 

ser humano, que acaba entendendo que na tensão dos opostos gera 

a união. E é ao se conscientizar de seu próprio estado de queda – de 

"cisão" – que procura reagrupar os elementos divididos.  

 

De tão diferenciada a língua perde sua 

unidade e estilhaça-se, na Babel que se instaura e é confirmada 

posteriormente pelas escrituras. O Homem, então, percebe esta 

“complexização” de suas relações e tenta regressar à simplicidade 

original, sem sucesso. 

 

O mito da criação encerra um desafio para o 

homem. Ele ainda luta para “animar” suas criações. Com o golem 

não foi diferente, pois, após criá-lo da terra, a partir de combinações 

de letras do alfabeto hebraico, acreditou ter chegado à fórmula 

mágica. Mas alcançou apenas ilusão. A queda a que se submeteu 

Adão nunca se poderia ocorrer com o golem, uma vez que, como 

consta de Genesis 3:19 ("Tu és pó e em pó te tornarás"!). Todavia, 

ao passo que o ser humano deixa seu corpo e retorna ao pó, voltando 

em espírito ao Todo, com o Golem, desespiritualizado, não há essa 

mesma reintegração: ele se torna pó e não deixa vestígios. Esta é a 

procura incessante e ilusória do Homem: dar alma à sua criação. Não 

tem História, não carrega em si este aspecto. 
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A figura corpulenta moldada a partir do barro 

pelo trabalho manual e místico do mestre cabalista repousa no 

imaginário judaico como enviado por Deus para proteger seu povo, 

como o complexo de normas criadas pelo Estado para regulamentar 

a vida em sociedade. 

 

É criado, com um propósito específico, pelas 

mãos e pela fé do Homem, mas carece do sopro divino para fazer-se 

vivo. Ao receber em sua fronte as letras sagradas, ergue-se para 

proteger os judeus. Mas, uma vez desvirtuado seu desígnio, ergue-

se sem obedecer a seu mestre. A moldura atende ao humano, porém 

a finalidade última deve se submeter aos desígnios do Criador, uma 

vez corrompido tal propósito, o golem se volta contra o cabalista. 

Desconhece-o. 

 

A criatura é forjada a partir da matéria e 

moldada pelas mãos do Homem, mas “acorda” apenas ao receber o 

nome sagrado. Ou seja, matéria e verbo convergem em uma unidade 

temporária marcada por um único propósito: o de proteção do povo 

de Israel.124 

 

O direito positivado, tal qual o Estado do qual 

deriva, é parcial e provisório como o golem. A palavra sagrada 

disposta em sua fronte, hoje, pode vista como o critério de validade, 

elemento francamente invocado pelos juristas positivistas para referir 

à legitimidade do direito perante a sociedade.  

                                                 
124 Lendo-se o mito na versão de Isaac Singer. 
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Forjado pelas mãos do Homem, o direito deve 

realizar o propósito da libertação do Ser Humano. Todavia, 

desviando-se desta finalidade, foge à obediência de seu mestre; sai 

de seu controle e as consequências disso passam a ser 

imprevisíveis.  

 

Para que o corpo do Direito formado pela ação 

Humana tenha vida, necessário o processo hermenêutico profundo. 

É nele que o nome sagrado é desvendado e inserido. É o sopro que 

falta à máquina trivial do Direito. Sem tal expediente, o direito não 

passa de um amontoado de palavras a serviço da opressão de alguns 

em relação aos demais. 

 

Há uma normatividade superior que demarca 

todo o complexo normativo da sociedade. Tal qual o golem, deve o 

direito se submeter a uma Ideia superior, ao Absoluto, senão, perde 

seu objetivo.  

 

Aqui se encaixa a Grundnorm kelseniana que, 

diante das perseguições e ataques que ocorreram no decorrer do 

século XX, especialmente, no momento em que a mentalidade 

racional da ciência ainda rechaçava de modo contundente qualquer 

análise externa à sua lógica, não poderia ser exposta em termos 

místicos. Mas a norma fundamental hipotética é metafísica e 

complementa o sentido da teoria de Kelsen justamente porque o 

“aparato legal” material não é suficiente para explicar o fenômeno 

normativo em toda sua profundidade. É importante perceber que o 
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direito carece de relação existencial da norma fundamental que não 

se explica nos limites da lógica. 

 

Continuando: da forma como construído hoje, 

assim como o golem, o direto estatal somente deverá existir e cumprir 

sua finalidade até que o momento em que a redenção efetiva da 

Humanidade venha a ocorrer na Era Messiânica, segundo a mística 

judaica.  

 

Ele, portanto, é provisório, parcial. Uma vez 

alcançado o momento da redenção, todo o aparato criado para 

realizar a fase intermediária deixará de ser necessário. Assim como 

as regras limitativas que estão inseridas na ordem jurídica estatal, 

pois, a partir daí a Humanidade passará a viver sob o império das leis 

imutáveis. 

 

Com efeito, de se considerar, ainda, que o 

direito, hoje, age nos níveis mais profundos da psique humana. Ele é 

visto como protetor e garantidor da igualdade entre os diversos 

membros do corpo social. Não por outra razão, uma “traição” jurídica, 

personificada como “injustiça” causa tanta dor e descontentamento. 

 

Repita-se: direito estatal, assim como o 

golem, é o produto das mãos de seu criador (aqui passa a ser o 

Estado), geralmente marcado pela matéria prima da Natureza, ou 

seja, construído a partir de palavras que são dadas. Mas falta-lhe o 

elemento anímico. Falta-lhe a relação com a “Palavra” que na 

tradição jusnaturalista de caráter religioso é a presença da divindade 

na formação dos órgãos de Estado.  
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Tal como o corpo do Golem, o sistema jurídico 

é moldado, equilibrado, desenhado por seu criador e ele pretende 

transmitir alguma intenção. Se essa intenção se desvincula da 

origem divina, do móvel, o mestre perde o controle, não restando 

alternativa senão apagar da fronte o nome mágico que lhe trazia à 

vida, retirando-lhe “significado”, ou seja, retirar dele a capacidade de 

ação, ou seja, sua própria validade e, por consequência, a eficácia. 

 

Na práxis da sociedade, o Direito estatal 

expressa a intenção de seu criador que corresponde àqueles que 

detém o poder e a autoridade perante todo a coletividade. As normas 

são moldadas e produzidas segundo a percepção destes criadores. 

Podem ou não corresponder à ideia que a sociedade tem a seu 

respeito (normalmente há uma expectativa generalizada no sentido 

de que aquele corpo de normas se preste à sua proteção). As normas 

do direito, então, reduzindo a liberdade de atuação do Homem estaria 

a legitimar e proteger o todo. Se se deturpa o sentido, perde-se o 

equilíbrio e, assim, o Direito volta-se contra seu próprio criador.  

 

O abandono do ideal de esperança 

transforma o direito em lacaio da opressão.  

 

O abandono do direito como meio de 

unificação do corpo social e sua utilização como instrumento neste 

período de franco desenvolvimento tecnológico; a cisão entre direito 

e ética geram o inconformismo e a desconfiança de filósofos do 

direito em relação às normas emitidas pelo Estado. 
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Aliás, Scholem, ao descrever o Golem de 

Praga, criado pelo Rabi Loew, menciona que este mestre é “ancestral 

espiritual” de dois grandes matemáticos de origem judaica, John von 

Neumann e Norbert Wiener, “que contribuíram mais do que ninguém 

para a magia que produziu o Golem de nossos dias, o moderno 

computador”.125 

 

O direito estatal atual, forjado como tecnologia 

restrita à solução de problemas práticos assume essa característica 

nas sociedades atuais. Desvincula-se, até certo ponto, da tradição e 

da história apenas para cumprir os objetivos fixados pelo Poder. 

Dessacralizou-se, portanto, em benefício do cumprimento de funções 

preestabelecidas ou, segundo a corrente que se adote, para a 

manutenção das estruturas sociais já soberanas.  

 

E mais: com o avanço tecnológico a própria 

existência do direito prático vê-se transformada a cada dia. Os 

processos judiciais, no Brasil, avançam como processos digitais que 

dependem cada vez mais dos computadores e das redes de 

comunicação para efetuarem sua marcha.  

 

O contato humano diminui a cada dia, 

tornando o processo uma mera análise de fatos e documentos 

informatizados, independentemente das características individuais 

do “sujeito que age no mundo”. Alguns programas de informática 

pretendem substituir os juízes e advogados na análise de causas.  

 

                                                 
125 O golem, Benjamim, Buber e outros justos. Judaica I. p. 91. 
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E, nas faculdades de direito, reduz-se a carga 

horária dos programas, transplantando para as plataformas de 

ensino à distância a relação entre universidade e aluno (já 

mencionamos a potencial perda da tradição oral entre professor e 

aluno tão importante no curso da história do direito). 

 

Todavia, importante observar a advertência 

de Scholem: 

 

“Pode parecer muito distante do que o moderno 

engenheiro eletrônico e o matemático aplicado têm 

em mente quando conectam suas espécies de 

Golem, e, não obstante todas as armadilhas 

teológicas, existe uma linha direta conectando estes 

dois desenvolvimentos: um ser criado pela 

inteligência e concentração humanas, controlado por 

seu criador e cumprindo tarefas por ele atribuídas, 

mas que, ao mesmo tempo, pode ter uma tendência 

perigosa a escapar deste controle e desenvolver 

potencialidades destrutivas. Em última instância, o 

Golem não passa de uma reprodução de Adão, o 

primeiro Homem em pessoa. Deus pôde criar o 

Homem a partir de um monte de barro e investiu-o 

com uma centelha de sua força vital e inteligência 

divina (isto é, em última análise, a ‘imagem divina’ à 

semelhança da qual o Homem foi criado). Sem esta 

inteligência e a criatividade espontânea da mente 

humana, Adão não passaria de um Golem – como de 

fato ele é chamado em algumas das antigas histórias 

rabínicas interpretando o relato bíblico. (...). Seria, 

então, surpreendente o Homem tentar, a seu próprio 

modo, o que Deus realizou no início?  
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Há, contudo, um empecilho: o Homem pode unir 

forças da natureza – por ele identificadas como s 

forças básicas da criação material – e combiná-las em 

algo semelhante ao modelo humano. Mas existe uma 

coisa que ele não pode dar a seu produto: a 

linguagem, que para o autor bíblico é idêntica à razão 

e à intuição”.126 

 

De fato, o direito, tal qual o Golem, ao longo 

dos anos, também “tornou-se um servidor técnico das necessidades 

humanas, controlado por seu criador num equilíbrio frágil e 

precário”,127 tão frágil que, potencialmente, abriu espaço e legitimou 

períodos negros da humanidade já no século XX como o estado 

nazista e outros mais que se seguiram. O racionalismo, portanto, não 

parece ter vencido o idealismo religioso. 

 

Obviamente, a origem metafísica das leis e da 

vida do homem nos inspira a procurar, como sociedade, saídas 

melhores para todos. Antes de ser um aprisionamento do ser na 

ignorância, é mais um caminho de esperança na libertação. O Golem 

é uma criatura fantástica, mas a sua lenda enseja reflexões a respeito 

dos rumos da civilização e das criações humanas, dentre elas o 

Direito.  

 

“Homem do século XX, tendo em seu horizonte vital e 

espiritual o espetáculo de duas guerras cataclísmicas 

e a insensatez absoluta a justificar cientificamente o 

aniquilamento de povos, culturas e da própria 

                                                 
126 Idem, p. 91/92. 
127 Idem, p. 94. 
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natureza (...) qual o sentido do homem e de sua 

existência? O problema, que é tão velho como a 

reflexão humana e já atormentava Jó, tornou-se 

particularmente sensível e concreto para a 

consciência de hoje, em um mundo onde, mais do que 

nunca, tudo parece estar não apenas em fluxo, mas 

em convulsão permanente. É esta dimensão trágica, 

na sua realidade aguilhoante a torturar na facticidade 

do cotidiano a mente e o corpo da criatura humana, 

que emerge obsessiva e fantasmalmente e que 

projeta as sombras aterrorizantes de seus contra-

sensos, os desvarios do indivíduo e da sociedade 

(...).”128 

 

  

                                                 
128 J. Guinsburg. “Um escritor de muitos demônios”. In: BASHEVIS SINGER, Isaac. Idem, p. 69. 
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CONCLUSÃO: LEITURA MÍSTICA DA REALIDADE E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O DIREITO 

 

Scholem caminhou para a revitalização da 

mística através da experiência messiânica, como meio de libertação 

da autofagia aberta a partir da modernidade europeia. 

 

O “desencantamento do mundo”129 que 

parecia uma experiência de liberdade e autonomia, de emancipação 

da alma humana passou a apresentar poderes destrutivos, 

expressos em dois séculos de conflitos que distanciaram o Homem 

da prometida emancipação social conciliada e racional.130 

 

A modernidade desembocou em uma 

civilização capaz de cometer atos de barbaridade por conta dos 

aspectos tecnológicos e econômicos. Scholem vislumbra a grande 

guerra como o falecimento da Europa clássica pensada em termos 

iluministas.  

 

Em seu pensamento, a mística expressa-se 

pelo advento messiânico que imbrica os aspectos simbólicos e 

interpreta a redenção como uma transformação catastrófica capaz de 

provocar o perecimento da história como parcela do “até então”.131 O 

Messias chegará inadvertidamente, de maneira inesperada. A 

                                                 
129 Retornando a Weber. 
130 KANT, Immanuel. O que é Iluminismo? Brasília, v. 1, out./dez. 1982. 
131 MORAES JUNIOR, Manoel Ribeiro de. “Kabbalah e a Mística na História das Religiões – 
Religiões e mística no pensamento de Gershom Scholem”. Observatório da Religião. vol. I, n. 
02, ago.-dez. 2014. p. 92/105 
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esperança na redenção futura conscientiza o homem sobre sua 

existência e desmitifica o caráter perpétuo das promessas laicas, 

além de negar o um niilismo definitivo e na descrença em um mundo 

tragicamente decadente e mau.  

 

Esta leitura supera as leituras parciais de uma 

realidade social que se automatiza e se racionaliza a ponto de 

compartimentalizar a sociedade um emaranhado de sistemas 

parciais e independentes. A linguagem relacionada a elementos 

místicos, tão importantes para a percepção humana, faz retornar a 

um Direito que pensa a sociedade em termos metalinguísticos, 

universais e superiores, um Direito capaz de extrair a injustiça de seu 

espaço. 

 

O Direito, em sua leitura contra-histórica não 

pode ser apenas a parcela vencedora das lutas de classes. Deve 

considerar a totalidade da dialética da vida que nos guiou para o que 

somos hoje e para pensar o que seremos amanhã.  

 

Se a linguagem é a própria manifestação do 

divino, o direito não pode desconsiderar aspectos relevantes da vida 

(também em termos comunicativos). Senão se converterá apenas em 

normatizações técnicas destituídas de “espírito”. E ele é, antes disso, 

o saber normativo do Homem que agrega elementos indizíveis, como 

na religião que carrega a tradição. É parcela do esperar e do redimir 

humanos que se confirma na graça. É “dom”. Parte do que 

aguardamos e de como nos comportamos para alcançar o futuro. 
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O Messias é essa manifestação da esperança 

humana que se dinamiza e não elimina o poder da tradição. É aquele 

que vem para superar o atual estado de coisas. O direito não pode 

abrir mão desta perspectiva em favor do cumprimento de uma missão 

apenas técnica, sem observar a ética. 

 

Racional e irracional são expressões da vida 

humana. Uma leitura parcial, baseada em apenas um deles, é uma 

leitura manca e superficial que jamais completará as esperanças 

humanas.  

 

Temos, por exemplo, que a hermenêutica 

constitucional contemporânea não pode negligenciar as expectativas 

espirituais libertárias que envolviam o povo no momento de 

promulgação do documento. É comum observarmos a leitura de que 

a Constituição, texto político por essência, contém elementos 

evolutivos que tornam o texto vivo. Mas em qual sentido essas 

leituras consideram a totalidade das relações, das expectativas, das 

relações sociais? Até que ponto a leitura histórica considera o fator 

intrínseco de construção das normas? 

 

Direito não pode ser a vitória do mais forte ou 

do racional. Antes disso, deve ser a vitória da esperança na redenção 

e no diálogo da humanidade. 
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