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Um grande orador está muito acima de generais 
vulgares. «Mas» – dir-me-ão – «o general é mais 
útil». Quem o nega? Contudo, não tenho receio 
de não me aplaudirdes; há liberdade de se 
exprimir o que se pensa. Antes queria para mim 
um só discurso como o de Lúcio Crasso a favor 
de Mânio Cúrio do que dois triunfos em vilórias. 
«Mas importava mais à República que se 
tomasse uma vilória da Ligúria do que se 
defendesse bem a causa de Mânio Cúrio». 
Acredito. Mas também importava mais aos 
Atenienses ter os telhados firmes nas casas do 
que a belíssima estátua de Minerva; contudo, eu 
antes queria ser Fídias do que o melhor dos 
carpinteiros… 
 
Cícero1  

 
 
 
 
 

§1 
 

Longe vai a era em que a retórica verdadeira traduzia a ciência de bem 
dizer sob o signo da Justiça, ou, o que é quase o mesmo, a arte de dizer o 
adequado a persuadir os juízes no Tribunal pelo discurso, sendo a eloquência em 

                                                 
*Este texto é dedicado à minha filha, Carlota Freire, Advogada desde Março de 2017 
1 Cícero, Bruto. Res Romanae, trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura 
Clássica, II vol./Cultura Romana, Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 127 
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si apenas um modo de falar sem real reflexão2. Ou aquele em que a retórica, tendo 
por objecto o justo e o injusto, e realizando-se através da palavra exata e reta do 
orador-artífice tradicional, era considerada a mais bela de todas as artes3. 

 
Fazer esta abertura não implica olhar para esse tempo (Roma 

Antiga/Grécia Clássica) com o óculo tardio da nostalgia. Contudo, é evidente que 
algo de nefasto sucedeu para que o ciclo da cultura retórica acabasse como a 
Roma Antiga. E se ao declínio dramático da Cidade Eterna de Virgílio sucedeu a 
perda do Ocidente e a Idade das Trevas pós-romana, devido à invasão hostil do 
Império pelos bárbaros4, também ao fim da transcendência da retórica adveio um 
tempo negro configurador de uma nebulosa mudança de modelo.  

 
O corte foi radical, o salto catastrófico, ao ponto de aquele tempo 

passar a pertencer à diáfana esfera do mítico e dos começos paradisíacos, a uma 
Idade de Ouro já compreendida nos enredos do mito do paraíso perdido, como se 
a ars tivesse sido destruída por um fogo cósmico. E a não ser que ressuscite das 
cinzas por replicantes qual ave fabulosa, e haja retorno e repetição, ainda que 
momentânea, está traçada a perda definitiva do paraíso e a dissipação total de 
todas as suas delícias. 

 
Esta (a nossa) é pois a idade da escuridão do bem dizer dos Antigos5, 

das palavras ligadas à busca do justo e da felicidade6. Desse fulgor. Desse 

                                                 
2 Quintiliano, Institutio Oratoria – A Retórica, livro II, Biblioteca on-line de Ciências da 
Comunicação, pp. 1-11 
3 Platão, Górgias, Lisboa Editora, 2002, pp. 46, 49 e 55. (“La Retórica, tras haber sido considerada 
como la coronación de la educación greco-romana, degeneró en el siglo XVI al quedar reducida a 
un estudio de figuras de estilo, y finalmente desapareció por completo de los programas de 
enseñanza secundaria”, Chaïm Perelman, La lógica jurídica y la nueva retórica. O mesmo verifica 
Maurice Garçon, O Advogado e a Moral (L’Avocat et la Morale), Arménio Amado, 1963, p. 21: “Nos 
liceus foi suprimida a disciplina de retórica e há muito que não se ensina a construir um discurso 
[oral]”) 
4 Bryan Ward-Perkins, A Queda de Roma e o Fim da Civilização (The Fall of Rome and the End of 
Civilization), Aletheia, 2006, pp. 12 e 15, fazendo jus à “concepção tradicional, na qual a catástrofe 
destrói o magnífico dinossauro romano, mas deixa alguns minúsculos mamíferos da Idade das 
Trevas, que nos séculos seguintes se desenvolvem muito lentamente nas criaturas sofisticadas da 
Renascença”  
5 Arthur Kaufmann, Filosofia do Direito (Rechtsphilosophie), Fundação Calouste Gulbenkian, 
2004, p. 162, escreve que “A sua oratória [do advogado como mandatário judicial] tinha já na 
antiguidade romana um elevado estatuto e, por certo, precisamente enquanto linguagem falada. 
Leiam-se as obras de arte da linguagem que são os discursos de Cícero, para sentir quão pobre é 
hoje, na maioria das vezes, a linguagem dos advogados”. Robert Alexy “afirma que a 
argumentação jurídica nos seus diversos contextos (não só a argumentação judicial mas também a 
dos advogados) é um caso especial da argumentação prática racional [uma espécie de super-jogo 
argumentativo]”, Manuel Atienza, O Direito como Argumentação (El Derecho como 
Argumentación), Escolar Editora, 2013, p. 348 
6 “O ‘bem falar’… é, desde sempre, uma fórmula duplamente significativa em si e de modo algum 
apenas um ideal retórico. Ele traduz o afirmar do justo, isto é, do verdadeiro e não apenas: a arte 
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solstício. É a idade do silêncio ou do modo de falar sem significado e sem força 
(nem halo) para modificar o mundo ou corrigir o ordenamento. 
 

É a idade dos «anéis estranhos» (strange loops)7 da retórica e dos seus 
raciocínios nas instituições mudadas num mundo cada vez mais flat e indiferente, 
apesar do seu enredamento complexo e das suas espantosas voltas e inversões. 

 
Não é a teoria (ciência) da argumentação jurídica que interessa neste 

trabalho que se circunscreve à pragmática das alegações orais em processo penal8 
– objecto de escritores sem gramática (ou somente de obscura «gramática 
especulativa»9, e prosa descontínua e elíptica, fractal) como nós. Apreciamos no 
entanto as justificações racionais vindas dessas altas torres10 a fim de melhor 
compormos, ou ilustrarmos com as gravuras ou estampas originais, o nosso texto. 

 
A retórica é uma «disciplina prática»11, e só é nas audiências de 

discussão e julgamento dos Tribunais, nesse lugar essencial das leis escritas e não 
escritas e da sua decifração autêntica. 

 
Ligada à retórica forense (é nela que pensamos nestas linhas 

superficiais) encontra-se a tópica enquanto busca dos «pontos de vista materiais 
[de justiça, de senso comum, da natureza das coisas] que ultrapassam a lei», topoi 
(argumentos) práticos selecionados que entram deste modo no filosófico domínio 
da “ideia de direito”12 e, porque problemáticos, provocam depois de achados a 

                                                                                                                                               
do discurso, a arte de dizer algo”, Hans-Georg Gadamer (Wahrheit und Methode) apud Claus-
Wilhelm Canaris, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito 
(Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz), Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 
256 
7 Imagem de Hofstadter citada por Mireille Delmas-Marty, Por um Direito Comum (Pour un Droit 
Commun), Martins Fontes, 2004, p. 87. Quanto a estes “padrões estranhos, retorcidos, invertidos, 
entrelaçados, contraintuitivos e cheios de mistério [intrincados de sequências de símbolos sem 
significado]”, cf. Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Laços Eternos, uma fuga metafórica 
sobre mentes e máquinas no espírito de Lewis Carroll (Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden 
Braid), Gradiva, 2013, p. xxii 
8 Cf. art. 360.º do Código de Processo Penal (antes, art. 467.º do CPP de 1929) 
9 Expressão colhida em Direito e Linguagem, de Fritjof Haft, in A. Kaufmann e W. Hassemer, 
Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas (Einführung in 
Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart), Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 311, 
onde se refere que já a escolástica medieval procurara compreender a linguagem como espelho 
(speculum) da realidade com o auxílio de uma “gramática especulativa”  
10 “Em volta das quais [altas torres da metafísica do Direito], no dizer de Kant, há muito vento”, 
Karl Engisch, Introdução ao Pensamento Jurídico (Einführung in das Juristische Denken), Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2008, p. 342. (Well, “conta-se que Avicena, o grande filósofo árabe do século 
XI, leu a Metafísica [de Aristóteles] quarenta e uma vezes sem conseguir entender uma palavra”, 
Joseph Heller, Imaginem Que, Picture This, Difusão Cultural, 1991, p. 288) 
11 Que se situa no inverso da informática jurídica e se preocupa com o espaço livre de criação na 
aplicação do direito, Fritjof Haft, nota 9, p. 322 
12 Karl Engisch, nota 10, p. 385-386   
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clássica abertura do sistema normativo, evitando o seu fechamento hermenêutico 
definitivo. 
 

«Não pode negar-se que os juristas argumentam, por várias vias, 
topicamente, por exemplo nas audiências de discussão e julgamento»13 
(«mediante um tecido de silogismos e não mediante longas deduções em 
cadeia»14), e que os tópicos (ideias cânones ou referências do pensamento 
plausível, pontos de vista adequados e aceites em capítulos sem relação entre si) 
partem do problema ou do caso concreto e regressam a ele com elaboradas 
interpretações. 

 
Sabendo que «o nível-objeto do mundo da linguagem corrente [é 

diferente do] meta-nível do mundo da linguagem técnica do juiz [e do procurador 
e do advogado] (…), e que neste meta-nível só interessa o uso que a 
Jurisprudência faz das palavras, e não o uso quotidiano ou das outras disciplinas 
científicas»15, que remete para distintas perspetivas. 

 
O discurso «nem sempre conduz ao consenso [ou à compreensão] 

como muitos teóricos do discurso pensam, mas pode pelo menos conduzir a uma 
validade intersubjetiva, uma suscetibilidade de consenso»16. A alguma 
conformidade, a esse magro resultado que contém o desacordo. Ou à justeza de 
enunciados17 condicionados (v.g. pela lei). Aceite-se por correto o postulado 
andrógino. 
 

Interessa-nos nesta reflexão mais a arte (techne) da discussão, da 
disputa, esse romance underground, do que, como foi dito, as doutas teorias 
semânticas, cheias de contemplações e simetrias, versões e variantes e separações 
às vezes tão-só académicas (tanta racionalidade solene cansa), e então temos 
remotas parecenças com certos scholasticus marginais, embora pensemos 
                                                 
13 Karl Larenz, Metodologia da Ciência do Direito (Methodenlehre der Rechtswissenschaft), 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, pp. 202 e 204. “A Jurisprudência [ciência do Direito] só 
conseguiria cumprir a sua verdadeira missão, ou seja, responder à questão de se saber o que é 
justo em cada caso, aqui e agora, se procedesse topicamente [assim entende Viehweg em Topik 
und Jurisprudenz]” 
14 Manuel Atienza, As Razões do Direito: Teorias da Argumentação Jurídica (Las Razones del 
Derecho: Teorías de la Argumentación Jurídica), Forense Universitária, 2016, p. 41. Segundo 
Viehweg, “o que caracteriza a tópica é ser um modo de pensar no qual a ênfase recai nas 
premissas [nos tópicos], e não nas conclusões”, id., p. 43 
15 Arthur Kaufmann, nota 5, p. 197 
16 Arthur Kaufmann, nota 5, p. 100. Dizendo o mesmo, Fritjof Haft, nota 9, p. 316: “O consenso – 
mais precisamente: a possibilidade de consenso – é o critério último de correção da decisão 
jurídica” 
17 Karl Larenz, nota 13, p. 214 – “Robert Alexy [na sua teoria da argumentação jurídica dogmática] 
não se coíbe de afirmar que no discurso jurídico [estruturado de acordo com as regras formais] se 
trata de justeza de enunciados normativos. Distingue-se assim claramente dos autores que tomam 
como referência a retórica [e a insuficiente tópica] [a aptidão do consenso no lugar da justeza]” 
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simplesmente na realidade da oratória em tribunal (a nossa única abadia), no 
mundo sublunar da experiência.   

 
E nesse jogo da discussão prática normativa entre distâncias sobre o 

ausente, a tópica (que os medievais ainda amaram com ardor), sendo que «tópico 
é o argumento tirado da gaveta, o argumento que já tem o seu lugar [comum], o 
seu topos»18, tem de «percorrer todos os lugares (loci) em que os argumentos 
estão disponíveis, como as letras do alfabeto», para «se ver o que na respetiva 
coisa consegue convencer»19, e deste modo, com a ajuda da não tópica20 e dos seus 
apotegmas, com essa bengala de aparência impressionista, participar com 
pragmatismo (sem horror) na solução da matéria. 
 
 
 

§2  
 
«A arte dos encantamentos [diz o sábio Clínias] consiste em encantar 

serpentes, aranhas, escorpiões, e outros bichos e doenças; mas é também 
precisamente aquela que encanta e a acalma os juízes»21. 

 
«O adulador é uma fera terrível»22. Astuto, fã da persuasão, diz as 

mesmas coisas, ora de um modo, ora do outro, sabendo que «entre a retórica e a 
sofística tudo é semelhante, ou quase»23. Se necessário, este orador-sátiro amoral 
com o dom da metamorfose, exalta o mal como se fosse o bem24. O mau como se 
fosse o bom ou o nobre. O feio como se fosse o belo. Mas o ofício de lisonjeador, 
de um Mísio25, vai além da arte de um eristikos amante da disputa e da 

                                                 
18 Reinhold Zippelius, Filosofia do Direito (Rechtsphilosophie), Quid Juris, 2010, p. 338 
19 Francis Bacon e Gian Battista Vico apud  Reinhold Zippelius, nota 18, p. 338 
20 “de pontos de vista não tópicos, isto é, não disponíveis à partida [e necessários para a 
fundamentação de novas questões]”, Reinhold Zippelius, nota 18, p. 341 
21 Platão, Eutidemo, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1999, p. 97 
22 Platão, Fedro, Edições 70, 2009, p. 224  
23 Platão, nota 3, p. 159 
24 Platão, nota 22, p. 272 
25 Platão, nota 3, p. 161 
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refutação26, que pode renegar por relação entre frases o raciocínio lógico. Neste 
domínio da ilusão27, os rapsodos estão «do lado dos gladiadores»28, denotam isso. 

 
Na erística, onde na verdade, e na representação, «os signos giram em 

roda livre»29, e ao contrário das ilustrações dos sages uma faia pode não ser uma 
faia30, ou um círculo um círculo mas antes um quadrado, pois «mesmo quando, 
por milhões de vezes, apenas se tenham observado corvos pretos, não é de excluir 
que também existam corvos brancos»31. Num exemplo descritivo da exclusão das 
fundamentações definitivas ou absolutas sobre enunciados finitos numa diferente 
adoração dos indícios e das suas ligações.  

 
Fácil é distinguir o ferro da prata, como se diz na Paidéia32. Ou rir com 

as sublimes comédias de Aristófanes, com as troças e zombarias das suas alegres 
máscaras33. 

 
Se «a redução ao absurdo serve para refutar uma tese, mostrando que 

ela envolve uma contradição»34, os argumentos falaciosos (sofismas) justificam os 

                                                 
26 Jean-Pierre Vernant, Figuras, Ídolos, Máscaras (Figures, idoles, masques), Teorema, 1993, p. 186, 
refere “o racionalismo dos sofistas, a sua inteligência tecnicista, a sua mestria na arte de 
argumentar, a sua negação do invisível”. Gilbert Romeyer-Dherbey, em Os Sofistas (Les 
Sophistes), Edições 70, 1986, escreve uma merecida defesa dos sofistas – contra os filósofos, como 
Platão e Aristóteles, que os refutaram, transformando-os em pensadores malditos. Segundo 
Ateneu, “Górgias leu o Górgias [o diálogo com o seu nome] e não se reconheceu no retrato 
traçado por Platão, que considerou caricaturado: (…) Como Platão sabe ridicularizar!”, disse, id., p. 
36 
27 “Embora a linguagem pertença ao domínio da ilusão, também nos permite jogar com essa 
ilusão”, Jean Baudrillard, O Paroxista Indiferente (La Paroxyste Indifférent), Edições 70, 1998, p. 59 
28 Quintiliano, nota 2, p. 1 
29 Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso (Fragments d’un Discours Amoureux), 
Edições 70, 2010, p. 185  
30 “A crença na norma da contradição refere-se a coisas, não a ideias. Não julgamos, por exemplo, 
que se possa pensar, ao mesmo tempo, que uma árvore seja uma faia e também não seja uma faia. 
Julgamos que, se a árvore é uma faia, ela não pode ser, ao mesmo tempo, nenhuma faia”, Bertrand 
Russel, Probleme der Philosophie, apud Ulfrid Neumann, Lógica Jurídica, nota 9, p. 347-348   
31 Arthur Kaufmann, nota 5, p. 430, no rasto de Popper 
32 Werner Jaeger, Paidéia, A Formação do Homem Grego (Paideia, Die Formung des Griechischen 
Menschen), Martins Fontes, 2003, p. 1264  
33 Werner Jaeger, nota 32, p. 422. (Ou com o nosso humor de antanho, bem espelhado em A Sátira 
na Literatura Medieval Portuguesa – séculos XIII e XIV, e O riso, o sorriso e a paródia na literatura 
portuguesa de Quatrocentos, de Mário Martins, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1986 e 
1987 – quando “os trovadores gozavam, em certa maneira, dos privilégios dos bobos da corte…”)  
34 Veja-se o exemplo contido numa passagem do Teeteto – “O objetivo de Platão é refutar a tese de 
Protágoras segundo a qual o homem é a medida de todas as coisas [das coisas que são, enquanto 
são, das coisas que não são, enquanto não são], e raciocina assim: se essa tese é verdadeira, o 
próprio Protágoras tem de admitir que os que a rejeitam, considerando-a falsa, têm razão no seu 
ponto de vista”, Robert Blanché, História da Lógica de Aristóteles a Bertrand Russel (La Logique et 
son histoire d’ Aristote a Russel), Edições 70, 1985, pp. 16 e 17. Como refere Michel Miaille, 
Introdução Crítica ao Direito (Une Introduction Critique au Droit), Estampa, 1994, p. 196, 
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paradoxos, ainda que as consequências sejam absurdas. Assim, a arte do diálogo é 
não só a arte de triunfar sobre o adversário, de refutar as suas afirmações ou de o 
convencer mas também a arte de o embaraçar ou de o enganar por meio de 
raciocínios capciosos35 e meras aparências. 

 
«Euclides começava as demonstrações não pelas premissas mas pela 

conclusão»36. Os megáricos inventaram muitos paradoxos37. Os estóicos 
elaboraram argumentos contra a possibilidade do movimento38. As inferências 
terrestres podem ser alienígenas. Conter arcanos. 

 
De todo o modo, «a ideia de pôr dificuldades lógicas aos juízes não 

parecia absurda aos gregos»39. Era até uma lei de bronze. 
 
«O orador é um impostor [com posição espacial e simbólica] provido 

de um skeptron [ceptro]»40. É necessário que os seus argumentos impressionem 
mais a imaginação do que a razão, esta contínua prestidigitação41.  

                                                                                                                                               
“contrariamente à afirmação cartesiana [‘sempre que dois homens fazem sobre a mesma coisa um 
juízo contrário, é certo que um dos dois se engana’], dois juristas podem fazer sobre a mesma 
coisa um juízo contrário sem que se possa dizer que um dos dois se engana”. Voltando a 
Protágoras (com ecos de Heraclito): “A respeito de tudo há dois discursos [possíveis] que se 
contradizem um ao outro”, Gilbert Romeyer-Dherbey, nota 26, p. 18. Perelman “considera a 
redução ao absurdo um argumento quase lógico”, Manuel Atienza, nota 14, p. 31  
35 Robert Blanché, nota 34, p. 19 
36 “o que talvez signifique que tentava refutar os adversários derivando conclusões absurdas das 
conclusões deles”, William Kneale e Martha Kneale, O Desenvolvimento da Lógica (The 
Development of Logic), Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p. 10. O representante do realismo 
americano Jerome Frank (Law and the Modern Mind) sustenta igualmente que as sentenças 
judiciais “são desenvolvidas de modo retrospetivo, a partir de conclusões [vão das conclusões às 
premissas], cf. Manuel Atienza, nota 14, p. 9    
37 Entre os quais, atribuídos a Eubulides: O Mentiroso – “Uma pessoa diz que está a mentir. 
Aquilo que ela diz é verdadeiro ou falso?” [Cícero, De Divinatione] e O Cornudo – “O que não 
perdeste ainda conservas. Ora não perdeste os cornos. Logo ainda tens cornos” [Diogenes 
Laertius]. Ou o argumento adaptado do Eutidemo de Platão: “Aquele cão é pai; aquele cão é dele; 
logo aquele cão é o pai dele” – uma falácia, claro, onde “as premissas podem ser verdadeiras mas a 
conclusão é obviamente falsa”. William Kneale e Martha Kneale, nota 36, pp. 116 e 14. “Plutarco vê 
nos paradoxos de Eubulides apenas vãs argúcias e armadilhas sofísticas”, Robert Blanché, nota 34, 
p. 100  
38 Como os de Zenão de Eleia: O Estádio, Aquiles e a tartaruga, A seta voadora, As fileiras em 
movimento, G. S. Kirk e J. E. Raven, Os Filósofos Pré-Socráticos (The Presocratic Philosophers), 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, pp. 299 a 304   
39 Como mostra a história de Protágoras e Euatlo, contada em Aulus Gellius, Noctes Atticae 
(Noites Áticas), in William Kneale e Martha Kneale, nota 36, p. 16. Para esta “fabula historiuncula, 
short story” contada por Diógenes Laércio, v. Jean-François Lyotard, Imaginação e Paradoxo, 
Universidade de São Paulo, p. 175 
40 Pierre Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales, apud Antoine Garapon, Bem Julgar 
(Bien Juger), Instituto Piaget, 1999, p. 144 
41 “Enfim, é preciso seduzir. Por vezes, as alegações da defesa funcionam como um verdadeiro 
feitiço. A magia das palavras, a sua beleza (…). [Já] as alegações finais do Ministério Público serão 
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Então, «o trabalho da argumentação é procurar o paradoxo [inventar o 

ininteligível] e legitimá-lo através de novas regras do jogo de raciocínio»42. Quiçá 
na radicalidade de olvidados pressupostos. 

 
Falas vindas da noite dos tempos e de um espaço de aventura onde são 

heróis os controversos diabretes teológicos e as salamandras ainda passam 
através do fogo das zonas de fronteira. 
 

 
§3 
 
Hoje sucede na estrutura do processo penal a inutilidade espetacular 

da retórica43.  
 
As alegações orais vão desaparecer tal como as grandes narrativas vão 

desaparecer44. Ou seja, a não ser que surja uma nova aurora que estilhasse o 
espectro da atual forjada espada de Dâmocles, aproximando o sistema 
continental do processo anglo-saxónico de forma a agraciar a troca de 
argumentos, e que alargue a estrada amarela de Oz da gestão processual, até a 
«pequena narrativa [que] continua a ser a forma por excelência assumida pela 
invenção imaginativa»45 vai desaparecer e ser objeto de incredulidade.  

 
De facto, as alegações orais, ao não conseguirem retomar «uma 

tradição antiga, entretanto perdida»46, ou relegada para as imprecisas fantasias do 
passado, sem a devida importância prática, sem produção de efeitos, já 
desapareceram do real para júbilo dos egrégios cavaleiros da independência e do 
templo (uma desconhecida, se bem que estabelecida, fonte de Direito) e da vasta 
distopia do lado oculto das coisas ou do costumado segredo inquisitório.  

                                                                                                                                               
uma imprecação, porquanto lançam o opróbrio da sociedade sobre o acusado”, Antoine Garapon, 
nota 40, p. 148 
42 Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna (La Condition Postmoderne), Gradiva, s/d, p. 
105-106 
43 Piero Calamandrei, in Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados (Elogio dei giudici scritto da un 
avvocato), Clássica Editora, 1994, p. 76, diz com razão que as alegações orais, fazendo parte 
integrante do processo, acabaram “por ser uma espécie de parêntese, de divagação inserta no 
próprio processo, tal como sucedia no teatro antigo, em que se intercalava entre dois actos um 
intermédio de dança, para descanso dos espectadores” [uma paragem do tempo] 
44 “As grandes narrativas [se seguirmos Lyotard] vão desaparecer com o fim da modernidade e a 
era da condição pós-moderna”, Marc Augé, A Guerra dos Sonhos: Exercícios de etnoficção (La 
Guerre des Rêves: exercices d’ethno-fiction), Celta, 1998, p. 89  
45 Jean-François Lyotard, nota 42, p. 117 
46 “A retórica jurídica da Antiguidade marcou o início da jurisprudência racional. A discussão e 
argumentação de casos individuais faziam parte [da raiz teórica] da ciência jurídica primitiva”, 
Fritjof Haft, nota 9, p. 323 
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O que há nestes tempos glaciares são simulacros de alegações47, 

estranhos signos48 (ou muito raramente «o som recordado de uma lira muda»49) 
na barra dos pretórios em torno da figura do Sujeito transparente que, de modo 
geral, não modificam a convicção dos juízes50 (formada na oralidade, onde 
também acontece o exercício do contraditório pelas partes) e a redação das 
façanhas. Signos de coisas sem sombra que não fazem refletir ou surgir desejáveis 
problemas de interpretação.  

 
Por vezes parecerá (satânica ideia) que os processos são contra bruxas 

ou hereges. Outras, que os oradores não passam de uma versão distante de O 
Homem Invisível de H. G. Wells. Ou então (suposição do arco-da-velha…) que 
não existe auditório ou espectador para induzir. Imagens fantasmáticas (não-
presentes) que fingem ser de pedra. 

 
O verbum dos advogados, comparável pelos poéticos ao som da «flauta 

de um encantador de serpentes» ou ao «canto sugestivo das cigarras nas tardes 
de Estio»51, surge como uma das causas da sonolência sideral dos juízes, logo do 
alheamento dos magistrados de carreira ante os floreados e o delírio báquico ou 
coribântico (sem danças da montanha…) dos possuídos pelas Ninfas52. (Mas «o 
que é enigmático é a perda do delírio: entra-se em quê?»53). 

 

                                                 
47 “As coisas já não acontecem, apesar de terem o ar de acontecerem”, Jean Baudrillard, A Ilusão 
do Fim ou a greve dos acontecimentos (L’Illusion de la Fin ou la grève des évènements), Terramar, 
1995, p. 30 
48 “Signos [reguladores] neutralizados, indiferentes, equivalentes, signos de soma nula, como o 
são os que regulam a estratégia dos jogos”, Jean Baudrillard, Simulacros e Simulações (Simulacres 
et Simulation), Relógio de Água, 1991, p. 47  
49 Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage 
50 Todavia, em casos excecionais, o Tribunal pode suspender as alegações para produção de novos 
meios de prova (testemunhal, pericial, documental, etc.), investigando com novas diligências toda 
a matéria de facto relevante para a boa decisão da causa – cf. art. 360.º/4 CPP 
51 Piero Calamandrei, nota 43, pp. 92 e 93. Antoine Garapon, nota 40, p. 136, na vereda do dever 
ser: “Não é hábito falar-se dos ‘tenores’ do banco dos advogados? Não se dizia que o advogado 
Moro-Giafferi tinha uma ‘voz de violoncelo’?” 
52 “Se eu [diz Sócrates], no decorrer do discurso, vier a ficar muitas vezes possuído pelas Ninfas, 
não te deves admirar”, Platão, nota 22, p. 220. Para ele, as Ninfas e Pã são “mais conhecedores em 
matéria de eloquência do que [o orador da escola retórica de Atenas] Lísias”, id., p. 286. Enrico 
Altavilla, Psicologia Judiciária II, citado em Alfredo Gaspar, O Advogado e a sua liberdade de 
expressão nos tribunais, Coimbra Editora, 1994, p. 17, observa que “o advogado [na ‘hora 
espasmódica’ das alegações orais] encontra-se num estado de transe [em ‘paixão ardente’], que faz 
com que, muitas vezes, pareça verdadeiramente transfundida nele a personalidade daquele a 
quem defende”. Como conclui Alfredo Gaspar no mesmo opúsculo, p. 66: “a causa alucina, 
desvaira – porque é enorme a afeição que os Advogados têm por ela” 
53 Roland Barthes, nota 29, p. 145 
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Sabe-se que «não é o sinal (p. ex., a palavra) o elemento decisivo na 
comunicação linguística, mas sim a produção do sinal sob determinadas 
circunstâncias»54. O ato, vede. 

 
É naturalmente erro crasso confundir os possessos (salvo seja), que 

ainda participam do espírito (que sopra onde quer, como gostava de dizer 
Borges) dos velhos tenores55, com os bem-falantes artificiais ou outras espécies 
canoras semelhantes, alguns com o exercício da correção para com o Tribunal 
desafinado, andando ao calhas (conquanto sem errância) entre a invetiva 
retórica, mostrando a sua faceta menos cordata, e a irreverência. «O mero 
instinto não pode substituir a [aprendizagem da] arte»56. 

 
As performances pesadas dos tecnocratas pós-industriais situados 

equivalem-se no nada insignificante ao pensamento (opinião) dos malabaristas 
das palavras que, embora muito letrados e quase gurus, deixaram de inventar 
dentro do objeto do processo. De forma figurativa, sabem de rodas dentadas e 
manivelas, alavancas e engrenagens (mas não de andaimes lógicos). Tecnocratas e 
malabaristas (e acrobatas de sangue-frio), altos técnicos e especialistas de pouca 
formação cultural57, muitos com curricula vitae doirados, mas falhos de engenho 
especulativo, representantes acirrados do regresso androide «da parte pré-técnica 
da retórica»58, desse rosário, fast thinkers, e por aí bons litigantes, estão, mau 
grado a fachada (e os dotes), afastados da seriedade e da crítica do jogo 
processual, que de resto consideram antiquado. É um presságio, sem qualquer 
fenomenologia do obscuro.  

 
Mas não os hábeis esgrimistas que se servem do florete mágico da 

eloquência e das suas antíteses como forma de combater o poliedro da barbárie e 
as hordas e nuvens de danados. Embora sejam também pós-modernos 
negociantes de palavras crentes em rápidas barganhas (a verdade é uma 
construção acordada, dizem na moda) e se cruzem nos mesmos portais que os 
despojados e as estrelas e falsas Cassandras do foro.  
 

                                                 
54 “Por exemplo, o significado da declaração ‘o cão é perigoso’ só pode ser determinado 
pragmaticamente, no contexto da situação concreta”, Fritjof Haft, nota 9, p. 317 
55 “A época dos grandes advogados, dos chamados ténors, dos célebres patrons, está em vias de 
extinção”, como diz Miguel Veiga, O Direito nas curvas da vida, Conselho Distrital do Porto da 
Ordem dos Advogados, 2006, p. 9 
56 Maurice Garçon, nota 3, p. 21 
57 Günther Jakobs, no estudo Ciência do Direito: técnica ou humanística?, Editora Manole, 2003, p. 
26, diz: “o Estado nas nações industrializadas com certeza está mais perto da sala de máquinas de 
Hobbes do que da cátedra de Hegel, e o Direito, por conseguinte, é muito mais útil como uma 
obra de engenharia do que um coral que engendre sentimentos na comunidade” 
58 Werner Jaeger, nota 32, p. 1266 
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Para os oradores maçadores, gente monótona, muito dada a sermões 
repetidos e à improvisação calona59 (estes confrades possuem os dois dons), 
ledores de sina arqueológicos, sequazes da petrificada communis opinio doctorum 
e de outros peripatéticos cheios de dogmatismo, clones dessa beatice científica60, 
e não para os devotos das Musas ou os Pan tocadores de flauta secularistas (que 
ofendem a vulgaridade), a constante clepsidra não será benéfica, mesmo que 
lancem na lide novos enunciados descritivos e avatares, pois é como se fossem 
senhores de tristes tópicos transmitidos por pregadores (dramatis personae) sem 
púlpito brilhante e reduzidos à «retórica das figuras [mimada num rito, fora do 
verbo]»61. Rodam em falso na ferrugem secular visando a salvação do acusado, o 
surgir da flecha de luz da clemência, e estão com a sua tática condenados, por 
assim dizer, à perdição, quais bodes expiatórios. 

 
Não há vilania na modalidade desviante (não se mudam «as cartas na 

mesa fazendo batota ao jogo [para ganhar a causa]»62), nem cartografia de terras 
ignotas na derivação (não se sai da ordem normativa), nem tão-pouco sínteses 
não demonstrativas e ao acaso (respeitam-se as entidades e as passagens 
circulares), e muito menos charlatanice (não se despem e vestem os factos a bel-
prazer), o problema é que, como diz um terrível juiz da grande ficção, «as 
palavras são objetos»63. E ações, já agora. E por isso devem ser observadas, de 
preferência antes de entrarem no sistema tópico64 e colidirem com a Lei e com os 
precedentes65. 

 

                                                 
59 “Reduzido a repetir-se a si mesmo (…), o improvisador preguiçoso em breve será o seu próprio 
papagaio, e a chama sagrada da eloquência não mais animará suas palavras vazias de sentido”, 
Henri Robert, O Advogado (L’avocat), Martins Fontes, 2002, p. 24 
60 Sintagma de Ortega y Gasset, História como Sistema, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 
34 
61 Jean-Pierre Vernant, nota 26, p. 16 
62 Fulvio Gianara e Alberto Mittone, O Advogado Necessário (L’Avvocato Necessário), Almedina, 
2011, p. 68 
63 Cormac McCarthy, Meridiano de Sangue ou o Crepúsculo Vermelho no Oeste (Blood Meridian or 
the Evening Redness in the West), Relógio D’Água, 2004, p. 109 – o juiz em questão, “ambidextro 
que nem uma aranha”, “tem ouvido de raposa” e “fala por enigmas”… (Completamente distinto do 
bondoso juiz de All the Pretty Horses, do mesmo autor, para mim o paradigma maior desta 
honrosa profissão – “Eu não queria ser juiz. Eu era um jovem advogado que exercia em San 
Antonio…”) 
64 Sintagma de Theodor Viehweg segundo anotação de Claus-Wilhelm Canaris, nota 6, p. 243 
65 “M. Kriele acha que a diferença entre a prática jurídica anglo-saxónica [método do Case Law] e a 
continental europeia não é de forma alguma tão significativa como por longo tempo se admitiu”, 
Karl Engisch, nota 10, p. 388. Na opinião de Edward H. Levi (An Introduction to Legal Reasoning), 
“o processo do raciocínio jurídico obedece a um esquema básico, que é o do raciocínio por 
exemplos [de caso a caso, do particular para o particular]”, Manuel Atienza, nota 14, p. 39 
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A palavra (a frase66) surge nas alegações orais como símbolo prodigioso 
da ideia de uma nova civilização adversa à dominação do mundo pela espingarda 
e pelo abuso do poder67. Adversa portanto à violência indiferenciada e original 
(selvagem) da justiça-vingança e a outras formas de violência sem discurso 
distante e equânime68 e cuja ortodoxia somente admite complacentes alegações69. 
 

«É justo ouvir também as razões do lobo»70. Sem dúvida que a sua 
causa deve ser escutada. Mas o discreto encanto da dialética71 só acontece (só 
ainda acontece nos debates forenses) quando na fase sequente da sedução a 
retórica se afasta daquele ponto de inércia claro, normal, e serve para evitar o 
escape do juiz transgressor (fora da lei) que, num jogo de referências cruzadas e 
interpretações extensivas, pertence (sem laços de vassalagem) ao conjunto ou à 
alcateia do soberano, outro lobisomem ou homem-lobo72.  

 
O orador retórico tem de emocionar o outro, e o outro, para se 

emocionar, tem de entender o que o orator quer dizer com aquilo que diz73. E não 
é ajudando «a maldade com doutrinas»74 ou rodeios de raciocínio manhosos ou 
elogios de louvaminheiros ou coisa que o valha que a emoção, este apego, 
acontece. 

 
Tão-pouco copiando a pose teatral daquele notável advogado de 

antanho, decerto homem de bem, que, tranquilo, levando o tempo que fosse 
necessário para dizer (ou não dizer) o ser do referente, «interrompia a sua 

                                                 
66 “É de Frege que [Wittgenstein] herda a ideia de que a unidade fundamental do significado é não 
a palavra, mas antes a frase [forma disfarçada de uma imagem, no Tractatus]”, John Searle in Os 
Grandes Filósofos (The Great Philosophers), de Bryan Magge, Presença, 1989, p. 308 
67 Enrico Ferri, Discursos de Acusação, ao lado das vítimas, Arménio Amado, s/d, p. 81. Henri 
Robert, nota 59, p. 76, exclama: “Tristeza de uma época bárbara [refere-se à grande guerra de 1914-
1918] em que a toga teve de ceder lugar às armas!” 
68 Paul Ricoeur, O Justo (Le Juste), Instituto Piaget, 1997, p. 167. “Esse ter de dar razões 
[formuladas em jogos, usos, de linguagem] é o que faz com que possamos distinguir a 
argumentação de outros processos de resolução de problemas, como os que consistem em 
recorrer à força”, Manuel Atienza, nota 5, p. 95 
69 Expressão de Fulvio Gianara e Alberto Mittone, nota 62, p. 51-52, a propósito do “serviço [dos 
advogados] à acusação nos processos políticos dos regimes ditatoriais [máxime nos] cenográficos 
[e viciados] processos soviéticos [estalinistas]” 
70 Platão, nota 22, p. 315 
71 Jean Baudrillard, nota 48, p. 198 
72 Sobre isto, v. Giorgio Agamben, Homo Sacer (Homo Sacer), Presença, 1998, pp. 102 a 108, O 
Bando e o Lobo. (É interessante notar que os esclarecidos lawyers apreciadores da continuidade da 
ordem que Tocqueville viu na primeira metade do século XIX no Novo Mundo tinham “muito 
menos medo da tirania do que da arbitrariedade”, Alexis de Tocqueville, A Democracia na 
América, De la Démocratie en Amerique, Estúdios Cor, 1972, p. 179) 
73 “Wilhelm Dilthey usou a palavra verstehen para descrever especificamente o tipo de 
entendimento que adquirimos ao saber o que outra pessoa quer dizer com aquilo que diz”, Ronald 
Dworkin, O Império do Direito (Law’s Empire), Martins Fontes, 1999, p. 63 
74 Quintiliano, nota 2, p.10 



A hora das musas (sobre as alegações orais no processo criminal) 
 

Jaime Freire 
 
 

 

 Online, março de 2017 | 13 

argumentação para limpar o seu monóculo com a toga»75. Mesmo na cidade 
inspirada76, território favorável às alegações sinceras e independentes e à leitura 
ciceroniana dos poetas77. À conversão dos factos em Direito ou em normas sob a 
égide do maravilhoso. Hoje a extravagância, qual virtude sacrílega, o medonho 
narcisismo, provocaria a ira dos semideuses mortais. 
 

Argumentar com medida e prudência (com a maior ponderação) e 
sentimento78 (que inclui a serenidade; também não se olvida, claro, que há causas 
que exigem sobretudo coragem79) em busca de um Direito encantatório 
                                                 
75 Antoine Garapon, nota 40, p. 123 
76 “Na ‘cidade inspirada’ a grandeza das pessoas é confirmada por uma graça, um dom, sem 
relação com o dinheiro, glória ou utilidade [ao contrário, p. ex., do que sucede na ‘cidade da 
opinião’, onde a grandeza só depende do renome, isto é, da opinião dos outros]”, Paul Ricoeur, 
nota 68, p. 112 
77 “No imortal diálogo [de Cícero] (…) sobre as qualidades ‘do orador’, Crasso aconselha aos jovens 
o estudo dos poetas ‘por causa da grande relação que há entre as figuras da poesia e as da 
eloquência’ e também porque há na poesia ‘um ritmo e uma cadência’ que convêm aos períodos 
da eloquência”, Henri Robert, nota 59, p. 22-23. “Pour bien plaider, lisez les poètes”, aconselha 
Maurice Garçon, citado por Miguel Veiga, nota 55, p. 20. É “o terceiro tipo de loucura ‘divina’ de 
Platão, o tipo que ele define como possessão (katokôchê) pelas Musas [loucura poética]”, assim E. 
R. Dodds, Os Gregos e o Irracional (The Greeks and The Irrational), Gradiva, 1988, p. 93 
78 "Se a linguagem jurídica é o estilo frio e lapidar, em estranho contraste, a linguagem da luta 
pelo direito, do sentimento jurídico combativo, é a retórica ardorosa”, Gustav Radbruch, Filosofia 
do Direito (Rechtsphilosophie), Martins Fontes, 2004, p. 158. “A força do direito reside no 
sentimento, assim como a força do amor, mas quando o sentimento [de justiça, da dor] está 
ausente, impossível substituí-lo pelo conhecimento e pela inteligência”, Rudolf Von Ihering, A 
Luta Pelo Direito (Der Kampf um’s Recht), Revista dos Tribunais, p. 59. P. ex. Enrico Ferri, 
Discursos de Defesa (defesas penais), Arménio Amado, 1969, defendendo em tribunal (Roma e 
Turim) assassinos confessos, evoca repetidamente o sentimento de clemência, de piedade, de 
compaixão, a desventura, a fatalidade, a desgraça, a queda… Maurice Garçon, nota 3, p. 26, diz até 
que “não deve abeirar-se do pretório quem for duro de coração [não pode convencer os julgadores 
quem começou por não se comover]”; mais adiante, na p. 155 – “Nos Diálogos sobre a Eloquência, 
Fénelon dizia acertadamente: ‘os advogados mais categorizados são os que expõem os factos com 
clareza, que os integram com precisão num princípio de Direito (…). Mas onde estão os que 
possuem o grande dom de persuadir e de abalar o coração de um povo?’. É preciso buscar sempre 
esta perfeição rara” 
79 Coragem e a paciência do tigre como (abrindo a gaveta de mais um heterogéneo tópico, desta 
vez do género fantástico) no processo (n.º 16.223/59, 3.º Juízo Criminal da Comarca de Lisboa) 
contra Aquilino Ribeiro por passos, passagens, de Quando os Lobos Uivam, com a Acusação (o 
Ministério Público de então, 1959) a confundir o escritor com as falas das suas personagens. A 
Defesa, pela voz do Advogado Heliodoro Caldeira, escreve a dada altura na instrução 
contraditória: “Dar como responsável um autor de romance do que pensam e dizem as 
personagens de ficção, equivaleria a culpar Eça de Queiroz das vacuidades conselheirais dos 
Acácios e dos Abranhos, dizer que é dele a oratória grotesca de Rufino, a ambição política e a 
complacência de marido do Gouvarinho, o donjuanismo torpe de Basílio, os propósitos de 
chantage de Juliana; é dizer que Camilo fala como o Eusébio Macário ou a Eufémia Troncha; seria, 
numa palavra, atribuir a cada autor de ficções de novela, romance ou teatro, a responsabilidade 
do que diz cada personagem, como se fosse o seu modo próprio de sentir ou de pensar. Quem 
pode ver o nosso fino Eça na estúpida e mulherenga mentalidade de Dâmaso Salcede; Camilo nos 
grotescos padres da Brasileira de Prazins; quem pode, em suma, fazer tal ideia da criação 
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(desdogmatizado quanto baste – o que impressiona é a simplicidade80) no reino 
da sabedoria (dimensão) prática. 

 
Mesmo sabendo que o «primado do ‘lógico’ – daquilo que organiza as 

articulações do tempo e do sentido em torno do logos – está hoje a chegar ao seu 
termo», e que «a retórica e as artes da persuasão [disciplinadas pela linguagem 
instruída] tombaram quase completamente em desgraça»81 na mecânica 
subterrânea das proposições do processo social. Na disjunção cínica e cética, 
pouco afetiva, do aquém, e no senhorio das biografias e das disposições.  

 
Agora, se «o objeto da crença é aquilo que se conta através da narrativa 

dos mitos»82, das palavras aladas e falantes das orações, hoje, após a «mutação 
das lógicas»83 (dos espaços lógicos) e das práticas divergentes, mas sem 
mitologemas (e onde está Parsifal?84) ou figurações85, mas sem narradores ou 
intriga ou imaginário ou quimera, de retorta partida, na era pós-histórica dos 
ícones destrambelhados e tresmalhados e sem reflexo (as palavras separaram-se 
das coisas86), dos papéis (simbólicos) amarrotados, na nossa nostalgia totémica, 
já não há quase nada de subjetivo (ou de contracorrente) para contar. 

                                                                                                                                               
literária?”, Em Defesa de Aquilino Ribeiro, organização de Alfredo Caldeira e Diana Andringa, 
Terramar, 1994, p. 187 
80 Henri Robert, nota 59, pp. 19 e 21: “se nada é mais belo, também nada é mais difícil do que essa 
suprema simplicidade na argumentação” 
81 George Steiner, No Castelo do Barba Azul (In Bluebeard’s Castle), Relógio de Água, 1992, pp. 115 e 
116  
82 Jean-Pierre Vernant apud Marc Augé, nota 44, p. 122, “sobre os rituais e sobre a figuração de 
[outros] deuses”. Todavia, já a “novíssima retórica [dos sofistas] serve-se dos nobres exemplos da 
mitologia [dados pelos oradores da epopeia], como de um ilusório instrumento de prova”, Werner 
Jaeger, nota 32, p. 431  
83 Sintagma de Mireille Delmas-Marty, nota 7, p. 193. Segundo Karl Llewellyn, citado em Manuel 
Atienza, nota 5, p. 47, “os lógicos deram razões aos iconoclastas” 
84 Para a lenda de Parsifal (demanda do Graal, de uma maior consciência de nós mesmos e do 
nosso trabalho) e a sua relação com o ideal negativo que afeta hoje a advocacia, v. Walter Bennett, 
O Mito do Advogado (The Lawyer’s Myth: reviving ideals in the legal profession), Martins Fontes, 
2005, pp. 11 a 19, 87-88. “O advogado cavalheiro [cortês, respeitador, capaz de dar conta dos 
sofrimentos dos outros] representa o zénite da velha profissão [legado hoje quase perdido]. Em 
termos do mito de Parsifal, ele é o cavaleiro do Santo Graal”, id., p. 94. Nos antípodas deste 
arquétipo, situa-se o Cavaleiro Vermelho [um cavaleiro poderoso e brutal que aterroriza a Corte 
do rei Artur, ignorando os princípios e zombando dos valores da Távola Redonda]: “Em 
determinado ponto, a armadura do [arrogante] Cavaleiro Vermelho começa a moldar a alma de 
seu novo dono, e o cavaleiro andante torna-se apenas guerreiro, desafiando e derrotando todos os 
que cruzam seu caminho”, id., p. 154. Como escreve Douglas R. Hofstadter, nota 7, p. xxvii: “A 
consciência [de si mesmo] não é um fenómeno apaga-acende, mas admite graus, graduações, 
tonalidades. (…) Há almas maiores e almas mais pequenas” 
85 “A figuração é um modelo da realidade [e um facto]”, Ludwig Wittgenstein, Tratactus Logico-
Philosophicus (Logisch-Philosophische Abhandlung), Companhia Editora Nacional, Universidade 
de São Paulo, 1968, p. 59 
86 “As coisas e as palavras vão separar-se. (…) O discurso [a linguagem] terá realmente por tarefa 
dizer o que é, mas não será nada mais que o que ele diz”, Michel Foucault, As palavras e as Coisas, 
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Bem, “já antes do caos de Babel o discurso fazia parte da Queda 

humana”87… Quanto mais nestes tempos de «um vazio sem trágico nem 
apocalipse»88. Em technicolor. 

 
«O mocho de Minerva empreende o seu voo quando se inicia o 

crepúsculo»89. Procura então cruzando os ares o melhor caminho alternativo. 
Evidências novas exumadas de antigas relíquias. Fragmentações virgens. 
Combinações. A sua Ariadne90.  

 
Vale a persistência do teorema do mistério. Esta alegria. 
 
 

 
 

(Março de 2017) 

                                                                                                                                               
uma arqueologia das ciências humanas (Les mots et les choses, Une archéologie des sciences 
humaines), Martins Fontes, 1981, p. 59 
87 George Steiner, No Castelo do Barba Azul (In Bluebeard’s Castle), Relógio de Água, 1992, p. 125 
88 Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio (L’Ere du Vide), Relógio d’Água, 1989, p. 11. Mais à frente, na p. 
37: “Começa-se a compreender, por muito que isso desagrade aos nossos metafísicos e 
antimetafísicos, que doravante é possível viver sem finalidade nem sentido [angústia 
existencialista ou novas tábuas de valores], numa espécie de sequência-flash”  
89 Hegel apud Nicolai Hartmann, A Filosofia do Idealismo Alemão (Die Philosophie des Deutschen 
Idealismus), Fundação Calouste Gulbenkian, 1976, p. 598 
90 “Um homem labiríntico nunca procura a verdade, mas apenas a sua Ariadne”, Nietzsche citado 
por Roland Barthes em A Câmara Clara (La Chambre Claire), Edições 70, 2010, p. 83 


