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RESUMO: Um dos problemas fulcrais do direito brasileiro contemporâneo é a 
erosão de sua linguagem, de modo que os players do ordenamento jurídico não 
conseguem produzir um mínimo consenso a despeito dos conceitos jurídicos, 
mesmo os mais fundamentais. E a consequência dessa degeneração é o 
decisionismo, o relativismo e, por fim, injustiça. Para descrever esse problema, 
manejaremos nesse colóquio, duas ideias (ou quase-métodos): um filosófico, a 
psicopolítica de Peter Sloterdijk, e outro, artístico, a conceptual art modelada por 
autores como Joseph Kosuth, nos EUA, e Helio Oiticica e Cildo Meireles no 
Brasil. Esse objeto relacional, (na formulação de outra artista desse momento-
movimento), Lygia Clark, tem como o desnudamento do significante, tal qual a 
razão cínica nos moldes expostos por Sloterdijk e a arte como ideia – 
figurativismo; formulações emergentes desses polos artísticos e filosóficos.  
Pois, temos que o projeto a arte conceitual define a arte não como uma ideia 
imanente, ontológica, mas pela relação das coisas com seu meio. Da mesma 
maneira a razão cínica aponta para a lógica ambígua de ser ao mesmo tempo 
uma potência criadora e uma potência destrutiva, ao mesmo tempo libertadora 
e apropriada pelo sistema. Pois, mesmo diante da ausência de um significado 
pronto, acabado e eterno dos significantes jurídicos, a linguagem jurídica não 
deve ficar à mercê do voluntarismo do intérprete. A conceptual art e a crítica da 
razão cínica interpelam assim o direito pela atenção ao uso da linguagem, ao 
uso dos conceitos não cristalizados nos formalismos (como é o positivismo-
normativista), mas também não relativizados por uso alternativo (e totalmente 
aberto) das cartas do jogo jurídico. Propomos assim ainda, por fim, uma 
aproximação ao jurisprudencialismo de Castanheira Neves, na proposta de um 
direito enquanto alternativa humana, mas sem deixar também de compreender 
o direito enquanto o jogo em que os players consolidam as posições jurídicas a 
partir de seus específicos lugares de fala. E, nesse interposto, a vanguarda 
artística possa ser, também, uma espécie de vanguarda jurídica, por uma crítica 
(cínica) da uma erosão não democrática dos usos do direito. 
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