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RESUMO 

O presente artigo transita na esteira literária clássica formativa da subjetividade 
moderna para pensar a obra do romancista inglês Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 
dentro do compasso que entrelaça tanto a luta pela sobrevivência, no espaço de natureza 
bruta, quanto o sentimento de solidão como vivências necessárias à formação do 
imaginário individualista moderno. Pontos e (contra)pontos literários e por vezes 
jurídicos nos permitem interligar uma certa força de resistência (promovida, na obra em 
tela, pelo medo da morte vinculado à ritualística antropofágica e pela própria 
racionalidade voltada ao desejo de dominar o meio) ao individualismo (fio condutor da 
formação da subjetividade jurídica moderna e revelador de grandes questionamentos 
jurídicos, em especial, na esfera civilista). Segue, assim, uma trilha crítica de fuga que 
ao estabelecer um olhar diferenciado do conservador monismo jurídico percebe um 
caminho de (des)construção do estigma do “jurista bom selvagem latinoamericano”, 
estabelece, alternativamente, no campo que entrelaça a filosofia, literatura e o direito, 
uma proposta de inversão simbólica do risco/precaução afirmando, assim, na 
materialidade a teia da vida: um libertar do Sexta-feira. 
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ANTROPOLOGIA JURÍDICA, ROBINSON CRUSOÉ, DANIEL DEFOE, 
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ABSTRACT 

The present article transits on the modern subjectivity forming classical literature to 
think the work of the british novel writer Daniel Defoe, Robinson Crusoe, inside the 
compass that intertwines either the struggle for survival, in the space of raw nature, as 
well as the feeling of loneliness as necessary livingnesses to the formation of the 
modern individualistic imaginary. Literary and sometimes legal points and (counter) 
points allow us to interconnect a certain resistance force (promoted, in the work on 
screen, by the fear of death linked with the anthropofagic ritualistics and to the 
rationality towards the will to dominate the environment) to individualism (conductor of 
the formation of modern legal subjectivity and revealer of great legal questionings, 
specially the civilist sphere). It follows, thus, a critical scape rout that, in establishing a 
view different from the conservative legal monism, perceives a path of (de)construction 
of the "latin american good savage jurist" stigma, establishing, alternatively, in the field 
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that intertwines philosophy, literature and law, a proposal of symbolic inversion of the 
risk/precaution, affirming, thus, in materiality the web of life: a liberation of Friday. 

KEYWORDS: PHILOSOPHY OF LAW/RIGHT, LAW AND LITERATURE, 
LEGAL ANTHROPOLOGY, ROBINSON CRUSOE, DANIEL DEFOE, MODERN 
LEGAL SUBJECTIVITY, RISK THEORY 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na esteira literária clássica formativa da subjetividade moderna é possível pensar a obra 
do romancista inglês Daniel Defoe, Robinson Crusoé,[1] dentro do compasso que 
entrelaça tanto a luta pela sobrevivência, no espaço de natureza bruta, quanto o 
sentimento de solidão como vivências necessárias à formação do imaginário 
individualista moderno. Pontos e (contra)pontos literários e por vezes jurídicos nos 
permitem interligar uma certa força de resistência (promovida, na obra em tela, pelo 
medo da morte vinculado à ritualística antropofágica e pela própria racionalidade 
voltada ao desejo de dominar o meio) ao individualismo (fio condutor da formação da 
subjetividade jurídica moderna e revelador de grandes questionamentos jurídicos, em 
especial, na esfera civilista). Por isso, as inquietações do presente ensaio partem da 
necessidade de compreender essa teia formadora da subjetividade jurídica moderna, a 
partir de uma releitura do individualismo presente no agir e na inércia da personagem 
Robinson Crusoé. Aposta-se, assim, no esforço de analisar com “lentes jurídicas” esse 
clássico da literatura ocidental, que nos remete à produção de uma inteligibilidade ímpar 
do saber jurídico, a saber, a produção do julgar. Para tanto, não se pretende, neste 
artigo, apenas identificar a temática jurídica presente na obra clássica de Defoe, mas, 
para além dessa identificação, expor um exercício problematizador dos limites e 
possibilidades de superação da própria subjetividade jurídica moderna. 

             

Nota-se, já no início do livro, uma certa instrumentalização da carreira jurídica, que 
figura claramente como garantidora de estabilidade familiar e econômica. Diz Crusoé, o 
nosso protagonista, que:  

  

Meus pais desejavam ardentemente que eu estudasse direito. Nada mais de acordo com 
a nossa desafogada situação econômica e com o prestígio que a família de minha mãe 
gozava no condado. Mas o que me atraía como obsessão era a idéia de empreender 
grandes viagens. Isso motivava grandes desgostos nos seio da família, e não poucas 
dúvidas no meu espírito; porque, no íntimo me impressionassem os conselhos de meu 
velho pai e as lágrimas de minha mãe, uma estranha obstinação me empurrava para o 
mar.[2] 
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Claramente, os sentimentos contrapostos desse enunciado identificam de um lado o 
sentimento de estabilidade herdada e de outro o sentimento empreendedor, porém, é 
possível observar que a anterioridade fundante é sempre uma necessidade de 
estabilidade, mas uma estabilidade conquistada e não herdada, ou seja, algo identificado 
como “empreendedor originário”. Afasta-se, assim, uma  inicial valorização dos 
privilégios familiares e a figura do “herói Crusoé” é reconhecida a partir do ideal 
masculino/branco/empreendedor de si mesmo. 

  

Os primeiros obstáculos dessa aventura empreendedora moderna (desgarrada, até certa 
medida, do elo feudal patriarcal) não tardaram em aparecer e o vínculo familiar veio 
logo se expressar de forma direta, leia-se, assim, na fala de Crusoé: “Passar, de repente, 
de próspero mercador a triste escravo deixou-me completamente desanimado e como 
que sem forças. ‘Quão depressa’, pensei, se cumprem os vaticínios de meu pai![3]”. 
Reforça-se, aqui, claramente, um sentimento de instabilidade, gerado pela troca de 
posição – o empreendedor que vira escravo, dentro de uma relação de causa/efeito 
gerada diretamente pelo descumprimento do conselho familiar, amalgamado no 
masculino (“o pai como lei, a lei como pai”), porém, nota-se que esse conflito só 
sobrevive dentro da seguinte tensão: consciência da ordem paterna / insatisfação plena 
diante da estabilidade herdada. Nesse contexto de “aventuras” modernas, é possível 
afirmar um sentido mais recorrente nas opções de Crusoé, a saber, optar sempre pelo 
caminho da insubordinação aos desejos conquistados, um infinito rumo ao inatingível 
(leia-se: a qualquer preço). 

  

Ao chegar ao Brasil, destaca-se que a primeira atitude/necessidade/ação de Crusoé foi, 
exatamente, realizar um negócio jurídico, ou seja, comprar um escravo e a partir dessa 
“conquista” trabalhar rumo ao desejado progresso econômico, no entanto, após a vitória 
empreendedora (entendida aqui como riqueza e prosperidade) surge na trama moderna 
um grande sentimento de repulsa ao estável, formando, assim, uma nova 
“fissura”/“aventura” empreendedora: 

  

 Numa palavra, vinham perguntar-me se eu queria ir a Guiné como agente deles, 
oferecendo-me, como pagamento, um bom lote de escravos, sem que eu tivesse de 
contribuir nos gastos da expedição. Tal proposta teria sido muito vantajosa para quem 
não tivesse interesse a zelar.[4] (...) Mas na minha situação, como fazendas prósperas, 
que, em mais três ou quatro anos de trabalho, me teriam permitido considerar-me 
homem rico, era, além de disparato, insensato correr os riscos que essa viagem 
representava. (...) 

Mas meu destino tinha que cumprir-se, e senti-me atraído por mais aquela aventura[5] 
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Crusoé “atraído pelo risco” lança-se, assim, novamente ao mar de incertezas, porém, 
paradoxalmente, embebido da certeza única: “navegar é preciso” – signo poético 
ambíguo, que entrelaça necessidade, precisão e certeza.  

  

Ao nos lançarmos ao desafio de imaginar a cena descrita acima, podemos pensar que a 
valorização do risco manifesta-se como essência da conduta empreendedora 
(entendida, sempre, como uma forma “louvável” de viver). Assim, pergunta-se: quantos 
“Crusoés” ocupam cargos públicos jurídicos, hoje, no Brasil? Talvez a pergunta fique 
mais clara se fizermos uma inversão simbólica de personagem: quem se manifesta como 
“Sexta-feira” na arena jurídica? Provocações e inquietações que nos remetem ao 
pensamento jurídico crítico necessário ao entendimento das razões da negação do 
<<princípio da precaução>>, por exemplo. Pode-se dizer, de forma clara e cristalina, 
que a inaplicabilidade jurídica do princípio da precaução nada mais é do que a negação 
da própria vida. Foucault, ao pensar o Biopoder e afirmar “a vida muito mais que o 
direito”, reforça a anterioridade do próprio paradigma da vida. A inversão e a 
instrumentalização poética do “navegar é preciso” moderno, ou se preferirem pré-
moderno, também presente no romance de Robinson Crusoé, promoveu uma ordem 
simbólica tensionada: “a lei como pai” / “o mercado como pai”. Hoje, presente nos 
imperativos do: “lucrar é preciso”, do “especular é preciso”, mas a poesia concreta de 
José Paulo Paes nos permite imaginar que o “viver não é preciso”, ou seja, a vida pode 
ser totalmente dispensável para o capital, mas dentro dessa mesma teia simbólica é 
possível encontrar um novo sentido para o “viver não é preciso”, aquele que afirma que 
a vida é imprecisa, imensurável, está para além do capital. 

  

*** 

  

Roberto DaMatta explora um elo crítico do movimento que leva a liminaridade dos 
ritos de passagem ligada à ambiguidade gerada pelo isolamento e pela individualização 
dos noviços – que reflete a experiência de estar fora-do-mundo como promotora de 
estados liminares, tais como a solidão e transtornos que Robson Crusoé desenvolveu, e 
não o movimento oposto (a individualidade, por si só, geradora de liminaridade). Nota-
se que os ritos de passagem transformam essa experiência em complementaridade, em 
imersão na rede de relações, pelo contraste, estabelecem como um modelo de plenitude 
para a vida social. Diz DaMatta “É, sem dúvida, esse contato com a individualidade que 
faz com que, em toda parte, os noviços sejam perigosos e, por isso mesmo, recebam – 
como os espíritos, alguns animais e os feiticeiros – um tratamento especial. Assim 
sendo, quero sugerir que o traço distintivo da liminaridade é a segregação de uma 
pessoa (ou de uma categoria de pessoas, tratadas como corporação social ou mística) 
dos seus laços sociais imperativos, liberando-a temporariamente das suas obrigações de 
família, linhagem, clã ou aldeia, o que a transforma temporariamente em indivíduo fora-
do-mundo.” Busca-se nessa "desclassificação" constituída pela rejeição do mundo a 
constituição de uma sociabilidade inusitada, diferente, conquistada a partir de novas 
vivências de "liberdade" na experiência da individualização.  
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Diante desse quadro, é perfeitamente possível compreender a “origem mitológica” da 
rejeição e até mesmo da negação, na  prática jurídica constitucional civilista, de 
determinadas teorias ou princípios “indigestos” ao capital, como por exemplo: a teoria 
do risco, a própria responsabilidade civil objetiva, a inversão do ônus da prova, o 
princípio da precaução ou até mesmo, e paradoxalmente, o próprio princípio da 
razoabilidade, exatamente, porque o imaginário moderno não é tão racional quanto 
aparenta, uma vez que é, claramente, centrado na “louvação do risco” – é na 
irracionalidade heroica empreendedora que o “delírio” moderno e seus efeitos vigoram 
– basta lembrar que o final da história não é feliz para todos – adiante enfrentaremos 
esse ponto do “mito evolucionista do final feliz”.  

  

Por hora, diante da necessidade de ligar essas ideias à aplicabilidade prática do saber 
jurídico, podemos pensar que uma decisão que afirma, de forma clara: “quem lucra deve 
suportar o risco” fere a máxima “heroica” moderna de que: “lucrar é preciso, mesmo 
diante das incertezas do caminho”. Forma-se, assim, a necessidade de apontar um 
caminho teórico de desconstrução da “louvação heroica do risco”, ou seja,  demonstrar 
uma possibilidade de superação dessa subjetividade jurídica moderna e literalmente 
“desnudar” esse mar de incertezas moderno. No sentido de limitar o “delírio moderno 
aventureiro”, é possível estabelecer como ponto de partida a constituição de um 
processo de inversão simbólica para encontrar no fundo do “poço” ou do “posso”, das 
decisões jurídicas modernas, novos significantes e significados de precaução e 
valorização da teia da vida[6].  

  

A aventura de Crusoé apresenta-se sempre como grande reveladora do conhecido “mito 
do bom selvagem”, porém, esse significado mitológico se faz nítido na seguinte cena:  

  

Uma ou duas vezes, em dias claros, pareceu-me divisar o pico de Teide, e tentei meter-
me mar adentro, com a esperança de arribar às Canárias, que é onde encontra essa 
famoso vulcão, mas os ventos contrários me obrigaram a regressar à costa e continuar a 
navegar paralelamente a ela. Começamos a ver sinais de vida humana e, por vezes, 
víamos gente que vinha até a praia para nos ver passar. Eram pretos e andavam 
completamente nus.(...).  

  

Mas o terror que a detonação causou naquela pobre gente foi extraordinário; uns caíram 
de costas, como que atingidos por um raio, outros tombaram de bruços, tremendo de 
pavor. Mas assim que viram que a fera estava morta e submersa, e que eu os instava a 
voltar para a praia, tranqüilizaram-se e vieram tirar a onça do mar. Não podendo 
imaginar de que maneira eu a tinha matado, ergueram as mãos para o céu, a demonstrar 
a sua admiração pela minha pessoa [7]. 



3299 
 

  

 Formada alegoricamente, a figura do “bom selvagem” parte para correlata ideia 
escravista de conquista, doutrinação, dominação de uma cultura sobre a outra. Parte-se, 
na lógica jurídica moderna, sempre da necessidade de estabelecer parâmetros de 
hierarquia cultural, dentro dos seguintes movimentos: do primitivo para o civilizado, do 
complexo para o simples, enfim, do múltiplo para o uno – exercício pleno de redução de 
complexidades, de aniquilamento das diferenças, de redução de tudo ao mesmo (aqui 
entendido como Totalidade, como capital). 

  

Nesse contexto de redução de complexidades, o presente trabalho parte de dentro da 
multiplicidade para dialogar fora da tensão do centro: pós-modernidade X modernidade, 
mas propor a partir da razão transmoderna[8] um pensar jurídico diferenciado, centrado 
na Exterioridade das vítimas da Totalidade colonizadora; verifica-se, assim, a 
possibilidade de um diálogo entre o trabalho jurídico e o trabalho antropológico, na 
tentativa de produzir um saber que permita ao jurista antes de decidir se deixar 
envolver, um respirar, um se permitir ser parcial de forma multilateral, ou seja, 
encontrar no exercício da imparcialidade, um exercício de empatia (troca de posição) 
dentro do próprio conflito multifacetado, em outras palavras,  produzir sensibilidade e 
inteligibilidade antes de mergulhar na dimensão do julgar.  

  

A ética da alteridade, promovida pela via fática do face-a-face que nos revela 
Emmanuel Levinas, apresenta-se como um caminho possível para encontrar a 
sensibilidade e a responsabilidade ética necessárias à solução dos conflitos que formam 
a demanda do judiciário. A racionalidade antropológica, por meio das dimensões do 
olhar, do ouvir e do escrever, pode nos proporcionar uma superação do esforço fraco 
“apenas de conhecer o processo”, para de fato conseguirmos estabelecer, assim, um 
novo julgar imparcial – um julgar para além da subjetividade moderna e do interesse 
empreendedor totalitário e delirante do risco capital.  

  

  

*** 

  

Na dimensão do olhar, a primeira experiência do pesquisador de campo – ou no campo 
– esteja na domesticação teórica de seu olhar, porque deve buscar nas referências do 
olhar etnográfico uma sensibilidade para compreender a realidade local a partir de um 
prisma etnográfico (que sofre um fenômeno de refração e rompe com o olhar exótico, o 
olhar dos cronistas ou com o olhar de um viajante). Esse exercício etnográfico busca, 
no entrelace de suas complexidades, superar uma visão literária da diversidade, em 
outras palavras, não pode ser identificada com padrões literários, mas, ao contrário 
senso, não nos serve como “fita métrica”, pois sua especificidade ou resultado (a 
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etnografia) é parte da experiência de polir o olhar, uma experiência marcada por uma 
cartografia política da qual emergem novos sujeitos e novos territórios, porque esse 
olhar pensado academicamente reflete um jogo de contrastes, e uma vez no papel, a 
experiência expõe frequentemente o incontrolável, o inconciliável, o conflito, extraído 
do próprio trabalho de campo, como nos ensina Roberto Cardoso de Oliveira[9]. 

  

O desafio do trabalho antropológico é centrado na tentativa de ir além das lentes 
cotidianas, expressada no vulgo “alargar o olhar para ver homens e crocodilos”, um 
movimento contínuo de fazer e desfazer o eu e o outro, indo e vindo, deslocando-se na 
busca constante de uma posição que possibilite ampliar o olhar, ver o ainda não-visto! 
Ao problematizar as principais “faculdades de entendimento”, ou “faculdades da alma”, 
como Leibniz entendia a percepção e o pensamento para conhecer, as  dimensões do 
olhar, do ouvir e do escrever são verificadas, como nos sugere Roberto Cardoso de 
Oliveira, dentro de uma ação que requer para a antropologia, a apreensão dos 
fenômenos sociais a partir do caráter constitutivo do olhar, do ouvir, e do escrever. 
Nota-se que, na proposta da busca da interlocução,  entra em cena a relação dialógica a 
ser estabelecida para superar os horizontes semânticos em confronto não-dialógico 
(pesquisador/nativo), com a promoção de um diálogo entre “iguais”. Rejeita-se, para 
tanto, a “doce ilusão” da neutralidade absoluta idealizada pelos defensores da absoluta 
objetividade, busca-se, ao contrário, interação (observação participante) e não 
neutralidade. Já o trabalho de escrever é o que configura o produto final da ação 
etnográfica. Para Geertz, existem duas etapas da investigação empírica: (1) estando lá, 
em campo, no momento do olhar e ouvir e (2) estando aqui, no gabinete, no momento 
de escrever – que reflete o ponto alto da função cognitiva, porque se dá o início de 
textualização dos fenômenos sócio-culturais observados para o plano do discurso 
(relação dialética entre comunicar e o conhecer). Geertz entende que esse trabalho é 
“moral, política e epistemologicamente delicado”, porém inter-influenciáveis, 
evidentemente. Indaga: “O que acontece com a realidade observada no campo quando 
ela é embarcada para fora? (nos alerta Oliveira: eis a pergunta da dita “antropologia 
pós-moderna” – Geertz, Dilthey, Heidegger, Gadamer ou Ricoeur). Surgem nesse 
cenário aquilo que Oliveira nos apresenta como uma distinção interessante entre 
monografias antropológicas clássicas (com uma estrutura narrativa normativa), 
monografias modernas (que priorizam um tema para descrever, analisar e interpretar), e 
monografias experimentais ou pós-modernas (quase intimistas, impondo ao leitor a 
constante presença do autor no texto)[10]. 

  

O exercício de polir o olhar jurídico  pode partir da superação do “imaginário de uma 
hierarquia entre culturas” – presente fortemente na obra de Defoe, essa mitológica 
máxima reforçada pela subjetividade jurídica moderna necessita ser superada para que 
seja possível existir um exercício mínimo de imparcialidade nos julgamentos, em outras 
palavras, deve-se romper com  as amarras do etnocentrismo para compreensão e solução 
dos conflitos postos na arena jurídica. O desafio está na constituição de uma espécie de 
esforço jurídico de deslocamento, do estar entre as partes do conflito se permitindo ser 
parcial para ser imparcial, ou seja, sensibilizar-se com a causa de forma horizontal e 
multilateral. “As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei”[11], aqui, pode significar 
antes um “deixar de ler a lei aos seus olhos” e seguir em direção ao conflito real.   
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Sobre o ouvir é importante destacar que, em muitos casos, o jurista exerce um papel de 
“autoridade” sobre seu interlocutor. Como é possível ouvir dentro de uma relação 
vertical, leia-se, de cima para baixo, do “juiz” para o “réu”?  Essa personagem de 
“autoridade” (que em muitos casos passa a ser a figura do autoritário, em especial 
quando há qualquer tipo de constrangimento ou até mesmo de tortura, em situações 
mais extremas que estão postas na atividade carcerária desumana, por exemplo), por si 
só, cria um distanciamento da tão desejada relação de confiança que o antropólogo 
persegue ao conviver com a comunidade que estuda, mas que o jurista, na maioria de 
suas relações, está longe de obter a proximidade com o interlocutor, visto que 
representa, via de regra, a figura da “autoridade”, e que em determinadas situações está 
investida de um poder estatal imperativo, especialmente quando se fala em restrições de 
direitos. Esse é um dos motivos pelos quais os juristas se “escondem” no cenário dos 
autos (o processo judicial), sob a “célebre” afirmação de que “o que não está nos autos, 
não está no mundo jurídico”: essa é a famosa ficção jurídica que “delira” no “mundo 
jurídico” para justificar a disparidade das decisões que se afastam do “mundo real”, ou 
seja, da realidade social – que é objeto das ciências sociais.  

  

Produzir inteligibilidade antes de julgar é um desafio compreendido na dimensão do 
saber ouvir, entendido como passo central para a solução dos conflitos sociais, e nesse 
ponto o saber antropológico tem  muito a trocar com o saber jurídico. 

  

Os juristas mais conservadores “não ouvem” porque se investem de um poder 
“científico” que lhes garante a possibilidade de não ouvir o que não está nos autos (“o 
que não está nos autos não pertence ao mundo jurídico”, afirma o discurso tradicional), 
e essa é uma das fontes das maiores injustiças sociais, pois quem não tem acesso, de 
fato, ao judiciário não tem voz nos autos, ou seja, é vítima da “história oficial”, da 
grilagem de terras  (fraude documental que serve ao poder econômico ruralista), da 
advocacia dativa “de corredor” (que inibe a ação da Defensoria Pública, um direito 
constitucional ainda hoje sonegado), e de tantas outras mazelas jurídicas.  

  

As etapas de produção de inteligibilidade antropológica (olhar, ouvir e escrever) trazem 
um instrumento muito interessante para os juristas (que visam solucionar conflitos 
sociais), porque produzir inteligibilidade, certamente, é o primeiro passo para se 
perseguir o caminho tão desejado da imparcialidade jurídica. Em outras palavras, é 
preciso se permitir ser parcial (olhar, ouvir e escrever num exercício, minimamente, de 
empatia dialógica com todas as partes do conflito) para então perseguir a 
imparcialidade jurídica em busca de uma  justiça social de fato e não apenas de direito. 
Observar as tensões sociais de forma multilateral e não unilateral (etnocêntrica) ainda 
vai nos levar além da escravidão estrutural da nossa própria cultura. 
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Nota-se que o “final feliz” da aventura de Robinson Crusoé vem nitidamente marcado 
por um discurso colonizador: “Da minha ilha, um dia deserta e hoje povoada por 
numerosos colonos, soube, através do Brasil e de Lisboa, que prosperou de maneira a 
manter um serviço  anual como o Brasil.” A identidade familiar originária, antes 
rejeitada pelo “delírio” empreendedor, é (re)estabelecida de forma romântica e 
reveladora: “Meus dois filhos são uns belos rapazes, cultos e cavalheirescos, 
relacionados com a melhor sociedade de Londres e introduzidos nos assuntos do 
governo e da Coroa. (...) Isabel, minha filha, é o retrato vivo da mãe. Todos os dons 
que uma moça pode possuir albergam-se na sua gentil figura.” A estabilidade, aquela 
anterioridade desejada que abriu nossas inquietações completa-se no final não tão feliz 
assim, uma vez que: “Quanto a mim, sou um velho de mais de setenta anos, que só 
deseja paz e sossego, enquanto prepara uma nova viagem, a última da série: aquela 
que não tem retorno” – quando imaginamos essa cena romântica para alguns e patética 
para outros de humor mais ácido, pensamos que nós, desde el sur,  também esperamos, 
Robinson Crusoé, essa última viagem da subjetividade jurídica moderna: aquela que 
não terá retorno. 

  

*** 

  

Diante do desafio de superar a mentalidade etnocêntrica da subjetividade jurídica 
moderna, manifestada literariamente e literalmente nos primórdios do eurocentrismo 
colonizador, é possível pensar, sem perder o bom humor, que essa “hierarquia cultural”, 
estabelecida no imaginário literário moderno, ao relacionar o “herói Crusoé” e o “bom 
selvagem Sexta-feira” pode representar uma espécie de  grande “mito originário” do 
pensamento jurídico moderno eurocêntrico, fazendo-se veicular pelos sentimentos de 
superioridade e conquista, mas, ao mesmo tempo, pelo próprio sentimento de 
inferioridade dos colonizados, presentes, em especial, no pensar jurídico anacrônico, 
arbitrário, porém servil e sempre desvinculado da realidade e dos interesses locais. 
Diante da dúvida se Defoe tem mesmo algo para dizer ao Direito nosso olhar percebe 
um caminho de (des)construção do estigma do “jurista bom selvagem latinoamericano” 
que segue a trilha de fuga da inversão simbólica do risco/precaução afirmando, assim, a 
teia da vida: um libertar do Sexta-feira.  

  

*** 
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