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RESUMO 

 

LIMA, Pedro Parini Marques de. A metáfora do direito e a retórica da ironia no 

pensamento jurídico. 2013. 383 f. Tese (Doutorado em Direito). Programa de Pós-

Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 

 

A tese defende que, para se lidar com a noção de direito, são necessárias habilidade 

poética e criatividade literária. É preciso construir metáforas, manipulá-las e interpretá-

las astuta ou ironicamente. Analisando-se retoricamente estratégias jurídicas, percebe-se 

que a ironia é fundamental no pensamento jurídico. Conclui-se que o vocabulário final, 

e os discursos acerca de fenômenos considerados jurídicos são metaforicamente 

estruturados, ao mesmo tempo em que são apresentados como conceituais ou literais. A 

literalidade é tomada pela dogmática jurídica tradicional como dado inquestionável, que 

ora é corroborado, ora combatido. Entretanto é na extraliteralidade proporcionada pela 

metáfora e pela ironia que opera o pensamento jurídico. Constata-se que, além de 

possuírem origem metafórica, expressões fundamentais da retórica material dos juristas 

são ironicamente invertidas: nota-se o emprego de “justiça” significando “vingança”, de 

“saber” no lugar de “querer”, de “racionalidade” ao invés de “regularidade”. Paradoxos 

e contradições que se formam no pensamento jurídico dissolvem-se diante de alguma 

forma de compreensão irônica. A ironia está em diferentes âmbitos da retórica jurídica: 

como ironia de evento, está presente no próprio caráter contraditório das expressões 

empregadas em diferentes contextos; como ironia instrumental, é elemento dogmático 

de persuasão e crítica; como auto-ironia, está na construção e na apresentação das 

teorias jurídicas. O modo irônico de pensar, agir, comunicar e interagir é tomado como 

modo de captar o fenômeno jurídico em suas inúmeras formas e possíveis 

manifestações na história.  
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ABSTRACT 

 

LIMA, Pedro Parini Marques de. Law’s metaphor and the rhetoric of irony in legal 

thinking. 2013. 383 p. Doctoral Thesis (PhD of Law) – Programa de Pós-Graduação 

em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 

 

It is argued that, in order to deal with the notion of law, poetic skill and literary 

creativity are demanded. To build metaphors, manipulate and interpret them in an astute 

or ironic way is essential. It is manifest that irony plays a key role in legal thinking. The 

final vocabulary and speeches related to legal phenomena are metaphorically structured, 

however they are presented as being literal-conceptual. Literalness is taken by 

traditional dogmatics as an unquestionable fact. Even though it is therefore in the 

extraliteralness provided by metaphor and irony that legal thinking operates. It is also 

noted that, besides having a metaphorical origin, fundamental expressions which form 

the rhetoric of lawyers are ironically reversed. Examples of these reversions are the 

usage of the concept of “justice” as meaning “revenge”, of “knowing” instead of 

“wanting”, of “rationality” rather than “regularity”. Paradoxes that take place in legal 

thinking are dissolved when confronted with ironic understanding. Irony is in several 

different areas of legal rhetoric: as irony of fact, it is present in the contradictional 

meaning of expressions in different contexts; as instrumental irony, it is part of 

dogmatic strategies of persuasion and critique; as self-irony, it is present in the 

construction and presentation of legal theories. As a result, an ironic way of thinking, 

acting, communicating and interacting may well become the appropriate way to capture 

the legal phenomenon in its many forms and possible manifestations in history.  
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INTRODUÇÃO 

 

I Metáfora e ironia na análise retórica do direito 
 

For the determined ironist any 

anomaly or incongruity is ironic, and 

almost any phenomenon can be seen as 

incongruous in some light or other: what is 

not incongruous viewed locally will be 

found so when placed in a larger context. 

(BOOTH, 1974, p. 236) 

 

Há tempos convivo com a intuição de que, toda vez que me falavam sobre o 

direito, fossem meus professores, colegas, alunos, eu deveria tomar por significado o – 

talvez não exatamente, mas de algum modo – oposto do expressado. Não sei se foram as 

diversas situações relatadas que de tão curiosas resultaram na minha suspeita, ou se a 

desconfiança já me habitava a mente antes de ouvi-los. Cheguei, de qualquer modo, à 

generalização de que juristas tendem a falar o contrário do que dizem falar, expressam-

se metaforicamente e raciocinam ironicamente: dizem estar certos no reino das aporias, 

falam a língua da objetividade na terra dos critérios subjetivos, afirmam aterem-se aos 

mais ordinários conceitos literais enquanto elaboram as mais refinadas e sofisticadas 

metáforas. 

Tais pensamentos me levaram à seguinte hipótese: direito é metáfora e 

compreendê-lo importa ironia. Nunca se definiu satisfatoriamente um conceito de 

direito, porque direito não é conceito, mas na qualidade de metáfora foge a delimitações 

ou demarcações categoriais nítidas. No entanto, enquanto tradicionalmente a 

compreensão do direito pressupõe o estabelecimento de seu conceito, ironicamente o 

que se apresenta são metáforas indefiníveis que não se deixam conceituar. Sem esforço 

irônico não é possível levar o jogo do direito a sério. Isto é, só ironicamente é possível 

aceitar ou construir discursos que levem em consideração um conceito de direito. Esta é 

a pressuposição fundamental de que parte a tese. 

Sou capaz de entender a ânsia do leitor da tradição jurídica por uma definição, 

mesmo que preliminar, do que entendo, no contexto dessa tese, por metáfora e ironia. 

Acostumado a ter o conceito como ponto de partida para o conhecimento, é natural que 

o estudioso do direito reivindique definições – sobretudo, categoriais, para parte da 
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tradição – das palavras que são empregadas antes de começar o trabalho de 

compreensão. Reconheço que isso seria também de se esperar em um trabalho 

acadêmico: definir as palavras para seguir adiante. No entanto, diante da dificuldade de 

se estabelecer contemporaneamente um sentido unívoco, mesmo que estratégico, para 

os tropos em geral e, em especial, para a metáfora e para a ironia, sugiro que o leitor 

aguarde – ou antecipe – a discussão do Capítulo 2 e do Capítulo 5 de acordo com sua 

necessidade. Recomendo, contudo, que, se puder esperar, empregue sua própria intuição 

sempre que essas palavras aparecerem. Esse é precisamente o propósito do percurso do 

texto. Uma definição sintética e preliminar poderia tornar-se prejudicial à própria 

compreensão do problema. De toda sorte, entendo que a definição de metáfora proposta 

por George Lakoff e Mark Johnson (1980), parece mais adequada. Com relação à ironia, 

costumo pensá-la num sentido entre o proposto por Kierkegaard (2006) e o oferecido 

por Wayne Booth (1974), isto é, entre uma abordagem metafísica e outra retórica. 

Como objetivo geral, a tese procura compreender e apresentar a noção de direito 

ironicamente como metáfora do “conceito de direito”. Parte-se, pois, da proposição de 

que compreender a metáfora do conceito de direito implica, de alguma forma, 

compreendê-lo ironicamente. Isso porque o que se apresenta superficialmente nas 

teorias do direito – o conceito – se opõe ao que de fato é significado – a metáfora. 

Assim, portanto, se esta tese se confirma, o modo irônico de pensar, agir, 

comunicar e interagir pode vir a se tornar a maneira mais apropriada de captar o 

fenômeno jurídico em suas inúmeras formas e possíveis manifestações na história. Se o 

próprio jogo de compreensão da metáfora do direito é irônico, porque se apresenta em 

oposição àquilo que é, torna-se então imprescindível pensá-lo ironicamente. Só 

ironicamente seria possível levar a sério o que se afirma sobre o direito não só na prática 

da atividade dogmática, como também nas teorias que o representam procurando defini-

lo literalmente enquanto conceito. 

Como objetivo específico, a tese procura investigar se esta ironia está presente 

no próprio direito de forma objetiva, na maneira subjetiva de compreendê-lo, ou no 

modo relativamente controlado de apresentá-lo. 

Para resolver esse problema, é preciso impor uma advertência preliminar a todos 

que pretendem “cutucar” a ironia: o grande risco que se corre ao perseguir a ironia, isto 

é, ao tentar entendê-la para depois empregá-la como chave de leitura para um fenômeno 

qualquer, é que se pode passar a ver ironia em tudo. A ironia como expressão de uma 
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negatividade absoluta (KIERKEGAARD, 2006, p. 222) ou ainda como momento 

dialético da ideia que corresponde a uma negatividade absoluta e infinita (HEGEL, 

2000a, p. 92) pode se transformar num potente centro de gravidade que tudo para si 

atrai e instantaneamente consome. No caso de Hegel, em relação à noção de ironia 

cunhada pelos românticos, a negatividade irônica implica a vacuidade do concreto e a 

nulidade de tudo o que é objetivo ou possui valor imanente. Assim, não se pode tomar 

qualquer verdade a sério, nem mesmo – ou talvez, especialmente – a verdade da ironia. 

Uma parte da ironia jurídica, portanto, talvez esteja no próprio direito (ou na 

noção que se tem de direito), no seu modo de ser, mas também no seu modo de aparecer 

e na forma de compreendê-lo. A metáfora do direito pode ser encarada como uma rede 

irônica de interações que se manifesta na experiência e que é compreendida e 

apresentada numa ainda mais complexa trama de ironias, cada vez mais reflexivas e, o 

mais importante, imperceptíveis como tal, isto é, como sendo irônicas. 

O que diferencia afinal o irônico do não-irônico?  

Um discurso não-irônico pode ser ameaçado constantemente pela ironia. Isto é, a 

cada nova sentença, o discurso torna-se suscetível de ser tomado completamente como 

irônico. Diante da suspeita de presença de ironia, há constantemente uma reavaliação 

crítica daquilo que foi tomado seriamente, isto é, literalmente. Isso porque uma simples 

frase pode acabar com a seriedade do discurso e fazer com que o interlocutor passe a ver 

ironia retroativamente em relação a toda a parte anterior do discurso, previamente 

tomada como séria ou literal. O contrário, no entanto, não pode acontecer: não se pode 

desfazer a ironia e converter o discurso figurado em um discurso literal. Nenhuma 

sentença posterior pode “endireitar” ou “desironizar” o discurso irônico (BOOTH, 1974, 

p. 51). Talvez por essa razão não exista no nosso vocabulário o verbo que corresponde à 

ação contrária de “ironizar”. E, sem dúvida, isso faz a ironia, ou o discurso irônico, ser 

mais potente em relação ao não-irônico. É isso que, paradoxalmente, proporciona ao 

discurso indireto da ironia um grau de confiança maior se comparado ao discurso 

literalizado. Aquilo que é apenas suscitado em uma possível relação de oposição, 

justamente porque não explicitado ou literalizado, propicia uma maior grau de 

expectativa de consenso – de um consenso acerca do não revelado, mas apenas intuído, 

esperado, ou acreditado. A partir dessa hipótese, pretendo desenvolver a tese de que é, 

portanto, o modo irônico de compreender o direito que proporciona um sentimento de 
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segurança, certeza e confiança de quem de uma forma ou de outra se envolve na retórica 

jurídica, seja em sua retórica prática, material ou teórica. 

 Para desenvolver esse trabalho de compreensão irônica do fenômeno jurídico é 

preciso, em primeiro lugar, obviamente entendê-lo de maneira não-literal. A extra-

literalidade da ironia subentende a identificação da noção de direito com alguma forma 

de linguagem metafórica, figurada ou imagética. Se a teoria jurídica, a que chamarei 

ortodoxa, empenhou-se – como pretendo apresentar ao longo do trabalho – em definir o 

conceito de maneira literal, levando o direito a sério, o propósito aqui será de apresentar 

o direito como uma metáfora que se compreende ironicamente. A minha tese é de que 

nada há de literal no conceito de direito, senão metáforas que, ironicamente, deixaram 

de ser apresentadas como figuras ou tropos, em razão de exigências supostamente 

racionalistas e reducionistas que moldaram a imagem cristalizada no pensamento 

jurídico moderno. 

 No entanto, a compreensão moderna dos vários conceitos de direito oferecidos 

pela teoria não conseguiu superar o caráter metafórico, imagético, mágico-místico das 

compreensões originárias de diferentes noções de direito. O pensamento moderno não 

foi capaz de literalizar o pensamento antigo, isto é, de substituir uma linguagem 

metafórica arcaica por outra literal.  

Não é possível opor o pensamento jurídico moderno ao pré-moderno afirmando 

simplesmente que enquanto o primeiro é racional o segundo é irracional. São formas 

distintas de racionalização dos fenômenos jurídicos. Como diz Alf Ross (1961, p. 20), a 

estrutura do conceito de direito remonta a essas antigas noções mágico-místicas, mas 

isso não significa que essas noções pré-modernas sejam ficções puramente acidentais, 

pelo contrário, surgiram de um processo de racionalização de vivências jurídico-morais 

semelhantes às de hoje. Portanto, da mesma forma em que há uma racionalidade nas 

propostas modernas de definição do conceito de direito, há racionalidade também nas 

formas míticas de sua compreensão alegórica ou metafórica pré-moderna. Contudo, 

outro tipo de racionalidade, determinada pelos tópoi então vigentes. É possível afirmar 

que cada época ou cada contexto histórico determina seus parâmetros de racionalidade 

de acordo com suas imagens próprias, suas maneiras particulares de produzir metáforas 

– não gostaria de dizer mais uma vez, mas me sinto obrigado – e seus paradigmas. 

Entenda-se racionalidade aqui no sentido mais abrangente de justificação retórica dos 

critérios de verdade, correção, realidade, conhecimento e justiça. 
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 Se o esforço ortodoxo da teoria jurídica é de compreensão literal do significado 

do conceito de direito, a compreensão irônico-metafórica, na qualidade de sua antítese, 

será patentemente heterodoxa. Talvez entender o significado do direito requeira 

justamente uma compreensão desse tipo, heterodoxa, que não leva o direito a sério e que 

defende a impossibilidade de qualquer definição literal de seu significado, seja no 

contexto de uma racionalidade mítica ou pré-moderna, seja no âmbito de uma 

racionalidade científica ou moderna. Mesmo que, concomitantemente, não se possa 

desprezar o conceito nem o esforço retórico de representação literal que fazem parte das 

estratégias operacionais do trabalho jurídico. 

Dessa forma, metáfora e ironia são duas formas complementares de 

comunicação indireta capazes de representar os fenômenos jurídicos que nos chegam 

igualmente de forma indireta. Parte-se do princípio de que não há contato direto ou 

linear entre o sujeito e o objeto quando se trata do jurista e do jurídico. Essa interação 

que há entre jurista e direito – que pode ser compreendida em termos de uma relação 

entre sujeito cognoscente e objeto a ser conhecido, ou ainda entre intérprete e 

significado – é sempre tortuosa, oblíqua, indireta e requer uma série de saltos sobre 

contradições, petições de princípio, aporias e paradoxos com a ajuda da fé e de 

esperança próprias do modo de pensar dogmático. No direito, quando o sujeito irônico 

percebe, por exemplo, que se chega à justiça por meio da injustiça, ou que se impõe a 

paz por meio da violência, ele percebe que tudo não passa de um grande jogo, de uma 

grande brincadeira, de uma performance bem-sucedida em criar a realidade artificial em 

cujo interior nos auto-impomos a necessidade de viver com naturalidade. 

 

II Metodologia: a filosofia de cunho retórico e a auto-ironia desta tese 

 

A tese pressupõe que o direito, em seus níveis ôntico, prático e teórico
1
, se 

subdivide em três diferentes retóricas que se referem respectivamente aos planos 

linguísticos a) dos próprios textos normativos, b) do vocabulário estratégico da 

dogmática jurídica e c) dos modelos da teoria e da filosofia do direito. Nada obstante, 

tenho consciência de que essa tripartição em níveis retóricos do direito tem, da mesma 

                                                 
1
 Essa é mais uma redefinição possível do modelo em três planos ou níveis de linguagem da retórica 

analítica estruturado por Ottmar Ballweg (retórica material, retórica prática e retórica analítica).  
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forma, um caráter retórico e, portanto, tópico ou circunstancial, e também estratégico, 

de impor uma determinada visão teórica a uma restrita comunidade de leitores. Uma 

tese de doutorado em retórica jurídica não pode se autonegar, isto é, não pode negar 

suas pretensões de cientificidade, demonstrabilidade, comunicabilidade e todas as outras 

que lhe são acessórias. Pelo contrário, fazer uma tese de doutorado de acordo com os 

padrões normativos não somente técnicos, mas também jurídicos, morais (e por que não 

teológicos?) da universidade é um forte indício de respeito e reverência à academia, à 

forma de sua concepção e ao papel social e político que desempenha. No momento em 

que se afirma (ou pelo menos se supõe) que o direito e as coisas que se dizem sobre o 

direito (isto é, o que compreende tanto o próprio conjunto de textos normativos, quanto 

os discursos elaborados pela dogmática e as reflexões de teoria e filosofia jurídicas) são 

uma forma de retórica, implica-se necessariamente que os argumentos dessa tese 

formam também uma retórica. Mas não uma retórica material, e sim uma retórica com 

pretensões analíticas e reflexivas sobre um objeto que é também fenômeno retórico. Por 

ser retórica, isto é, por, em parte, se declarar uma prática retórica – ao mesmo tempo em 

que não se quer reconhecer como sendo apenas uma retórica que não vai além da 

metáfora que é –, o próprio direito se faz irônico. 

Dessa forma, é irônica uma tese de doutorado que parte em primeiro lugar da 

hipótese de que o direito é metafórico, porque sua linguagem – a linguagem material 

que o constitui – é metafórica, não havendo, portanto, qualquer conceito ou objeto 

algum a ser definido e, em segundo lugar, de que o processo para compreendê-lo e pô-lo 

em prática – da dogmática, da teoria e da filosofia do direito – é irônico porque nega, 

mesmo que só de maneira aparente, a sua origem metafórica enquanto dela é retórico-

dependente. A ironia da tese está em procurar definir o indefinível, em criticar 

racionalmente a própria racionalidade na qual se insere. 

A dependência do direito em relação à retórica que procuro desenvolver aqui no 

âmbito desse trabalho pode ser resumida da seguinte forma: se não fossem as suas 

metáforas e a atitude irônica de sua compreensão, os juristas não poderiam falar sobre o 

direito; e se pudessem falar, não seriam capazes de se fazerem ouvir; e se conseguissem 

serem ouvidos, não poderiam convencer ou persuadir. O direito é uma construção 

retórica que depende da força de suas metáforas, do sucesso das estratégias de 

compreensão e dos diferentes modos de representação discursiva. 
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Pretende-se aqui, pois, desenvolver a hipótese subsidiária de que as construções 

dos discursos teóricos e práticos dos juristas dependem de sua capacidade imaginativa 

de manipular metáforas, pois o estabelecimento de um novo jogo de linguagem em que 

novos sentidos deverão se manifestar requer uma habilidade com o entrelaçamento de 

diversas figuras, algumas mais outras menos, complexas. A ironia, por sua vez, está em 

apresentar o discurso como um conjunto de enunciados literais, isto é, como uma 

retórica conceitual, quando na verdade a possibilidade de manipulação e composição de 

novas metáforas e a pseudo-literalização de metáforas velhas e supostamente mortas – 

mesmo que o debate acerca da vida e morte das metáforas não seja pacífico entre seus 

estudiosos – é fundamental para um desempenho retórico satisfatório em relação aos 

propósitos que se lhe impõem. 

Evidentemente, faz parte da tese, a tarefa de dizer o que o direito é e o que o 

direito não é em termos retóricos, ao modo das demais propostas de compreensão e de 

descrição do conceito de direito e da natureza do jurídico. Claro que o “ser” do direito é 

aqui entendido como a metáfora de um sujeito que “se liga” a um predicado, mas que 

justamente por isso não escapa à metáfora da “conexão” ou da “ligação” de algo que 

“está sujeito” a algo que “predica”. É preciso ter em mente que nos arriscamos 

constantemente quando dizemos que algo “é” alguma coisa. Mesmo que se saiba que 

não há outro modo de contornar o problema da justaposição de um predicado a um 

sujeito. Da mesma forma, existe a necessidade de se rejeitar as compreensões e 

descrições da própria reflexão jurídica que não reconhecem o seu caráter retórico. 

Entretanto a estratégia, diferentemente, não é a de refutar as teorias ou as formas de 

compreensão que se tem do direito, mas de se redescrever o direito como metáfora de 

várias retóricas possíveis a partir de um vocabulário teórico próprio da retórica teórica e 

filosófica. 

Retoricamente, toda nova proposta de compreensão de um fenômeno ou de 

assimilação da racionalidade intrínseca a um objeto é uma redescrição ou reformulação 

de um vocabulário que ocorre por meio do estabelecimento de novas metáforas. Todo 

projeto desse tipo leva a uma obra impregnada de propósitos ideológicos de impor uma 

visão de mundo parcialmente particular, por meio de uma estrutura apenas em parte 

objetivada ou precariamente compartilhada por uma comunidade de indivíduos. Uma 

redescrição a partir de novos termos, ou pelo menos de termos diferentes, mas que 

mantém a forma do trabalho cientificamente e, portanto, metodologicamente 
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compromissado, é uma ironia autorreferente ou, simplesmente, uma auto-ironia 

(MUECKE, 1995, p. 59), em que os papéis de ironista e objeto são combinados, como 

por exemplo, autor (ironista) e tese (objeto). Se o pensamento jurídico é irônico, dentre 

outras razões, por não se reconhecer explicitamente como sendo retórico e por 

estrategicamente não revelar o caráter metafórico do direito, uma tese de doutorado em 

filosofia do direito é ela mesma uma ironia quando aceita ser tese e propõe também ela 

uma filosofia, mesmo que assumindo a posição do éiron (εἴρων), isto é, de quem pratica 

a eironéia (εἰρωνεία) (MUECKE, 1995, p. 31) ou a retórica da dissimulação 

autodepreciadora e da modéstia simulada. 

É evidente que não será possível partir do nada, e recorrer apenas a um 

vocabulário agora, neste momento, inventado ou imaginado. Os conceitos e as 

dicotomias tradicionais da linguagem da filosofia ocidental fazem parte da metodologia 

a que se submete à pesquisa e da própria concepção da crítica presente no texto. Ainda 

é, e por um bom tempo provavelmente continuará a ser, preciso lidar com as noções 

dicotômicas, antagônicas e bipolares de literal/metafórico, racional/irracional, 

científico/literário, objetivo/subjetivo etc. largamente empregadas nos vocabulários 

filosóficos da Modernidade. Mas, da mesma forma que a filosofia moderna foi capaz de 

elaborar uma nova redescrição da própria filosofia com o desenvolvimento da 

epistemologia e o abandono ou reformulação da metafísica dos conceitos de arché, 

areté, lógos, semeíon, phýsis, díke etc., o que se pode impor desde já é o fato de que 

estamos lidando com metáforas e, portanto, “fato”, “verdade”, “racionalidade”, 

“igualdade”, “subjetividade” são palavras – não gostaria de escrever que “são somente 

palavras” – e que cada uma dessas palavras pode ser empregada para diferentes 

propósitos retóricos, ou seja, estratégicos e persuasivos mesmo no que se refere à 

instrução. 

Quando me vejo obrigado a recorrer a outros vocabulários com o intuito de 

redescrever um determinado estado de coisas a partir de uma filosofia retórica, por 

exemplo, sou levado a pensar a comunicação como um conglomerado de formas 

distintas de persuasão com inúmeros objetivos e não de troca de mensagens que 

pressupõe a linguagem como sendo apenas um meio para o intercâmbio de informações. 

Portanto, retoricamente, comunicar é persuadir, o que vale dizer que expressar-se é 

impor aos nossos interlocutores – e do mesmo modo impor-se – as próprias metáforas, 

ou seja, a própria visão esquemática e imagética de mundo e de si mesmo. É assim que 
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palavras que são amplamente empregadas de forma duradoura para descrever um 

conceito na filosofia não-retórica, isto é, uma filosofia que não se reconhece como 

manifestação retórica, devem ser novamente reformuladas, estabelecendo novos usos ou 

mesmo restabelecendo antigos significados já não mais em voga – estratégia comum na 

filosofia e no contínuo processo de reinventá-la. A reformulação de termos, ou a 

redescrição do mundo por meio de novas metáforas ou novos usos metafóricos de 

velhas palavras corresponde ao estabelecimento de novas narrativas que não só 

descrevem a realidade, mas que a constituem (constroem ou inventam, a depender da 

teoria que seja adotada, como será discutido ao longo da primeira parte desta tese). 

Mas uma redescrição absolutamente inovadora, radicalmente nova, seria 

simplesmente incomunicável. É preciso recorrer aos conceitos, ou às metáforas 

literalizadas para admitir os saltos semânticos que as metáforas proporcionam. É preciso 

reconhecer a dicotomia entre literalidade e metaforicidade para falar de metáforas e até 

negar a própria literalidade das palavras. Assim, se direito é metáfora – ou o conceito de 

direito é na verdade uma metáfora – é preciso ser capaz de lidar com a linguagem 

metafórica para compreendê-lo em suas entranhas (para usar as metáforas espaciais 

típicas da epistemologia e da metodologia do dentro e fora, ou do interno e do externo, 

dos pontos de vista interior e exterior). Mas se apenas ironicamente o direito se 

apresenta ou se revela (e, para sua própria eficácia e mesmo sobrevivência, defendo o 

ponto de vista de que só poderia ser assim) como metáfora, sua compreensão é 

necessariamente irônica. A ironia é talvez o único caminho sério capaz de lidar com os 

paradoxos e contradições do discurso jurídico, o que impede que toda investigação no 

âmbito jurídico termine em uma aporia. Sobretudo no que se refere não tanto às ironias 

de palavra ou verbais (BRAIT, 2008, p. 92), mas às ironias de situação em que as 

contradições existentes em dois fatos contíguos e simultâneos são detectadas por um 

observador. 

O trabalho de construção desta tese adota ainda uma perspectiva metodológica 

necessariamente dialética. Claro, o termo “dialética” não é nada óbvio. Em razão de sua 

hipertrofia semântica e saturação histórica é possível entendê-lo em vários sentidos, 

alguns bem diferentes entre si. Cada época, cada filosofia e cada filósofo terminam por 

adequar o conceito a suas formas próprias de compreensão e a seu próprio sistema 

filosófico. Emprego a expressão “dialética” no sentido que é empregado por Richard 

Rorty (2007, p. 142), isto é, num sentido mais retórico do que lógico – mesmo que a 
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oposição entre lógica e retórica seja questionável para um ironista, assim como a 

distinção entre filosofia e literatura, entre racional e irracional e assim por diante 

(RORTY, 2007, p. 150). Não quero dizer com isso que um sentido exclua 

necessariamente o outro: são em vários pontos intercambiáveis até, pois há uma lógica 

na retórica, como há uma retórica na lógica, pelo menos na lógica clássica e medieval, 

se os lógicos modernos mo permitirem. Isso pode ser visto na própria história da noção 

de dialética (BARTHES, 2000, p. 30-41) ou na oposição entre dialética antiga e 

dialética moderna (GADAMER, 2007, p. 14).  

Assim, dentre os vários sentidos possíveis que se encontram nos diferentes 

contextos, desde a filosofia eleata de Parmênides e Zenão, ou da filosofia jônia de 

Heráclito, passando pela filosofia platônica e pela lógica aristotélica e, posteriormente, 

pelo desenvolvimento medieval das artes do trivium, chegando até a Modernidade na 

filosofia de Kant, Hegel e Marx, o significado metodológico que emprego aqui para a 

palavra dialética está relacionado ao caráter linguístico-retórico da contraposição de 

diferentes vocabulários. Nesse sentido, dialética não tem tanto o caráter lógico de 

inferências entre proposições, mas assume um caráter retórico de redescrição ou de 

passagem de um vocabulário a outro, ou ainda de transição de uma terminologia para 

outra. 

Essa metodologia retórico-dialética, pois, parte da relação de oposição entre dois 

vocabulários antagônicos, tradicionalmente opostos pelo vértice, como diferentes 

formas de pensar, compreender, descrever, narrar, agir e se situar: o vocabulário dos 

metafísicos e o vocabulário dos ironistas. Enquanto o primeiro está preso a uma posição 

ontológica ou dogmática de procura da verdade, o segundo está ligado a um 

nominalismo retórico ligado à noção de verossimilhança. Entretanto, a tese não procura 

receber passivamente essa tradição ou apenas compreender a relação de oposição entre 

os dois vocabulários, mas tem o objetivo de subvertê-la. 

É patente que os metafísicos adotam como pressuposto para suas construções 

filosóficas o binômio aparência/realidade, sendo a filosofia para os metafísicos “a 

doutrina da verdade absoluta” (HEGEL, 2000b, p. 388). Estranhamente, contudo, essa 

oposição entre aparência e realidade ou entre aparência e essência é também 

fundamental para o sujeito irônico. O ironista não pode simplesmente desprezar esse 

vocabulário metafísico. Assim como não há metáfora sem a oposição entre sentido 

literal e sentido metafórico, não há ironia sem a pressuposição de que há algo aparente 
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que é expressado e algo essencial que é significado. Ou seja, do mesmo modo que a 

noção de metáfora depende da oposição entre literalidade e metaforicidade, a noção de 

ironia pressupõe a relação de contrariedade entre aparência e essência. O ironista se vê 

obrigado a reconhecê-la. 

Diante disso, é difícil, mesmo para um ironista relativista, ou para uma filosofia 

que se auto-intitula cética e retórica abrir mão de um vocabulário próprio da metafísica. 

Do mesmo modo como um sentido metafórico só se justifica com base na diferenciação 

em ralação a um sentido literal pressuposto, a ironia necessariamente depende do jogo 

entre o aparente e o oculto ao passo que tende a fazer daquilo que está oculto a sua 

essência. 

À diferença do metafísico, contudo, o ironista, sem poder levá-la a sério, toma a 

oposição apenas como um jogo, isto é, como um jogo de oposição entre aparência 

revelada e aparência ocultada, da mesma forma que o metafórico pode se valer do 

sentido literal apenas para reforçar a noção de metáfora sem assumir que de fato existem 

sentidos literais. Pode até mesmo tratar a própria noção de literalidade como uma 

metáfora, a metáfora da escrita e da letra, ou seja, a metáfora da apreensão do 

significado pela palavra escrita. 

Ambas as noções, pois, de metáfora e de ironia podem apenas se servir de suas 

relações subjacentes e fundamentais de oposição para logo em seguida simplesmente 

dissolvê-las, negando assim a possibilidade de um sentido literal, no caso da metáfora, 

ou de uma essência, no caso da ironia. O sujeito irônico se vê obrigado a assumir a 

oposição entre essência e aparência, ao mesmo tempo em que é capaz de simplesmente 

refutá-la e de tratar tudo o que é considerado essencial como meramente aparente. Na 

verdade, a ironia trata tudo o que é essencial como aparente e tudo o que é aparente 

como essencial, subvertendo a própria ideia de oposição. 

Em tempo, todos os negritos empregados servem para destacar expressões das 

referências ipsis literis. Os destaques feitos pelos próprios autores, quando for o caso, 

serão aludidos. 
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III Roteiro de exposição 

 

 O texto da tese se subdivide em duas partes: a primeira dedicada à compreensão 

da noção de direito como metáfora e a segunda objetivando apontar o modo irônico de 

pensar a metáfora do direito. 

A leitura do texto deve seguir a ordem dos capítulos, de forma que as discussões 

dos primeiros capítulos servem de fundamento para os desdobramentos dos capítulos 

subsequentes. No entanto, existe uma circularidade do próprio texto, na medida em que 

algumas ideias são retomadas com o propósito de apontar as conexões entre ideias 

trabalhadas em tópicos distintos. 

Nesse sentido, o Capitulo 1 tem a função de estabelecer o ponto de partida para a 

compreensão irônico-metafórica do direito. Ali procurei apontar como o a busca por um 

conceito de direito parece remontar sempre a noções metafóricas do direito. De modo 

que a realidade do direito é esquemática e metaforicamente determinada pela linguagem 

empregada na construção dos discursos que procuram se referir a fenômenos para que 

sejam considerados jurídicos. A noção de juridicidade, pois, é entendida como o 

resultado de uma construção retórica de supostos conceitos que mais adequadamente se 

comportam como metáforas. 

No Capítulo 2, tratei das concepções teóricas contemporâneas acerca do estudo 

da metáfora com o intuito de definir, mesmo que precariamente, algum sentido para a 

noção de metáfora que guiou o processo de elaboração da tese. Nesse âmbito, procurei 

destacar o papel das metáforas na produção de conhecimento, na orientação do 

pensamento jurídico e na construção de uma realidade própria do direito. 

O Capítulo 3 foi destinado à determinação de uma epistemologia própria da 

metáfora, não apenas no sentido de que a linguagem metafórica propicia alguma forma 

de conhecimento, mas de que o conhecimento jurídico depende diretamente de sua 

linguagem metafórica. Além disso, procurei apontar como a noção de sentido literal é 

tomada por óbvia nos discursos jurídicos teóricos, mesmo quando os juristas não 

conseguem expurgar o caráter figurativo da linguagem que empregam para se referir aos 

fenômenos jurídicos. 
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O Capítulo 4 teve como objetivo apontar as conexões entre a noção de metáfora 

debatida nos dois capítulos anteriores e a noção de modelo científico. Procurei 

investigar como os modelos da “ciência” jurídica contribuem retoricamente para a 

configuração do próprio “objeto” direito. Assim, o discurso científico dos juristas é 

encarado como uma forma de literatura criativa e imagética. 

No Capítulo 5, procurei delimitar uma gama de sentidos para a ironia 

objetivando o subsequente desenvolvimento de uma abordagem irônica do fenômeno 

jurídico. Nesse âmbito, procurei analisar as várias formas de ironia suscitadas por 

diferentes autores, indo desde um sentido de ironia como figura retórica até a ironia 

como modo de existência. 

No Capítulo 6, apresento o que entendo por fundamento do modo de pensar 

irônico próprio do jurista. Recorro às ironias de Rudolf von Jhering no seu trabalho 

Scherz und Ernst in der Jurisprudenz como exemplo de uma personalidade irônica que, 

a despeito de seu caráter jocoso, procura levar o debate jurídico muito a sério.  

No Capítulo 7, tratei do saber prudencial do jurista e da ironia como um 

mecanismo capaz de lidar com as ambiguidades, contradições e paradoxos do próprio 

raciocínio jurídico, sobretudo no que diz respeito à oposição entre o saber e o querer do 

jurista. 

No Capítulo 8, tentei aplicar o conceito de retórica analítica de Ottmar Ballweg 

como forma de investigar o caráter irônico do próprio fenômeno jurídico em seus planos 

material, dogmático e teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE I – A METÁFORA DO DIREITO 

 

Capítulo 1 – Retórica da ontologia ou ontologia da retórica? Os pressupostos 

fundamentais de uma concepção irônico-metafórica do direito 

 

1.1 A noção de direito entre conceito e metáfora 

 

 Sabedoria se tira das coisas que não existem. 

A tarde verde no olho das garças não existia. 

Mas era fonte do ser. 

Era poesia. 

Era o néctar do ser. 

(BARROS, 2010, p. 363) 

 

 O problema da definição de um conceito de direito é sempre tema presente na 

construção dos modelos teóricos de compreensão dos fenômenos jurídicos. Mesmo que 

não seja o objetivo específico de um trabalho teórico e mesmo que o faça de maneira 

indireta ou implícita, uma proposta tipicamente moderna ortodoxa de teoria do direito 

carrega consigo a necessidade de definir primariamente o seu objeto. Evidentemente há 

teorias que explicitamente se escusam de tal exigência, como especialmente as 

pertencentes à – ou derivadas da – tradição hermenêutica filosófica. Um exemplo 

notório é o de Arthur Kaufmann (1973, p. 31-35) que afirma ser possível compreender o 

direito a despeito de uma definição peremptória de seu conceito. 

A definição do conceito de direito, por conseguinte, tanto pode ser o principal 

escopo de uma teoria – por exemplo, nos trabalhos de filosofia jurídica analítica –, 

como pode ser apenas pressuposta para o desenvolvimento teórico de um tema jurídico. 

É como se para pensar o direito fosse sempre necessário defini-lo previamente. O 

raciocínio seria algo como: “se não se tem o conceito, não se tem uma ideia clara do que 

o direito é”. Por exemplo, quando se pretende desenvolver uma teoria da norma, uma 

teoria das fontes, ou uma teoria do fato jurídico, antes de tudo, parece fundamental dizer 

o que se entende por direito no contexto daquele determinado sistema teórico. Se uma 

teoria tem como escopo definir o que torna jurídico um costume, ou determinar a 

diferença entre um mero costume social e um costume jurídico, primeiramente deve 

responder à pergunta “o que é o direito?” (LOSANO, 2007, p. 382). Ou seja, para que 

os outros conceitos jurídicos sejam definíveis é necessário saber antes o que é o direito. 
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A essa noção corresponde o postulado analítico de que compreender é definir, isto é, de 

que entender o direito implica apreender o conceito em uma definição. 

 Há quem chegue próximo do delírio filosófico ou do otimismo religioso e 

iluminado de atrelar a cruzada da definição à busca da verdade, das essência e 

existência plenas, da forma e do conteúdo e ainda do substrato do conceito de direito, 

sem falar de sua configuração. Aparentemente é muito o que se pode conseguir com o 

trabalho da definição: 

Quem busca o conceito de direito, procura a verdade do direito; e, 

como esta só pode encontrar-se na sua essêncio-existencialidade 

plena, há mister determiná-la em sua integralidade, o que vale dizer, 

fixar a matéria e a forma do direito – o seu substrato e a sua 

configuração. (JACQUES, 1964, p. 90). 

 A presente tese procura inverter os termos no sentido de que a compreensão dos 

fenômenos jurídicos é algo não só distinto da definição do conceito de direito como 

também anterior, imagética, contingente, temporária, circunstancial, plurívoca e 

fragmentária. Compreende-se uma multiplicidade de fenômenos que supostamente se 

aglomeram unitariamente em torno do conceito de direito por outros meios não-

conceituais e não-unívocos, e posteriormente parte-se em busca de uma definição, que 

já não é mais prévia à compreensão. Compreensão, em termos hermenêuticos, está 

diretamente relacionada ao raciocínio analógico, isto é, o raciocínio por analogias, como 

é o raciocínio metafórico, em certo sentido, no que diz respeito à relação de 

comparação, substituição ou interação (BLACK, 1993, p. 27) que ocorre entre dois 

termos. Quando se chega ao conceito é porque já houve compreensão. Mas como esta é 

contingente, circunstancial e temporária, quando se tem o conceito, ele já não é mais do 

que a representação estática de uma compreensão pretérita, isto é, presa ao passado. O 

conceito é a representação do que já não é mais, ou seja, não é mais presente. 

 É justamente com esse tipo de indagação – com a busca por uma definição do 

conceito de direito – que Herbert Hart (2002) começa o texto de sua obra mais 

conhecida O conceito de direito:  

Poucas questões referentes à sociedade humana foram postas tão 

insistentemente e foram resolvidas por pensadores sérios de formas 

tão diferentes, estranhas e por fim paradoxais como a questão “O 

que é o direito?”. Mesmo limitando a nossa atenção à teoria jurídica 

dos últimos cento e cinquenta anos e deixando de lado a reflexão 

clássica e medieval sobre a “natureza do direito”, encontramo-nos 

diante de uma situação que não existe do mesmo modo em nenhuma 

outra matéria estudada de forma sistemática como disciplina 

acadêmica em si. (HART, 2002, p. 3) 
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 A busca de um conceito de direito, segundo Hart, é, ao mesmo tempo, algo 

ordinário no contexto do estudo dos fenômenos jurídicos, mas extraordinário no que se 

refere aos resultados obtidos, isto é, em relação às definições apresentadas pelos 

juristas.  

Em suas palavras, especialmente nas que destaquei em negrito, parece haver um 

tom irônico – e até mesmo possivelmente sarcástico – latente a sugerir a inquietude de 

ter identificado que “pensadores sérios” são capazes de chegar a conclusões não só 

“diferentes”, como também “estranhas” e até mesmo “paradoxais”. É como se a 

diversidade, os paradoxos e o caráter estranho ou inusitado das definições do conceito 

de direito propostas fossem incompatíveis com a seriedade de seus autores. Mas isso 

seria o mesmo que dizer “os juristas são sérios, mas suas conclusões estão longe de sê-

lo”? O que torna a menção de sua seriedade pertinente? Seria a seriedade um requisito 

fundamental para a compreensão do direito? 

Esta tese pretende defender o seguinte ponto de vista: a seriedade dos juristas é 

um artifício retórico: uma estratégia irônica. Nada há de sério na compreensão do 

direito. Ao longo do texto procuro esclarecer o que pretendo dizer com isso. 

 O que Hart pretende dizer é que os resultados teóricos, por mais esdrúxulos que 

sejam, são o produto de um esforço de definir seriamente o direito. Essas “revelações de 

verdade sobre o direito” procuram apresentar a sua “natureza essencial” (HART, 2002, 

p. 3) e mesmo que pareçam “estranhas” ou “paradoxais” seriam na verdade o “resultado 

de longas meditações sobre o direito, feitas por homens que eram antes de tudo juristas 

dedicados por profissão ao ensino ou à prática do direito” (HART, 2002, p. 4). 

O principal problema dessas afirmações teóricas sobre o significado de direito é 

que boa parte delas representa um “exagero acerca de algumas verdades sobre o direito, 

mas não verdadeiras definições”, e por essas razões são afirmações ao mesmo tempo 

“clarificadoras” e “perturbadoras”, assim como a ironia que perturba e clarifica 

contemporaneamente. 

De acordo com Hart (2002, p. 5) essas verdades  

lançam uma luz que nos permite ver muitos aspectos do direito que 

estavam escondidos; mas a luz é de tal forma fulgente que nos impede 

de ver o resto e nos deixa por isso ainda sem uma visão clara do 

fenômeno na sua totalidade. 

 Não há como deixar de vislumbrar no texto de Hart uma forte carga metafórica 

na sua própria maneira de apontar as deficiências e os exageros das definições teóricas 
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precedentes. Pretendia destacar com negrito as expressões figuradas, mas percebi que 

seria contraproducente em razão da densidade metafórica da citação. De fato, apenas 

uma ou outra preposição não seria destacada. Toda definição do conceito de direito 

termina por ser mais um ponto de vista sobre o direito. E todo ponto de vista (em 

consonância com a metáfora visual que representa) termina por amplificar certas 

características de fenômenos enquanto olvida outras. Isso nos permitiria concluir que, 

segundo Hart, boa parte das definições do direito são, contemporaneamente, flamejantes 

e ofuscantes – assim como as metáforas. As metáforas, pela novidade que representam, 

criam uma sensação de estranhamento para quem se lhe coloca diante. Um 

estranhamento que leva a um trabalho hermenêutico complexo cuja dificuldade de 

interpretação é, em alguns casos, diretamente proporcional ao seu sucesso como 

metáfora. 

Quanto mais brilhante a metáfora, mais ofuscante e mais reveladora. Definições 

metafóricas do direito são ofuscantes porque brilhantes, como na definição de Rudolf 

Stammler (1970) que perpassa toda a sua obra, “o direito é um querer autárquico, 

inviolável e entrelaçante”. Literalmente essa definição não é capaz de dizer coisa 

alguma. O querer (das Wollen), o caráter autárquico (die Selbstherrlichkeit), a 

inviolabilidade (die Unverletzbarkeit) e o caráter entrelaçante (das Verbinden) do direito 

são, antes de literais descrições conceituais acerca da essência do direito, metáforas que 

impõem a toda uma comunidade de leitores uma visão genérica própria dos fenômenos 

jurídicos – carregada de idiossincrasias, mas também de preconceitos compartilhados 

por um determinado grupo, de pressupostos próprios a determinadas escolas de 

pensamento etc. É difícil decidir onde situar a filosofia do direito nesses casos. Se por 

um lado se apresenta como definição científica que descreve o conceito de direito, por 

outro é impregnada de metáforas que ultrapassam os limites de uma mera descrição. A 

filosofia do direito se encontra entre os limites da ciência e da literatura: ora é epistéme, 

ora é poesia. Não se sabe se e até que ponto o jurista-filósofo deve agir como se fosse 

cientista ou poeta. 

Mesmo que se admita como única definição possível do direito aquela que se 

restringe a apresentar apenas as características estruturais semelhantes entre os vários 

ordenamentos jurídicos, a despeito de suas importantes diferenças, isso não significa 

que a definição mais autêntica é aquela que revela apenas a estrutura do objeto. Outros 

elementos são também indispensáveis à compreensão adequada das coisas, como, por 
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exemplo, a finalidade, a função, ou sua composição material – pressupondo claro que as 

distinções entre fundamento e finalidade, função e estrutura, matéria e forma são 

realmente pertinentes. Mas mesmo que as definições se limitem a uma análise 

estrutural, não há como incluir todas as formas de manifestação do jurídico em uma só 

estrutura, ainda que extremamente generalizada. Isso só seria possível da maneira 

condenada por Hart como exagerada ou “ofuscante”. 

Mesmo com todas as pretensões de analiticidade de sua teoria, Hart não 

consegue se livrar da expressão “natureza” quando propõe a busca por uma definição do 

direito. É difícil desvencilhar-se dos ontologismos e essencialismos. Até os ironistas, 

apesar de cientes disso, não escapam do vocabulário metafísico da filosofia, por mais 

que se esforcem em contorná-lo. É certo que “natureza” para o jurista, ou mais 

especificamente “natureza do direito”, é algo tão metafórico quanto as expressões “luz” 

e “visão clara do fenômeno” utilizadas por Hart em sua crítica analítica. E muito 

provavelmente Hart é consciente disso, especialmente quando, no seu texto, apresenta 

entre aspas a expressão antiga e medieval. 

Só não é possível (ainda) afirmar que esteja sendo irônico ao suspender 

aparentemente a metáfora da natureza no início do trabalho, para depois tomá-la como 

ponto central de sua teoria, com a aceitação de um “conteúdo mínimo de direito natural” 

que deve estar presente em todo direito positivo para que este seja até mesmo 

concebível. Para a teoria de Hart o adjetivo natural designa, dentre várias concepções, 

algo que é “intrínseco à natureza humana”. Fazem parte dessa natureza, as 

“necessidades humanas”, como alimentação e repouso. Ou seja, por mais livre que seja 

o ser humano, não pode este abdicar de comer ou dormir para manter seu sistema 

biológico em funcionamento adequado. A necessidade de se cumprir essas exigências 

fisiológicas não depende de uma mera prescrição ou convenção entre os indivíduos, mas 

parte de algo que acontece “por natureza”. Segundo Hart seria possível dizer que o 

“fim” próprio da atividade humana é a “sobrevivência” e que a maior parte dos seres 

humanos deseja continuar vivendo. Embora essa vontade de sobrevivência possa ser 

considerada contingente, algumas normas lhe parecem “naturalmente necessárias” para 

a manutenção da vida. Como na concepção de Hobbes e de Hume, em que, para 

continuarem a viver, devem os indivíduos se associar; e uma associação de indivíduos 

não pode perdurar sem o respeito a certas normas de equidade e justiça.  
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Assim, na concepção de Hart, o “conteúdo mínimo do direito natural” é 

composto de princípios de conduta “universalmente reconhecidos” que têm base em 

algumas “verdades elementares” com relação aos seres humanos, ao seu ambiente 

natural e aos seus objetivos. Pressuposta a sobrevivência como um “fim da natureza 

humana”, um conteúdo mínimo do direito e da moral é determinado aprioristicamente 

de forma específica. Isso significa que, sem esse conteúdo, nem o direito, nem a moral, 

poderiam favorecer o escopo mínimo de sobrevivência que os seres humanos têm em 

vista quando se associam (HART, 2002, p.225). Sem um conteúdo mínimo de direito 

natural, o direito estaria destituído de parte importante de sua natureza, ou seja, de sua 

essência, e poderia vir a se tornar um sem sentido (nonsense).  

Um exemplo do raciocínio que faz Hart: o ser humano é vulnerável, está sempre 

exposto a ataques corporais. A proibição do uso da violência, do homicídio e do dano 

corporal impede que isso aconteça. Se não existissem normas que proibissem esse tipo 

de conduta, não haveria razão de se produzir normas de qualquer outro tipo. Já se os 

seres humanos perdessem a sua vulnerabilidade, desapareceria o preceito mais típico do 

direito e da moral: “não matar” (HART, 2002, p. 227). O raciocínio de Hart poderia ser 

traduzido da seguinte forma: a) porque os seres humanos têm uma natureza vulnerável, 

pretendem sobreviver e, para tanto, devem se associar e estabelecer regras que cuidem 

da manutenção do grupo que os mantêm vivos, b) deveria haver uma natureza também 

no direito que estabelecesse essas regras e que protegesse essa instituição social. 

Natureza aí é um conceito biológico que magicamente se transporta para o 

direito, a política e a sociologia. Só há sentido na expressão se ela for compreendida 

metaforicamente seja no momento de rechaçá-la, seja para tomá-la como algo pertinente 

e essencial à construção do raciocínio teórico acerca do direito, seja para utilizá-la na 

prática argumentativa forense. Hart não diz que a conexão entre “natureza” e “direito” 

seja de tipo metafórico, mas também não afirma que é literal, diz apenas que é 

“importante destacar a conexão precipuamente racional entre fatos naturais e o 

conteúdo das normas jurídicas e morais neste raciocínio” (HART, 2002, p. 225). 

“Conexão racional” é uma expressão que muito provavelmente lhe serve de metáfora 

para “relação de causalidade cientificamente comprovada”. Para um teórico do 

positivismo jurídico, o racional é o científico. E assim, Hart continua pedindo auxílio às 

“ciências” mesmo que “ainda jovens da psicologia e da sociologia”, contudo capazes de 

“estabelecer com o método da generalização e da teoria, baseando-se na observação e, 
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onde possível, no experimento” (HART, 2002, p. 226) para chegar a uma definição do 

que ele denomina “natural”. Não pretendo discutir aqui o lugar de Hart no debate entre 

positivistas e jusnaturalistas. Além de complexo, parece-me irrelevante para o que quero 

dizer. Alguns pós-positivistas, especialmente os que rejeitam a pecha, por mais 

devedores que sejam das teorias dos jusnaturalistas, diriam até que este é um debate não 

só anacrônico, antiquado, ultrapassado, superado, como também enfadonho. 

Diante dos binômios natural/artificial, racional/irracional, literal/metafórico é 

provável que Hart estabeleça, mesmo implicitamente, uma conexão tópica (seguindo 

uma linha de pensamento própria do senso comum) entre o natural, o racional e, 

portanto, o literal. Mas nada impede que exista uma racionalidade metafórica, uma 

racionalidade das/nas metáforas. Hart não opõe o seu racional-natural próprio da 

essência do direito a um irracional-artificial em que um pólo é autêntico e legítimo 

(literal), enquanto o outro é inautêntico e ilegítimo porque mera metáfora do direito. 

Por mais que Hart rejeite, nas primeiras palavras de seu texto, a tradição 

jusnaturalista antiga e medieval – e mesmo a moderna – que se apóia na imagem da 

natureza e do natural para determinar uma semântica para o “naturalmente jurídico”, 

não quer dizer que ele abdique da metáfora jusnaturalista para chegar à essência do 

direito.  

Este é um exemplo típico de nosso inexorável aprisionamento em um 

vocabulário determinado. É uma dívida para com a tradição. Desde um horizonte 

historicamente distanciado no qual nos encontramos, parece fácil afirmar que Hart não 

representa um retorno ao jusnaturalismo e que, na verdade, o que acontece é que a 

metáfora da natureza é reinserida no contexto jurídico-teórico do positivismo analítico 

inglês. O difícil é determinar até que ponto a metáfora positivista da natureza pode ser 

interpretada sem que nos leve a uma teoria jusnaturalista. Se, aos olhos de um 

positivista, já era metáfora a dos antigos e medievais, parece ficar mais metafórica ainda 

a expressão cunhada no âmbito do positivismo jurídico. 

Ainda com relação ao texto de Hart, podemos depreender que o problema da 

definição do conceito de direito é muito provavelmente apenas uma reformulação em 

termos modernos de uma velha questão: a determinação da essência (natureza) do 

direito. No entanto, os compromissos modernos com a maneira positivista de encarar o 

direito estatal autopoiético – em uma palavra, dogmático – impedem que o problema de 

sua definição seja representado numa linguagem própria das teses jusnaturalistas (que 
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atualmente devem ser não apenas rechaçadas, como também desacreditadas ou mesmo 

superadas por essa proposta sempre inconsistente de um pós-positivismo). Mesmo 

assim, a questão de fundo parece ser a mesma: “o que há de essencial no direito?”. 

Admitindo-se que a pergunta é pertinente, resta saber se a resposta pode ser dada em 

termos conceituais ou unicamente por meio de metáforas. 

Se no passado a questão era colocada em termos metafóricos com o emprego da 

expressão “natureza”, no âmbito teórico moderno das investigações jurídicas, a 

linguagem deve ser literalizada; da mesma forma, se as indagações sobre o que há de 

essencial no direito no contexto do pensamento jusnaturalista demandavam uma tarefa 

relativamente criativa e imaginativa (poética), no contexto positivista (no oscilante e 

funâmbulo pós-positivista é impossível de se determinar um propósito comum) deveria 

prevalecer o empenho em apenas descrever o conceito de modo analítico, a partir da 

observação controlada e da experimentação sem qualquer apelo à imaginação ou à 

intuição, já que o conceito se opõe à intuição (KANT, 1992, p. 109) em razão de ser 

aquele uma representação universal (repraesentatio per notas communes) ou refletida 

(repraesentatio discursiva) e este uma representação singular (repraesentatio 

singularis). Segundo Kant, o conceito é diverso da intuição justamente por ser 

universal, de forma que a expressão “conceito universal” é absolutamente tautológica, 

pois o conceito, por ser “uma representação na medida em que pode estar contida em 

diferentes objetos” sempre é universal, podendo ser particular, universal ou singular 

apenas o seu uso. 

Podemos afirmar, contudo, que o problema é o mesmo, o que muda é a pergunta, 

ou simplesmente a maneira de apresentá-la. A retórica juspositivista substitui a retórica 

jusnaturalista, adequando o problema a um novo contexto e incitando a construção de 

narrativas mais sofisticadas. A retórica jusnaturalista soa inadequada ao ouvido 

moderno.  

Claro que a reformulação retórica de um problema, o emprego de uma 

linguagem condizente com os ideais do pensamento moderno, faz com que o velho 

enigma se transforme num novo problema, o que seria aparentemente paradoxal. Seria 

como afirmar que o problema é o mesmo, mas não é. O “conceito” substitui a 

“natureza” e se apresenta como uma nova questão. 

A compreensão irônico-metafórica do direito permite ao jurista lidar com esses 

problemas apontados por Hart com mais tranquilidade e parcimônia. Ao invés de 
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encarar a diversidade e o caráter inusitado ou paradoxal das definições do conceito de 

direito como uma aberração teórica, o jurista que compreende a noção de direito como 

metáfora – e não como conceito – toma os pontos de vista divergentes como narrativas 

retóricas possíveis e muitas vezes elucidativas devido ao alto grau de variação 

semântica ou de amplitude imagética da linguagem figurada, razão pela qual o jurista 

fala e se faz ouvir e compreender. 

Os paradoxos e a multiplicidade de interpretações ou construções teóricas que 

procuram definir o direito são parte intrínseca da compreensão dos fenômenos jurídicos: 

estão diretamente conectadas a suas imagens ou figuras. Além disso, assumir a posição 

de um sujeito irônico permite ao jurista esvaziar qualquer conteúdo das expressões de 

vocabulários já desgastados, impregnados de sentido e abarrotados de ontologias. O 

ironista simplesmente parte da negação de toda peculiaridade, de toda determinação, de 

todo conteúdo previamente dado por uma tradição, e, em seu lugar, coloca seu próprio 

“eu”. De acordo com a visão de Hegel (2000a, p. 89), especialmente em relação à ironia 

romântica
2
, o eu do ironistas – porque sua subjetividade é extremada e levada às últimas 

consequências – define todo e qualquer conteúdo de maneira que tudo o que é, é pelo 

eu. Claro que esse “eu” só por meio de outro “eu” se completa, o que faz da 

subjetividade um corolário da objetividade. Não por acaso as propostas filosóficas 

contemporâneas ditas pós-modernas tendem a substituir a noção de objetividade como 

critério de validade para a produção de conhecimento pelas variegadas noções de 

intersubjetividade – a própria subjetividade que se ampara na subjetividade alheia.  

Daí a metáfora do espelho como forma de compreensão desta “troca de olhares”, 

essencial à compreensão de si mesmo, do próprio eu, pois “o auto-conhecimento não 

pode ser obtido apenas por introspecção”, já que “um olho não pode se ver sem o 

auxílio de outro olho” (RABENHORST, 2012, p.14). Como o olhar alheio não é apenas 

um reflexo, a auto-imagem é sempre, de algum modo, heterônoma, mesmo que 

proveniente do semelhante. 

O olho alheio, ao contrário, especialmente o olho do amigo, não é 

apenas uma superfície refletora, mas uma via para a autorreflexão, isto 

é, para a formação da própria consciência de si. Quando queremos 

conhecer a nós mesmos, diz Aristóteles, podemos fazê-lo mirando o 

amigo, porque este é, por assim dizer, um duplo de nós mesmos. 

(RABENHORST, 2012, p. 15) 

                                                 
2
 A noção de ironia romântica é tratada abaixo com mais acuidade no Capítulo 5. 
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No entanto, é preciso ter em mente que nem sempre o olhar alheio, mesmo 

aquele metafórico do mero reflexo especular inanimado foi tomado como verdadeiro ou 

livre de mentiras e enganos (RABENHORST, 2012, p. 17) – e eu complementaria – de 

dissimulações. 

Se, por um lado, o jurista entender o direito como metáfora cuja determinação é 

sempre intersubjetiva – pelo menos na reflexão entre autor e intérprete – e não como 

conceito, não verá problema no desacordo entre os teóricos, mas diferentes esboços de 

soluções possíveis para a representação dos diversos e variegados fenômenos jurídicos, 

estes sempre contingentes. Em outras palavras, retoricamente, do ponto de vista teórico 

e filosófico, é mais eficiente desenvolver o estudo da metáfora do direito ao invés de 

procurar definir um conceito de direito.  

Não há algo de essencialmente jurídico no que se chama de direito, senão 

enquanto metáfora de uma suposta “natureza” jurídica. E, se por outro lado, o jurista 

entender a forma de compreensão do direito como ironia, não se espantará com o fato de 

que pensadores sérios tenham chegado a formulações por vezes bizarras acerca do que 

entendem como conceito. Se há pouca seriedade no tom solene das teorias jurídicas, 

logo compreender o fenômeno jurídico é compreendê-lo ironicamente. A ironia, pois, 

pode funcionar como chave de leitura para o jurista que pretende compreender o direito, 

de forma que só ironicamente seria possível levar o direito a sério enquanto metáfora. 

Assim, apresentar o direito como metáfora é deixar de lado qualquer tentativa de 

definição conceitual. As metáforas, como será discutido ao longo do trabalho, escapam 

com frequência às tentativas de defini-las ou apresentá-las em termos literais. A 

metáfora do direito não se submete pacificamente à paráfrase literal de uma definição 

conceitual. Isto é, a metáfora do direito se opõe ao conceito de direito, na medida em 

que a atitude de entender o direito como metáfora, exclui qualquer possibilidade 

peremptória de defini-lo conceitualmente. 

 Talvez, portanto, o insucesso de todas as tentativas de definição do conceito de 

direito se deva ao fato de que o direito não deve ser compreendido em termos 

conceituais (ou literais), mas em termos metafóricos. E, se as metáforas não se deixam 

definir com facilidade, isso equivale a dizer que a cada tentativa de parafrasear uma 

metáfora, surge uma nova possibilidade inaudita de interpretação ou determinação não 

apenas de seu sentido, mas de um estado de coisas que lhe seja referente. 
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 As metáforas não se definem porque não permitem que lhe sejam impostos 

limites, ou que seja literalmente delimitado o seu significado. As metáforas são 

relutantes no que diz respeito a qualquer tentativa de estabilizá-las ou apreendê-las em 

uma moldura conceitual. O que pretendo mostrar é a ideia de que não é possível definir 

o direito, porque enquanto metáfora não se deixa apreender em um conceito. Metáfora 

implica imprevisibilidade e surpresa. 

As perspectivas teóricas em torno da metáfora, contudo, são as mais variadas. É 

possível agrupar as teorias e dividi-las em razão da relação que estabelecem entre 

metáforas e conhecimento (PALMA, 2004, p. 9), desde as que negam qualquer valor 

cognitivo à linguagem metafórica, até as que não veem distinção entre a linguagem 

figurada e a linguagem literal. 

A primeira vê a linguagem metafórica apenas como ornamental e incapaz de 

apresentar qualquer valor cognitivo. De acordo com esta perspectiva estético-literária, 

as metáforas não produzem conhecimento e não pertencem ao âmbito da linguagem 

referencial, salvo se intermediadas ou traduzidas em uma linguagem literal. Outro 

agrupamento de pontos de vista atesta o valor heurístico das metáforas, inclusive no 

desenvolvimento de modelos para a ciência. No entanto, as metáforas, segundo essas 

teorias, têm mais uma função psicológica de proporcionar novos insights em um 

contexto de descoberta, que serão apenas temporários e por essa razão deverão ser 

posteriormente adequados aos rigores da ciência e traduzidos em uma linguagem literal.  

Um terceiro modo de compreender as metáforas, mais recente e ainda em 

construção, enxerga nelas a mesma capacidade de produção de conhecimento que tem a 

linguagem da ciência. Não haveria distinção essencial entre a linguagem metafórica e a 

linguagem literal, ou entre a linguagem da literatura e a linguagem da ciência. Por fim, 

um ponto de vista mais exacerbado em relação à capacidade cognitiva das metáforas vê 

na linguagem figurada um valor referencial próprio e não secundário ou subsidiário. 

Nesse sentido, a linguagem metafórica tem um status cognitivo genuíno e um valor 

epistêmico fundamental para o desenvolvimento do conhecimento científico
3
. 

Mas afinal asseverar que o direito é uma metáfora não seria o mesmo que tentar 

defini-lo de alguma forma? Mesmo que seja para defini-lo como indefinível? A 

conceituabilidade do direito é sempre uma armadilha, uma espécie de jaula sedutora, 

                                                 
3
 Essa discussão será retomada com mais detalhamento no Capítulo 2. 
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talvez inescapável aos propósitos de estabelecimento de qualquer teoria jurídica. Quem 

sabe seja nossa própria finitude, ou a consciência de que a nossa existência individual 

implica a presença de um fim que nos compele a buscar uma definição em tudo que 

percebemos como ser. 

Mas não é fundamental que se despreze simplesmente a noção de conceito. É 

possível entender o conceito como uma espécie de metáfora formal que representa um 

conjunto de interações e usos linguísticos de palavras que apontam para algum sentido 

genérico. 

Sentidos são gerados a partir de interações e usos. Conceitos são as 

formas e regularidades tomadas por nossa discussão; eles não podem 

ser intuídos em uma forma pura e ideal. Contra o platonismo, não há a 

beleza ela mesma; é do contínuo reconhecimento de coisas belas 

particulares que formamos uma regra do belo. (…) Nós só temos 

conceitos, selves e falante por meio da linguagem
4
. (COLEBROOK, 

2006, p. 63) 

Parafraseando a autora e ampliando o sentido que dá à linguagem, podemos 

dizer que não há o direito “ele mesmo”, mas um contínuo reconhecimento de 

fenômenos jurídicos particulares a partir dos quais formamos linguisticamente uma 

metáfora “do jurídico”. A metáfora do jurídico, isto é, a metáfora do direito, é capaz de 

agrupar esses vários sentidos particulares atribuídos a cada fenômeno particular 

(qualificado como jurídico de acordo com os mais variados critérios: fáticos, 

normativos, ideológicos, científicos, religiosos etc.) como se houvesse uma única 

direção ou um sentido comum, genérico e até universal transcendental de um “jurídico 

em si”. O desejo dos juristas por conceituar tudo o que é relevante para o direito, isto é, 

de dar forma ao jurídico, é sobrepujado pelo caráter fluido e contínuo da vida, do caos e 

da história. A realidade é dinâmica e o conceito é estático. Na medida em que o conceito 

é fixado, o fluxo histórico da vida não se deixa capturar. A metáfora, ao contrário, é 

sempre um eterno devir e uma constante fonte de reinterpretação da realidade.  

É nesse sentido que procuro entender como a metáfora do direito chega a ser 

reificada (coisificada, tornada coisa) por meio da linguagem. A força retórica do lógos 

metafórico do direito é capaz de produzir a coisa, isto é, o direito como coisa. É como se 

das imagens – que correspondem às metáforas – se passasse magicamente às coisas. Em 

                                                 
4
 “Meanings are generated from interaction and use. Concepts are the forms and regularities that our 

discussion takes; they cannot be intuited in some pure and ideal form. Contra Platonism, there is no 

beauty itself; it is from the continued recognition of particular beautiful things that we form a rule of the 

beautiful. (...) We only have concepts, selves and speakers through language”. 
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outras palavras, é como se do lógos do direito se criasse a realidade jurídica. Essa 

estratégia tipicamente retórica de se transformar discursos em realidade se reforça na 

medida em que quanto menos se percebe que se trata de discurso, menos evidente se 

torna o caráter retórico da realidade.  

Entender o direito como metáfora e não como conceito é também uma forma de 

compreender determinados fenômenos como sendo fenômenos jurídicos sem que se 

precise de uma determinação prévia conceitual do que seja o direito. O emprego 

metafórico da expressão direito permite reconhecer e constituir ao mesmo tempo a 

realidade semântica dos fenômenos jurídicos. Isto é, cada fenômeno considerado 

metaforicamente como jurídico pelos usos linguísticos em um determinado contexto 

contribui para formação de uma noção genérica de juridicidade que por sua vez 

contribuirá para a construção de outras metáforas com significado jurídico relacionadas 

a fenômenos ulteriores. Isso seria o mesmo que dizer que cada expressão metafórica 

particular do jurídico relativa a um fenômeno individualizado se refere a uma metáfora 

geral do direito, e, em sentido contrário, a compreensão geral metafórica do direito 

contribuiria para a formação de novas metáforas particulares de novos fenômenos 

jurídicos. 

Assim, portanto, por meio de expedientes retóricos de reificação (metáforas 

reificadoras), o direito se torna algo quase tangível e, por conseguinte, um “misterioso 

tipo de objeto” ou o “mítico objeto normativo” que assume o papel de objeto imediato 

do conhecimento jurídico (CASTRO Jr., 2011, p. 66). Se não fosse essa capacidade de 

transformar metaforicamente o lógos do direito em coisa, não seria possível tampouco 

falar do direito como sendo “algo”, muito menos transformá-lo em objeto de uma 

ciência. 

 

1.2 A estratégia retórica de reificação do direito pela linguagem metafórica  

 

Die Sprache bezeichnet sich selbst als 

Wirklichkeit. (BALLWEG, 1989, p. 233) 

 

1.2.1 O essencialismo objetivista e categórico da linguagem jurídica 
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Chegamos ao ponto em que é possível dizer que a caracterização da realidade 

como realidade efetiva para os sujeitos ou utentes de uma língua, apanhados na 

imanência dos seus sistemas linguísticos, é um produto dos próprios sistemas 

linguísticos. A retórica, entendida no sentido de doutrina retórica, isto é, no sentido das 

várias doutrinas retóricas da efetividade, não trata “da” realidade efetiva (über die 

Wirklichkeit), mas sustenta as próprias pretensões de efetividade ou pretensões de 

realidade efetiva (Wirklichkeitsanspruch). Nesse sentido a retórica efetiva a própria 

realidade. Isto é, noções como a de verdade, de texto, de discurso, de escrito, de ser, de 

razão, de sistema fazem-se reconhecer por meio da linguagem (BALLWEG, 1989, p 

234). 

A realidade do direito, como boa parte do que é a realidade para nós, termina por 

ser um produto da efetividade retórica de sistemas linguísticos. A partir de sua 

linguagem o direito torna-se experiência para nós, torna-se experiência real efetivada ou 

concretizada. De acordo com Ottmar Ballweg (1989, p. 233), é o próprio êxito dos 

sistemas linguísticos sociais que, de um ponto de vista interno, garante o caráter de sua 

realidade ou efetividade (Wirklichskeitscharakter) e que, para o utente desse sistema, 

representa a sua imanência. Nesse mesmo sentido, Ballweg (1991b, p. 177) afirma ainda 

que 

Essas retóricas materiais do direito, da religião, da moral etc. atuam de 

maneira que a imanência linguística dos sinais de linguagem é 

transcendida. Elas criam essas “realidades em que vivemos”. Esta 

transcendência da linguagem permite-nos então experimentar o 

direito, a religião, a moral, o amor, o dinheiro etc. como realidades. 

Nada obstante, é a situação de imanência do utente em relação ao seu próprio 

sistema linguístico que o faz não tomar a realidade como uma efetivação retórica de sua 

linguagem. Paradoxalmente, é como se a retórica fosse mais bem sucedida justamente 

na medida em que não é percebida como retórica. Assim, a retórica da “supressão da 

retórica” do direito (SHERWIN, 2009, p. 88) prevalece até os dias atuais.  

Com exceção de algumas concessões, como a de Neil MacCormick (2008), a re-

aproximação – mesmo que, nesse caso específico, MacCormick pareça se referir à 

retórica apenas no título do livro – entre retórica e direito é uma tarefa difícil de ser 

executada no plano da teoria jurídica. De fato, MacCormick (2008, p. 3) parece 

privilegiar os aspectos ideais em detrimento dos aspectos linguísticos na determinação 

da realidade do direito quando reconhece que o direito é uma construção: 
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É claro que um sistema jurídico não é uma entidade física tangível. É 

uma construção ideal ou um objeto mental. Um sistema jurídico 

pertence ao mundo social real, não a um mundo puro de ideias, na 

medida em que uma ordem legal correspondente exista, ainda que 

imperfeitamente. 

A noção de idealidade não é retoricamente menos importante, mas do ponto de 

vista filosófico de cunho retórico a própria noção de “construção ideal” ou de existência 

efetiva de “objetos mentais” é resultante da efetivação linguística da metáfora da ideia e 

da metáfora da mente. O sucesso da metáfora platônica da ideia, do éidos (εἶδος), como 

o ato de ver com o espírito ou, em termos modernos, ver com a mente e sua correlação 

com as noções de aparência, forma, ou modelo fazem da noção de ideia uma realidade. 

A metáfora cunhada por Platão vem de uma noção já literalizada na cultura grega do 

verbo éido (εἴδω), que significava ver, perceber ou saber. Ou seja, a realidade da noção 

de ideia para nós depende diretamente do êxito retórico de efetivação de uma metáfora, 

nesse caso, de uma metáfora que tem mais de dois milênios. Ideia, portanto, é uma 

realização da linguagem e de sua capacidade retórica de transbordar para fora de sua 

imanência a sua própria realidade. A realidade da noção de ideia é antes de tudo a 

realidade linguística da própria metáfora da ideia. 

 De qualquer forma, definição, no sentido de definição ideal de um conceito de 

direito, é o que nos permite desenvolver noções jurídicas e aplicar as fórmulas mágicas 

do “dar a cada um o seu” ou de estabelecer “a justa medida entre a falta e o excesso” e 

assim por diante. Todos esses jogos definitórios, no entanto, requerem um avançado 

desenvolvimento linguístico, discursivo e, segundo esta tese, irônico-metafórico. 

 A metáfora matematizante das fórmulas lógicas que se apresentam como 

definição do essencialmente jurídico teve um papel crucial no desenvolvimento disso 

que atualmente chamamos de “ciência do direito”. O positivismo jurídico, sobretudo, 

esforçou-se em perseguir esses fins retóricos de apresentação de seu objeto como algo 

cujos contornos fossem perfeitamente definidos, encobrindo, entretanto a função 

pragmática de sua própria metodologia positivista. 

O impasse moderno em definir o direito parece ter muito a ver com 

este problema metodológico: o positivismo, como uma manifestação 

nominalista, precisa reduzir a realidade ao que é indivisível, à 

realidade sensível, experimental. Como esse fenômeno, o direito, 

precisa de uma ciência que lhe encubra de segurança racional, então a 

questão é somente como reduzir-lhe a sua natureza a um objeto 

individual, é dizer, a algo não-relacional. (CASTRO Jr., 2011, p. 67) 

 No trecho acima, Torquato Castro Jr. se refere ao conceito de norma e à sua 

instrumentalidade retórica no processo de construção de uma realidade positiva do 
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direito, isto é, de uma realidade que seja experimentável, mensurável, empiricamente 

aferível, praticamente sensível. A força do direito não está apenas nas armas que 

garantem a efetividade da coercitividade, isto é, a transformação de coerção em coação. 

Aliás, essa é justamente uma negativa e, portanto, incompleta, porém legítima, definição 

de legitimidade, pois que, na teoria do direito, coerção se diferencia de coação 

justamente em razão de bons argumentos que a legitimem, como os argumentos da lei 

(ou da letra da lei), numa figura bem simplificada do direito positivo em que 

legitimidade se identifica ou se confunde com legalidade e cuja dogmática hermenêutica 

se limita à interpretação literal (que se faz representar ou constituir pelas várias 

metáforas da hermenêutica jurídica como “vontade do legislador”, “letra da lei” e 

“interpretação genética”, por exemplo). Essas figuras vêm ao mundo como uma 

resposta a famosas indagações que os teóricos do direito sugerem, isto é: como 

distinguir um bando de salteadores de uma comunidade de direito? (KELSEN, 1987, p. 

48); ou, “o que faz com que um fato constitua uma execução jurídica de uma sentença 

de condenação à pena capital e não um homicídio?” (KELSEN, 1987, p. 4); e ainda, 

como diferenciar “ordens sustentadas por ameaças” proferidas por um bandido, e ordens 

sustentadas por ameaças provenientes do direito estatal? (HART, 2002, p. 25). 

 Uma série de narrativas e vocabulários sofisticados (figurados) são constituídos, 

com a finalidade de estabelecer essas diferenças que ao senso comum – numa situação 

de imanência linguística – devem parecer óbvias. Noções como a de “norma como 

esquema de interpretação” (KELSEN, 1987, p. 3), diferenças conceituais entre “sentido 

subjetivo e sentido objetivo de um ato” (KELSEN, 1987, p. 2), ou ainda “norma 

válida”, “boa fé”, “fonte do direito”, “competência”, “legitimidade”, “vigência”, 

“eficácia”, “Estado”, “jurisdição”, “povo” e uma infinidade de outros termos que 

compõem esse vocabulário – e que não precisam ser enumerados simplesmente para que 

sejam enumerados neste momento – servem à formação de um vocabulário 

extremamente complexo que, por sua vez, é empregado na formulação de discursos 

apenas supostamente capazes de definir essencialmente o que é o direito, mas 

certamente capazes de fazê-lo operar. 

Dificilmente aquilo a que chamamos direito se deixa definir de maneira 

satisfatória. Pode-se afirmar com certo grau de segurança que a empresa de definir o 

conceito de direito de maneira ostensiva com intenções ontológicas sempre foi e 

provavelmente será de alguma forma frustrada: ou porque é impossível, ou porque leva 
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a resultados paradoxais. Mas isso não quer dizer que por essa razão ele seja incapaz de 

operar ou funcionar. Pelo contrário, a produção jurídica se dá independentemente de 

haver uma definição completa, ultimativa ou peremptória do conceito de direito. Daí o 

comum recurso a definições apenas operacionais de um conceito de direito (FERRAZ, 

JR., 1997, p. 58) ou o reconhecimento de que expressões fundamentais para o 

vocabulário jurídico assumem apenas um caráter operacional, como acontece com o 

termo “povo”. 

Na teoria política e constitucional, povo não é um conceito descritivo, 

mas claramente operacional. Não se trata de designar, com esse termo, 

uma realidade definida e inconfundível da vida social, para efeito de 

classificação sociológica, por exemplo, mas sim de encontrar um 

sujeito para a atribuição de certas prerrogativas e responsabilidades 

coletivas, no universo jurídico-político. (COMPARATO, 2003, p. 14) 

Seria possível, portanto, afirmar que o direito funciona, independentemente de 

ser previamente (e mesmo posteriormente) definido? Não, compreendo que 

retoricamente é importante categorizar e que sem definições, mesmo que aparentes e 

imprecisas, o direito não funciona adequadamente. Talvez essa seja a justificativa para o 

esforço dos teóricos do direito em definir o seu conceito. Mas essa situação levaria a um 

paradoxo: os juristas dogmáticos, juntamente com os teóricos e filósofos do direito, são 

incapazes de fornecer fórmulas indiscutíveis para a definição dos conceitos jurídicos, ao 

mesmo tempo em que a própria atividade prática de produção jurídica, a saber, criação, 

interpretação e aplicação do direito dependem das categorias etiquetadas por esses 

conceitos e corroboradas pelas teorias. Assim como na medicina as doenças precisam 

ser definidas e categorizadas para que o médico possa tratá-las, por mais que os doentes 

sejam sempre únicos e apresentem as mais particulares características e sintomas, no 

direito o jurista se vê obrigado a definir e categorizar os mais diversos fenômenos, 

atribuindo-lhes por conseguinte a pecha de “jurídico”, para que também possa tratar 

algumas formas especiais de relações entre indivíduos desde uma perspectiva 

generalizada e unificada. Mas isso não quer dizer que essa tarefa categorizante produza 

“verdadeiras” definições, ou definições peremptórias, completas e definitivas do ponto 

de vista semântico. Não seria nem mesmo uma questão de se aplicar os valores de 

verdade e falsidade a essas definições em seu âmbito sintático. A metáfora do direito 

funciona porque tem definições que operam pragmaticamente num nível muito mais 

tolerável do que o do limiar de seus paradoxos e de suas aporias. Esse é o nível das 

imagens indefinidas do direito, ou de suas figuras, ou ainda, de sua linguagem 
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inexoravelmente retórico-metafórica. Uma definição metafórica do conceito de direito 

termina por ser, pois, uma espécie de definição operacional. 

 O vocabulário sofisticado – metaforicamente sofisticado – é fundamental aos 

discursos que, em tese, possibilitam a definição e a consequente compreensão do 

direito. Sofisticado vem de sofística, de uma tradição, que não era propriamente uma 

escola, formada por intelectuais que priorizavam o valor dos discursos para se viver 

bem (MACCOY, 2010, p. 15), que não vê nada de natural em definição alguma, mas 

que apela ao lógos discursivo para poder se situar no mundo e se relacionar com a 

natureza ou phýsis (φύσις). 

Esta tese defende que percebemos o direito metaforicamente sem refletir que 

fazemos isso. Lidar com o direito é o mesmo que lidar com metáforas. Mas, para 

compreender o que se faz com o rótulo ou com a etiqueta do direito, não basta aprender 

a lidar com as suas metáforas apenas, é preciso também saber raciocinar ironicamente. 

É preciso apresentar argumentos e formas de interpretação altamente subjetivistas em 

termos objetivos, mesmo que só as razões subjetivas sejam relevantes. Por exemplo, é 

fundamental para o juiz crer na sua imparcialidade do juízo e neutralidade de suas 

formulações linguísticas, ao passo que seu próprio mister exige ironicamente sempre 

uma decisão, isto é, escolha, parcialidade, tomada de posição. É fundamental para o 

discurso jurídico que constitui e sustenta uma noção generalizada a qual chamamos 

direito apresentar o contrário do que se espera realmente. É preciso dizer que foi a 

norma que levou à decisão – melhor ainda seria crer que a norma decidiu sozinha – 

mesmo que ainda não se saiba exatamente o que seja uma norma jurídica ou mesmo 

porque inúmeras variáveis – não apenas a norma jurídica, muito menos o texto 

normativo de algum documento dotado de autoridade – atuam no momento da decisão. 

Há uma multiplicidade de raízes metafóricas que não aparecem na superfície do 

direito. São raízes retóricas tão profundas e invisíveis que não são nem ao menos 

notadas. Algumas assunções teóricas que tomaram, por exemplo, o modelo da 

sistematicidade (CANARIS, 1996) e da cientificidade (DE GIORGI, 1997) – como as 

ideias de sistema jurídico ou de interpretação sistemática, ou ainda a ideia de ciência e 

epistemologia jurídicas – na qualidade de critérios de legitimidade para a construção da 

noção de direito como se fosse algo óbvio ou evidente em si mesmo. Esse é o caso 

específico da dita tradição romanista desenvolvida na Europa continental, tendo sido 

consolidada na Modernidade com o apego às formas de pensar geometrizante e 
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sistêmico-dedutivas. É o que comumente se entende como uma forma de “refinamento 

científico do saber jurídico” (CASTRO Jr., 2010, p. 636). Essa forma de pensar o direito 

enfatiza a sua sistematicidade e a possibilidade ou mesmo necessidade de se recorrer ao 

cálculo lógico das decisões judiciais.  

É claro que as origens de um vocabulário sistêmico e de uma linguagem 

científica no direito são metafóricas. Estão na raiz desses conceitos jurídicos de 

sistematicidade e cientificidade uma tradição filosófica moderna que é simplesmente 

pressuposta como verdadeira ou mesmo natural. A ideia reificadora de que existe uma 

linguagem natural, por exemplo, e de que ela se estende até o direito, isto é, até a sua 

linguagem é um preconceito próprio dos juristas. Se há uma linguagem natural é porque 

também existe uma linguagem artificial. Mas não já seria toda linguagem um artifício 

natural geneticamente impregnado no ser humano? Tudo o que é artifício e todo o 

artificial dependem evidentemente de uma arte, mas dependem também da 

compatibilidade dessa arte com o que pressupomos como sendo natural no mundo, na 

vida e em nós mesmos. A arte extrapola a natureza, mas a ela se remete constantemente. 

Como na relação entre a música convencionada e a música (física) da natureza, em que 

se percebe, por exemplo, uma relação entre intervalos em uma escala da música 

ocidental e séries de harmônicos produzidas pela convergência das frequências de 

ondas. Os modos da música ocidental não descartam as relações físicas entre os sons, 

mas as pervertem, forçando e extrapolando os seus limites, quase que de forma 

arbitrária. 

A teoria clássica das categorias (JOHNSON, 2007, p. 848) sustenta a tese de que 

há no mundo, ou na natureza, estruturas ideais objetivas independentes dos sujeitos e de 

suas convenções. No campo da linguística, as propostas teóricas que pertencem a essa 

corrente tradicionalista se apóiam nesse paradigma objetivista que se desenvolve há 

mais de dois milênios (LAKOFF, 1990, p. 157). Esse paradigma filosófico da 

objetividade foi simplesmente tomado como certo, como uma verdade auto-evidente, 

quando contraditoriamente suscita uma série de questionamentos. Segundo George 

Lakoff (1990, p. 158), o paradigma objetivista pode se vislumbrar tanto numa 

epistemologia objetivista com relação ao pensamento e à linguagem, quanto numa 

metafísica objetivista que procura definir a natureza da realidade que juntas foram o 

pano de fundo do que se chama “realismo básico” (basic realism). 
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De acordo com o ponto de vista objetivista, a realidade deve ser compreendida 

em termos de sua estrutura, de uma única estrutura correta de suas entidades, das 

propriedades de suas entidades e das relações entre essas entidades que existem 

independentemente de qualquer compreensão humana (LAKOFF, 1990, p. 159). Essa 

visão se completa com o essencialismo objetivista do mundo que determina que, dentre 

as propriedades que as coisas têm, algumas são essenciais e sem elas a coisa deixaria de 

ser o que é, enquanto outras são acidentais, pois incapazes de captar a essência da coisa. 

A categorização clássica, por sua vez, determina que todas as entidades que apresentem 

uma propriedade ou um conjunto de propriedades comuns formam uma categoria. Essas 

propriedades, na verdade, são necessárias e suficientes para definir a categoria. Uma 

entidade, pelos princípios lógicos do terceiro excluído e da não-contradição, não pode 

ter e não ter ao mesmo tempo certa propriedade, razão pela qual, classicamente, 

entende-se que as categorias têm as suas bordas nitidamente definidas, separando-se 

uma das demais de forma objetiva e estabelecendo categorias objetivamente existentes, 

baseadas, portanto, nas propriedades objetivas compartilhadas pelas entidades que as 

compõem. 

Dessa forma, o paradigma objetivista epistemológico e metafísico leva a uma 

doutrina da categorização clássica, na qual categorias objetivas numa relação lógica 

objetivamente existente entre elas dão origem a tipos naturais, em que cada tipo é uma 

categoria baseada nas propriedades essenciais compartilhadas, isto é, propriedades que 

as coisas têm em virtude de sua própria natureza. É como se desejassem entender que o 

mundo fosse “extremamente bem comportado” (LAKOFF, 1990, p. 162). 

Do ponto de vista metafísico, o problema está em decifrar como as coisas 

realmente são. Do ponto de vista epistemológico, resta saber como conhecer 

corretamente as coisas que são. Numa visão objetivista da metafísica, as coisas são em 

si mesmas objetivamente de acordo com suas propriedades também objetivamente 

determinadas. No mesmo compasso, uma visão objetivista da epistemologia sustenta a 

metáfora da “mente como espelho da natureza”. A linguagem natural seria assim um 

sistema de símbolos conectados ao mundo por meio de uma correspondência 

convencional que funciona como uma representação da realidade, também um espelho 

da natureza. Quanto mais precisamente a mente e a linguagem refletirem a realidade, 

mais autêntico será o conhecimento produzido. De acordo com a tese da cognição 

objetivista, a mente e a linguagem captam essa realidade objetiva do mundo por meio 
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dos conceitos, isto é, de símbolos que se relacionam entre si num sistema conceitual e 

que se relacionam com as entidades e categorias objetivamente existentes no mundo 

real. O ponto de vista objetivista da cognição não leva em consideração o sujeito que 

realiza a cognição. E por fim a cognição é considerada perfeita quando a mente é capaz 

de representar o que realmente está no mundo, isto é, de realizar uma representação 

cognitiva da realidade exterior. 

É, em síntese, esse o panorama filosófico a partir do qual se originam as teorias 

semânticas tradicionais. Por mais que na filosofia, mais especialmente no que se refere 

aos estudos de epistemologia, já há um bom tempo, tais concepções objetivistas sejam 

consideradas dignas de críticas e altamente questionáveis, essa é ainda a concepção que 

informa o modo de pensar do jurista. Isto é, os juristas são treinados numa tecnologia 

que pressupõe como certo um modo de pensar categorial e objetivista em que cada 

fenômeno pode ser representado como uma entidade jurídica que possui determinadas 

propriedades essenciais e acidentais e que, portanto, pertence naturalmente a um tipo 

natural. Segundo denuncia Oliver W. Holmes (1955, p. 68), por exemplo, 

tradicionalmente o treinamento do jurista seria um treinamento em lógica, como se 

pensar juridicamente fosse o mesmo que pensar logicamente. Para ele a própria 

linguagem jurídica seria formulada como uma linguagem própria da lógica. Um artifício 

claramente estratégico do ponto de vista pragmático. 

À linguagem do direito, portanto, restaria a função de simbolizar e comunicar 

com o máximo de precisão esses tipos. Assim, as representações mentais na cabeça do 

jurista poderiam ser semanticamente avaliáveis como verdadeiras ou falsas. É como se 

houvesse uma racionalidade transcendente para todo o universo que fosse em si mesma 

algo para além de todas as mentes ou seres. De acordo com essa concepção objetivista, 

correção semântica seria algo independente do estado mental dos indivíduos. O que se 

deveria buscar para atestar a existência de um fato verdadeiro seria independente de 

qualquer crença, conhecimento, percepção, ou modos do entendimento. Assim, a correta 

categorização das coisas no mundo só seria possível a partir de um ponto de vista 

divino. 

Existe, pois, um impulso generalizado por parte dos juristas dogmáticos que, 

envolvidos pelo espírito objetivista, leva-os a conceitualizar incessantemente o direito, 

os elementos essenciais que o constituem e tudo que lhe for considerado relevante. Esse 
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trabalho de construção dos conceitos deveria ser completamente objetivo, isto é, sem 

interferência subjetiva do próprio jurista. 

Mas, retomando a concepção retórica de que “ideia” é, antes de uma noção 

objetiva e existente por si mesma, uma metáfora exitosa de uma retórica bem sucedida, 

nesse caso, a retórica da filosofia platônica, podemos afirmar que as ideias não formam 

os conceitos, mas são por eles formadas, ou melhor, formadas pelo seu uso, pelo 

emprego dos conceitos. O uso frequente e generalizado de conceitos – o melhor seria 

dizer, de palavras – juntamente com o fato de esse uso ser bem sucedido é que formam 

as ideias. 

Conceitos não rotulam ideias; nós formamos ideias ou generalizações 

a partir de um uso convencional e frequente de conceitos. Um 

conceito não é nada mais do que uma regra constitutiva: nós não 

reconhecemos e submetemos à regra de um conceito; é no falar e no 

interagir que certas regularidades são formadas e a partir daí nós 

podemos chegar a um padrão geral ou conceito. “Justiça” é o modo 

pelo qual usamos uma palavra, e se usamos a palavra de um modo não 

exitoso, então não seremos reconhecidos como utentes competentes ou 

teremos que perguntar se a palavra está sendo proferida ironicamente, 

metaforicamente ou não-convencionalmente. Se conceitos parecem ter 

uma determinada lei ou essência isso não se deve ao fato da existência 

de ideias que governam nossa linguagem; isso se dá porque nossa 

linguagem é uma prática regular
5
. (COLEBROOK, 2006, p. 61-62) 

Assim, pragmaticamente, o conceito é tão importante para o modo de funcionar 

do raciocínio jurídico que, mesmo diante de uma patente impossibilidade de definição 

em definitivo – com o perdão da redundância – de um conceito de direito (basta ter em 

conta os inúmeros trabalhos jurídicos frustrados em suas tentativas), não perde sua 

relevância e continua um tema pertinente ao ensino, à prática e à atividade teórico-

reflexiva do direito. Essa importância do conceito no pensamento jurídico talvez se deva 

ao fato de que o direito lida com promessas. Incapazes de prever o futuro, os seres 

humanos podem apenas prometer e criar garantias relativas que assegurem a efetivação 

de suas promessas ou uma reparação caso haja descumprimento do que foi prometido. 

O direito é uma dessas formas de prometer e de concomitantemente garantir suas 

promessas. 

                                                 
5
 “Concepts do not label ideas; we form ideas or generalisations from frequent and conventional use of 

concepts. A concept is nothing more than a constitutive rule: we do not recognise and submit to the rule 

of a concept; it is in speaking and interacting that certain regularities are formed and from there we 

might come up with some general pattern or concept. ‘Justice’ is the way we use a word, and if we use 

the word in a way that does not work, then we are either not recognized as competent users or we have to 

ask if the word is uttered ironically, metaphorically or unconventionally. If concepts seem to have a 

certain law or essence this is not because ideas exist which govern our language; it is because our 

language is a regular practice”. 
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O conceito por sua vez antecipa a coisa, em uma relação de economia com a 

própria experiência da coisa. Isto é, quando ainda não temos a coisa diante de nós, 

podemos pelo menos ter o conceito. Aquilo que não posso ainda experimentar com 

meus sentidos: que não posso nem ver, nem ouvir, muito menos tocar é antecipado pelo 

conceito. De modo que o conceito vem sempre antes do fenômeno, se antecipa em 

relação à própria coisa ainda não presente (BLUMENBERG, 2007, p. 26).  

O conceito, assim, tem a ver com a ausência de seu objeto ou simplesmente com 

a falta de uma representação completa ou satisfatória de seu objeto. Pode-se fazer uma 

comparação da relação do conceito com o objeto conceituado com as diversas relações 

entre os órgãos dos sentidos. A visão apenas substitui a possibilidade do tato, do toque 

e, por extensão, da posse de um objeto. Assim, a presença ótica antecipa o tátil, mesmo 

que se satisfaça sem a efetiva atualização do toque. A visibilidade está relacionada à 

escassez da sensibilidade em razão da distância de um objeto. Quando essa distância 

sensível é aumentada espacial ou temporalmente em relação ao objeto, o que resta é o 

conceito. O conceito, assim, antecipa em larga escala toda a “alcançabilidade” 

(Erreichbarkeit) de um objeto (BLUMENBERG, 2007, p. 9).  

Dessa forma, por exemplo, o conceito de tributo se antecipa em relação ao 

tributo que se deverá pagar no futuro; ou o conceito de crime se antecipa aos possíveis 

atos que poderão vir a ser praticados por quem deverá ser no futuro julgado criminoso 

ou agente de um ilícito penal; ou o conceito de relação jurídica; ou de direito subjetivo, 

ou de contrato se antecipam em relação ao que se pode esperar de uma coisa futura na 

experiência a que se atribuirá um nome. 

Generalizando: porque o objeto direito escapa a todo instante não se deixando 

possuir ou mesmo representar por completo de maneira satisfatória, o que se deve fazer 

é contentar-se com o conceito. O direito, isso que se pensa ser o objeto direito, sempre 

está espacial ou temporalmente afastado. E ainda, suas representações são sempre 

precárias, localizadas, parciais e circunstanciais, nunca completas. Quando muito, o que 

se tem são fenômenos particulares e individualizados disso que se pensa ser um 

verdadeiro objeto: o direito. Mas o próprio objeto nunca se faz presente, apenas o seu 

conceito. O conceito de direito, assim, efetiva a realidade do próprio objeto direito: 

reifica-o. Se este tende a ser fugidio, aquele é constituído para ser permanente e estável. 

Daí o esforço incomum dos juristas, representado no tópico anterior, no trabalho teórico 

de Herbert Hart, de definir um conceito de direito que transcenda o seu próprio objeto. 
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A distância em relação ao objeto que não se faz aproximar de quem o persegue 

somada à dificuldade de representá-lo satisfatoriamente leva os juristas a se contentarem 

com o seu conceito. Não se tem o objeto, nem a coisa, mas o seu conceito, portanto. É 

difícil se referir a algo que não se vê, que não se sente, mas que se faz presente nas 

nossas vidas cotidianamente e, em relação à Modernidade, a cada momento, sempre 

mais; algo que é real e efetivo, mas que ao mesmo tempo não é até que seja reificado 

por suas redes conceituais. 

Assim, numa acepção, o direito é dependente em relação ao pensamento 

conceitual, especialmente porque é construído para o futuro, para o ser que ainda não é, 

para um objeto que ainda não se fez presente. O direito como promessa e previsão faz 

com que o jurista, na função de adivinho, se comporte como um predicador. Talvez, por 

essa razão, os juristas falem como os adivinhos, sempre em termos gerais para que, 

como diz Aristóteles (1996, p. 315 [III, 1407b]), na totalidade de seus discursos tenham 

uma menor probabilidade de errar. 

O conceito atua como ferramenta que, na mão do jurista, permite compreender 

em termos racionais (isto é, definido nos limites do conceito) o objeto que ainda não se 

criou. Mas é com uma visão do passado que se projeta esse futuro, porque não se pode 

de fato adivinhar, nem prever o futuro. O que se pode é esperar
6
. 

Toda a noção de direito é construída para o futuro desde uma visão do passado, 

isto é, da tradição jurídica. Mesmo quando, por meio jurídico, se procura alterar o 

passado, ou o presente, o que se tem não é um efeito no passado, nem no presente, mas 

uma futura interpretação do passado que terá efeitos no futuro, pois o que aconteceu não 

pode não acontecer mais. No passado nada se modifica; no futuro nada se tem. Uma lei, 

uma decisão judicial ou um contrato só têm um único sentido (por mais que se refiram 

ao passado): o sentido para o futuro quando este se tornar presente. O discurso jurídico 

garante que, quando o futuro se tornar presente, o que se esperava no passado se 

confirme como algo atual nos limites hermenêuticos da visão pretérita. 

A linguagem do jurista, então, deve ser construída com esse intuito reificador, o 

que significa dizer que deve suprir a ausência de um objeto futuro (o objeto do direito) 

que, por justamente ser futuro, não existe e é apenas previsto. 

                                                 
6
 Ver Capítulo 06. 
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O linguajar objetal dos juristas em relação ao direito estabelece retoricamente 

um mundo de conceitos que se colocam no lugar de objetos. A estratégia retórica 

consiste em fazer ver o próprio objeto e não o conceito que se lhe põe no lugar. 

Torquato Castro Jr. (2009, p. 8) chama os juristas de “espíritos dialéticos por 

profissão” cujo falar é “metafísico, objetal e neutro”. Nesse sentido, a linguagem 

jurídica empregada por esses espíritos seria, enquanto instrumento retórico que é, um 

modo de garantir a eficiência ou o êxito dos termos metafísicos e da objetividade do 

discurso por meio de suas metáforas: as metáforas que são apresentadas como 

conceitos.  

Se o direito é mesmo uma “realidade artificial, porém eficaz” (SOBOTA, 1995, 

p. 253) a sua eficácia depende de sua própria tecnologia. A realidade fictícia criada 

pelas técnicas jurídicas, mais propriamente pela linguagem jurídica, seria assim um 

artifício capaz de garantir a própria auto-reprodução do direito e a crença na sua forma 

de operar independente, deslocada da realidade. É assim que expressões, como 

“natureza jurídica”, discutida no tópico anterior, sobrevivem além da metáfora que 

representam. O sentido literal só surge quando desaparece a metáfora, isto é, quando a 

origem metafórica é olvidada. O “naturalmente jurídico” não existe dentro de uma 

perspectiva juspositivista, por exemplo. Mas quando deixa de ser entendido como figura 

de linguagem e passa a ser considerado um termo técnico de classificação dos institutos 

jurídicos, a “natureza” dá força a qualquer tese que seja arguida, mesmo pelos 

positivistas. São, portanto, os artifícios reificadores próprios da linguagem jurídica que 

propiciam esse falar metafísico, objetal e neutro dos juristas.  

 Mas o linguajar objetal dos juristas não é simplesmente uma estratégia 

persuasiva ou um instrumento retórico a seu dispor. Há, claramente, uma dependência 

do jurista em relação a esses expedientes retóricos. Ou seja, há uma “dependência 

instrumental” dos juristas em relação a essa retórica do falar objetal e realista (CASTRO 

Jr, 2009, p. 9), da qual não se pode simplesmente abdicar. A retórica da objetividade 

parece ser, pois, essencial à própria noção de direito da maneira como ela foi construída 

no pensamento ocidental. 
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1.2.2 As remotas origens da tese subjetivista e seu reflexo na linguagem mítico-poética 

do direito 

 

O pensamento objetivista que fundamenta teoricamente o pensar e agir 

conceitual do jurista, porém, não pode ser tido como óbvio. Existem teses subjetivistas 

céticas que remontam à Antiguidade e que ainda hoje podem ser vistas como um 

empecilho ao pensamento objetivista. Esse é o caso do pensamento do siciliano Górgias 

de Leontinos, no qual são apresentadas pelo menos três diferentes teses: contra a 

ontologia, contra a gnoseologia (epistemologia) e contra a comunicação. De acordo com 

o texto estabelecido por Sexto Empírico, no Adversus mathematicus, (VII 65-87) o 

fragmento do tratado atribuído a Górgias intitulado Sobre o não-ente ou sobre a 

natureza (περὶ τοῦ μὴ ὄντος) estabelece as teses de que “primeiro, nada existe, segundo, 

que se existe, é inapreensível pelo homem, terceiro, que mesmo se for apreendido, é 

incomunicável e indescritível ao outro” (GÓRGIAS, 1999, p. 11).  

Górgias faz parte de um grupo de pensadores bastante heterogêneos entre si, que 

apesar de não haverem desenvolvido uma filosofia comum, foram agrupados desde 

Platão sob o rótulo de sofistas
7
. Entretanto, talvez o único elemento comum ao 

pensamento dos sofistas seja a base retórica, subjetivista e relativista da verdade e do 

conhecimento. Mesmo assim, a própria palavra “retórica” ainda não estava presente em 

seus textos. Na verdade, foi o próprio Platão um dos principais responsáveis, se não pela 

criação da palavra, certamente por sua divulgação
8
. 

                                                 
7
 Edward Schiappa (1991, p. 4-5) parte da tese de que o termo sofista foi estabelecido por Platão, mais 

como uma estratégia retórica de agrupar os seus adversários político-intelectuais em um mesmo rótulo 

ideológico chamado de sofista. Na verdade, o termo é muito mais velho e era empregado para designar 

todo tipo de sábio, nas mais diversas artes e áreas do conhecimento, como na pintura, na escultura, na 

poesia, na oratória etc.  

8
 Este não parece o momento adequado para uma complexa e erudita discussão histórica e filosófica sobre 

as origens da palavra retórica, nem de seus usos, de seu papel, ou de sua importância na Antiguidade. 

Talvez não valesse a pena nem ao menos mencionar que a popular versão histórica do surgimento das 

artes retóricas na Sicília com Córax e Tísias em cerca de 466 a.C. e de seu desdobramento na sofística 

pode ser mais fantasiosa do que se afirma. É Platão o responsável por apontar e definir de forma reduzida 

como sendo o sofista um simples “professor de retórica”, isto é, de téchne rhetoriké, especialmente no 

Górgias composto apenas em torno de 385 a.C. Os próprios sofistas, em seu tempo, não empregavam a 

expressão. Górgias se refere a lógos e não a rhetoriké em seus textos. Os assim chamados por Platão 

sofistas eram mais propriamente mestres do lógos, da mesma forma que os filósofos também o 

pretendiam ser. Provavelmente eles não estavam de acordo em relação ao significado da expressão, mas 

tanto Górgias quanto Sócrates estavam em busca do lógos. Assim, tanto os sofistas quanto os 

autodenominados filósofos da tradição socrático-platônico-aristotélica assumiram como tarefa privilegiar 

o lógos em detrimento da tradição mítico-poética. É possível que a palavra rhetoriké não tenha nem ao 
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Para Parmênides de Eléia, pensador que se opõe a essa visão relativista da 

verdade, provavelmente o fundador do paradigma objetivista metafísico discutido 

acima, existe uma identidade entre o ser e o pensar, isto é entre o ente e a sua 

representação. Mas para a filosofia de Górgias não pode haver identidade entre o 

pensamento e o ente, pois há representações mentais que não dependem da existência do 

ente, isto é, há não-entes que podem ser representados mentalmente. Daí a indiferença 

entre o representar mentalmente o ente e o não-ente, isto é, entre a representação de 

coisas existentes e de coisas inexistentes. O pensamento do ente não se distingue do 

pensamento do não-ente, isso porque alguns pensamentos não encontram 

correspondência na realidade das coisas (MAZZARA, 1999, p. 46). 

Górgias, contudo, não foi o único de seu tempo a sustentar uma tese subjetivista 

desse tipo. Empédocles de Agrigento, também considerado um dos fundadores da arte 

retórica, relativizou o que se entende por verdade no conhecimento. O princípio da 

teoria do conhecimento de Empédocles é o seguinte: “há uma fragmentação da verdade 

e da unidade do ser em muitas verdades e unidades singulares”. A verdade de um 

sentido, aquilo que lhe é próprio, não tem nada a ver com a verdade de outro, pois 

aquilo que é próprio de um sentido não é próprio de outro. Para Empédocles, “cada 

sensação é teoricamente irrepetível para o mesmo indivíduo”, mesmo assim, em 

condições de normalidade perceptiva, muitas pessoas podem experimentar sensações 

similares de modo generalizado. O mesmo vale para as opiniões, isto é, para as opiniões 

comuns que não passariam de convergências de pessoas normais que diante de situações 

específicas reagem de maneira semelhante, formando conceitos parecidos e 

comportando-se como se fossem uma pessoa única. Já para Protágoras, não haveria 

diferença entre o indivíduo são e o indivíduo doente no que diz respeito ao juízo de 

verdade (MAZZARA, 1999, p. 50). E, para Demócrito de Abdera, o pensamento é 

continuamente ameaçado de se perder, deixando como contributo apenas o rastro das 

sensações (MAZZARA, 1999, p. 48). 

                                                                                                                                               
menos aparecido em qualquer das fontes do século V a.C. É o que se depreende inclusive de textos não 

filosóficos, como os de Eurípedes ou de Aristófanes, e mesmo dos fragmentos dos discursos e tratados de 

Górgias e de Protágoras. Aristófanes, no As nuvens, apresentado em 423 a.C., tempo em que os antigos 

sofistas e suas práticas educacionais eram já bem conhecidos, em momento algum emprega a palavra 

rhetoriké. Dado o conhecido ímpeto do comediógrafo de escanercer todas as novas palavras e termos 

técnicos e dada a ausência da expressão rhetoriké de seus escritos, é possível falar com alguma segurança 

que o termo ainda não tinha sido inventado. Em lugar de rhetoriké usava-se lógos e legéo ou legéin em 

sentidos bastante amplos, especialmente se comparados ao sentido técnico da palavra rhetoriké, para se 

referir a oratória, argumento e discurso; o termo sofista, e não rhétor, também era empregado para 

designar o orador treinado. Para mais detalhes, ver Schiappa (1991, p. 39-49). 
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Assim, o que se tem por verdade seria apenas o fruto de convenções ou de um 

consenso entre os indivíduos. Mas o critério do consenso por si só não pode ser levado a 

sério no estabelecimento de algo tão fundamental quanto o conceito de verdade. 

O fato de que muitos convirjam acerca de certa sensação ou certo 

modo de entender uma coisa dá a esses um crédito recíproco, confirma 

uma confiança, mas não pode erigir uma verdade. Por isso, conclui 

Górgias, qual seja a verdade para além desse vácuo (por mais que seja 

importante) consenso, permanece obscuro. Assim, se não existe nada, 

não podemos conhecer nada; mas se existe alguma coisa (tà 

prágmata), não podemos conhecer nada da mesma forma (nem partir 

de uma perspectiva parmenidiana e protagórica, nem desde uma 

empedocliana ou democritiana).
9
 (MAZZARA, 1999, p. 52). 

O consenso aparece de duas formas: uma pessimista e outra otimista
10

. A 

perspectiva pessimista leva ao ceticismo diante da aquisição do conhecimento autêntico, 

pois não é possível por meio do número, isto é, do consenso, resolver o conflito de 

opiniões. O consenso por si só não pode servir de árbitro, pois depende do grau de 

imaginação de cada um. E a imaginação pode levar a pensar seres inexistentes. Em caso 

de conflito, portanto, não se pode apelar ao consenso no que diz respeito à verdade ou 

ao estado efetivo dos prágmata, porque o “maior” número é sempre relativo e pode ser 

questionado diante da possibilidade de não haver um “maior do maior” definitivo.  

Por outro lado, desde uma perspectiva otimista, deve-se reavaliar o papel do 

consenso no campo prático e opinativo. Mesmo admitindo que cada percepção sensível 

ou representação dianoética é continuamente exposta ao risco de ser apenas fenomênica 

e, portanto, irrepetível e individual, pode-se constatar opiniões comuns ou convergentes 

que são válidas para um tempo também fenomênico, cuja amplitude pode variar de um 

só dia de duração até o período tempo de uma geração inteira. Basta pensar na ideologia 

como forma de racionalizar e institucionalizar valores. 

Por exemplo, numa revolução política, uma determinada geração de indivíduos 

luta por valores mais ou menos convergentes, como nas revoluções liberais do século 

XVIII, em que havia consenso (ou expectativa de consenso) acerca de alguns valores 

exaltados como não somente importantes, mas fundamentais para toda a humanidade. 

Se a revolução resulta exitosa, os valores que a guiaram devem ser inexoravelmente 

                                                 
9
 “Il fatto che molti convergano su una certa sensazione o su un certo modo di intendere una cosa dà ad 

essi reciproco credito, conferma una fiducia, ma non può erigere una verità. Perciò, conclude Gorgia, 

quale sia la verità oltre questo vacuo (per quanto importante) consenso, rimane oscuro. Così, se non c’è 

nulla, non possiamo conoscere nulla; ma se c’è qualche cosa (tà prágmata), non possiamo conoscere 

nulla lo stesso (né da una prospettiva parmenidea e protagorica, né da una empedoclea e democritea)”. 

10
 Sobre otimismo e pessimismo no pensamento jurídico, conferir Capítulo 6. 
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cristalizados em instituições e símbolos que garantem a sua permanência em detrimento 

do constante risco de sua fragmentação e consequente desaparecimento. Assim, a 

composição de hinos, insígnias, bandeiras, motes, e até mesmo de órgãos estatais 

responsáveis pela proteção e difusão desses valores, é uma maneira de garantir 

discursiva e figuradamente, por meio de imagens, a permanência dessa ideologia que 

inescapavelmente desaparecerá da retórica material das futuras gerações, pois será 

percebida como uma retórica artificial (CANFORA, 2002, p. 49-50) de uma geração 

passada que teima em se manter vigente. Mas mesmo diante desses símbolos e da 

institucionalização desses valores, a tendência é que uma geração posterior refute ou 

reavalie aqueles valores importantes para a geração anterior. Ao passo que no intervalo 

de duas gerações, dificilmente os valores manter-se-ão vivos com a mesma intensidade 

com que foram empregados como mote revolucionário. É assim com as constantes 

reavaliações que o mundo ocidental faz em torno dos conceitos modernos de 

propriedade, segurança, liberdade ou igualdade. Destarte, uma retórica material é 

substituída por outra apoiada em novas opiniões consideradas convergentes e válidas 

em um mesmo contexto fenomênico até que outra venha a substituí-la. 

A experiência de cada indivíduo em um dado momento é sempre particular ao 

indivíduo e não pode ser transmitida, senão de forma precária. Na verdade, a 

experiência pode ser no máximo narrada, mas não realmente transmitida, pois é sempre 

individual e irrepetível (CANFORA, 2002, p. 51). João Maurício Adeodato (2009, p. 

186) também sustenta o real (evento real) como algo único que não se repete jamais: 

Por evento real entende-se aqui o “acontecimento” ou “objeto” único e 

irrepetível que, aparentemente de maneira independente do ser 

humano, coloca-se presente em sua experiência e simultaneamente em 

sua linguagem. Esta experiência é sensível, percebida pelos órgãos dos 

sentidos (visão, audição, olfato, paladar, tato e outros que haja), mas 

também intelectual, captada pela mente (pensamento, vontade, 

julgamento). 

As opiniões comuns ou convergentes são assim fenomênicas do ponto de vista 

epistemológico, só relativamente confiáveis, mas do ponto de vista prático, úteis e 

indispensáveis. Epistemologicamente, o pensamento não é capaz de dirimir as 

diferenças perceptivas entre os indivíduos, mas não se pode negar que do ponto de vista 

prático faz muita diferença o fato de que apenas uma pessoa, ou mais de uma, ou a 

maioria das pessoas pense de determinada maneira.  

A conclusão de Górgias, portanto, seria de que “ei mèn oudén, tàs apodeíxeis 

léguein hápanta” (“εἰ μὲν οὐδέν, τὰς ἀποδείξις λέγειν ἅπαντα”) ou “se [não há] nada, as 
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demonstrações dizem tudo” (MAZZARA, 1999, p. 33). Isso significaria dizer que o 

lógos é responsável por determinar o que será a realidade. Se não há uma realidade em 

si mesma, o que há para nós é a realidade discursiva do lógos. 

O pensamento é capaz, indiferentemente, de pensar o ente e o não-ente, isso quer 

dizer que tanto o ente quanto o não-ente são e não são ao mesmo tempo. 

Não se pode dizer que Górgias tenha elaborado essa forma de pensar a relação 

entre linguagem e realidade tomando o direito como paradigma. Provavelmente ele se 

referia a qualquer ente, seja pertencente ao que se chama hodiernamente de mundo da 

cultura, seja pertencente à natureza ou ao mundo físico.  

Talvez em relação aos objetos físicos a concepção de Górgias pareça demasiado 

radical ou mesmo esdrúxula. Mas em relação às conexões entre as noções de realidade 

do direito e de discurso jurídico parece que sua forma de pensar cai como uma luva. A 

dependência da realidade do direito em relação a seus conceitos, a suas metáforas, a seu 

linguajar, a seu vocabulário, ou, mais amplamente, a todas as suas narrativas parece 

incontestável, mesmo que apenas intuitivamente. O que seria do direito sem os seus 

documentos, sem o falatório dos juristas, em suma, sem a sua representação verbal e 

discursiva? Talvez, em se tratando da noção de direito a que recorremos cotidianamente, 

a sua retórica seja constitutiva de sua própria razão de ser.  

Desses postulados filosóficos do pensamento de Górgias podemos retirar algum 

fundamento para a tese de que o direito se constitui a partir de sua própria linguagem. O 

direito é criado a partir de seus próprios conceitos de maneira autorreferente, isto é, em 

razão da autorreferência do seu próprio lógos, ou do conjunto de seus discursos. Não 

existe uma relação de referência entre, por exemplo, a expressão “direito subjetivo” e 

uma coisa (real) a que se convencionou chamar de direito subjetivo. A existência ou 

validade do conceito de direito subjetivo é responsável pela sua própria determinação 

ontológica: é ou existe enquanto conceito e nada mais. 

A realidade do direito estaria assim na sua linguagem, isto é, nos planos 

retóricos material, dogmático e teórico, além dos planos – também retóricos – 

ideológico, político e filosófico. À diferença que nesses últimos planos há discursos que 

são construídos para ratificar a existência do direito, suas características e sua 

importância social, assim como há discursos que procuram mostrar sua menor 

relevância ou até irrelevância social, ou mesmo a necessidade de sua superação e de sua 
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consequente transitoriedade. A questão é que essas filosofias ou ideologias que 

rechaçam o direito são obrigadas a reconhecer, pelo menos empiricamente, a sua 

existência. Mas a existência empírica, em Górgias, pode ser equiparada a sua existência 

abstrata, em razão da indiferença entre a percepção dianoética e a percepção sensitiva 

(sensível). Não haveria assim diferença entre o ente pensado e o ente sentido, pois 

ambos seriam imagens construídas pela linguagem. 

A filosofia de Górgias começa e termina, pois, com a tese da incomunicabilidade 

entre dois mundos: o da linguagem e o da realidade. Isso pode nos fazer pensar que, nas 

disputas entre os teóricos, no nosso caso entre os teóricos do direito, se dão apenas no 

plano da linguagem. São disputas retóricas. Uma teoria não é avaliada em razão da 

relação entre os postulados que estabelece e a realidade empírica; mas sim, em relação a 

outras teorias, ou seja, a outras retóricas. Cada teoria é produzida dentro de um contexto 

retórico que lhe é próprio. As disputas teóricas se dão entre os vários lógoi em conflito, 

mas não é possível escolher dentre os lógoi os verdadeiros e falsos a partir do cotejo 

com algo exterior aos próprios lógoi. Daí sua autorreferência. 

Contra a tese de que a linguagem figura apenas como meio de expressão da 

realidade (função secundária e substitutiva da linguagem em relação às coisas), 

podemos afirmar que a realidade é assim um produto da linguagem.  

Essas teses da filosofia dos sofistas são resgatadas contemporaneamente pelas 

teorias cognitivistas da metáfora que procuram, mesmo sem dar o nome de retórica, 

desenvolver uma ciência cognitiva que tem a metáfora como esquema de construção e 

compreensão da realidade, de forma que o “mundo” como o representamos 

objetivamente só existiria no interior de discursos, mesmo que de discursos 

extremamente sofisticados da ciência. Essa, contudo, não foi a atitude originária da 

“ciência” do direito, sobretudo quando reivindicou para si a função de dizer o que seria 

essa “realidade do direito”. 

 

1.2.3 O caráter metafórico da noção de direito de acordo com o realismo jurídico 

escandinavo 

 

Quando se fala em realidade do direito é porque se pensa no direito como coisa, 

como uma res efetiva, ou como dado empírico de uma realidade fática, ou seja, como 



 

 

53 

 

algo real em oposição a algo ideal. O debate tradicional da teoria do direito entre os 

positivistas, que normalmente é generalizado como sendo o debate entre realistas e 

normativistas, não só é derivado da dicotomia como também serve a reafirmá-la e 

consequentemente reforçá-la. Paradoxalmente quando uma teoria realista do direito 

procura rechaçar qualquer idealidade do direito e afirmá-lo como realidade empírica, 

acentuando características como eficácia, efetividade, eficácia social, eficácia jurídica, 

existência dentre várias outras possíveis, ou quando uma teoria normativista defende a 

noção de direito como ideal, isto é, como norma acentuando as características da 

validade e da vigência, ao invés de contribuírem para a dissolução da dicotomia, 

terminam por reforçá-la. Uma postura teórica efetivamente realista do direito, segundo 

Alf Ross (1961, p. 17), deveria procurar superar esse dualismo entre realidade e 

idealidade. 

O caminho, portanto, não é evadir o dualismo elegendo uma de suas 

componentes (neste caso, a realidade), sem superar o dualismo ao 

mostrar que, devidamente interpretado, não é expressão de pontos de 

vista opostos e irreconciliáveis, mas que simboliza elementos 

diferentes e reais do fenômeno jurídico. 

Com isso, Ross não deseja simplesmente afastar de sua análise realista o caráter 

ideal do direito e expurgar as noções de validade ou vigência da teoria jurídica, pois 

tanto as noções empíricas como as ideais fazem parte da realidade do direito, uma 

efetiva e outra simbólica. Essa é uma crítica que ele dirige ao realismo norte-americano, 

a seu radicalismo e a sua falta de coerência lógica. O verdadeiro realismo jurídico, de 

acordo com Ross, deve, ao invés de simplesmente evitar o dualismo, procurar superá-lo. 

Desse modo, sem uma compreensão das vivências jurídicas ligadas à noção de validade 

e a suas características simbólicas e psicológicas não seria possível chegar a uma teoria 

verdadeiramente realista do direito. 

A realidade do direito, portanto, parece não estar ligada somente a uma simples 

empiria, mas a conceitos jurídicos fundamentais que não só expressam, mas também 

constituem a própria “realidade do direito”. Sem dúvida, a teoria realista de Ross não 

pretende assumir uma posição eclética. Pelo contrário, seu objetivo parece ser o de 

ressaltar a idealidade (validade, normatividade) do direito como algo fundamental para a 

sua realidade.  

Nada obstante, o mais surpreendente em sua teoria é o caráter mágico e a origem 

mística que Ross atribui a essa realidade ideal do direito. O próprio conceito tradicional 
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de direito estaria segundo ele impregnado de pressupostos imanentes de natureza 

mágica.  

Esta asserção que pretende remontar o moderno conceito de direito a 

superstições antigas pode parecer, a princípio, improvável, ofensivo e 

quase insultante. Os juristas sem dúvida se mostrarão inclinados a 

sustentar que nada disso pode ser discutido seriamente. (ROSS, 

1961, p. 18) 

Claro que o próprio Ross considera arriscado falar para um auditório de juristas 

de formação tradicional que o conceito moderno de direito é alimentado de superstições 

e misticismo, pois as construções do pensamento moderno, especialmente as ligadas ao 

positivismo, tem como princípio basilar expurgar de uma elaboração teórica séria 

qualquer afirmação metafísica ou crença infundada. Mas é justamente com esse espírito 

positivista e cientificista que Ross rechaça o conceito de direito, a partir de uma 

observação acerca de sua genealogia, como noção epistemologicamente relevante para o 

pensamento científico acerca do jurídico. Isso não quer dizer que Ross defendia a tese 

de que os povos modernos alimentam conscientemente ideias supersticiosas acerca do 

direito. Ao contrário, “essas ideias estão implícitas nos obscuros pressupostos do 

conceito de direito, isto é, pressupostos dos quais não estamos, em geral, plenamente 

conscientes” (ROSS, 1961, p. 18).  

Diferentemente de Ross, no entanto, defendo aqui que, no lugar de conceitos 

jurídicos fundamentais – dentre eles o próprio conceito de direito – seria mais 

apropriado falar em metáforas jurídicas fundamentais, especialmente em razão de sua 

origem mágica ou mística. Substituir a noção de conceito pela noção de metáfora na 

compreensão do fenômeno jurídico é uma maneira de ampliar as formas de 

compreensão do direito e de aceitar sua origem mística e seus pressupostos obscuros 

como algo não problemático. São, pois, justamente essa obscuridade e esse misticismo 

de que Ross fala que garantem a confiança no direito e nas suas fórmulas gerais que 

transmitem uma sensação de segurança, previsibilidade e tranquilidade, por 

conseguinte
11

. Compreender o modo de ser das metáforas jurídicas é fundamental para 

compreender os diferentes modos de ser da própria noção de direito que empregamos 

modernamente. 

Reitero: o que pretendo sustentar é que se há uma realidade do direito, essa 

realidade é linguística, retórica e metafórica. As metáforas do direito, incluindo aí 

                                                 
11

 Conferir Capítulo 6. 
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também a própria metáfora da “realidade”, isto é, do “direito como coisa”, como “dado 

empírico” e também do “direito como validade”, isto é, do direito como “norma” são 

responsáveis pela sua reificação. 

A mágica linguística da metáfora é capaz de criar uma retórica que 

simplesmente põe o direito diante de nós como algo palpável, concreto e até real. Mas, 

tomando a lição de etiqueta Ross, para que o meu texto não pareça demasiado ofensivo, 

improvável ou insultante à comunidade jurídica da qual acredito fazer parte, é preciso 

dizer que quando falamos de uma realidade do direito, ou quando nós juristas nos 

referimos ao direito (à norma, a um direito subjetivo, à noção de coercitividade, ou ao 

conceito de relação jurídica, dentre vários outros exemplos) como algo concreto, 

efetivo, empírico ou passível de ser percebido, entendido, comunicado, pesado e medido 

não estamos mentindo, nem mesmo apenas construindo juízos falsos acerca de uma 

realidade que não existe senão enquanto metáfora; somos simplesmente irônicos, ou 

seja, colocamos no lugar da realidade objetiva a nossa própria subjetividade, o nosso 

“eu” de forma exacerbada. 

É interessante notar que Ross, apesar de procurar de certa forma desmistificar o 

que há de mágico-místico na natureza do direito – uma herança de sua mais ancestral 

origem e que aparentemente seria incompatível com o pensamento moderno – isso não 

quer dizer que ele próprio se veja capaz de abandonar a linguagem metafórica em prol 

de uma literal em sua crítica e análise científica.  

Quando Ross se põe diante da questão de como uma mentalidade moderna ainda 

seja capaz de manter noções antigas, mesmo que implicitamente, de caráter mágico-

místico, recorre a duas metáforas teoréticas: a da “fossilização estrutural” e a da 

“metamorfose histórica” dos conceitos e ao um modelo científico construído em 

analogia com os conceitos da química (ROSS, 1961, p. 19). No Capítulo 4 tratarei mais 

especificamente sobre as relações entre metáforas e modelos na teoria do direito. Por 

enquanto, basta-nos identificar o modo analógico-metafórico da análise de Ross. 

Essas metáforas do fóssil e da metamorfose em sua teoria têm o objetivo de 

mostrar como a realidade do direito depende de uma estrutura arcaica original que é 

preenchida com um novo material. Ross não fala em metáfora explicitamente, mas 

muito provavelmente está se referindo a qualidades metafóricas dos conceitos jurídicos 

quando afirma que, apesar de essa estrutura arcaica conceitual do direito ser 

aparentemente irracional aos olhos modernos, ela representa a realidade jurídica. Isso 
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que eu chamo de metáforas jurídicas seriam para ele as “vivências jurídicas 

racionalizadas”. Em seu sentido literal essas vivências jurídicas não passariam de 

superstições. Metaforicamente, ao contrário, elas se relacionam com a realidade do 

direito.  

Esta conexão não é, certamente, capaz de dar a estas ideias nenhum 

significado racional, porém, produz certa correspondência entre 

realidade jurídica e expressão tradicional que provoca o sentimento de 

que, mesmo que as noções racionalizadas do direito, de acordo com 

seu sentido literal, são falsas ou de natureza supersticiosa, significam 

ou simbolizam alguma realidade jurídica. (ROSS, 1961, p. 20-21) 

Isso quer dizer que, mesmo que literalmente falsos ou infundados, os conceitos 

jurídicos, cujas estruturas são de origem arcaica ou pré-moderna, representam uma 

realidade jurídica que só pode ser metafórica em sua estrutura. 

Diferentemente de Ross, não acredito que as ficções, os pseudo-problemas e os 

enganos das teorias jurídicas possam desaparecer diante de um trabalho teórico de 

adequação estrutural das concepções jurídicas herdadas. A própria realidade do direito, 

segundo esta tese, depende dessas ficções. E, enquanto nesse ponto, Ross distingue 

(mesmo que apenas idealmente), de um lado, o jurista, inconsciente e, portanto, imerso 

no mundo mágico do direito e, de outro, o filósofo do direito, consciente da construção 

jurídica de um “ideal mundo quimérico das racionalizações” (ROSS, 1961, p. 21-22), 

parto do princípio que ironicamente, em razão de nossa imanência linguística, somos 

todos presos a esse mundo metafórico que nós próprios criamos, sejamos ou não 

filósofos. 

O problema da reificação do direito por meio da linguagem pode ser 

compreendido a partir do que fala Nietzsche: 

Agora, cada tradição se torna continuamente mais digna quanto mais 

remota estiver a sua origem, quanto mais esquecida ela estiver; a 

adoração que lhe é referente se acumula de geração em geração; a 

tradição, por fim, torna-se sagrada e desperta admiração; e assim, em 

todo caso, a moral da piedade é uma moral mais antiga do que aquela 

que requer ações não egoístas.
12

 (NIETZSCHE, 1988b, p. 93) 

Talvez seja mera casualidade, mas o artifício de se escrever o nome “direito” em 

português com inicial maiúscula como se substantivo próprio fosse denuncia, além do 

respeito que se pretende atribuir à coisa como se fosse algo sagrado para o jurista que a 

                                                 
12

 „Nun wird jedes Herkommen fortwährend ehrwürdiger, je weiter der Ursprung abliegt, je mehr dieser 

vergessen ist; die ihm gezollte Verehrung häuft sich von Generation zu Generation auf, das Herkommen 

wird zuletzt heilig und erweckt Ehrfurcht; und so ist jedenfalls die Moral der Pietät eine viel ältere 

Moral, als die, welche unegoistische Handlungen verlangt.“ 
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nomeia, a possibilidade de apontar algo com o dedo, de se passar da fala para a visão 

estabelecendo, por conseguinte, uma suposta relação de adequação entre a coisa e o 

nome da coisa. É o que podemos intuir do que diz Foucault em relação aos nomes 

próprios: 

Ora, o nome próprio, nesse jogo, é apenas um artifício: ele permite 

que se aponte com o dedo, isto é, permite passar sub-repticiamente do 

espaço em que se fala para o espaço que se olha, ajustando-os assim 

comodamente um ao outro, como se fossem adequados. Porém, se 

quisermos falar não contra mas a partir de tal incompatibilidade, de tal 

modo que fiquemos o mais perto possível de uma e do outro, então é 

necessário pôr de parte os nomes próprios e permanecer no infinito da 

tarefa. (FOUCAULT, 2005, p. 65) 

A casualidade de se escrever “Direito” com maiúscula pode estar na reverência à 

doutrina alemã por parte dos juristas, pois, em alemão, os substantivos, mesmo os 

comuns, se escreverem dessa forma. Mas essa explicação talvez seja apenas parcial. 

Provavelmente direito se escreve com maiúscula, mesmo em português, em razão do 

valor teológico que tem a palavra para quem a escreve. Assim, no interior de nossa 

imanência linguística, nós juristas somos levados a representar o conceito de direito 

com a mais profunda reverência. No âmbito de sua retórica material, é como se o jurista 

não fosse capaz de escrever direito com minúscula – com medo do pecado ou da 

blasfêmia de não enxergá-lo como realidade, como coisa efetiva. 

Perelman nos alerta para os perigos dessa armadilha retórica. 

Com efeito, todas as vezes que se trata de uma palavra com 

ressonância emotiva, de uma dessas palavras que se escrevem com 

maiúscula para mostrar bem claramente todo o respeito que se tem por 

elas, trate-se da Justiça, da Virtude, da Liberdade, do Bem, do Belo, 

do Dever etc., é mister ficar alerta. Com demasiada frequência, nosso 

interlocutor, conhecendo o apreço que temos pelos valores que essas 

palavras designam, procurará fazer-nos admitir a definição que ele nos 

apresenta como a única verdadeira, a única adequada, a única 

admissível, da noção discutida. (PERELMAN, 1996, p. 3-4) 

Por outro lado, do ponto de vista estratégico da retórica prática, escrever com 

maiúscula é a forma de sublimar os fenômenos parciais, atribuindo-lhes uma unidade 

que talvez lhes seja ausente, e instituir por fim a própria entidade, se não mítica, 

metafísica do direito. 
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1.3 O mundo não dado, mas construído do direito: conhecimento, produção e 

construção retórico-esquemática das narrativas do direito 

 

Criação de uma coisa e geração associada 

à compreensão de uma ideia correta dessa 

coisa são, muitas vezes, partes de um único 

e indivisível processo, partes que não 

podem separar-se, sob pena de interromper 

o processo. (FEYERABEND, 1977, p.32) 

 

Esta tese assume o pressuposto de que a realidade do direito, assim com a 

realidade em geral, não é dada, mas construída a partir da relação de interação entre a 

interioridade do indivíduo e a exterioridade do mundo. O direito, assim, não seria um 

dado nem empírico, nem racional, mas um construto de uma mente corporificada em 

interação com um mundo natural e social. A realidade do direito, portanto, é construída. 

O que a tese procura mostrar é que essa construção é, além de esquemática (como 

afirmam os construtivistas das ciências cognitivas), caracteristicamente retórico-

metafórica e se dá por meio de narrativas ao estilo das narrativas literárias. 

A realidade do direito, portanto, depende da formação de um conjunto de 

esquemas (schemata) individuais e sociais que são formados na mente do indivíduo e no 

âmbito da sociedade ou de uma cultura. Esses esquemas, sob uma ótica retórica, são 

metáforas funcionais dos modos de produção ou construção dessa realidade que se 

concatenam em uma série de narrativas. 

A tese parte do pressuposto de que a cognição humana, porque necessariamente 

corporificada (encarnada) e dependente dos estímulos sensoriais, opera 

metaforicamente. Os estímulos visuais, tácteis, auditivos e sensoriais de uma maneira 

geral são determinantes de nosso raciocínio e da maneira pela qual a inteligência 

humana funciona. Dessa forma, o que percebemos com o corpo não é separado pelo que 

elaboramos com a mente. Nossos conceitos de tempo e espaço interagem 

necessariamente com a nossa percepção sensorial do tempo e do espaço. 

As noções de espaço e tempo, pois, são também construídas pela mente humana 

em interação com o mundo exterior e formam esquemas básicos que se tornam mais 

complexos e abstratos e levam a produção de conceitos tipicamente jurídicos, como os 

de posse, propriedade, prescrição e decadência e outros mais abstratos ainda como os de 

enfiteuse, hipoteca, servidão, relação jurídica, ou de direito subjetivo, por exemplo, que 

dependem das metáforas básicas dos primeiros esquemas mais rudimentares que nos 



 

 

59 

 

permitem orientação espaço-temporal. As relações espaciais de contém/está contido, 

dentro/fora, entrada/saída, cima/baixo, frente/trás, direita/esquerda são construídas 

esquematicamente por essa mentes corporificadas e se confundem numa relação 

metafórica e sinestésica com outras noções tipicamente temporais como futuro/passado, 

antes/depois, continuidade/interrupção. As metáforas espaciais que dão origem a 

metáforas mais abstratas ou idealizadas são ligadas diretamente a nossa situacionalidade 

espaço-temporal. É como se fôssemos biologicamente metafóricos na elaboração de 

nossos esquemas. 

Na qualidade de fenômeno essencialmente público, um esquema é a 

estrutura de interação, a forma subjacente de um padrão de atividade 

repetido que pode transcender os objetos físicos particulares sobre os 

quais age e tornar-se capaz de generalização para outros contextos
13

. 

(ARBIB; HESSE, 2008, p. 68) 

Os esquemas ou schemata são constituídos por um ciclo de ações e percepções. 

Pode-se falar em schemata internos e externos. Essa subdivisão tem o escopo de 

ressaltar a não identidade entre os schemata individuais de um pólo mental e os 

schemata sociais partilhados por uma comunidade no interior de uma determinada 

cultura. 

Reconheço que apelar para a ciência pode ser considerada uma atitude anti-

retórica. No entanto, uma perspectiva retórica mais abrangente pode incluir o próprio 

discurso científico no rol dos discursos retóricos. A ciência, retoricamente, pode ser 

vista como uma forma sofisticada e especial de retórica. É estratégico para uma filosofia 

retórica, no contexto da Modernidade – no qual o modelo científico de representação da 

realidade parece se sobrepor a todos os outros – recorrer a expedientes científicos. 

Percebo que os que se autodenominam retóricos atualmente fazem isso: procuram 

pontos de contato entre ciência e retórica.  

A retórica é, pois, também uma arte de provar, entretanto, muito mais velha do 

que a ciência. Da mesma forma que hermenêutica torna-se uma expressão muito mais 

abrangente no século XX e deixa de ser considerada mera técnica de interpretação 

textual ou mesmo teoria geral da interpretação para se identificar com a própria noção 

filosófica de compreensão de tudo o que envolve ontologicamente a vida humana, a 

retórica também pode ser elevada a posição de filosofia no sentido de que o 

                                                 
13

 “As an essentially public phenomenon, a schema is the structure of interaction, the underlying form of 

a repeated activity pattern that can transcend the particular physical objects it acts on and become 

capable of generalization to other contexts”. 
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conhecimento, o ser das coisas, os valores e o que chamamos de realidade são 

retoricamente determinados não só por estratégias persuasivas, como também pela 

própria materialidade retórica da linguagem que criativamente inventamos e 

reinventamos no âmbito da qual nos inserimos. 

Os teóricos contemporâneos da retórica costumam atribuir o declínio da 

disciplina na Modernidade ao patente desenvolvimento e difusão das ciências da 

natureza. O sucesso da ciência moderna, portanto, teria sido a causa do desinteresse 

contemporâneo no estudo da retórica. Diante do potencial explicativo da realidade das 

ciências na Modernidade, não haveria mais espaço e nem pertinência para o 

desenvolvimento de teorias retóricas. Assim, seria apenas uma questão de tempo até que 

todos os discursos opinativos de caráter retórico fossem substituídos por explicações 

mais consistentes do ponto de vista verificacional da verdade. Isto seria o mesmo que 

dizer que a verdade, paulatinamente, deixaria de pertencer ao âmbito dos discursos e da 

argumentação para se tornar algo cientificamente demonstrável por meio de modelos, 

esquemas e teorias elaborados a partir de dados supostamente objetivos fornecidos pela 

natureza que deveriam ser racional e empiricamente testados e comprovados. 

Haveria, assim, segundo os historiadores contemporâneos da retórica, uma 

oposição necessária entre ciência e retórica. Tese esta que já está presente na obra De 

nostri temporis studiorum ratione de Giambattista Vico (2005) e mais anteriormente 

ainda se pensarmos na oposição de origem platônica dos antigos entre filosofia e 

retórica ou entre filósofos e sofistas, e que de certa forma foi repetida sucessivamente 

por pensadores responsáveis pelo resgate da retórica e da tópica na contemporaneidade 

como Chaïm Perelman e Theodor Viehweg. 

Vale dizer nesse momento que tal incompatibilidade entre retórica e ciência, ou 

entre argumentação e demonstração, ou ainda entre antigos e modernos, é, de certa 

forma, estratégica e se deve à necessidade de ambos os lados, isto é, dos retóricos e dos 

cientistas, de afirmar sua própria identidade por meio do combate a um inimigo 

provavelmente imaginário que ambas as perspectivas são levadas a criar. Isso resultaria 

na hipótese de que nem a retórica é alheia a demonstrações, provas empíricas ou à 

própria noção de racionalidade, assim como a ciência não está livre da argumentação, 

da retórica e de seus elementos necessários como a eloquência, a persuasão, as figuras, 

o estilo etc. 
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Podemos encontrar esse ponto de convergência que dilui essa – provavelmente 

falsa ou artificial – dicotomia entre retórica e ciência nos desenvolvimentos atuais dos 

estudos que pertencem a ambos os lados. Se por um lado os teóricos da retórica têm se 

preocupado cada vez mais com os aspectos cognitivos da linguagem e dos discursos, 

elaborando, por exemplo, teorias epistemológicas da metáfora (DE MAN, 1978; 

PALMA, 2004), por outro lado, os teóricos contemporâneos da ciência têm se 

preocupado cada vez mais em compreender o próprio conhecimento científico como 

narrativas discursivas vinculadas a contextos históricos e sociais, chegando mesmo a 

comparar as teorias científicas a ideologias ou mitos sociais (HESSE; ARBIB, 2008, p. 

10). 

Assim, procuro, ao final deste capítulo, reunir aspectos de ambas as tradições, a 

antiga (retoricista) e a moderna (cientificista), identificando alguns de seus pontos de 

contato tomando por paradigma a “teoria dos esquemas” (schema theories). 

A expressão schema empregada pelas teorias construtivistas do conhecimento é, 

provavelmente, a noção mais central – o principal ponto de contato – entre a tradição 

retoricista e a cientificista. Em grego, schema (σχῆμα) dá origem a uma série de 

significados modernos, todos de alguma maneira relacionados entre si, como, por 

exemplo, afinidade, conexão, direção, base, suporte, comportamento; fisionomia, 

aspecto, semblante; figura, forma, formato, configuração, aparência exterior; 

constituição, natureza; vestimenta, traje; maneira, moda, estilo; imponência, dignidade. 

Embora tradicionalmente, desde sua origem, a retórica compreenda 

necessariamente o estudo das figuras – dentre elas, a metáfora e a ironia – a teoria da 

ciência contemporânea procura, recorrendo à noção de schema, justamente superar a 

visão tradicional da epistemologia moderna. Todavia, enquanto a retórica atualmente 

procura se desenvolver como uma forma de filosofia (teoria, ou mesmo algo como uma 

ciência no caso da retórica analítica, como será abordado no Capítulo 8), ampliando o 

estudo das figuras com o reconhecimento de seu papel epistêmico e da natureza 

cognitiva da metáfora (que será discutida no capítulo seguinte) a filosofia da ciência 

procura na retórica e, especificamente, na teoria da metáfora, novos expedientes que 

possibilitem a compreensão mais autêntica do modo de funcionamento do 

conhecimento científico. 

Com a expressão schema, as, assim, portanto, chamadas schema theories 

procuram substituir a visão tradicional das categorias e pensar em novas estruturas do 
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conhecimento, como arquétipos ou estereótipos construídos num processo interacional 

de um indivíduo (em suas representações mentais individuais) ou da sociedade 

(enquanto um construto social) como um todo com uma possível realidade exterior.  

Numa visão construtivista do conhecimento, pois, schemata são redes (networks) 

de entidades que, dispostas em um cenário coerente, formam sistemas cognitivos. 

Nenhum esquema é originalmente dado, mas sempre construído. São esses esquemas, 

no contexto de um sistema cognitivo, que constroem a realidade. Quer dizer, a 

realidade, segundo esse ponto de vista, é uma construção humana e não um dado da 

natureza (ARBIB; HESSE, 2008, p. 2). A noção de schema tornou-se atualmente 

fundamental para uma visão construtivista das ciências cognitivas (cognitive sciences), 

da teoria do cérebro (brain theory) e para os estudos de inteligência artificial. 

A origem contemporânea da expressão schema se encontra na neurologia em 

estudos que datam de 1911 de H. Head e G. Holmes que introduziram, num estudo 

sobre distúrbios sensoriais derivados de lesões cerebrais, a expressão body schema. O 

estudo tratava da observação de pacientes que haviam sofrido uma lesão no lobo 

parietal tendo como consequência o não reconhecimento de metade de seu corpo, sem 

que sentissem dor, ou mesmo vestissem a metade do corpo que simplesmente não era 

reconhecida como própria (não eram capazes de sentir, nem de ver como sendo parte de 

seu próprio corpo): uma situação contrária ao do amputado que sente ainda o seu 

membro fantasma como se ele ainda lá estivesse. A tese era de que esse body schema, 

isto é, de uma representação no cérebro, fosse responsável pela construção da realidade 

desses indivíduos fazendo com que eles se tornassem extremamente resistentes em 

relação a dados sensoriais (o indivíduo amputado não vê a sua perna, por exemplo, mas 

sente dor ou coceira como se ela estivesse lá). Posteriormente a noção de schema foi 

transferida da neurologia para a psicologia experimental por Frederic Charles Bartlett, 

um aluno de Head (ARBIB; HESSE, 2008, p. 43). 

Assim, no início do século XX, o debate original da gnoseologia moderna entre 

empiristas e racionalistas que se estendeu até o criticismo kantiano deixa o âmbito da 

filosofia para se tornar assunto próprio da ciência, especialmente da biologia e da 

psicologia. A schema theory passa a ser um novo modelo das ciências cognitivas que 

substitui tanto a noção de que há ideias inatas, quanto a de que ideias são apenas 

impressões de dados sensoriais. Os schemata, diferentemente das ideias (seja na 

concepção dos racionalistas, seja na dos empiristas), são entendidos no interior de um 
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processo ativo e seletivo de sua formação que de alguma forma constrói e corporifica a 

realidade. Nos estudos de psicologia experimental de Bartlett (1995) publicado 

originalmente em 1932, é observado que as pessoas não lembram passivamente das 

histórias, mas as codificam dentro de seus próprios schemata e as reproduzem, ou 

melhor, recontam a partir da transformação do conjunto de seus schemata em palavras. 

Ou seja, uma narrativa sofre transformações sempre que absorvida por um indivíduo 

que deve novamente narrá-la.  

Destarte, os pontos de vista influenciados por uma schema theory dispensam, 

como objetivo plausível da evolução científica, o conhecimento de uma realidade 

ultimativa, e passam a entender o desenvolvimento das teorias científicas como uma 

grande rede de metáforas móveis ou mutantes (shifting metaphors). Assim, a schema 

theory procura entender os mecanismos da percepção, da ação e da memória 

relacionados às noções de inteligência, linguagem e cultura. Os schemata ao mesmo 

tempo em que permitem representar a realidade, fornecem os meios para com ela 

interagir (ARBIB; HESSE, 2008, p. x). Dessa forma, até mesmo o próprio conceito de 

realidade é esquematicamente construído a partir de uma série de schemata.  

O que percebemos como realidade é, portanto, um conjunto de schemata pré-

existentes que proporcionam o desenvolvimento de novos esquemas que, por sua vez, 

permitirão que os velhos esquemas se adaptem a novas circunstâncias num campo mais 

amplo de interações. A realidade é, pois, formada por esquemas unificadores (unifying 

schemata) que constituem o processo social que determina uma cultura (ideologia, 

linguagem, religião etc.) e a maneira pela qual ela própria se compreende (ciência, 

história, formas de compreensão etc.). Assim, o schema entendido como processo 

dinâmico que ocorre no cérebro humano servirá a essas teorias como “unidade de 

representação da visão de mundo de um individuo” (ARBIB; HESSE, 2008, p.13). 

O verificacionismo positivista é desafiado pela schema theory na medida em que 

não há uma realidade “lá fora” a ser simplesmente captada, mas apenas uma humana 

realidade “aqui dentro”, quer dizer, no interior dos schemata das representações 

individuais e sociais. Claro que os construtivistas não afirmam que não há coisa alguma 

“lá fora”, mas isso não quer dizer que o que há “lá fora” seja uma “Realidade” exterior. 

A “construção” é justamente a edificação de schemata que interagem com isso que há 

de exterior, mas não pode ser captado como a Realidade. Essa Realidade exterior difere 
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das narrativas (ou estórias, stories) e modelos que os indivíduos tomam por realidade, 

que, por sua vez, são, segundo a epistemologia construtivista, realidades construídas. 

Já nós juristas estamos tão presos aos nossos esquemas constitutivos e 

interpretativos da realidade dos fenômenos jurídicos que não conseguimos contorná-los 

ou sequer imaginar outras formas diferentes de organizar o direito e seus modos de 

produção. As noções de constitucionalização do direito moderno e de codificação do 

direito legislado são bons exemplos desses esquemas. Norberto Bobbio (2006, p. 63) 

leva isso em consideração quando afirma que  

Hoje estamos acostumados a pensar no direito em termos de 

codificação, como se ele devesse necessariamente estar encerrado num 

código. Isto é uma atitude mental particularmente enraizada no 

homem comum e da qual os jovens que iniciam os estudos jurídicos 

devem procurar se livrar. 

O construtivismo, no entanto, não precisa necessariamente negar que há uma 

realidade exterior, mesmo que não se possa denominá-la “realidade”. Uma visão não-

realista da ciência poderia levar à conclusão de que o conhecimento científico é uma 

espécie de “esquema imaginativo socialmente produzido” (socially generated 

imaginative schema) como qualquer outro mito social. 

O que os construtivistas menos radicais chegam a afirmar é que, em primeiro 

lugar, a ciência literalmente constrói novos fatos na medida em que não há um conjunto 

fixo de fatos passivamente à espera de explicação. Em segundo lugar, os próprios fatos 

são teórico-dependentes, pois não há representação possível de fatos sem uma 

linguagem observacional da teoria e nenhuma linguagem observacional é dada ou livre 

em relação a sistemas teóricos. Na medida em que as teorias vêm e vão, os fatos 

também são carregados com elas sem que seja possível estabelecer uma verdade perene 

dos próprios fatos, pois ora eles estão presentes, quando está presente a teoria que 

proporciona a linguagem observacional que os representa, ora estão ausentes, quando 

está também ausente a teoria. Além disso, a teoria é mais rica em relação aos dados. 

Logicamente, as teorias não são dedutíveis a partir dos dados. Qualquer hipótese 

particular está sempre embutida em uma teoria mais ampla. Se uma hipótese se vê 

rechaçada, ela pode ser salva com ajustes ou modificações no entorno ou nas 

interpretações dos dados. Por fim, os construtivistas procuram contestar qualquer versão 

forte de realismo científico e de epistemologia naturalista, isto é, teorias que se 

consideram a verdadeira ou, pelo menos, a mais aproximadamente verdadeira descrição 

de entidades observáveis e não observáveis (ARBIB; HESSE, 2008, p. 9-10). 
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A ciência cognitiva de cunho construtivista, assim como a retórica analítica, tem 

um caráter autorreflexivo, isto é, precisa submeter sua metodologia a sua própria crítica. 

Isto quer dizer que a própria schema theory é esquematicamente construída. Os 

schemata não são unidades fixas, pois estão submetidos tanto a um processo de 

abstração reflexiva quanto a um processo de acomodação. 

Em várias instâncias, uma nova situação pode ser assimilada a (fazer 

sentido em termos de) esquemas disponíveis; mas outras situações 

requerem que se vá além do que já se sabe, formando novos esquemas 

por um processo que Piaget chama de acomodação
14

. (ARBIB; 

HESSE, 2008, p. 14) 

É justamente nesse ponto que encontramos um elemento comum entre o que a 

ciência cognitiva, por meio da schema theory, e a retórica, por meio do estudo dos 

tropos, ambas entendem por construção da realidade. As figuras, numa perspectiva 

filosófica (epistemológica) da retórica, têm uma função semelhante aos schemata das 

ciências cognitivas. A formação de novos schemata, no processo de acomodação 

relatado pelos construtivistas é o que permite a compreensão de novas situações, 

inéditas para um indivíduo e, sem a estrutura esquemática, impossíveis de serem 

simplesmente entendidas como parte da realidade. Já do ponto de vista da retórica, são 

as figuras, os tropos ou metáforas os responsáveis por esse processo de acomodação. 

São novas realidades que se adéquam a novas metáforas e novas metáforas que se 

adéquam a novas realidades. Para os construtivistas, pode-se afirmar que, sem os 

schemata, pois, não há realidade. Para os retóricos, pelo menos para os que assumem 

uma perspectiva filosófica em relação à retórica, da mesma forma, sem as figuras 

(imagens), tampouco há realidade. Pois, é com a criação de metáforas que se tem a 

forma mais autêntica e original de produção linguística, responsável pela nossa 

adaptação a um mundo que nós mesmos criamos. 

Os schemata podem ir desde os primevos esquemas motores e sensoriais, como 

o que nos permite pegar uma caneta que está em cima da mesa, até os mais abstratos 

que não se submetem de forma tão evidente a constrangimentos provenientes da física 

do mundo exterior. Os schemata que se desenvolvem no início da vida de uma criança 

são muito semelhantes para diversos indivíduos porque sofrem o mesmo tipo de 

influência de constrangimentos físicos comuns. Mas, à medida que o indivíduo se 

                                                 
14

 “In many instances, a new situation can be assimilated to (made sense in terms of) available schemas; 

but other situations require one to go beyond what one already knows, forming new schemas by a process 

Piaget calls accommodation”. 
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desenvolve, desenvolvem-se também os seus schemata com base na interação com a 

realidade que nós colocamos como sendo externa em relação a nós mesmos. Essa não é 

uma realidade a qual podemos compreender completamente, mas uma realidade que 

pode ser, pelo menos, postulada e aproximada (ARBIB; HESSE, 2008, p. 14). 

Seria problemático para uma teoria retórica assumir a schema theory como 

fundamento epistemológico para explicar o papel das metáforas na construção da 

realidade se os schemata fossem tomados como primários em relação à linguagem. Para 

as teorias retóricas de cunho filosófico, a linguagem tem um papel primário na 

construção da realidade. Mas isso não é um requisito fundamental para todas as formas 

de schema theory. Uma saída retórica para o problema seria entender os próprios 

schemata como metáforas e aí sim reconhecer sua natureza primordialmente retórica. 

Claro que uma abordagem cientificista dos schemata pode se negar a aceitar essa 

identificação entre schema e metáfora ou mesmo colocá-las em um mesmo patamar. 

Mas, da mesma forma, uma abordagem retoricista poderia rechaçar qualquer construção 

da realidade que independa da linguagem e de seu caráter eminentemente retórico.  

Nesse sentido, desde uma perspectiva retórica, é possível defender que os 

schemata, assim como os modelos científicos (como será visto no Capítulo 4), são 

metáforas. Provavelmente metáforas mais genéricas (gerais) e, portanto, primárias ou 

fundamentais em relação aos os modelos da ciência, pois a própria noção de schema 

serve para fundamentar teoricamente a produção de modelos na ciência.  

Essa posição retórica, que procura identificar, ou pelo menos nivelar, metáforas 

e schemas em um mesmo plano entende que os schemata nada são literalmente e não 

passam de novas metáforas a que certo tipo de teoria construtivista recorre para 

representar os processos cognitivos de construção da realidade. O schema entendido 

como forma ou figura é uma imagem que somos capazes de projetar para construir a 

realidade desses processos cognitivos. Ou seja, a própria noção de schema é metafórica, 

figurativa ou imagética e, portanto, retórica.  

No entanto, atualmente, as concepções teóricas contemporâneas do direito, 

provavelmente inspiradas ou influenciadas por pontos de vista construtivistas como os 

que influenciaram o desenvolvimento das schema theories, veem-no não mais como um 

objeto dado, seja pelo legislador, pelo Estado, ou pelo espírito de um povo; seja por 

Deus, pela natureza, ou pela razão humana.  
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Teorias contemporâneas do direito que partem de uma perspectiva hermenêutica, 

argumentativa, retórica, casuística, ou decisional, procuram superar os modelos teóricos 

tanto dos positivistas dos séculos XIX e XX, quanto dos jusnaturalistas dos séculos 

anteriores. Enquanto para estes o direito é um dado fornecido por um elemento 

transcendente como a vontade divina, uma racionalidade absolutamente válida em si 

mesma ou pela própria natureza, para aqueles, a noção de direito é, da mesma forma, 

um dado, contudo fornecido pelo Estado, pelo legislador ou pelo povo. Isso quer dizer 

que tanto para um jusnaturalista quanto para um juspositivista, o direito é um dado de 

uma realidade transcendente (Deus, razão universal, cosmos) para o primeiro grupo, ou 

imanente (povo, sociedade, experiência) para o segundo. Ou seja, se para um teórico 

positivista esse dado do direito deve ser captado na lei como produto de deliberações 

políticas, ou simplesmente no que é fixado por autoridades estatais, ou ainda no próprio 

povo concebido idealmente como uma totalidade homogênea, para um teórico 

jusnaturalista, o direito é, da mesma forma, um dado, mas que deve ser obtido de forma 

divinatória, racional ou observacional. 

 Claro que incluir todos os pensadores e suas respectivas teorias em dois rótulos 

apenas é uma atitude generalizadora pouco refinada que não leva em consideração as 

peculiaridades de suas propostas teóricas. Mas é justamente essa a forma esquemática 

do pensar conceitual. Por mais refinados que sejam os conceitos – podemos dividir os 

positivistas e os jusnaturalistas em classes e subclasses diferentes – sempre haverá uma 

relação desproporcional entre as categorias e os elementos que elas procuram 

classificar. Isto é, o conceito sempre estará aquém da realidade que procura captar. 

Assim, tanto o jusnaturalista que acredita ser o direito proveniente de uma vontade 

sobrenatural, como o positivista que toma como ponto de partida o texto da lei, entende 

o direito como dado (por Deus ou pelo legislador). 

As teorias pós-positivistas do direito, como as teorias hermenêuticas, 

argumentativas e retóricas, por exemplo, vão de encontro a essa concepção e procuram 

apresentar o direito como produto de construções interpretativas, ou como fruto do 

consenso constituído no debate, ou ainda como discursos que objetivam a persuasão. 

Essas três correntes contemporâneas da teoria do direito, portanto, encaram-no como 

construção, como algo artificial (em contraposição ao natural), ou como algo 

sofisticado, isto é, estabelecido por um lógos constituído de complexas narrativas que 

são formadas por esquemas, arquétipos, estereótipos, metáforas etc. Obviamente que 
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para um positivista o direito não é dado pela natureza, pois a metáfora ou o esquema da 

natureza são rejeitados pelas teorias juspositivistas. Mas ainda assim é um direito dado, 

ou pelo legislador, ou pela autoridade estatal ou pela própria experiência social 

concebida como dado empírico de uma realidade que existe em si, isto é, da 

“Realidade”. 

Podemos situar esse debate entre duas concepções paradigmáticas ou maneiras 

de se pensar o direito. Isto é, as diferentes formas de abordagem teórica do fenômeno 

jurídico se situam entre dois pontos de vista genéricos opostos que podem ser 

representados nas seguintes afirmações: a) contra fatos não há argumentos; b) não há 

fatos, mas apenas interpretações. Essas posições teóricas antagônicas se opõem com 

base na contradição entre as noções de fato e de interpretação/argumentação.  

O debate entre as teorias jusnaturalistas e as teorias do positivismo jurídico se 

dava em torno da primeira noção, ou seja, de que só há uma realidade a ser 

simplesmente inferida, seja a transcendente dos jusnaturalistas ou a imanente dos 

positivistas. Não haveria, assim, qualquer espaço para criação retórica, pois a função do 

jurista seria resumida a captar uma realidade já previamente existente, pois o direito está 

pronto e deve ser apenas inteligido e aplicado. Já o debate contemporâneo gira em torno 

da segunda noção, ou seja, a realidade é o produto de atividades interpretativas e 

argumentativas. Nesse caso, fatos são, mais precisamente, construções hermenêuticas 

ou retóricas. 

Ambas as maneiras de os juristas pensarem o direito estão ligadas a sistemas 

filosóficos distintos que lhes servem tanto de pano de fundo como de fundamento 

teórico. Para a primeira noção de que fatos não admitem nem argumentação nem 

interpretação criadora, o realismo metafísico e todas as formas de essencialismos ou 

ontologismos de origem platônica funcionam como suporte filosófico. Para a segunda 

noção de que o que temos são apenas interpretações e argumentos, a filosofia dos 

sofistas, céticos, nominalistas e retóricos fornece o arcabouço teórico. Nesse sentido a 

filosofia (ou as filosofias) e os filósofos servem aos juristas e às suas teorias sobre o 

direito. 

Examinemos primeiramente as consequências teóricas de se admitir como válida 

a noção de que não existem fatos, mas apenas interpretações. Apesar de suas origens 

mais remotas na filosofia de Górgias e de Protágoras, podemos dizer que o destaque 

para a hermenêutica no pensamento moderno se deve a pensadores como Nietzsche, 
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Freud e Marx (FERRARIS, 2004, p. 19). Esta posição teórica sustenta que “o mundo 

está constituído por nossas necessidades vitais, e estas, por sua vez, aparecem 

carregadas de história e de linguagem, de tal forma que o que parece um objeto é o 

resultado de interpretações das quais só em mínima parte somos conscientes” 

(FERRARIS, 2004, p. 28). Claro que essa concepção, mais tarde desenvolvida por 

Heidegger e Gadamer pode ser considerada extremada. Uma maneira de mitigá-la para 

torná-la aceitável seria reescrevê-la assim “não existem somente fatos, mas também 

interpretações”.  

Maurizio Ferraris (2004, p. 47) sugere uma maneira menos genérica para 

compreender a transformação do enunciado, substituindo a palavra “fato” por “gato”. Se 

dissermos “não existem somente gatos, mas também interpretações” o leitor não sente 

dificuldade alguma em aceitar o enunciado como razoável. Mas se dissermos “não 

existem gatos, só interpretações” mesmo o mais cético dos céticos, poderia achar o 

enunciado leviano ou infundado.  De qualquer forma, o que o enunciado quer dizer é 

que os fatos já são produto de interpretações, já são construções humanas diante de uma 

suposta realidade previamente dada. Fatos são já interpretações (FERRARIS, 2004, p. 

79).  

Esse enunciado de que só há interpretações parece se fundamentar 

filosoficamente na ideia de que “o mundo é minha representação” (SCHOPENHAUER, 

2001, p. 9). O mundo pode ser entendido como uma representação de um ser que 

percebe, pois “tudo que existe, existe para o pensamento” enquanto “o universo inteiro 

apenas é objeto em relação a um sujeito” (SCHOPENHAUER, 2001, p. 9). Se a 

percepção do sujeito é pura representação é que porque há uma dependência necessária 

perante o sujeito. Assim, “coisa em si” de Kant seria pura quimera com pretensão de 

realidade, mas nenhuma realidade em si mesma. O mundo, ou a realidade, portanto, 

seria o produto da união entre objeto e sujeito a despeito de qualquer entidade 

compreendida em si mesma. Se desaparecesse o sujeito, desapareceria o mundo como 

representação (SCHOPENHAUER, 2001, p. 11). 

Retoricamente, contudo, as próprias noções de sujeito e de objeto ou mesmo de 

coisa em si são compreendidas metaforicamente como o produto de diferentes 

narrativas filosóficas que procuram situar ou demarcar posições ao mesmo tempo 

genéricas e absolutas. A ideia de um sujeito de direitos ou de direito objetivo, por 
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exemplo, dependem não só dessas pressuposições, como também dos discursos que 

retoricamente as corroboram e contornam o seu status de meras pressuposições. 

A realidade jurídica pode ser então entendida como o produto de diversas 

narrativas. A “construção narrativa da realidade jurídica” (SHERWIN, 2009, p. 89) é 

uma forma de reação retórica contemporânea às tradicionais pressuposições de 

objetividade, neutralidade e compreensão descontextualizada do direito. Enquanto a 

tradição filosófica ocidental de origem platônica fez prevalecer o abstrato e o universal, 

as concepções retóricas contemporâneas procuram por o acento no particular e no 

contextual. A retórica, assim, substitui as abstrações impessoais dos filósofos 

essencialistas, pelas vozes particulares de cada discurso efetivo. Do ponto de vista 

retórico, a fé moderna na racionalidade desapaixonada é apenas mais um tópos das 

narrativas do direito. É nesse sentido que  

(…) o repúdio tradicional da narrativa retórica e dramática está sendo 

questionada. Crescentemente, estudiosos estão percebendo a 

inescapabilidade da narração e das diversas maneiras pelas quais 

narrativas constroem o que nós entendemos por verdade e realidade
15

. 

(SHERWIN, 2009, p. 91) 

Vozes e dramas particulares juntamente com a retórica da multivocidade, da 

empatia e das emoções desempenham um papel na construção de mitos, alegorias e 

metáforas fundamentais para a compreensão do direito. Em suma, a “retórica da 

supressão da retórica” termina por ser suavizada, enquanto aspectos argumentativos e 

interpretativos passam a ganhar destaque na reflexão jurídica (SHERWIN, 2009, p. 92). 

O direito, na verdade, longe de ser um todo unitário capaz de ser universalmente 

compreendido, é um emaranhado de diferentes “realidades” cotidianas compostas por 

retalhos e fragmentos de histórias de experiências vividas e narradas. Essas narrativas 

com seus fragmentos de realidade, por sua vez, são contadas porque querem ser ouvidas 

a fim de produzirem comunicação ou simplesmente persuasão. Há em cada um de nós 

expectativas narrativas que se antecipam às próprias histórias que estão por nos serem 

contadas. Roteiros, esquemas e estereótipos juntamente com a escolha por um gênero 

narrativo preparam a maneira pela qual uma história será recebida, seja como drama, 

como narrativa épica ou heróica, seja como investigação lógico-dedutiva etc. 

                                                 
15

 “(...) the traditional repudiation of rhetoric and dramatic narrative is being questioned. Increasingly, 

scholars are realizing the inescapability of storytelling and the diverse ways in which narratives 

construct what we regard as truth and reality”. 
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O estudo de formas narrativas na retórica jurídica tem o intuito de entender 

“como elementos particulares de uma história podem ser usados para moldar e informar 

o significado de uma realidade jurídica particular” (SHERWIN, 2009, p. 94). A 

depender da maneira como é constituída e apresentada, uma narrativa jurídica pode 

induzir ou desencadear diferentes crenças ou expectativas relativas ao seu poder 

explanatório ou à verossimilhança de uma tese. 

Mas invocar fatos contra palavras, com o subterfúgio de os primeiros 

dizerem sempre a verdade enquanto as segundas podem até escondê-

la, e, por conseguinte, mentir ou dizer o falso, é coisa deveras 

ambígua. Não só porque, como o Górgias demonstrará 

estupendamente, um mesmo fato pode ser invocado para testemunhar 

teses contrárias defendidas por dois interlocutores, mas também e 

principalmente porque os fatos não falam. A não ser, naturalmente, 

nos discursos que sobre eles construímos, e esses discursos podem ser 

discursos contrapostos; e cada discurso, certamente, não é um fato 

mas sempre a interpretação de um fato. Isto tinha sido defendido pelo 

grande Górgias, e Platão conhece muito bem a sua lição. Mas, ao 

mesmo tempo, não pode aceitá-la completamente. (CASERTANO, 

2010, p. 28) 

Mas aqui no contexto desta tese não creio assumir o tom de – algo que considero 

ser – otimismo semelhante ao notoriamente adotado por Ronald Dworkin (2001, p. 235) 

com sua proposta do modelo literário da estrutura de narrativas em cadeia para o direito, 

isto é, da tentativa hermenêutica de compreender o direito como uma contínua narrativa 

coletiva e sempre incompleta, ou, mais especificamente, a ser completada (a corrente do 

direito). Nada obstante, subsistem alguns pontos de convergência entre as propostas de 

sua teoria hermenêutica do direito e as da teoria retórica aqui sustentada, sobretudo no 

que se refere à intenção de usar a interpretação literária como modelo para o método de 

análise jurídica: no caso de Dworkin, de uma análise hermenêutica, no meu caso de uma 

análise retórica. 

Poderia parecer inusitado o estudo da metáfora e da ironia no âmbito da filosofia 

do direito. Realmente, pressupõe-se que metáfora e ironia não só pertencem antes ao 

mundo da literatura, da poética ou da crítica literária, como a ele se restringem. Mas 

considerando que a filosofia do direito, e porque não, também teoria do direito, são 

formas de literatura, o recurso ao estudo das figuras passa a ser simplesmente 

inquestionável. E é a partir desse ponto de vista literário que, segundo esta tese, o 

direito deve ser pensado como uma construção literária em que a linguagem metafórica 

em geral e a ironia em particular são retoricamente fundamentais à constituição 

discursiva da própria noção de direito e dos elementos que a legitimam. 
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O que pretendo é entender direito como produto da literatura jurídica e não 

apenas o papel da literatura como colaboradora na compreensão do direito. O trabalho 

parte do pressuposto de que a elaboração (ou criação ou produção) do direito se dá nos 

mesmos moldes da criação literária. Direito, nessa acepção, seria uma forma de 

literatura não tão diferente da literatura ficcional.  

Como será discutido mais abaixo no Capítulo 4, existem trabalhos que defendem 

que a ciência de um modo geral, e não, obviamente, apenas a jurídica, em alguns de 

seus aspectos, funciona como a literatura, e que o cientista, por sua vez, pensa de forma 

análoga a um autor de obras literárias (LOCKE, 1997). Enquanto outros trabalhos 

procuram mostrar como elementos tipicamente literários são fundamentais no 

desenvolvimento da ciência (PALMA, 2004). 

Este trabalho, como já se evidenciou, assume uma perspectiva semelhante. Não 

vê simplesmente uma relação acessória ou secundária ou mesmo contingente entre 

direito e literatura, mas vê o direito essencialmente como uma forma de literatura em 

que se tem como objetivo inventar personagens, criar um enredo, se expressar 

metaforicamente, despertar emoções, criar tramas, suspense, comédia, tragédia... 

Há diversas narrativas que são construídas umas em conexão com as outras, mas 

ao mesmo tempo em contínua disputa, proporcionando diversas possíveis leituras. 

Todos que de alguma forma se relacionam com o direito são ao mesmo tempo autores e 

personagens de vários enredos. Mas ironicamente a história que é contada pelos autores 

nem sempre corresponde à contada pelas personagens (BOOTH, 1974, p. 141). 

Alguém poderia retrucar a tese da identificação do direito com literatura 

afirmando que há uma grande diferença entre um e outro: o direito, quando confrontado, 

se defende com a sua coercitividade, pois por trás de todo ordenamento jurídico há 

pessoas armadas. Mas se não fosse o sucesso estilístico e a fachada de coerência das 

narrativas jurídicas, o direito não passaria de pura violência, e, portanto, seria 

considerado ilegítimo, injusto e consequentemente intolerável. As narrativas “poiéticas” 

bem elaboradas da doutrina, as interpretações bem construídas da jurisprudência e a 

confiança nas boas e racionais intenções do legislador são garantia de persuasão. 

Póiesis, ou a criação de formas por meio das quais pensamos, não é 

um evento peculiarmente literário; é essencial ao pensamento como 

um todo. Qualquer sentido de algo que é diferente da linguagem só 

pode ser gerado a partir da linguagem. (...) simplesmente não há 

qualquer verdade ou significado fora do discurso humano e da 
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comunicação. (...) A vida inteira é “poética” na medida em que é 

criativa e produtiva
16

. (COLEBROOK, 2006, p. 63) 

Dessa forma, a ideia de póiesis está presente de forma ampla também no 

trabalho de construção da realidade do direito. A dogmática jurídica enquanto téchne 

está intrinsecamente ligada ao trabalho de produção do direito e não se restringe a 

descrever um estado de coisas. 

(...) Nós organizamos nossa experiência e nossa memória acerca de 

acontecimentos humanos majoritariamente em forma de narrativa – 

estórias, desculpas, mitos, razões para fazer ou não fazer, e assim por 

diante. Narrativa é uma forma convencional, transmitida culturalmente 

e constrangida por cada nível de domínio do indivíduo e por seu 

conglomerado de artifícios prostéticos, colegas e mentores. (...) 

Diferentemente de construções geradas por procedimentos lógicos e 

científicos que podem ser eliminadas por falsificação, construções 

narrativas podem apenas obter ‘verossimilhança’. Narrativas, portanto, 

são uma versão da realidade cuja aceitação é governada por 

convenção e ‘necessidade narrativa’ ao invés de verificação empírica e 

exigências lógicas, mesmo que, ironicamente, nós não tenhamos 

qualquer escrúpulo em chamar estórias de verdadeiras ou falsas.
17

 

(BRUNER, 1991, p. 4-5) 

É possível dizer, pois, que a construção da realidade do direito é narrativa. 

Narrativa como forma de constituição da realidade e não apenas de sua representação, 

isto é, narrativa na qualidade de instrumento da mente na construção da realidade. 

Assim, características próprias de uma narrativa (BRUNER, 1991) se destacam no 

processo de construção da realidade jurídica, como: diacronicidade narrativa (narrative 

diachronicity); particularidade (particularity); vinculação ao estado intencional 

(intentional state entailment); componibilidade hermenêutica (hermeneutic 

composability); canonicidade e violação (canonicity and breach); referenciabilidade 

(referenciability); genericidade (genericness); normatividade (normativiness); 

sensibilidade contextual e negociabilidade (context sensitivity and negotiability).  

                                                 
16

 “Poiesis, or the creation of forms through which we think, is not a peculiarly literary event; it is 

essential to all thought. Any sense of what is other than language can only be generated from language. 

(…) there simply is no truth or meaning outside human speech and communication. (...) All life is ‘poetic’ 

insofar as it is creative and productive.” 

17
 “(...) we organize our experience and our memory of human happenings mainly in the form of narrative 

– stories, excuses, myths, reasons for doing and not doing, and so on. Narrative is a conventional form, 

transmitted culturally and constrained by each individual’s level of mastery and by his conglomerate of 

prosthetic devices, colleagues, and mentors. (…) Unlike the constructions generated by logical and 

scientific procedures that can be weeded out by falsification, narrative constructions can only achieve 

‘verisimilitude’. Narratives, then, are a version of reality whose acceptability is governed by convention 

and ‘narrative necessity’ rather than by empirical verification and logical requiredness although 

ironically we have no compunction about calling stories true or false.” 
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Toda narração é composta de eventos particulares. Mas esses eventos 

particulares são meros veículos que levam a uma destinação diferente. Particulares das 

narrativas são símbolos ou emblemas para tipos mais amplos. Em algum sentido, as 

estórias são mais genéricas do que seus particulares: como na noção de gênero. Mesmo 

personagens não humanas em estórias adquirem intencionalidade (são intencionalmente 

engajados). Estados intencionais (desejos, crenças, teorias, valores etc.) vinculam 

relativamente o curso dos eventos. Algum grau de ação sempre está presente nas 

estórias. Ações que pressupõem escolhas. Escolhas que se referem a liberdade, 

autonomia, livre-arbítrio. Mas não se pode determinar causalmente uma relação entre a 

intenção e o que a personagem faz. Há uma abertura interpretativa que nos leva a buscar 

razões que conectem a intenção ou estado intencional às ações. 

Há sempre a necessidade de compreender as partes da narrativa em relação ao 

todo, e de interpretar o todo em relação a suas partes o que caracteriza a circularidade 

hermenêutica da interpretação. Protagonistas e eventos são interpretados no interior de 

um contexto mais geral e o próprio contexto é estabelecido a partir dos protagonistas e 

dos eventos. Os protagonistas e os eventos são constituídos ou formados em termos de 

uma estória putativa que os contém. O todo se constitui como uma estória putativa na 

mente do intérprete. As narrativas não existem no mundo e, portanto, não espelham 

nenhuma realidade em si, mas são construídas. Não há uma simples seleção de eventos 

da vida real, mas uma constituição narrativa desses próprios eventos. Os eventos eles 

próprios devem ser construídos à luz de uma narrativa global. 

Entretanto, nem toda sequência de eventos recontados constituem uma narrativa. 

É preciso adequar o que se está contando a uma estrutura narrativa. Por outro lado, são 

as violações dos cânones narrativos que permitem as inovações no campo das narrações. 

Essas inovações moldam as nossas versões narrativas do cotidiano e mudam o rumo da 

história literária. 

A aceitabilidade de uma narrativa não depende de sua correta referência à 

realidade. Realismo numa ficção é uma convenção literária. A verdade narrativa é 

julgada em razão de sua verossimilhança e não em razão da possibilidade de 

verificação. Faz mais sentido dizer que uma narrativa constitui sua realidade, ao invés 

de se referir a ela.  

Há uma diversidade de gêneros narrativos. Os gêneros são tanto propriedade 

textual quanto um modo de compreendê-los. Gêneros garantem tanto ao escritor quanto 
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ao leitor modelos cômodos e convencionais capazes de limitar a tarefa hermenêutica de 

dar sentido aos acontecimentos humanos. 

O leitor sempre que se depara com um texto carrega consigo um conhecimento 

de fundo (background knowledge). A noção de um leitor desprovido de crenças e 

preconceitos diante de um texto só existe enquanto idealização no melhor dos casos ou 

distorção do que de fato acontece. O fato de termos em mente que cada um de nós tem 

uma maneira de contar sua própria versão de uma história nos permite negociar na nossa 

vida cotidiana e estabelecer acordos. 

Além disso, elementos de crítica literária são empregados para julgar (enquanto 

critérios) a qualidade de uma teoria jurídica. Os critérios literários como o critério 

objetivo ou formal, o expressivo, o retórico, o didático-ideológico e o histórico são 

válidos para avaliar a relevância de uma teoria jurídica. São as qualidades literárias de 

uma teoria jurídica que determinam sua relevância como método de compreensão dos 

fenômenos jurídicos.  

Ao invés de se falar em uma história do direito, por exemplo, seria mais coerente 

se referir a um conjunto de narrativas sobre fenômenos considerados jurídicos, ou, para 

usar uma expressão empregada por Nietzsche, genealogias. Nietzsche prefere intitular 

assim a sua Genealogia da moral a designá-la como uma história da moral. A expressão 

genealogia indica sempre a posição presente a partir da qual se olha para o passado 

levando-se em conta todas as potenciais contradições hermenêuticas de reconstrução 

dos significados. 

As histórias de Nietzsche eram irônicas precisamente por meio dessas 

contradições. De fato, Nietzsche se referiu a elas como “genealogias”. 

Ao invés de acreditar que existe um passado que pode ser narrado, 

reconhece-se que qualquer passado é retração desde o presente
18

. 

(COLEBROOK, 2006, p. 99) 

A estratégia retórica de construir genealogias ao invés de apresentar essas 

narrativas como histórias (menos ainda como História) tem como objetivo, no lugar de 

afirmá-las, destruir e desestabilizar verdades. O que é tradicionalmente apresentado 

como verdade é revelado como sendo ilusão. Uma genealogia, no sentido retórico, não 

pressupõe o sentimento do “verdadeiro em si” ou de fidelidade aos “fatos” da história.  

                                                 
18

 “Nietzsche’s histories were ironic precisely through these contradictions. Indeed, Nietzsche referred to 

them as ‘genealogies’. Instead of believing that there is a past that one can narrate, one recognizes that 

any past is traced back from the present.” 
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Em geral, o sentimento para o verdadeiro em si está muito mais 

desenvolvido: a retórica brota de um povo que ainda vive em imagens 

míticas e que não conhece ainda a absoluta necessidade de fidelidade 

histórica: esse prefere ser persuadido a ser instruído e, além disso, a 

necessidade do homem quanto à eloquência jurídica tem de 

desembocar na arte liberal.
19

 (NIETZSCHE, 1922, p. 287) 

Defendo que, em relação ao direito, não há como superar o caráter mítico e 

imagético que lhe é intrínseco. Daí a necessidade retórica da própria compreensão 

jurídica. Não seria o caso de dizer que nos encontramos em um estágio ainda primitivo 

de evolução do pensamento jurídico e que por essa razão somos presos ainda a imagens 

e a mitos que conformam a própria noção de direito. Recorremos às imagens e aos 

mitos na compreensão jurídica, porque a própria conformação da ideia de direito 

depende dessas imagens que não podem simplesmente ser suplantadas. Assim, se deve 

haver uma lógica do direito, que seja compreendida em termos de uma lógica de 

metáforas, de uma lógica poética da imaginação, isto é, uma lógica das imagens e das 

figuras, no sentido da lógica poética de Vico capaz de produzir mitos e de dar conta do 

poder mágico das metáforas ou uma lógica do indeterminado. 

Na medida em que as experiências futuras e a maneira de examiná-las 

não são inteiramente previsíveis, é indispensável conceber os termos 

mais bem especificados como que cercados de uma margem de 

indeterminação suficiente para que possam aplicar-se ao real. Uma 

noção perfeitamente clara é aquela cujos casos de aplicação são todos 

conhecidos e que não admite, portanto, novo uso, que seria um uso 

imprevisto; apenas um conhecimento divino ou convencionalmente 

limitado é adequado a tal exigência. (PERELMAN; OLBERCHTS-

TYTECA, 2005, p. 148-149). 

Mesmo as teorias retóricas do direito não são capazes de escapar dos 

generalismos das ontologias e dos essencialismos. O retórico também termina se 

referindo ao direito como algo que tem uma essência, mesmo que complexa e 

relativamente incognoscível, quando recorre a expressões genéricas e a formulações 

teóricas gerais, pensando no direito de forma geral, como algo que transcende a sua 

própria experiência. Não é possível, nem para um retórico, fugir do conceito. O conceito 

é uma armadilha, uma rede, um magneto que nos captura. 

 

 

 

                                                 
19

 „In Allegmein ist das Gefühl für das an sich Wahre viel mehr entwickelt: die Rhetorik erwächst aus 

einem Volke, das noch in mythischen Bildern lebt, und noch nicht das unbedingte Bedürfniss nach 

historischer Treue kennt: es will lieber überredt als belehrt sein, und auch die Nothdurft des Menschen in 

der gerichtlichen Beredsamkeit soll zur freien Kunst entfaltet sein”. 



 

Capítulo 2 – Teorias da metáfora como pontos de partida para uma compreensão 

metafórica do direito 

 

2.1 Teorias construtivistas da metáfora: metáfora como estrutura cognitiva da 

linguagem convencional 
 

Aveva ragione lei. Qualsiasi dato diventa 

importante se è connesso a un altro. La 

connessione cambia la prospettiva. Induce a 

pensare che ogni parvenza del mondo, ogni 

voce, ogni parola scritta o detta non abbia il 

senso che appare, ma ci parli di un Segreto. Il 

criterio è semplice: sospettare, sospettare 

sempre. Si può leggere in trasparenza anche un 

cartello di senso vietato. (ECO, 2007, p.398) 

 

 Determinado até o momento o que entendo por “necessidade retórica” da noção 

de direito e estabelecida a dependência que há entre a noção de direito ou o próprio 

objeto direito e as suas retóricas, devemos tratar agora do que se entende 

especificamente sobre metáfora nos limites desse trabalho. 

 A influência mais marcante da concepção de metáfora adotada aqui advém 

curiosamente de teorias que não podem ser consideradas primariamente teorias retóricas 

da metáfora. As abordagens cognitivistas da filosofia contemporânea parecem até adotar 

um tom em que a retórica enquanto teoria já não é tão relevante assim no tocante ao 

estudo da noção de metáfora. Nada obstante, o que foi dito em relação à aproximação 

entre ciência e retórica entre os construtivistas da schema theory vale também para os 

cognitivistas. Na verdade, o que percebo entre os adeptos das ciências cognitivas 

contemporâneas é uma tentativa de reapresentar velhas concepções da retórica em uma 

roupagem adequada aos pressupostos epistemológicos da filosofia contemporânea. Daí 

o fato de esses filósofos contemporâneos, ao desenvolverem teorias do conhecimento 

em geral e também do conhecimento científico, adotarem uma série de expedientes 

retóricos como especialmente o estudo dos tropos. 

 Francamente, esses filósofos da ciência são bastante úteis aos retóricos 

contemporâneos na medida em que apresentem teorias e paradigmas atuais das ciências 

cognitivas capazes de serem empregados como fundamento filosófico e epistemológico 

que as teorias retóricas tradicionalmente não arriscaram desenvolver. 
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 A preocupação desses filósofos construtivistas e cognitivistas contemporâneos 

em destacar a importância do estudo das metáforas na compreensão dos processos 

cognitivos revela uma atitude ambígua de reconhecer a necessidade da retórica ao 

mesmo tempo em que parecem desenvolver uma teoria que parte de referenciais 

retórico-independentes completamente novos. 

 Certamente o estudo da metáfora, assim como de todas as outras figuras de 

linguagem, é tradicionalmente algo típico das teorias retóricas. A teoria da metáfora e 

dos tropos em geral sempre foi desde a sua origem uma parte da velha retórica. Velha, 

no sentido de que a retórica enquanto arte ou técnica ou mesmo a retórica como 

perspectiva ou forma de pensamento pertence a uma época que não é a nossa. Transpor 

uma teoria própria de um contexto para outro diferente é sempre arriscado. A retórica 

quando surge na Antiguidade no sul do que hoje é a Itália se desenvolve em razão de 

características particulares de um contexto determinado, isto é, de acordo com 

necessidades políticas, éticas, culturais, econômicas, tecnológicas, sociais, em também 

jurídicas próprias de uma comunidade específica. Assim, parece difícil transpor uma 

forma de pensar antiga para um mundo em que prevalecem os desenvolvimentos 

científicos e tecnológicos, em que os discursos se produzem e reproduzem de maneiras 

distintas, em que a oralidade não tem um peso menor do que a escrita, em que textos são 

produzidos, acumulados, transmitidos e digeridos em um ritmo completamente distinto. 

 Dessa forma, é como se as teorias construtivistas e a ciência cognitiva 

contemporâneas estivessem ao mesmo tempo presas a uma forte tradição do passado, 

com o empenho no estudo das figuras retóricas, mas se sentissem obrigadas a romper 

com os antigos paradigmas, atualizando assim uma maneira de pensar de forma a 

acomodá-la às exigências de seu próprio tempo. 

 George Lakoff e Mark Johnson (1980) parecem dois grandes exemplos de 

pensadores contemporâneos que ao mesmo tempo em que assumem um tom de 

originalidade e atualidade em seus estudos de metáfora, fazem o estudioso de retórica 

ler nas entrelinhas de seus textos uma dependência incontornável de suas conclusões em 

relação às velhas concepções retóricas. Talvez sua atitude cientificista em relação ao 

estudo da metáfora tenha a ver com o que aqui no Recife vem se chamando, a despeito 

de boa parte da tradição retórica e filosófica, de “filosofia retórica” (ADEODATO, 

2010). 
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 O ponto de partida para as investigações de Lakoff e Johnson está na constatação 

de que as metáforas estão presentes em diversos âmbitos de nossa vida cotidiana e na 

assunção de que os sistemas conceituais que formam o nosso pensamento e guiam as 

nossas ações são “fundamentalmente metafóricos” em sua “natureza” (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 3-4). Assumindo uma perspectiva cognitivista que aparentemente 

vai além de uma perspectiva retórica tradicionalmente concebida como presa à léxis, a 

filosofia desses autores entende a metáfora como maneira não só de estruturar e 

governar o pensamento humano, mas também como o meio pelo qual aquilo que 

percebemos é estruturado e também a maneira pela qual definimos nossas realidades 

mais mundanas. Os autores insistem a todo o momento em mencionar que nosso 

sistema conceitual é amplamente metafórico no que diz respeito à maneira pela qual 

pensamos, experimentamos e agimos cotidianamente. Eles afirmam que as metáforas 

estruturam nossos conceitos cotidianos, refletindo-se essa estrutura metafórica na 

própria linguagem literal (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 46). 

 Nesse sentido, entende Lakoff (1993, p. 202, 208) que as metáforas não são 

apenas expedientes linguísticos, mas que estão presentes no próprio pensamento 

humano. Além disso, há uma ruptura com as teorias clássicas da metáfora, na medida 

em que a linguagem metafórica não é mais vista pela teoria contemporânea como um 

artifício da linguagem excepcional da poesia ou da literatura, mas como um ingrediente 

importante da linguagem comum ou ordinária de nosso cotidiano. A teoria clássica via a 

metáfora como uma expressão linguística singular ou original de cunho poético que 

surgia quando uma palavra ou conceito era empregado fora do seu uso normal ou 

convencional. 

 Max Black (1993, p. 21) parte da mesma preocupação de não tomar “metáforas 

profundas” como paradigmas no desenvolvimento de uma teoria das metáforas. 

Instâncias menos complexas da linguagem metafórica requerem atenção como é o caso 

da linguagem mais ordinária de nosso cotidiano. 

De acordo com as teorias contemporâneas, segundo Lakoff, não seria, portanto, 

apenas a linguagem artística e excepcional a única responsável pela construção e 

manipulação de metáforas, a linguagem mais ordinária seria estruturada 

metaforicamente. A própria palavra “metáfora”, pois, começa a ser empregada de um 

modo diferente pela teoria contemporânea. Metáfora deixa de ser exclusivamente uma 

noção ligada à noção de “expressão metafórica” no sentido exclusivo de “expressão 
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linguística” e passa a ser entendida como “mapeamento de domínios cruzados no 

sistema conceitual” (cross-domain mapping in the conceptual system), isto é, ligada à 

própria estrutura do pensamento. Essa nova visão teórica da metáfora de certa forma 

amplia o seu significado, fazendo com que a noção de expressão metafórica seja 

entendida como a realização superficial (linguística) de tal mapeamento de domínio 

cruzado (conceitual). É como se a metáfora estivesse no pensamento ou na própria 

mente e a expressão metafórica estivesse no âmbito da linguagem. Essa ruptura 

epistemológica faz como que o estudo da metáfora poética ou literária se torne apenas 

uma extensão do estudo da metáfora cotidiana, isto é, da semântica da linguagem 

natural ordinária (LAKOFF, 1993, p. 203). 

 Assim, não só os conceitos e a linguagem, mas as próprias atividades e ações 

humanas são estruturadas metaforicamente. Eles procuram também inicialmente 

estabelecer uma definição genérica do que entendem por metáfora afirmando que “a 

essência da metáfora é entender e experimentar um tipo de coisa em termos de outra 

coisa”
20

 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 5). Vale destacar que eles próprios 

diferenciam a noção de “conceito” da noção de “palavra” e querem deixar explícito que 

a metáfora não tem a ver apenas com a palavra, mas também com a estrutura do 

conceito, independentemente da palavra que se use para designá-lo. Isso seria o mesmo 

que dizer que a metáfora não está apenas na linguagem, mas na própria maneira de 

pensar e de agir em relação a uma ideia ou complexo de noções. Para isso eles recorrem 

a uma série de exemplos, como a metáfora de que “discussão é guerra” (“argument is 

war”). Não são apenas as palavras que empregamos para caracterizar como metáfora a 

relação entre discussão e guerra: é a própria noção de discussão que, em nossa cultura, 

se estrutura por meio de outra noção, isto é, a de guerra ou combate. Uma série de 

expressões tipicamente bélicas são empregadas para estruturar a noção de discussão. 

Eles apresentam algumas expressões como exemplo da relação metafórica entre as duas 

noções: “argumentos indefensáveis”, “atacar os pontos fracos de um argumento”, “uma 

crítica certeira no alvo” dentre outras que traduzidas do inglês podem perder a sua 

eloquência, mas ainda assim não deixam de ser pertinentes. Claro que eles reconhecem 

que as metáforas que estruturam a linguagem e a forma de pensar estão intimamente 

ligadas a uma determinada cultura ou contexto social. Raramente, talvez em razão de 

serem presas a um contexto, de fazerem parte de uma cultura e de estarem tão 

                                                 
20

 “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another”. 
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arraigadas na nossa forma de pensar, falar e agir, temos consciência dessas metáforas. 

Dessa forma, vários processos de pensamento humano são amplamente metafóricos sem 

que tenhamos necessariamente consciência disso. 

 Outro aspecto importante é que as metáforas que estruturam o pensamento, a 

linguagem e a ação formam redes sistêmicas nada arbitrárias entre si. A metáfora – ou o 

“conceito metafórico” como eles preferem – é sistemática ou tem caráter sistêmico. 

Recorrendo ao exemplo dado (“discussão é guerra”), todas as outras expressões 

metafóricas mais específicas que são empregadas para se falar sobre uma discussão 

assumem também o caráter bélico do conceito metafórico mais genérico que relaciona 

discussão a guerra. Assim, “atacar uma posição”, “indefensável”, “estratégia”, “nova 

linha de ataque”, “vitória”, “ganhar terreno” dentre outras expressões formam um todo 

metafórico sistematicamente caracterizado (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 7). Por 

conseguinte, expressões metafóricas estariam conectadas a conceitos metafóricos de 

forma sistemática. O que eles procuram fazer em termos de estratégia metodológica em 

sua investigação é partir de expressões metafóricas como essas para estudar a natureza 

metafórica dos conceitos e das próprias ações humanas. 

 Algumas evidências, segundo Lakoff (1993, p. 205), de existência do caráter 

sistêmico da relação entre metáforas conceituais convencionais estão na generalização 

de alguns aspectos das próprias expressões metafóricas. São generalizações que 

governam: a polissemia de sentidos de uma mesma palavra que são relacionados entre 

si; padrões de inferência nos casos em que um domínio conceitual é empregado em 

outro domínio; o desenvolvimento de linguagens metafóricas originais; e padrões de 

mudança semântica, além de experimentos psicolinguísticos. 

 Além da metáfora “discussão é guerra” eles propõem como outro exemplo 

significativo a metáfora típica do mundo ocidental industrializado e capitalista moderno 

que estrutura a noção de tempo como sendo moeda quantificável, a saber, “tempo é 

dinheiro”. “Perder tempo”, “poupar tempo”, “ter tempo para dar”, “gastar tempo”, 

“custar horas”, “investir anos” e assim por diante são algumas expressões que 

sistematizam a noção que temos hodiernamente acerca do tempo. Medimos o tempo e 

atribuímos um valor a cada fração sua, sejam séculos, décadas, minutos, segundos etc. 

Claro, mais uma vez é preciso ressaltar que a metáfora só tem sentido no contexto de 

uma cultura específica. Talvez para outras culturas afirmar que “tempo é dinheiro” 

configure uma aberração. 
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Em nossa cultura tempo é dinheiro de diferentes maneiras: unidades 

de mensagens telefônicas, tarifas em hotéis, orçamentos anuais, juros 

em empréstimos, e pagando seu débito com a sociedade ao “servir 

tempo”. Essas práticas são relativamente novas na história da raça 

humana e de forma alguma existem em outras culturas. Elas surgiram 

em sociedades modernas industrializadas e estruturam atividades 

básicas do cotidiano de modo profundo. Correspondendo ao fato de 

que nós agimos como se tempo fosse uma mercadoria valiosa – um 

recurso limitado, até mesmo dinheiro, nós concebemos o tempo dessa 

forma. Assim entendemos e experimentamos o tempo como um tipo 

de coisa que pode ser gasto, desperdiçado, orçado, sábia ou 

pobremente investido, poupado ou desperdiçado.
21

 (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980, p. 8) 

 A metáfora, pois, está na própria experiência que temos com o dinheiro e com o 

tempo. Empregamos nossas experiências cotidianas com noções econômicas como 

dinheiro, recursos limitados, ou mercadorias valiosas para conceituar a noção de tempo. 

 Quando estruturamos metaforicamente em nossa cultura o conceito de tempo a 

partir da noção de dinheiro não estamos apenas caracterizando positivamente o tempo 

como um conceito econômico. A metáfora não só enriquece o conceito no sentido de 

atribuir-lhe características típicas de outras noções, mas também o empobrece, no 

sentido que esconde outras características que poderiam muito bem ser associadas ao 

conceito. Quando ressaltamos, com o emprego de expressões da economia, o aspecto da 

mensurabilidade do tempo, por exemplo, encobrimos outros aspectos que poderiam ser 

até mais autêntico em relação ao seu próprio conceito, arrisco até a dizer, na sua 

literalidade. Aspectos que são inconsistentes com a metáfora terminam por ficar fora do 

foco de atenção. 

 Com relação ao direito, como veremos mais à frente, podemos dizer que a 

caracterização conceitual do jurídico a partir do normativo, por exemplo, isto é, a 

identificação da noção de direito com a de norma, se entendida como metáfora, 

evidencia na noção de direito a ideia de normalidade como um aspecto intrínseco à 

própria coisa. O que não é normal, isto é, o que não faz parte de uma situação de 

normalidade não seria, portanto, jurídico (TELLES Jr., 2008, p. 19). 

                                                 
21

 “In our culture time is money in many ways: telephone message units, hourly wages, hotel room rates, 

yearly budgets, interest on loans, and paying your debt to society by “serving time”. These practices are 

relatively new in the history of the human race, and by no means do they exist in all cultures. They have 

arisen in modern industrialized societies and structure our basic everyday activities in a very profound 

way. Corresponding to the fact that we act as if time is a valuable commodity – a limited resource, even 

money – we conceive of time that way. Thus we understand and experience time as the kind of thing that 

can be spent, wasted, budgeted, invested wisely or poorly, saved, or squandered”. 
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Normalidade e regularidade espelham expectativas em relação ao 

fluxo dos fatos. O “normal” é, em certo sentido, o mesmo que o 

“regular”: é aquilo que se repete com significativa frequência. Então, 

norma e regra vão encontrar uma significação comum nesta dimensão 

do retorno de certos padrões de eventos vividos. (CASTRO Jr., 2009, 

p. 146) 

 Os conceitos metafóricos como “tempo é dinheiro”, “discussão é guerra” ou 

“direito é norma”, assim, podem fornecer apenas uma compreensão parcial do objeto ou 

da coisa, revelando e encobrindo diferentes aspectos que se tornam mais ou menos 

relevantes a depender do vocabulário e da narrativa que se construa. No caso do 

exemplo que identifica direito com norma, outros aspectos relevantes dos fenômenos 

jurídicos podem ser simplesmente olvidados como, por exemplo, os elementos 

empíricos, os dados econômicos, as estratégias retóricas de persuasão dentre uma 

multiplicidade difícil de determinar em abstrato.  

Obviamente toda estruturação metafórica é parcial (LAKOFF; JOHNSON, 

1980, p. 13). Quando se entende uma coisa em termos de outra coisa isso não quer dizer 

que há uma relação de identidade. Se a relação de estruturação na relação metafórica 

fosse total e não parcial, uma coisa terminaria se transformando na outra e, ao invés de 

duas, teríamos uma coisa apenas. Assim, quando um conceito é estruturado 

metaforicamente o que se pensa é que ele é apenas parcialmente estruturado e que pode 

ser estendido de um modo ou de outro. 

 Além das metáforas estruturais ilustradas acima, Lakoff e Johnson (1980, p. 14-

17) falam em metáforas de orientação (orientational metaphors) que dão a conceitos 

uma orientação espacial. Tampouco são essas metáforas arbitrariamente fixadas, elas 

têm a ver com o próprio mundo físico e a maneira pela qual o percebemos em nossa 

cultura. As orientações de para cima, para baixo, direita e esquerda são fundamentais 

para uma série de diferentes conceitos metafóricos. Por exemplo, a felicidade é voltada 

para cima (up), a tristeza para baixo (down), da mesma forma a consciência e a 

inconsciência, a saúde e a enfermidade, a vida e a morte, as posições de hierarquia e de 

subordinação, os tópoi de mais e menos, ou de bom e mau, virtude e depravação etc. 

Essas metáforas de orientação formam do ponto de vista interno um todo sistemático e 

coerente com a própria experiência. Claro que, do ponto de vista externo, é difícil 

estabelecer uma sistematicidade completamente abrangente entre todas as metáforas 

espaciais, mas de qualquer forma podemos associar as noções de felicidade, com a de 

saúde, de bem, de hierarquia, de virtude como algo que “está para cima”. Nesse aspecto, 
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são elementos físicos e culturais que determinam o que é up e o que é down. Mas cada 

metáfora particular do que está para cima e para baixo tem um fundamento próprio na 

experiência. Quando há uma incompatibilidade entre metáforas, provavelmente o que se 

dá é uma incompatibilidade entre as diferentes experiências que as fundamentam 

(LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 20). 

 A ideia de coerência metafórico-estrutural com os conceitos fundamentais está 

relacionada diretamente à coerência entre os valores fundamentais de uma cultura. As 

metáforas, segundo os autores são sempre válidas dentro de um sistema referencial de 

um contexto particular de uma cultura. Isso, contudo, não significa dizer que são as 

metáforas que devem se adequar aos valores, mas que há uma relação de 

interdependência entre os dois sistemas, o metafórico e o axiológico. Em caso de 

conflito, a prevalência de um valor sobre outro corresponde à prevalência de uma 

metáfora sobre a outra.  

Esta correlação entre coerência metafórica e axiológica parece fundamental aos 

discursos de justificação jurídica especialmente no que diz respeito a assuntos ligados à 

discussão principiológica do direito constitucional, à noção de colisão de direitos 

fundamentais, à retórica da universalização dos direitos humano, dentre uma pluralidade 

de temas ligados a valores fundamentais para o mundo ocidental nos dias de hoje como 

democracia, liberdade, dignidade, privacidade, igualdade e assim por diante. Na medida 

em que esses valores admitem uma ampla gama de diferentes formas de estruturação 

metafórica a sua atualização depende do êxito retórico ou sucesso na tarefa de produção 

de metáforas mais convincentes, tanto por parte de discursos teóricos, como por parte de 

discursos políticos ou dogmáticos, que recorrem a noções como as de 

proporcionalidade, razoabilidade, equidade etc. 

A esse respeito é de se considerar o papel que as metáforas desempenham na 

elaboração de teorias. O sucesso das grandes teorias ou sistemas filosóficos nas ciências 

sociais de um modo geral parece estar conectado de alguma forma ao poder criativo das 

metáforas que são empregadas para, não só ilustrar, como também compreender ou 

mesmo explicar o que se entende por realidade política, antropológica, econômica, 

histórica, jurídica. É possível avaliar esses grandes momentos da história da filosofia e 

das ciências sociais como sendo aqueles “que produzem metáforas mais convincentes” 

(SALDANHA, 1996, p. 126-127). 
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As metáforas podem ainda assumir um papel ontológico ao estabelecer entidades 

ou substâncias. Temos uma necessidade constante de identificar nossas experiências 

como entidades capazes de serem categorizadas, demarcadas, quantificadas – em uma 

palavra: racionalizadas. Dessa forma, percebemos emoções, eventos, atividades ou 

ideias como verdadeiras substâncias (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 25). É assim que 

acontece na retórica da economia com as entidades quase que corporificadas do 

mercado e da inflação, ou da política com os conceitos de povo, opinião pública e de 

nação, no direito com as noções de lei, ordenamento jurídico, legislador, bem comum. 

Assim essas noções assumem um papel ativo, isto é, atuante como se tivessem uma 

vontade própria, humores e paixões, fins auto-impostos. O mais interessante é que não 

interpretamos primeiramente expressões como “o mercado está agitado”, ou “a inflação 

deve ser combatida”, ou “os institutos jurídicos são dotados de conexões orgânicas”, por 

exemplo, como sendo expressões metafóricas. 

Compreendemos desse modo diversas experiências como entidades não-

humanas em termos de motivações, características e ações próprias do ser humano. 

Assim “a teoria explica”, “o fato argumenta”, “a vida engana”, “a inflação devora o 

nosso dinheiro”, “o direito obriga” etc. (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 33). Em todos 

esses casos falamos de coisas não-humanas como se humanas fossem. Compreender a 

pobreza, a inflação, a desigualdade social ou a seca do sertão nordestino no Brasil como 

entidades e qualificá-las como inimigos que devem ser combatidos é uma maneira 

retórica de compreender e justificar ações político-econômicas governamentais. 

Ao lado das metáforas, Lakoff e Johnson colocam a metonímia e a sinédoque 

como casos especiais. Enquanto a metáfora permite entender uma coisa em termos de 

outra, por exemplo, o mercado como se fosse uma pessoa, com várias de suas 

qualidades – como paixões, vontade e estados de ânimo – a metonímia, por outro lado, 

tem uma função referencial, permitindo que uma entidade seja empregada para se referir 

a outra. A sinédoque como uma forma específica de metonímia permite que a parte seja 

empregada no lugar da referência ao todo. No entanto, este é um ponto controverso a no 

que se refere à teorização sobre a metáfora e à sua posição frente a outros tropos ou 

figuras de linguagem. Principalmente no que se refere à cognação entre metáfora e 

metonímia (LE GUERN, 1973, p. 13). Para Umberto Eco (2004, p. 78), por exemplo, a 

metáfora pode ser reduzida a uma cadeia de conexões metonímicas. 
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Quando se toma a parte pelo todo, como no exemplo “temos ótimos cérebros na 

universidade” querendo designar pessoas inteligentes com a expressão cérebro, uma 

parte da coisa, nesse caso a massa encefálica que se encontra no interior do crânio de 

indivíduos, se sobressai em relação a todas as outras partes. A parte que escolhemos 

para nos referir à coisa ou à entidade sobre a qual queremos dizer algo determina o 

aspecto que será evidenciado ou posto em foco (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 36). 

Quando falamos em cérebro no lugar do indivíduo queremos destacar a parte do corpo 

humano e as qualidades que mais interessam ao mundo acadêmico. Em tese à 

universidade não interessa a beleza, a boa aparência, ou o tônus muscular, mas apenas a 

inteligência pela qual é responsável o cérebro e não o busto, os cabelos, as pernas ou as 

nádegas. 

Na retórica jurídica pode-se apreender uma série de metonímias e sinédoques 

dentre as quais gostaria de destacar a do ordenamento jurídico no lugar do direito ou a 

da lei pelo direito. Quando, no discurso jurídico, nos referimos ao texto normativo de 

um documento produzido pelo poder legislativo – isto é, a lei – para fazer referência ao 

próprio direito, sabemos que o objetivo ou pelo menos a consequência é de destacar a 

lei como elemento central da compreensão jurídica em detrimento de vários outros 

elementos que são tão relevantes quanto ou mais até do que o simples texto (como as 

estrutura das coisas, o âmbito do caso, o programa da norma, elementos dogmáticos, 

elementos teóricos, técnicas de decisão etc.). As teorias jurídicas contemporâneas da 

interpretação sabem muito disso quando fazem a distinção ontológica entre texto 

normativo e norma jurídica ou mesmo entre as noções de norma e de normatividade, 

sendo o primeiro um conceito estático e o segundo dinâmico (MÜLLER, 1976, p. 249-

251). Se referir ao direto recorrendo à expressão lei é uma forma, muitas vezes 

inconsciente, de se reportar a uma determinada tradição em que o documento legislativo 

assume um papel de destaque dentre os demais elementos jurídicos de elaboração, 

interpretação, compreensão e aplicação do direito. As teorias contemporâneas da 

interpretação jurídica partem da não-identidade entre texto e norma e, portanto 

rechaçam esse papel de destaque do texto normativo que será apenas mais um elemento 

dentre outros também relevantes no processo hermenêutico. A interpretação da lei como 

exegese textual do teor literal do texto da lei é apenas um passo da concretização 

normativa. 
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Assim a metonímia (sinédoque) da lei no lugar do direito serve tanto a 

propósitos referenciais quanto a objetivos de compreensão do fenômeno pondo em 

destaque uma de suas partes com determinadas qualidades (como o fato de ser escrito, 

estabelecido por um órgão determinado, ter uma forma específica de elaboração, 

âmbitos de validade determinados dentre outras). Diferentemente da metáfora, a 

metonímia permite evidenciar características e aspectos específicos daquilo que se quer 

referir. 

De acordo com Lakoff e Johnson o emprego da metonímia, assim como o da 

metáfora, não é “apenas uma questão de linguagem”, pois a metonímia e a metáfora 

“não são apenas ferramentas poéticas ou retóricas”, pois “têm a ver com as maneiras 

pelas quais pensamos, agimos e falamos” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 37). Essa 

passagem de seu texto denuncia o que os autores pensam a respeito da retórica e da 

poética, restringindo o seu sentido a uma concepção muito aquém da assumida aqui no 

contexto desta tese. 

Da mesma forma que a metáfora a metonímia funciona ativamente em nossa 

cultura. Na cultura jurídica não seria diferente. A parte no lugar do todo em muitos 

casos gera uma sensação de satisfação. É assim quando vemos a foto do rosto de uma 

pessoa e nos contentamos por ter visto a própria pessoa. A mesma sensação de 

satisfação seria dificilmente obtida se víssemos uma foto apenas do braço ou mesmo do 

corpo da pessoa. Diríamos que vimos o corpo ou um pedaço da pessoa, mas não a 

própria pessoa. Isso porque a face de um indivíduo, por alguma razão, parece 

representá-lo mais satisfatoriamente. É isso que os autores querem dizer que a 

metonímia não é “apenas uma questão linguística”, mas uma forma de funcionamento 

do próprio pensamento humano. Nós funcionamos em termos de uma metonímia 

quando percebemos uma pessoa em termos de sua face. 

A mesma coisa pode ser dita em relação ao pensamento jurídico. Modernamente 

ficamos de alguma forma satisfeitos quando nos mostram o direito apenas a partir da lei 

ou dos códigos nas faculdades de direito. É como se a lei fosse um retrato fiel do que há 

de mais significativo no direito. Mas a lei é apenas parte do direito, talvez uma parte 

nem tão relevante assim para a sua produção, mesmo nos sistemas que adotam a 

tradição romanística ou continental. Do mesmo modo, referir-se ao direito como 

ordenamento jurídico é uma forma de implicitamente apontar, por uma metonímia, as 

suas características sistêmicas e estruturais de unidade, ordem, coerência e completude. 
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Em relação aos conceitos metafóricos, a metonímia parece mais óbvia no sentido 

de que envolve associação de elementos físicos ou supostamente causais. Simbolismos 

culturais são um caso especial de metonímia como a constituição no direito 

contemporâneo ou a cruz nas religiões cristãs. Contudo aquilo que se apresenta com 

certo grau de normalidade em uma cultura termina por não ser percebido como 

metonímico ou metafórico. 

 

2.2 Metáfora e convencionalismo da comunicação humana: o sentido figurado é 

produzido pela violação de máximas conversacionais 

 

A utilização das noções de uma língua viva 

apresenta-se, assim, com muita frequência, 

não mais como mera escolha de dados 

aplicáveis a outros dados, mas como 

construção de teorias e interpretação do 

real graças às noções que eles permitem 

elaborar. Há mais. A linguagem não é 

somente meio de comunicação, é também 

instrumento de ação sobre as mentes, meio 

de persuasão. (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 149-150). 

 

 Um diferente ponto de vista que se pode assumir em relação à natureza da 

metáfora é o que procura compreendê-la no interior de uma teoria geral dos usos 

linguísticos. Esse é o caso de Aloysius P. Martinich, filósofo analítico e da linguagem 

que procura estabelecer uma teoria geral da linguagem própria à compreensão da 

metáfora. 

 A razão pela qual Martinich entende que a noção de metáfora deve ser vista de 

dentro de uma teoria mais geral da própria linguagem – e não entendida 

atomisticamente como uma unidade independente de outros fenômenos linguísticos 

mais amplos – é que a metáfora ela própria é um fenômeno derivativo lógico dos usos 

linguísticos (MARTINICH, 2008, p. 485). Segundo sua proposta teórica, por estar 

ligada essencialmente ao uso da linguagem, a metáfora não deve ser semântica, mas 

pragmaticamente embasada, diferentemente do que dizem outros autores (FINGER, 

1996, p. 31) como, por exemplo, Max Black (1993). E mesmo assim, este, com o 

desenvolvimento de uma teoria semântica, não representa propriamente um contraponto 

à teoria pragmática de Martinich, que é fundamentada na teoria das implicaturas e na 
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teoria dos atos de fala, estas, por sua vez, consideradas marco inicial teórico-pragmático 

da linguagem e posteriores à elaboração da teoria da metáfora de Black. 

Seguindo a teoria da conversação de Herbert Paul Grice (1975), Martinich 

afirma que o sentido metafórico de um enunciado deve ser buscado na instância do 

significado no momento determinado da enunciação e não em um sentido de uma 

enunciação a-temporal. Dessa forma, assume a diferença entre “o que o falante diz” 

(what the speaker says) ou “aparenta dizer” (makes-as-if-to-say) e “o que o falante 

implica, sugere ou significa” (what he implies) que já pressupõe a diferenciação entre 

“dizer que” ou “dizer algo” (saying-that) e “aparentar dizer”
22

 algo (making-as-if-to-

say) no sentido de fazer um movimento que faz parecer que se está por dizer algo. 

As diferenciações giram em torno do conceito de “falar” ou “dizer” no sentido 

não de simplesmente enunciar palavras e pretender que elas sejam percebidas como 

tendo um sentido, mas de “dizer que” ou “dizer algo” como usar palavras para se referir 

a alguma coisa ou predicar algo com alguma força direta ou indireta. De acordo com seu 

sentido, um papagaio, por exemplo, que simplesmente enuncia palavras, não poderia 

“dizer algo” no sentido de referir algo a alguém ou de produzir comunicação. Seria sem 

sentido, portanto, afirmar numa oração indireta que “o papagaio disse que...”, no sentido 

de que o papagaio se referiu a algo. 

A diferença entre “dizer que” (saying-that) e “aparentar dizer” (make-as-if-to-

say) pode ser bem compreendida a partir da noção de ironia. Por exemplo, quando um 

aluno do curso de direito aborrecido com a estrutura precária do ensino diz 

antifrasticamente “esta é uma ótima faculdade” ele não “diz que” a sua faculdade é 

ótima, ao contrário, ele pretende comunicar por uma implicação que a sua não é uma 

ótima faculdade, desprezando uma máxima de qualidade. O que o aluno faz é “aparentar 

dizer” que a sua é uma ótima faculdade. 

O importante para uma discussão teórica sobre a metáfora, segundo Martinich, é 

identificar se uma pessoa que enuncia algo metaforicamente “diz que” alguma coisa ou 

apenas “aparenta dizer” algo. Se eu enuncio metaforicamente uma sentença do tipo 

“minha mulher é um doce”, não declaro que minha mulher é uma substância composta 

de glicose, sacarose, frutose ou outro carboidrato qualquer, tampouco que ela tem gosto 

doce. Se eu estivesse declarando isso estaria afirmando algo falso. E, certamente, quem 
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 Outra tradução possível é “fazer-de-conta-que-se-diz” (FINGER, 1996, p. 32). 
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diz algo metaforicamente não pretende dizer algo falso. O que faz bastante sentido, pois 

continuo a afirmar que minha mulher é um doce. De acordo com Martinich (2008, p. 

486), “uma pessoa que fala metaforicamente visa à verdade”
23

. Isso nos levaria a 

compreender que uma pessoa que fala metaforicamente não “diz que” coisa alguma, 

mas apenas “aparenta dizer” algo. 

Pensemos agora num exemplo jurídico. Um texto normativo pode também 

enunciar “todos são iguais perante a lei”. Com essa sentença afirmativa e aparentemente 

descritiva obviamente não se pode interpretar literalmente que o autor do texto 

normativo pretendeu “dizer que” todos são iguais, mas simplesmente que ele “aparentou 

dizer” que todos são iguais recorrendo à força ilocucionária literal – ou ao sentido 

ordinário – de sua expressão metafórica para sugerir que todos devam ser tratados como 

se fossem iguais, isto é, como se fizesse uma promessa de que “todos serão tratados de 

maneira igual”. Isso se deve ao fato de que algumas enunciações metafóricas têm seu 

poder ilocucionário literal, e à pressuposição de que quem se exprime por meio de 

metáforas raramente utiliza o recuso figurado da linguagem para comunicar falsidades. 

Aquele que fala metaforicamente pode muito bem ter êxito na performance de sub-atos 

que fazem parte de uma completa ação de “dizer que” (saying-that), isto é, referência, 

predicação e força ilocucionária com o intuito de dizer algo que crê verdadeiro. 

Assim como John Searle (1993), que estabelece a distinção entre o significado 

do falante e o significado da sentença, Martinich, ao adotar um ponto de vista teórico 

pragmático da linguagem metafórica, deve pressupor que há uma escolha ou opção do 

falante por utilizar uma sentença metaforicamente. Dessa forma, a metáfora não estaria 

propriamente nas expressões empregadas na sentença, mas na intenção de quem as 

emprega. Para Searle (1993, p. 84), “significado metafórico é sempre significado do 

enunciado do falante”
24

. Dessa forma, tanto para Searle como para Martinich, a 

investigação acerca da metáfora deve partir do estudo do ponto de vista do falante.  

O que há de verdadeiro na asserção metafórica, segundo Martinich, não está 

explicitamente na própria asserção, mas numa relação de implicação, pois o que se 

pretende significar na comunicação metafórica é um sentido implícito ao enunciado. As 

implicaturas ou implicações podem ser divididas em convencionais e não 
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 “A person who speaks metaphorically aims the truth”. 

24
 “Metaphorical meaning is always speaker’s utterance meaning”. 
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convencionais, segundo Grice. Martinich (2008, p. 487), contudo, prefere denominá-las 

linguísticas e não-linguísticas respectivamente. As implicaturas lingüísticas não são 

fundamentais para a compreensão do fenômeno da metáfora, segundo Martinich; 

servem mais para se contrapor às implicaturas não-lingüísticas. 

 As mais importantes implicaturas não-linguísticas ou não-convencionais são as 

implicaturas conversacionais (GRICE, 1975, p. 45-47) das quais são extraídas quatro 

categorias de “máximas conversacionais” ou, seja, convenções globais que regulam a 

conversação. As categorias são de quantidade, de qualidade, de relação e de modo. As 

máximas de quantidade dizem “faça sua contribuição tão informativa quanto 

necessária” e “não faça sua contribuição mais informativa do que é necessário”. As de 

qualidade são “não diga o que é falso” e “não diga aquilo para que não há evidência 

suficiente”. A máxima de relação diz “seja relevante” e as máximas de modo dizem 

“seja claro”, “evite ambiguidade”, “seja breve” e “seja ordeiro”. 

As máximas conversacionais mais pertinentes à compreensão da metáfora são as 

de qualidade. Em primeiro lugar, “não se deve falar aquilo que é falso”; em segundo 

lugar, “não se deve falar aquilo de que não se tem evidências adequadas”. 

Se a comunicação jurídica deve ser entendida no sentido de uma conversação 

que envolve trocas de mensagens como decodificações, todas essas máximas deveriam 

guiar os enunciados e discursos produzidos pelas instâncias dialogantes. Ou seja, numa 

conversação, o falante deveria ser obrigado a respeitar todas essas máximas 

conversacionais. Grice, contudo, elenca quatro diferentes formas de infringir uma 

máxima. 

Em primeiro lugar, um falante pode violar uma máxima, mesmo de forma não 

ostensiva, seja deliberadamente (o mentiroso que viola uma máxima de qualidade), seja 

por erro (agindo honestamente) ou conscientemente, mas sem a intenção de enganar, 

como no caso de um professor que diz uma falsidade com objetivos pedagógicos de 

facilitar o aprendizado de uma matéria complexa que dificilmente será entendida em 

termos literais. Em segundo lugar, o falante pode escolher deixar de lado uma máxima 

sem, contudo, necessariamente desrespeitá-la. Por exemplo, quando se responde 

dizendo “não posso falar porque a informação é privilegiada” violando assim uma 

máxima de quantidade; ou quando uma pessoa a quem se pede que explique a teoria da 

relatividade de Einstein de maneira abreviada pode simplesmente dizer “não há um 

modo breve de explicá-la” (deixando de lado uma máxima de modo). Em terceiro lugar, 
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o falante pode desprezar (flout) uma máxima, como no exemplo do aluno que despreza 

uma máxima de qualidade quando diz ironicamente que sua faculdade é ótima. O quarto 

modo, segundo Martinich, não é uma forma autêntica de descumprimento de uma 

máxima. É o caso de um choque de máximas que se excluem mutuamente. Pode-se 

violar, deixar de lado, ou desprezar uma máxima diante de uma colisão de máximas 

antagônicas, mas a colisão em si não é uma forma de infringir a máxima. 

Perceba-se que há uma diferença sutil, difícil até de ser identificada com 

suficiente clareza, entre violar (violate), deixar de lado (opt out) e desprezar (flout) uma 

máxima. É uma diferença que tem a ver com a atitude do falante. Mas isto não está 

explícito na teoria de Martinich. O que me parece relevante em relação à metáfora do 

direito ou às metáforas jurídicas em geral é que, em se tratando de um assunto 

evidentemente complexo sobre o qual não se pode falar sempre verdadeira e brevemente 

ao mesmo tempo, o jurista se vê em uma situação em que será obrigado a descartar – a 

violar, deixar de lado ou desprezar – uma das máximas. É o caso em que se emprega 

uma metáfora como a da justiça sem que se possa explicitar verdadeiramente o seu 

significado e ser breve ao mesmo tempo. Segundo Martinich (2008, p. 487), “uma 

pessoa a que se pede para falar ao mesmo tempo de modo verdadeiro e breve sobre um 

assunto complicado pode se deparar com uma colisão e pode tanto violar uma das 

máximas, deixar de lado uma das duas ou, o que é menos provável neste caso, desprezar 

uma delas”
25

. 

 Tomando por válidas as máximas conversacionais de Grice, seria possível 

afirmar que toda metáfora é literalmente falsa ou é pelo menos pressuposta como falsa. 

O ponto central da teoria de Martinich é que toda proposição metafórica é falsa, pois 

toda metáfora despreza a primeira máxima da qualidade. Mas isso não seria o mesmo 

que dizer que o escopo de uma metáfora, isto é, o que o falante pretende comunicar é 

falso. Ao contrário, o objetivo essencial ou o ponto principal de uma metáfora é 

tipicamente verdadeiro como afirmado acima. Enquanto toda mentira viola a primeira 

máxima de qualidade de forma não ostensiva, a metáfora, ao contrário, simplesmente a 

despreza ostensivamente. É assim que o ouvinte se apóia na falsidade aberta e ostensiva 
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 “A person who is required to speak both truly and briefly about a complicated subject may be faced 

with a clash and may either violate one of the maxims, opt out of one, or what is least likely in this case, 

flout one”. 
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de um enunciado como uma indicação importante de que o falante está se expressando 

metaforicamente (MARTINICH, 2008, p. 488). 

No entanto, esse seria um mistério demasiado simples, afirmar que, tomado 

literalmente, o enunciado metafórico estaria asseverando perversamente algo que 

patentemente não é o caso, fazendo com que o enunciador da metáfora parecesse 

mentiroso ou enganador (BLACK, 1993, p. 21). O caráter absurdo e falso, contudo, 

parece derivar da própria natureza da metáfora. Por outro lado, esta forma de 

compreender a metáfora faria com que todo enunciado metafórico fosse considerado 

uma desviante do uso apropriado da linguagem ou simplesmente uma aberração. 

Martinich insiste na diferenciação entre “saying-that” e “making-as-if-to-say”. 

No contexto de uma enunciação metafórica, para entender o significado do que é dito, 

os ouvintes são obrigados a pressupor (ou inferir?) que o falante não está “saying-that”, 

mas “making-as-if-to-say” alguma coisa. No momento em que um poeta, quando fala 

metaforicamente, “significa por implicação”, o auditório é levado a raciocinar a partir 

do mesmo tipo de implicação. 

Max Black (1993, p. 28) se refere a essa coincidência entre as formas de 

compreensão da metáfora por parte de quem a enuncia e de que a decifra recorrendo ao 

conceito de “lugares comuns relacionados” (related common places), além das noções 

prévias de “racionalidade implícita das distinções do senso comum” e de “sentimento de 

dissonância entre o foco e sua estrutura literal” (BLACK, 1993, p. 22). As metáforas 

forçam a audiência a explorar esses lugares comuns relacionados que operam em 

conjunto com a própria metáfora e com os conceitos que são empregados 

metaforicamente no seu processo de construção. Esse trabalho inferencial leva o 

auditório a identificar quais propriedades do termo metafórico foram pensadas pelo seu 

autor. Essas propriedades (ou características) são chamadas de salientes. Essas 

propriedades não podem ser especificadas antes do conhecimento extensivo acerca do 

contexto (por exemplo, quem são os falantes, quais as crenças comuns, o que foi dito 

antes na conversação).  

Mas nem todas as propriedades salientes são necessariamente pensadas 

(intencionadas) pelo falante. Só interessam aquelas propriedades que são operacionais 

para a metáfora (MARTINICH, 2008, p. 489). Há dois princípios que limitam as 

propriedades salientes a serem identificadas na metáfora: a) voltando mais uma vez às 

máximas conversacionais de Grice, pode-se pensar que, se por um lado, na construção 
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da metáfora, o falante é obrigado a desprezar a máxima de qualidade (não falar o que é 

falso), por outro lado, ele escolhe respeitar a máxima de relação (seja relevante). A 

rejeição da máxima de qualidade, por si, já implica algo na conversação; o padrão de 

inferência adotado pelo auditório, portanto, deve levar isso em consideração. A máxima 

de relevância faz com que o auditório receba o enunciado como algo relevante para o 

contexto. Apenas as propriedades salientes relevantes para o contexto são levadas em 

consideração; b) as propriedades salientes são aquelas que contribuem para uma 

conclusão verdadeira, pois, como vimos, Martinich afirma que as pessoas que 

empregam metáforas objetivam a verdade. 

Mesmo assim, é possível afirmar que algumas metáforas sustentam crenças ou 

mesmo falsas crenças que são compartilhadas pelo falante e pela audiência. Algumas 

metáforas se aproveitam de falsos mitos ou do folclore sabidamente falso. O exemplo 

de Martinich é o do tópos de que o elefante tem uma memória infalível. Então “Fulano 

tem uma memória de um elefante” é uma metáfora que parte da crença de que o elefante 

tem boa memória. Mas não é o caso de se generalizar ao ponto de se chegar à conclusão 

de que as metáforas dependem da comparação. Nem todas as metáforas são 

comparativas. Por exemplo, a afirmação de que “Fulano é uma pedra de gelo” em 

relação a alguém que é considerado sentimentalmente frio. O adjetivo “frio” quando 

aplicado a uma pessoa qualquer não pode ser comparado à frieza de uma pedra de gelo; 

está-se a falar de dois tipos de “frieza” diferentes: no primeiro caso, em relação a uma 

qualidade afetiva de um indivíduo, e, no segundo caso, em relação à propriedade 

térmica da água em estado sólido. 

Seria impossível, no exemplo dado, assumir um caráter dedutivo da inferência 

de que “alguém é uma pedra de gelo”. Não se pode passar de uma premissa maior “uma 

pedra de gelo é fria”, para uma premissa menor “Fulano é frio” e concluir com “Fulano 

é uma pedra de gelo”. A impossibilidade decorre simplesmente do fato de o adjetivo 

“frio” ter sentidos diversos em ambas as premissas. Ou seja, não se pode afirmar que a 

metáfora do exemplo seja na verdade a conclusão de um processo inferencial silogístico 

e que, portanto, descobrir o significado da metáfora implicaria uma reconstrução lógica 

dos passos que o seu autor seguiu para formulá-la.  

Quando o falante “make-as-if-to-say” algo, ou seja, quando enuncia algo 

metaforicamente, de certa forma, apesar de não “say-that” coisa alguma, a sua 
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performance, ou os atos metaforicamente performados, contribuem como parte de 

“saying-that”. 

Recorrendo ao exemplo de Martinich: “Meu amor é uma rosa vermelha” (My 

love is a red rose). A metáfora implica que se: “meu amor é uma rosa vermelha”, e 

“uma rosa vermelha é bonita, ou cheirosa, ou estimada...” então “meu amor é bonito, ou 

cheiroso, ou estimado...”. Temos aparentemente um silogismo que identifica o sentido 

literal de rosa vermelha com o sentido de seu emprego como metáfora a partir de uma 

comparação entre as características de uma rosa vermelha e as características da pessoa 

amada do enunciador. A questão é que não é possível determinar, ou falar de modo 

absolutamente determinado sobre as características salientes, isto é, sobre os elementos 

que se destacam na suposta comparação – entre a rosa e a pessoa amada – inferida pelo 

auditório ao procurar atribuir significado ao enunciado metafórico. As reticências ao 

final das premissas indicam essa falta de determinação ao elencar as qualidades de um 

objeto qualquer, no caso, de uma rosa. Reticências têm a função de abreviar um 

enunciado longo que implica encadeamento. Em alguns casos, as reticências indicam 

apenas lassidão de enumerar tudo aquilo que deveria ser enunciado sobre algo. Por 

exemplo, “No Brasil, os estados-membros que compõem a federação são Pernambuco, 

Paraíba, Rio de Janeiro...”. Nesse caso é possível, se necessário, completar o enunciado 

com os estados omitidos e subentendidos. Uma situação diversa seria, por exemplo, 

uma afirmação como “Os números naturais são 1, 2, 3, 4...”. Sabe-se que se está diante 

de uma cadeia infinita de números que nunca poderá ser explicitada exaustivamente. 

Nesse contexto, as reticências não podem ser substituídas, ou o enunciado não pode ser 

completado ou determinado satisfatoriamente. Pode-se dizer que as enunciações em boa 

parte dos casos carecem dessa determinação. Martinich (2008, p. 490) afirma que aquilo 

que uma pessoa pretende significar em um enunciado não é jamais completamente 

determinado.  

De acordo com a tradicional tese da metáfora como comparação, atualmente 

rechaçada pela generalidade das teorias linguísticas, o significado de qualquer metáfora 

poderia ser revelado por meio de uma paráfrase literal. A paráfrase literal tem como 

características a determinação e a precisão do enunciado. Mas como traduzir algo 

intrinsecamente ambíguo e indeterminado, isto é, o enunciado metafórico, em uma 

sentença literal precisa e determinada? 
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Segundo Martinich, as metáforas são tipicamente vagas e indeterminadas, o que 

não representa um defeito, mas apenas uma propriedade intrigante das metáforas. São 

justamente a vagueza e a ambigüidade que levam o auditório a explorar os conceitos 

empregados metaforicamente e as relações entre coisas até então não aceitas. Martinich 

defende uma posição diferente da tese comparativista. Ele procura explicar logicamente 

como as metáforas operam. Ele não usa a expressão “entimema”, tradicional da retórica, 

mas se refere ao silogismo e às premissas que o compõem, descrevendo a metáfora 

como um silogismo em que uma das premissas deve ser preenchida pelo auditório para 

que a metáfora seja compreendida. Há um processo de “seleção” da premissa oculta.  

Para a “seleção” da premissa faltante, o auditório deve levar em consideração 

alguns aspectos importantes para a interpretação da metáfora já mencionados acima. 

Qualquer que seja o termo selecionado, ele deve ser relevante para o tópico, saliente e 

contribuir para enunciar uma conclusão verdadeira, respeitando respectivamente os 

princípios de a) saliência, b) relevância e c) de premissas produtoras de verdades. Dessa 

forma, as premissas que completam o sentido metafórico devem: a) observar apenas as 

características ou propriedades salientes para o termo metafórico; b) cumprir a máxima 

de relação, isto é, de relevância para o tópico da conversação; e c) devem contribuir 

para uma conclusão verdadeira. 

 

2.3 O sentido literal da metáfora 
 

Mas para quê me comparar com uma flor, se eu sou eu  

E a flor é a flor? 

Ah, não comparemos coisa nenhuma; olhemos. 

Deixemos analogias, metáforas, símiles. 

Comparar uma coisa com outra é esquecer essa coisa.  

Nenhuma coisa lembra outra se repararmos para ela. 

Cada coisa só lembra o que é 

E só é o que nada mais é. 

Separa-a de todas as outras o abismo de ser ela 

(E as outras não serem ela). 

Tudo é nada sem outra coisa que não é. 

(PESSOA, 2005, p. 130) 

 

Como vimos, em se tratando de teoria das metáforas, a ideia de literalidade é 

fundamental, indispensável ao próprio conceito de linguagem figurada. Da mesma 

forma que a ironia depende da noção de verdade, mesmo que seja para desprezá-la ou 

rechaçá-la, a metáfora depende da literalidade, mesmo que seja para descartá-la.  
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O sentido especial metáfora, ou simplesmente o sentido metafórico, depende do 

fato de que há também um sentido literal do qual a metáfora, ao mesmo tempo em que 

se distancia, faz uso para estabelecer um novo sentido. Digamos que esse seja o senso 

comum sobre o que as metáforas são.  

Em uma posição contrária, radicalmente oposta à definição do senso comum 

sobre as metáforas, Donald Davidson sustenta uma tese provocativa de que as metáforas 

não têm um sentido diferente do sentido ou significado literal. Segundo Davidson, as 

“metáforas significam o que as palavras, na sua mais literal interpretação, significam e 

nada mais”
26

 (DAVIDSON, 2008, p. 473). Ou seja, de acordo com esta tese, tudo o que 

uma metáfora é dependeria exclusivamente do sentido literal de suas palavras.  

Neste artigo, intitulado O que as metáforas significam, Davidson inicia o texto 

com uma metáfora de difícil tradução para o português: “metaphor is the dreamwork of 

language”. A escolha muito provavelmente proposital de um enunciado metafórico 

como ponto de partida para a redação de seu trabalho assume um tom irônico em 

relação às teorias da metáfora que pretende refutar. Comparar metáfora a sonho ou 

talvez mais precisamente afirmar que a metáfora é “a obra onírica da linguagem” 

implica dizer que toda interpretação das metáforas é como a interpretação de sonhos e, 

nesse sentido, interpretar é algo próximo de imaginar no sentido criativo da ação de 

produzir imagens. 

De acordo com essa aproximação entre imaginação e interpretação, o processo 

de compreensão metafórica seria necessariamente uma tarefa que demandaria o mesmo 

grau de criatividade hermenêutica presente no processo de criação da metáfora, em tese, 

anterior a sua interpretação.  

No entanto, Davidson afirma que entender interpretação como imaginação não é 

algo exclusivo da tarefa de compreensão de metáforas. Pelo contrário, toda 

interpretação de transações linguísticas rotineiras seria sempre um processo criativo 

parcamente guiado por regras. A diferença seria de grau apenas, pois toda comunicação 

discursiva que envolva ou não metáforas é uma espécie de jogo ou interação entre 

construção inventiva e um construído inventivo.  

Existe ainda uma discussão entre os que admitem e os que não admitem que 

metáforas sejam parafraseadas literalmente. Os que tradicionalmente não admitem a 

                                                 
26

 “(…) metaphors mean what the words, in their most literal interpretation, mean, and nothing more”. 
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paráfrase literal sustentam que há na metáfora uma novidade, ou um sentido, ou ainda 

uma introspecção especial (special insight) que não pode se traduzir em uma linguagem 

ordinária ou literal. Davidson também entende que as metáforas não podem ser 

parafraseadas, mas não pelo fato de que a metáfora tenha um sentido diferente do literal 

ou algo radicalmente novo que não possa ser dito literalmente; simplesmente, não há 

coisa alguma a ser parafraseada (DAVIDSON, 2008, p. 474). Se há algo de especial 

com a metáfora não seria em relação a seu sentido, mas em relação a seu uso. Ou seja, a 

linguagem metafórica não seria uma questão de semântica, mas de pragmática. 

De acordo com a tese de Davidson, metáforas pertencem exclusivamente ao 

domínio do uso, ou seja, diante de metáforas, as questões que podem ser feitas têm 

caráter pragmático e não semântico. Em termos semânticos, as metáforas dependem 

inteiramente dos sentidos ordinários das palavras. 

Assumida esta tese como pressuposto, Davidson passa a rechaçar qualquer 

possibilidade de equiparar o significado metafórico com as noções de novos 

significados ou significados ampliados (extended meanings). Uma palavra tem o seu 

significado ampliado no momento em que passa a se referir a novas classes de 

entidades. Mas, se uma metáfora puder se definida como a ampliação do significado de 

uma palavra, isso levaria a entender que não há significado metafórico, mas apenas um 

significado literal ampliado. Neste sentido, não haveria razão para diferenciar a criação 

de uma metáfora da introdução de um novo termo em um determinado vocabulário. O 

sentido original da palavra, de acordo com Davidson, de qualquer forma, sempre será 

relevante para a metáfora, mesmo que latente, permanecerá ativo na caracterização do 

sentido metafórico. Aliás, seria até difícil reconhecer uma diferença significativa entre o 

uso metafórico de uma palavra em um determinado contexto e o uso literal da palavra 

de um modo previamente desconhecido. Neste último caso, o sentido da palavra é 

literal, mesmo que seja ainda desconhecido. 

Da mesma forma, a metáfora não pode ser definida como um tipo de 

ambiguidade. A diferença entre ambiguidade e metáfora é que nem sempre há hesitação 

diante de uma metáfora, pois nem sempre uma metáfora é ambígua. Ao contrário, é 

mais comum que se reconheça uma metáfora – ou que se está diante de uma metáfora –

sem que a ambiguidade de seu significado seja colocada em questão. Ou seja, não é a 

dúvida a respeito da interpretação mais adequada para aquela metáfora que determina 

que se trate de uma metáfora.  
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É possível afirmar que um termo ambíguo equivale na verdade a dois diferentes 

termos que coincidem em relação a sua grafia e fonética; mas serão duas palavras 

distintas em todo caso. Por mais que o recurso da ambiguidade na literatura possa ter 

um caráter poético, não é simplesmente pelo fato de ser ambígua a possibilidade de 

interpretação que se caracteriza um texto como metafórico. Nesse aspecto Davidson 

parece ter razão. Uma metáfora não pode ser caracterizada enquanto tal simplesmente 

pelo fato de seus possíveis sentidos serem considerados ambíguos. 

O mais interessante na tese sustentada por Davidson de que não há um sentido 

“propriamente metafórico” das metáforas é que a pertinência da noção de sentido literal 

não seja nem ao menos questionada por ele. A possibilidade de existência de sentidos 

literais é simplesmente assumida como certa por ele. É como se o sentido literal fosse 

algo tão óbvio para todos que nem precisasse ser questionado ou mesmo definido. 

Todos seriam capazes de reconhecer imediatamente a noção de sentido literal. 

Max Black retruca as teses de Davidson considerando que o radicalismo de sua 

concepção se deve mais a propósitos provocativos. Segundo Black (1979, p. 181), todos 

os estudiosos da metáfora terminaram se sentindo atacados pelo que Davidson 

considerou simplesmente erro e confusão, isto é, que a metáfora teria, além de um 

sentido ou significado literal, outro sentido ou significado especial. 

Deve-se notar, no entanto, que o próprio Davidson, com sua afirmação 

possivelmente irônica, constrói uma metáfora que contraria o que ele próprio quer dizer. 

Quando ele inicia o texto dizendo que a “metáfora é o trabalho onírico da linguagem” 

(“metaphor is the dreamwork of language”), poderia muito bem ter escolhido a 

formulação de um símile ou de uma comparação: poderia ter escrito que a metáfora é 

como um trabalho onírico da linguagem. Possivelmente o próprio Davidson foi levado a 

não optar pela mera comparação, mas por estabelecer uma relação direta entre o sujeito 

“metáfora” e o predicado “é o trabalho onírico da linguagem”. Tomado literalmente, o 

enunciado seria simplesmente falso ou, pelo menos, duvidoso. Com sua afirmação 

metafórica, Davidson termina por sugerir e suscitar observações que já não são mais 

patentemente declaradas. 

Perceba-se que não é apenas uma nuance que distingue a metáfora da 

comparação. Entre metaphor is the dreamwork e metaphor is “like” the dreamwork há 

uma notável diferença. Se eu digo que a “metáfora é como o trabalho...” afirmo que ela 

não é a mesma coisa que o trabalho, isto é, que não há qualquer relação de identidade, 
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mas apenas de semelhança: logo afirmo que metáfora não é literalmente o trabalho 

onírico da linguagem. Mas quando digo que “a metáfora é o trabalho...” já não há mais 

comparação e sim uma relação de implicação. Só coisas diferentes podem ser 

comparadas. Se digo que algo “é” alguma coisa, não há mais comparação. 

O texto de Davidson tem, sem dúvida, um caráter contestador e serve de alerta 

aos estudiosos da metáfora que, imbuídos em seus desejos de ver em tudo figuração, 

terminam por se esquecer dos mais ordinários elementos da linguagem convencional. 

No entanto, contra a tese de Davidson, sou levado por seus opositores a pensar num 

sentido exclusivo da linguagem metafórica, especialmente no que diz respeito à 

capacidade imagética de criar novas realidades por meio da figuração.  

É por meio da figuração irrefreada que formamos não apenas novas formas de 

ver o mundo, mas o próprio mundo como o entendemos. O “mundo do direito”, com 

todos os seus elementos constitutivos, parecem depender necessariamente dessa 

capacidade criativa de inventar novas realidades as quais terminamos por nos vincular. 

 

2.4 Linguagem figurada e formação de um plano autônomo de existência da 

metáfora do direito 

 

La vita, intanto col suo beatissimo dispregio d’ogni 

verosimiglianza, poté trovare un prete e un sindaco che 

unirono in matrimonio il signor Majoli e la signora 

Tedeschi senza curarsi di conoscere un dato di fatto, di 

cui pur forse era facilissimo aver notizia, che cioè il 

marito signor Casati si trovava in carcere e non 

sottoterra. La fantasia si sarebbe fatto scrupolo, 

certamente, di passar sopra a un tal dato di fatto; e ora 

gode, ripensando alla taccia di inverosimiglianza che 

anche allora le fu data, di far conoscere di  quali reali 

inverosimiglianze sia capace la vita, anche nei romanzi 

che, senza saperlo, essa copia dall’arte. 

(PIRANDELLO, 2011, p. 240) 

 

2.4.1 As conexões metafóricas entre a produção do direito e sua apresentação 

 

Teorias retóricas do direito, como, por exemplo, a de Katharina Sobota (1995) 

são levadas a separar duas noções – que geralmente são entendidas como se fossem uma 

só – como sendo operações e momentos distintos da atividade jurisdicional. Enquanto 

tradicionalmente a decisão judicial, mesmo que considerada uma operação complexa, é 

vislumbrada em sua unidade e individualidade (quer dizer, a decisão é una e individual 
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para cada caso compreendido singularmente), do ponto de vista retórico, a atividade de 

decidir implica dois trabalhos diferentes. Uma coisa é a decisão, isto é, a complexa 

atividade de encontrar critérios, premissas, normas, diretrizes, princípios, ou qualquer 

outro preceito que permita produzir um juízo de valor, como lícito ou ilícito, ou válido e 

inválido, ou ainda verdadeiro ou falso. Outra operação distinta seria a de encontrar uma 

maneira de codificar, simbolizar e expressar linguisticamente essa operação. 

Nesse sentido podemos falar que uma coisa seria a “produção da decisão” e 

outra diferente, a “apresentação do produto da decisão”. A relação entre essas duas 

tarefas, próprias do jurista moderno engajado com o problema da fundamentação, é 

análoga à relação que se destaca na epistemologia entre contexto de descoberta e 

contexto de justificação (ATIENZA, 2002, p. 21), etiquetas que se tornaram importantes 

para as contemporâneas teorias racionais e procedimentalistas da argumentação jurídica 

como a de Robert Alexy (1997) e a de Neil MacCormick (1997). Os estudiosos da 

teoria da argumentação, sobretudo os da argumentação jurídica, ressaltam ainda a 

distinção entre uma razão explicativa e outra justificadora. De acordo com Manuel 

Atienza (2002, p. 22), uma autoridade competente para produzir direito não é compelida 

a explicar coisa alguma, mas apenas a justificar. Um juiz, por exemplo, não estaria 

constrangido a explicar os fatores psicológicos, ideológicos, emocionais, religiosos etc. 

que o levaram decidir, isto é, a optar por uma decisão a despeito de outras possíveis. 

Sua obrigação, do ponto de vista argumentativo, estaria restringida a justificar a sua 

decisão com base em um determinado sentido normativo atribuído a um texto dotado de 

validade (jurídica). 

As teorias do direito oscilam entre dois extremos: de um lado, as que afirmam 

que há total vinculação entre esses dois momentos, o que tornaria a distinção entre o 

momento da produção da decisão e o momento da apresentação da decisão dispensável 

ou mesmo impossível; e, de outro lado, as teorias que veem essa relação entre a decisão 

e sua apresentação como fruto de puro casuísmo. 

Uma teoria retórica provavelmente será cética em relação ao primeiro ponto de 

vista que acredita na total vinculação que existe entre a decisão e sua apresentação. Mas 

isso não quer dizer que toda teoria retórica leve a um ceticismo radical que considera 

qualquer atividade jurídica casuística, completamente irracional e, portanto, arbitrária. 

Se assim fosse, não haveria necessidade alguma de se continuar a ensinar e aprender as 

técnicas da dogmática jurídica, nem mesmo de fundamentar as decisões judiciais, pois 
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não passariam de puro arbítrio e poder injustificado. Uma teoria retórica relativamente 

cética defende, não ao modo dos formalistas, a vinculação entre a operação de produção 

da decisão e a operação de apresentação dessa decisão produzida. São operações 

distintas, mas que pressupõem uma relação entre si. É justamente essa relação que 

garante a racionalidade das decisões judiciais. Elas valem e se justificam racionalmente 

porque incutem no auditório um sentimento de racionalidade. Essa vinculação, no 

entanto, não é dedutiva, necessária ou ontológica, mas persuasiva e metafórica. A 

apresentação da decisão pode ser, dessa forma, considerada uma metáfora para a própria 

decisão. 

Se a decisão – os processos mentais que levam a uma tomada de posição diante 

de um problema – não é nem ao menos passível de ser explicitada, cabe ao decisor 

formular discursos que a reflitam como uma metáfora da apresentação discursiva no 

lugar da própria decisão. Isto é, se não se tem a decisão literalmente pela 

impossibilidade de conhecê-la ou captá-la na mente do decisor, o que se tem é sua 

apresentação processada linguisticamente. O decisor, no momento de apresentar sua 

decisão, precisa transformar as imagens mentais enclausuradas na individualidade de 

sua mente em imagens linguísticas que se põem em seu lugar. 

Essa posição retórica – que assumo aqui no contexto desta tese – não defende 

que a apresentação da decisão seja mera expressão do processo mental, lógico, 

inferencial de encontrar a solução certa para o caso. Mas também, como já aludido, não 

é uma operação completamente desvinculada da operação de encontrar ou produzir a 

decisão. Existe uma vinculação de tipo retórico-metafórico. 

As metáforas, segundo as teorias construtivistas e cognitivistas discutidas acima, 

não são entendidas como meros expedientes linguístico-estilísticos, isto é, como sendo 

apenas figuras de embelezamento da linguagem, mas são também figuras de 

pensamento. Como vimos, a metáfora, ou os tropos em geral, são o ponto de contato 

entre as duas atividades ou momentos diferentes: o pensamento e a expressão. São os 

tropos, na qualidade de figuras de pensamento e de linguagem, que garantem a 

vinculação retórica entre a produção da decisão e a apresentação da decisão judicial. 

Uma dificuldade, talvez, do processo de teorização sobre o direito, é que boa 

parte das teorias que propõem um método jurídico não se preocupam em descrever 

como é a realidade do direito, mas em prescrever como devem atuar os juristas. É um 

típico problema de relação entre prática e teoria. Os teóricos não procuram explicar a 
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racionalidade própria dos juristas preocupados não apenas com os lugares-comuns da 

justiça e da segurança jurídica, mas também com o convencimento e a persuasão. O que 

fazem, na verdade, é impor modelos supostamente racionais para os processos de 

produção do direito. Tal arte – a produção do direito, isto é, elaboração e aplicação 

normativas – fundamenta-se em ritos pré-determinados cuja observância garantiria a 

legitimidade dos resultados obtidos. É o que Katharina Sobota (1990, p. 502) quer dizer 

com Darstellung der Herstellung, literalmente, apresentação da produção. 

A tese de MacCormick (1997, p. 19) sobre o raciocínio dedutivo aplicado ao 

direito não é desse tipo; não é uma teoria normativa. Isto é, MacCormick não procura 

impor um modelo para o modo de produção do direito. Muito pelo contrário, quando se 

refere ao emprego do silogismo nas decisões judiciais, o seu intuito é de descrever como 

realmente os tribunais decidem. 

A concepção silogística do trabalho jurídico é, sem dúvida, uma decorrência da 

influência do pensamento iluminista nos processos de teorização do direito. 

Racionalismo e positivismo no direito, juntos, deram origem, entre outras coisas, ao 

princípio da legalidade. O direito racional para os modernos, pois, é aquele que se 

baseia em uma lei – o termo é tomado na sua acepção mais estrita, isto é, a lei como 

norma que deve ser escrita, estrita (criada por um órgão específico), certa (livre de 

ambiguidades) e prévia (contra a retroatividade das normas). Nesse contexto, pode-se 

dizer que o silogismo é uma espécie de bônus que acompanha o princípio da legalidade. 

A lei certa é aquela que funciona como premissa maior pré-determinada do silogismo 

que está por vir no momento da aplicação do direito. 

Na aplicação do direito, o procedimento de encontrar a decisão judicial e a 

técnica de apresentação dessas decisões são vistos como momentos distintos do trabalho 

jurídico. Tradicionalmente, contudo, o segundo momento, o da apresentação, é sempre 

submetido ao primeiro. A produção da decisão judicial é normalmente concebida como 

uma espécie de esforço intelectual que consiste na conexão entre o mundo das normas e 

o mundo dos fatos. Já a apresentação dessa decisão, seria apenas um procedimento de 

documentação do trabalho previamente realizado. Os teóricos do direito, mais 

precisamente os da teoria da decisão, voltaram sua atenção sempre a essa primeira etapa 

do trabalho jurídico. O objetivo de grande parte das teorias jurídicas – entre elas a de 

MacCormick – foi o de descobrir como funcionam esses processos intelectuais. É o que 
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se percebe, por exemplo, no desenvolvimento da lógica jurídica e das tradicionais 

teorias inferenciais da subsunção. 

O trabalho de Sobota é nitidamente direcionado para os modos de apresentação 

dos discursos jurídicos. Ao invés de procurar entender como funciona a intricada rede 

de mecanismos mentais que levam à produção do direito (das decisões judiciais, por 

exemplo), Sobota demonstra uma maior preocupação em revelar como a argumentação 

jurídica é normalmente apresentada. A inventio no processo decisional 

(Entscheidungsfindung) interessa menos à autora do que a justificação ou 

fundamentação da decisão (Entscheidungsbegründung). No entanto, penso que os dois 

processos estão intimamente relacionados e não podem simplesmente ser dissociados. 

É nesse sentido, portanto, que pretendo apontar uma racionalidade retórica e 

metafórica no direito. Uma racionalidade poética, imaginativa e figurativa. Não apenas 

as expressões linguísticas, mas o próprio pensamento parece funcionar retoricamente 

por meio de figuras como a metáfora, a metonímia, a sinédoque, ou a ironia. Isso de 

maneira generalizada, mas também especificamente no caso do direito com seus 

próprios discursos e raciocínios figurados. 

 A racionalidade retórico-metafórica do direito se encontra não apenas na 

maneira de se expressar do jurista, mas também na sua maneira de pensar o direito. Isso 

equivaleria a dizer que o pensamento, o raciocínio ou a compreensão jurídica são 

estruturados metaforicamente. Recentes teorias cognitivas da linguagem do direito 

atestam que “há evidência empírica de que a linguagem jurídica é também metafórica 

em sua natureza”
27

 (LARSSON, 2011, p. 54). 

Afirmar que o conceito de direito em sua mais remota origem está impregnado 

de elementos mágicos e místicos – como vimos no Capítulo 1 – não é o mesmo que 

dizer que, por esse motivo, nada há de racional em seu conceito. Isto é, não se pode 

afirmar que, porque constituído por uma linguagem metafórica ao invés de uma literal, 

não se possa falar de maneira justificada com segurança ou relativa objetividade sobre 

os fenômenos jurídicos. 

É possível falar numa racionalidade metafórica do senso comum que reside na 

própria concepção do que seja direito. Não é pelo fato de ser metafórica que a 

linguagem jurídica permite qualquer interpretação. As metáforas do direito não são uma 
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 “(…) there is empirical evidence that legal language is also metaphorical in nature”. 
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permissão para que qualquer sentido tenha o mesmo valor ou peso. Pelo contrário, as 

metáforas jurídicas muitas vezes têm um sentido restrito em um determinado contexto. 

O importante é saber que essas metáforas potencialmente podem revelar outros sentidos 

e diferentes valores (LARSSON, 2011, p. 55). 

 

2.4.2 A realidade metafórica do direito 

 

Há, portanto, um mundo inteiramente fantástico (metafórico) e mágico-

ritualístico do direito que nós herdamos e sobre que raramente refletimos criticamente. 

Essa herança corresponde a uma conjunção entre fantasia desmedida e utopia racional 

que vem da própria experiência do jurídico desde as suas mais remotas origens. São 

construções arqueológicas, ou melhor, são colônias que surgem ao redor de uma 

civilização em fase de extinção a qual depois se sobrepõem. Da experiência social de 

disputas de interesse, ou de contraposição de valores, da experiência física em torno das 

noções de ponderação, de expedientes lógicos como o princípio da identidade ou dos 

valores de verdade e falsidade, das noções matemáticas de racionalização e assim por 

diante, surgem conceitos metafóricos que estruturam o raciocínio do jurista acerca de 

experiências próprias do mundo físico e cultural. Por exemplo, as noções jurídicas de 

igualdade ou de equidade se apóiam em diferentes conceitos físicos como as noções de 

peso e medida, ou em conceitos lógicos como a identidade e a analogia. Mas a 

igualdade jurídica não pode ser literalmente equiparada ao princípio lógico-filosófico da 

identidade, assim como não pode a noção de equidade no pensamento jurídico ser 

dedutivamente obtida da noção matemática de proporção. Se a matemática, pois, lida 

com números, isto é, com entidades que podem ser quantificadas objetivamente, o 

direito lida com valores ou interesses relativamente subjetivos que não são passíveis de 

aferição. A igualdade como fundamento da justiça é tomada no direito como um 

conceito metafórico, estruturado a partir de noções lógicas, físicas ou matemáticas que 

não podem ser completamente transpostas para o mundo jurídico. 

O caráter metafórico das noções de igualdade ou de equidade do direito parece 

estar fundado naturalmente na própria necessidade de construções poéticas que se 

encontram na origem de uma civilização. Os mitos e os universais fantásticos que se 

referem à sabedoria poética arcaica, no sentido de Vico (2006, p. 188), e que formam a 
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locução poética por meio de imagens, semelhanças, comparações e metáforas precedem 

o uso literal das palavras, da mesma forma que o falar mudo por meio de gestos que se 

referem a ideias precede o falar fônico, ou a representação pictórica e hieroglífica 

precede a escritura alfabética. 

Assim como a fábula e o mito, a metáfora não é, pois, o produto de 

uma elaboração consciente, não é um artifício, um expediente literário 

ou “uma descoberta engenhosa dos escritores”: é, ao contrário, a 

forma natural e espontânea mediante a qual se expressou, em tempos 

remotos, uma visão do mundo diferente da nossa. O uso metafórico da 

linguagem é característico das idades primitivas e precede o uso literal 

da língua, assim com a poesia precede a prosa
28

. (ROSSI, 2006, p. 24-

25) 

Esse fenômeno da compreensão de um domínio em termos de outro 

completamente diferente, isto é, no nosso caso, do jurídico em termos do matemático, 

do lógico, ou do físico, que George Lakoff (1993, p. 206) não considera, mas eu sim, 

poético ou retórico, é o que se pode chamar de racionalidade retórico-metafórica. Lakoff 

não entende que se trata de um expediente propriamente retórico ou poético porque 

entende a retórica e a poética de acordo com as acepções herdadas da tradição que 

restringe os seus sentidos ao âmbito da linguagem verbal e da expressão linguística, 

muito diferentes de – segundo sua concepção – autênticas ciências da cognição. Lakoff 

não considera que o pensamento, o raciocínio, ou a compreensão podem ser também 

retóricos, porque em sua concepção, retórica tem a ver apenas com a expressão 

verbalizada em discursos e com os efeitos de persuasão. Ou seja, ele fala de retórica 

numa acepção muito mais restrita do que a adotada aqui no contexto do 

desenvolvimento dessa tese que toma a retórica num sentido filosófico, isto é, a retórica 

como uma filosofia, contrariando de certa forma toda sua tradição. 

Não considero, diferentemente de Lakoff, que expedientes poéticos ou retóricos 

tenham caráter excepcional. Pelo contrário, o pensar metafórico, mesmo da linguagem 

convencional mundana do dia-a-dia é em sua origem mesma poética e retórica. É a 

própria materialidade da retórica como capacidade tipicamente humana de relacionar 

experiências, sentimentos, ideias ou pensamento a discursos que nos leva a raciocinar 

metaforicamente. Entendo que sua teoria contemporânea da metáfora, que obviamente 

tem pretensões declaradas de cientificidade, pode ser compreendida como uma teoria 

                                                 
28

 “Così come la favola e il mito, la metafora non è dunque il prodotto di una consapevole elaborazione, 

non è un artificio, un accorgimento letterario o ‘un ingegnoso ritrovato degli scrittori’: è invece la forma 

naturale e spontanea mediante la quale si è espressa, in tempi remoti, una visione del mondo diversa 

dalla nostra. L’uso metaforico del linguaggio è caratteristico delle età primitive e precede l’uso letterale 

della lingua, così come la poesia precede la prosa”. 
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retórica de cunho analítico ou filosófico que não é tradicionalmente retórica 

simplesmente porque procura se adaptar a novos padrões de produção de conhecimento 

e paradigmas epistemológicos que são próprios de nossa era. Se ele não a considera, 

portanto, uma retórica eu a reinterpreto como, pelo menos, uma espécie de retórica 

analítica filosófica com pretensões de cientificidade. 

Dessa forma, a teoria de Lakoff é uma retórica no sentido analítico da palavra. 

Sua própria teoria é metafórica em vários aspectos, quando, por exemplo, faz uso de sua 

definição geral de metáfora como compreensão de um domínio em termos de outro 

domínio da experiência ao aplicar conceitos matemáticos a sua teoria (LAKOFF, 1993, 

p. 206). Como vimos, ele entende a metáfora como uma espécie de mapeamento (no 

sentido matemático da expressão) de um conjunto de relações de um domínio (o 

“domínio alvo” ou target domain) em relação a outro (o “domínio da fonte” ou source 

domain). 

As metáforas se caracterizam pela fórmula típica “target domain” é “source 

domain”, como, por exemplo, “o amor é uma jornada” (LAKOFF, 1993, p. 207). 

Metáforas seriam, portanto, mapeamentos de um conjunto de correspondências 

conceituais entre os elementos de um domínio e outro.  De acordo com seu exemplo, “o 

amor é uma jornada”, inúmeras correspondências conceituais entre elementos próprios 

do âmbito da experiência do amor e elementos do âmbito da experiência de uma jornada 

(viagem) poderiam ser mapeadas: amantes correspondem a viajantes, a relação amorosa 

corresponde ao veículo, os objetivos comuns dos amantes corresponderiam aos destinos 

da viagem, dificuldades no relacionamento corresponderiam a impedimentos na viagem 

etc. Há diversas correspondências ontológicas entre as características de um domínio e 

outro que se refletem epistemologicamente no que diz respeito ao conhecimento de uma 

coisa em termos de outra coisa. 

Podemos fazer o mesmo com uma variedade de metáforas jurídicas que 

possibilitam o conhecimento de experiências do domínio do direito em termos de 

experiências de outros domínios, como os da lógica, da geometria, da física, da 

biologia, da moral, da religião, da história, da antropologia. Claro que cada um desses 

domínios também pode ser estruturado metaforicamente, mas isso não nos interessa 

aqui diretamente a não ser no que diz respeito a uma possibilidade de generalização a 

partir dos processos metafóricos que acontecem no âmbito jurídico. 
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As metáforas do direito – entendidas na qualidade de mapeamento de 

correlações entre características de diferentes domínios – permitem, assim, entender o 

direto em termos de outras experiências ligadas ao mundo físico e cultural. São essas 

correspondências metafóricas que nos permitem, por exemplo, raciocinar juridicamente 

em termos econômicos, ou em termos morais, ou em termos matemáticos, dentre uma 

variedade de domínios que ora são mais ora são menos evidentes para um contexto 

determinado. 

Novos gêneros de fenômenos são geralmente compreendidos a partir de uma 

correspondência metafórica com fenômenos já semanticamente estabilizados. Conceitos 

relativos a fenômenos preexistentes são empregados metaforicamente para a 

compreensão desses novos fenômenos. Ocorre uma transferência metafórica do conceito 

anterior para o novo conceito, mesmo que não exista uma coincidência de todas as suas 

características. É o que acontece, por exemplo, entre a noção de correio convencional e 

a de correio eletrônico (e-mail), ou entre fotografia e imagem digital. As características 

dos novos fenômenos não abarcadas pelos velhos conceitos criam uma exigência de 

estabelecimento de novas metáforas (LARSSON, 2011, p. 63). Esse é um 

acontecimento mais ordinário do que pode parecer e não se aplica somente a fenômenos 

radical ou evidentemente novos como no caso de novas tecnologias informáticas e 

computacionais. A cada fenômeno há um abalo semântico dos textos normativos e da 

linguagem jurídico-conceitual que se lhe referem. Nesse sentido a semântica 

preexistente serve de source domain para um novo target domain. 

Para cada metáfora (como mapeamento) podemos encontrar uma série 

expressões metafóricas cujos sentidos são correlacionados. A própria palavra direito 

deve ser considerada polissêmica, sendo o seu conceito multívoco ou plurívoco. Mas as 

conexões semânticas encontradas dentre uma pluralidade de sentidos, se compreendidas 

em termos metafóricos, não é de forma alguma arbitrária. O vocábulo direito 

desacompanhado de um adjetivo que o qualifique diz tanto que não diz nada. Daí a 

necessidade de falar especificamente em direito moderno, direito alternativo, direito 

estatal, direito legal, direito internacional, direito comum, direito consuetudinário, 

direito privado dentre uma pluralidade de outros “direitos” que não vale a pena 

enumerar, incluindo os que vêm em pares como o natural e o positivo, o objetivo e o 

subjetivo etc. Por mais que cada uma dessas acepções da palavra tenha a sua 

especificidade, todas apontam para uma noção mais ampla ou geral de direito, uma 
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noção que engloba as demais que, em tese, dela podem ser inferidas. Evidentemente 

podem surgir incompatibilidades entre um sentido específico e outro mais geral a 

depender do que se tenha fixado ontologicamente como sendo o conceito de direito. Por 

exemplo, teorias positivistas legalistas não aceitariam a noção de direito alternativo 

como legitimamente derivável do conceito de direito positivo; ou teorias positivistas 

normativistas não permitiriam tomar a sério o conceito de direito natural. 

Podemos falar mais genericamente ainda na relação entre o conceito de direito e 

expressões que lhe são relacionadas. Direito pode implicar a noção de correção, retidão, 

direção que sistematizam a sua própria experiência. Direito está de alguma forma ligado 

à experiência do rectum, derectum ou directum do fiel da balança da deusa Iustitia dos 

romanos, ou à ideia de isonomia da deusa Themis dos gregos que também era 

representada com uma balança, contudo, sem o fiel (FERRAZ JR, 1988, p. 34). Quando 

Lakoff e Johnson afirmam que a metáfora não pertence exclusivamente ao âmbito 

linguístico, isto é, a questões ligadas apenas a expressões linguísticas é porque entende 

que os processos mentais relacionados à experiência de uma cultura também têm raízes 

metafóricas e operam metaforicamente. Não herdamos de uma tradição apenas as 

palavras, mas também as experiências e modos de pensar a elas conectadas. Por mais 

distante que estejam de nós, as noções simbólicas de uma religião do passado podem 

ainda vincular a nossa maneira de pensar no presente. Isto é, estrutura-se um modo de 

pensar sobre o direito a partir de um domínio diferente como o da religião. A 

generalização dessas experiências permite assim identificar relações coerentes entre 

uma multiplicidade de expressões metafóricas, garantindo mesmo a inferência de uma 

expressão a partir de outra como, por exemplo, inferir a noção de justiça a partir da 

noção de igualdade ou de isonomia como representado na balança das figuras divinas. 

A sistematização obtida a partir das metáforas mais amplas das quais pode-se 

inferir coerentemente expressões metafóricas garante também a potencialidade para o 

desenvolvimento criativo de novas metáforas. Da noção de equilíbrio entre os pratos da 

balança deriva-se a noção de igualdade, da qual se infere a noção de justiça que por sua 

vez se relaciona com a de equidade e isonomia.  Novas noções podem surgir daí como a 

ideia de proporcionalidade, de razoabilidade, de ponderação etc. todas com um sentido 

conectado a noções matemáticas. Uma vez estabelecidas conexões ontológicas entre um 

domínio e outro, novos usos imaginativos podem ser obtidos também de forma coerente 

a partir das relações entre as características de um domínio e outro. Proporcionalidade 
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se diferencia de igualdade ou identidade, mas ao mesmo tempo mantém uma relação de 

coerência com a metáfora mais ampla de que “direito é mensuração”. Dada a 

correspondência ontológica das características do domínio do direito com o domínio 

físico-matemático, novas expressões metafóricas que se adéquam ao sistema metafórico 

estabelecido entre os dois domínios são subitamente compreendidas. Daí “ponderação 

de princípios”, “sopesar direitos”, “colisão de direitos fundamentais” serem expressões 

aceitáveis mesmo quando representem ainda uma novidade no vocabulário teórico dos 

juristas dada a sua coerência com a genérica metáfora matemática do direito. 

Há, portanto, uma série em aberto de potenciais correspondências entre padrões 

de inferências (LAKOFF, 1993, p. 210). Essas correspondências que são metafóricas 

podem ser mapeadas como interações entre diversos domínios restritos de forma 

coerente e consistente com domínios mais amplos. 

A noção de instituição ou institucionalização, fundamental para a compreensão 

dos fenômenos jurídicos, tem caráter metafórico na sua própria concepção. A noção de 

instituição é elaborada por meio do acima mencionado processo metafórico de 

entificação, isto é, de compreensão de um conjunto de experiências não humanas em 

termos de entidades com qualidades tipicamente humanas. As instituições “são” algo na 

medida em que as suas características são derivadas de um source domain que lhe 

empresta vida. Instituições não são meros objetos dotados de passividade, mas atuam 

como se fossem seres animados, tivessem vontade e determinassem suas ações de 

acordo com objetivos ou finalidades. 

A juridicidade das normas, pois, depende em grande medida de sua 

institucionalização, isto é, da institucionalização dos processos de comunicação 

jurídico-normativa. A institucionalização da relação de autoridade entre o emissor e o 

receptor de uma prescrição, por exemplo, é o que confere caráter jurídico à norma 

(FERRAZ Jr., 1988, p. 105). A concepção moderna de Estado, fundamental para a 

construção do direito dogmático, também depende da noção de institucionalização. No 

entanto, se a noção de instituição pode ser considerada um “processo cujo resultado é 

visivelmente fictício”, pois “instituições não são ideias puras, que pairam sobre a 

realidade (...), nem são substâncias reais, algo que subsiste como coisa, mas processos 

que se verificam enquanto atuam e não deixam rastro quando param de funcionar” 

(FERRAZ Jr., 1988, p. 218), é certo que sua existência e sua realidade dependem de 

alguma forma de construção discursiva. Tercio Ferraz Jr. não diz explicitamente que a 
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noção de institucionalização se trata de uma sofisticada construção retórica, mas isso 

não nos impede de inferir o seu caráter metafórico das expressões que emprega em seu 

texto. Uma instituição, do ponto de vista retórico-filosófico, é uma realidade artificial 

metaforicamente constituída a partir de fenômenos que nos são não apenas familiares 

como também intimamente interiorizados. Fenômenos como consciência, vontade, 

desejo, objetivo, razão de ser, dentre vários outros os quais percebemos a todo instante 

são metaforicamente emprestados para a formação da noção de instituição que por sua 

vez é fundamental à noção moderna de autoridade. 

De acordo com a teoria de Max Black (1993, p. 26), enunciados metafóricos são 

dotados de duas características: ênfase e ressonância. Uma expressão metafórica seria 

enfática na medida em que seu autor não permitisse qualquer substituição ou variação 

em relação às palavras empregadas. Isto é, não haveria possibilidade alguma de 

paráfrase para a expressão metafórica. Nesse sentido, uma expressão metafórica enfática 

não seria dispensável, supérflua, meramente decorativa ou ornamental. É como se o 

sentido do que foi expressado dependesse da reação do destinatário ou intérprete – 

ouvinte ou leitor –  da metáfora como percebendo-a e compreendendo-a na qualidade de 

metáfora. Já uma expressão metafórica ressonante seria aquela que permite complexas 

elaborações interpretativas com alto grau de implicação. 

No processo de formação da metáfora do direito é possível reconhecer outras 

diversas metáforas constitutivas do jurídico, algumas mais enfáticas, outras mais 

ressonantes. Essas características, segundo Black, não são independentes entre si e 

aparecem em diferentes graus. Isto é, há metáforas que são mais ressonantes do que 

enfáticas e vice-versa. Metáforas que são marcadamente enfáticas e ressonantes são 

chamadas em sua teoria de “metáforas fortes” (strong metaphors). 

Metáforas enfáticas tendem a ser também ressonantes, mas há exceções. A 

metáfora da fonte do direito, por exemplo, é uma metáfora tanto enfática quanto 

ressonante. É enfática na medida em que não admite substituição ou paráfrase – não é 

meramente ornamental ou estilística – e é ressonante por admitir diversas elaborações 

interpretativas – que decorrem da própria noção de fonte como origem, causa, princípio 

etc. – que levam à construção retórica das noções de autoridade, competência, 

procedimento, validade, dentre outras. 

Outras metáforas talvez menos disseminadas entre os juristas, mas tão enfáticas 

e ressonantes quanto a metáfora da fonte do direito, podem ser encontradas em 



 

 

112 

 

produções teóricas mais recentes como na expressão “cruz antropológica da decisão” de 

Winfried Brugger (2008; 2010). A noção de cruz é metaforicamente relacionada à de 

decisão na medida em que toda decisão, diante de um estado de crise ou perturbação, 

transforma o agir cotidiano habitual em momento de crítico de atenção e ponderação 

consciente. A imagem da cruz, na experiência ocidental, suscita primordialmente o 

sentido religioso cristão, significando fadiga, martírio, sofrimento. Na experiência 

alemã, está relacionada à expressão “incomodar-se com alguém, que represente um 

fardo, com quem é difícil de lidar” (BRUGGER, 2010, p. 182). E, mais concretamente, 

a cruz ainda representa a figura geométrica do entrecruzamento de duas linhas 

perpendiculares, uma horizontal e outra vertical que, na antropologia de Brugger, 

permite a interpretação sistemática do agir humano. Os dois planos, o horizontal e o 

vertical da cruz são metaforicamente transpostos para o problema da decisão humana 

em geral e, mais especificamente para o problema da decisão jurídica. O plano 

horizontal da imagem da cruz representa o curso da história, a noção de lapso temporal 

de passado, presente e futuro. Diante de uma decisão problemática, o passado pressiona 

“de trás”, o futuro “de frente”, em um momento presente, um plano de escolha da ação 

humana.  

Dessa parte estrutural da metáfora da cruz antropológica da decisão, pode-se 

ressonantemente, inferir ou implicar outras noções como as de meio e fim, de objetivos, 

de continuidade ou interrupção e assim por diante. Já do ponto de vista da linha vertical 

que completa a estrutura da imagem da cruz, pode-se fazer ressonar a ideia psicanalítica 

de que não agimos somente por instintos e impulsos vitais ou biofísicos que vêm “de 

baixo”, como a necessidade de comer, de beber, ou de procriar, mas também por normas 

e ideais que vêm “de cima”. Assim, o plano vertical representa a relação que existe 

entre o Id (Es), o Ego (Ich) e o Super-ego (Über-Ich). 

O Id é o potencial da natureza que pressiona o Eu, por assim dizer, “de 

baixo”, lá se mostram as necessidades fundamentais que anseiam por 

satisfação. “De cima” revelam-se figuradamente as normas e ideais do 

belo, do bom, do justo e do transcendente, propagadas no respectivo 

círculo cultural, os quais, com um olhar para frente, indicam 

caminhos, objetos e metas para a satisfação das necessidades básicas, 

talvez até transcendendo-os, como na representação de Deus, o que 

permite tornar necessidades físicas menos importantes ou mesmo sem 

qualquer importância e criar novas necessidades espirituais. Tais 

ideais espirituais “de cima” são em parte ligados à matéria e ao corpo, 

abrangendo por assim dizer da ascese até a plenitude, em parte são 

produtos criativos do espírito humano para si mesmos os quais 

afastam, pelo menos parcialmente, a estrutura das necessidades 

humanas ou criam novos mundos de experiência, como no caso do 
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amor ou na atribuição de sentido religioso à vida. (BRUGGER, 2010, 

p. 183) 

A cruz antropológica da decisão, pois, funciona como uma metáfora forte 

(strong metaphor), isto é, enfática e ressonante, na medida em que representa o 

entrecruzamento dos planos horizontal e vertical, dois trilhos de ponderação, ambos 

com dois pólos em permanente tensão, formando um total de quatro perspectivas de 

decisão. As elucubrações que se podem fazer a partir de uma metáfora teórica desse tipo 

são de um potencial infinito. Por essa razão, a metáfora é altamente ressonante. É, da 

mesma forma, altamente enfática porque não permite qualquer paráfrase literal sem 

perda de significado. A representação da teoria depende necessariamente da força 

metafórica da imagem da cruz em interação com a ideia de decisão. 

A metáfora da encruzilhada da decisão, portanto, faz “ver” um movimento de 

fluxo e contrafluxo no direito, como nas oposições entre evolução e involução, valores e 

antivalores, para frente e para trás, lícito e ilícito. O idêntico e o seu contrário também 

são imagens que se comparam, observam-se, percebem-se. Metáforas espacialmente 

orientadas, inclusive em relação à temporalidade que é reduzida a espacialidade. Para 

frente, para trás, acima, abaixo, dentro, fora. 

Assim como acontece com os discursos da filosofia e, podemos generalizar, com 

as humanidades, as metáforas tornam-se indispensáveis à sua construção. A metáfora da 

cruz está presente filosofia de uma maneira geral (BRUGGER, 2008), ao lado de outras 

metáforas também importantes para o pensamento filosófico como a do caminho 

(WESTERKAMP, 2008), do julgar (OESTERREICH, 2008), do disputar (SOMMER, 

2008) todas, evidentemente, igualmente relevantes para o pensamento jurídico. 

As metáforas do direito processual, por exemplo, são estruturadas de acordo com 

a imagem de um percurso. Expressões como “suspender o curso do processo”, “desviar 

o rumo processual”, “prosseguir com a ação ou feito”, “chegar à próxima etapa ou ao 

próximo ponto”, “destino do processo”, “seguir uma linha processual”, “saída 

processual” etc. estruturam a maneira de pensar o processo judicial. Pressupõe-se uma 

sistematicidade interna da metáfora mais abrangente “o processo é um percurso”. 

Realmente, o processo no direito é uma jornada, seja o judicial ou o legislativo. 

Evidentemente esta não é uma forma metafórica de entender apenas os processos 

jurídicos, mas a própria noção de processo genericamente tomada se identifica com a 

noção de um percurso, isto é, de um caminho que deve ser percorrido.  
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A noção de procedimento é compreendida em termos de um caminho que deve 

ser trilhado. E a noção de caminho suscita as imagens de superfície, meta, direção, 

progresso etc. O conceito de argumentação, no sentido de discussão ou debate, 

semelhantemente, também se estrutura metaforicamente pela noção de caminho ou 

jornada. Por outro lado, é possível também identificar a noção de argumentação e de 

processo com a de recipiente (container). 

Se retoricamente o conceito de direito se define metaforicamente como processo 

e argumentação, podemos estabelecer alguma coerência entre as figuras que estruturam 

essas noções. É possível empregar tanto a metáfora da jornada quanto a metáfora do 

recipiente para estabelecer, por exemplo, uma relação entre a forma e o conteúdo da 

argumentação jurídica e do processo jurídico. 

Essa não é apenas uma maneira de expressar ou representar a noção retórica de 

direito, mas também de compreendê-lo metaforicamente no que se refere a sua forma e 

conteúdo e, a partir dessa relação, inferir conclusões. 

 

Em um processo judicial, pois, é possível empregar as metáforas da jornada e do 

recipiente para avaliar se um recurso é, por exemplo, protelatório. Um recurso 

protelatório, de acordo com essa estrutura metafórica, seria considerado “uma longa 

jornada com pouco conteúdo”, ou um “caminho longo que cobre pouco terreno”. Assim 

pode-se dizer que a argumentação do advogado “gira em círculos” e não tem 

“conteúdo” ou que ele “roda, roda e não sai do lugar”. 

Direito 

Argumentação 
Debate, discussão 

Jornada 
Caminho, percurso 

Recipiente 
Container 

Processo 
Procedimento 

Jornada 
Caminho, percurso 

Recipiente 
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Conteúdo 

Forma 

Conteúdo 

Estruturação metafórica 

do conceito de direito 
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Forma e conteúdo do processo, portanto, são compreendidos metaforicamente a 

partir de imagens como essas. Metáforas como essas ressaltam determinadas 

características que se tornarão essenciais para a compreensão do fenômeno. 

A metáfora do caminho pode ainda ser ampliada para estabelecer uma ontologia 

da própria ideia de direito. Nesse sentido, o direito representa a metáfora do caminho, 

da estrada correta que leva ou guia o comportamento dos indivíduos. À noção de um 

caminho oblíquo ou tortuoso, opõe-se a metáfora do direito na qualidade de caminho 

reto, ou estrada correta entre dois diferentes lugares: o princípio (arché) e o fim (télos). 

Essa metáfora do caminho reto que pressupõe a ligação entre um princípio e o fim é o 

substrato imagético que propicia o desenvolvimento de uma teoria das origens do 

direito (em relação aos conceitos de autoridade, legitimidade, fundamento, fonte) e uma 

teoria dos fins (teleologia, objetivos e funções do direito), entre as quais se pode 

obviamente situar uma teoria dos meios (teoria da norma, teoria da relação jurídica, 

teorias contratualistas). 

O caráter espacial dessas metáforas conforma uma série de imagens possíveis 

que orientam não só uma concepção intuitiva do direito como também seu 

desenvolvimento teórico. Quando se pensa em origem ou princípio (o lugar original do 

qual se inicia o caminho do direito), pressupõe-se que há um começo no direito. Esse 

começo é representado de diferentes maneiras pelas teorias jurídicas: é uma 

preocupação não só de teóricos jusnaturalistas, que veem a origem do direito em uma 

entidade metafísica, mas também dos teóricos positivistas preocupados em estabelecer 

uma teoria das fontes do direito. A imagem da fonte da qual brota o direito é dependente 

dessa figura mais ampla de um caminho. A teoria das fontes do direito é coerente com a 

metáfora do direito como caminho, como a via da regra. 

Da mesma forma, a ideia de via indica a pressuposição de um meio. Nesse 

sentido desenvolve-se uma teoria da norma, a regra da via por meio da qual se parte de 

uma origem ou princípio e se chega a um fim, este objeto de uma teleologia jurídica, 

como, por exemplo, uma teoria dos fins sociais do direito. 

Nesse sentido, caminhos podem ser abertos ou facilitados (gebahnt), no sentido 

de prontos para serem percorridos; estreitados (befestigt); consolidados; pavimentados 

(gepflastert). Talvez a metáfora do caminho seja mesmo onipresente (allgegenwärtig), 

pois tanto a imagem (Bild) quanto o conceito (Begriff) do caminho estão relacionados a 

praticamente qualquer experiência corpórea que implica movimento (WESTERKAMP, 
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2007, p.518). Por essa razão, talvez, não seja problemática a sua compreensão 

metafórica assim como também não o será a sua determinação conceitual. A dimensão 

espacial do caminho é o âmbito de origem de seu emprego metafórico. 

Nesse sentido, é possível falar pelo menos em três diferentes dimensões das 

metáforas básicas: uma dimensão topológica, outra espacial e outra geométrica. 

 

A experiência prática e teórica do direito depende, pois, em diferentes graus, da 

metáfora do caminho. O desenvolvimento de teorias procedimentais para a produção do 

direito (teorias da argumentação, teorias da interpretação, teorias da decisão) está 

diretamente relacionado à metáfora do percurso, do caminho. São metáforas espaciais 

como “passo”, “direção”, “etapa”, “bifurcação”, “ponto de parada”, “fim”, “início” que 

permitem a construção desses modelos teóricos da argumentação, da interpretação e da 

decisão. Como veremos no Capítulo 4, não há como escapar dessas metáforas na 

construção das teorias, de seus modelos e de sua própria terminologia.  

Enquanto o conceito de caminho é abstratamente tomado, a metáfora do 

caminho propicia a concreta evocação de imagens e representações que remetem a sua 

origem icônica (WESTERKAMP, 2007, p. 519). A metáfora do caminho está presente 

na filosofia desde os pensadores jônicos, como Heráclito de Éfeso (Fr. 60), cujo 

fragmento “o caminho a subir e a descer é um e o mesmo” (“ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ 

ὡυτή”) estabelece a unidade essencial dos contrários e a multidimensionalidade das 

perspectivas, tornando-se uma noção central de sua filosofia (KIRK; RAVEN; 
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SCHOFIELD, 2008, p. 195). A multidimensionalidade de perspectivas que leva a 

variedade de direções ou sentidos se conforma em paradoxal unidade. 

Essa ideia de unidade das diferentes perspectivas pode ser empregada na 

compreensão da dogmática jurídica no que se refere a seus pontos de partida 

inquestionáveis. Como um caminho que deve ser percorrido, de acordo com as 

metodologias à disposição do jurista, seria possível inferir que o ponto de chegada 

(decisão) já estaria potencialmente contido no ponto de partida. Se a metodologia é bem 

aplicada, o caminho reverso da chegada à partida deveria corresponder logicamente ao 

caminho da partida à chegada, propiciando assim a sua reconstrução, como se houvesse 

uma relação de identidade entre os dois sentidos opostos. 

Essas metáforas filosóficas são dependentes em relação ao contexto 

(WESTERKAMP, 2007, p. 520). De forma que a metáfora é a junção da palavra com o 

seu contexto. O caminho que a noção de direito representa não é qualquer caminho, mas 

uma construção imagética própria do contexto do Ocidente, isto é, do pensamento 

ocidental. Claro que imagens bem consolidadas e amplamente divulgadas como a via 

crucis do cristianismo, ou do método como caminho na filosofia moderna, ou ainda do 

processo como um percurso são fundamentais para a determinação do contexto no qual 

a metáfora desenvolverá sua significação. Mas cada emprego, em seu contexto 

determinado, impede a tradução da metáfora de um contexto para outro. 

Assim como a metáfora do caminho, a metáfora da disputa, da luta, da contenda 

ou do conflito (Streiten) é fundamental para a compreensão jurídica. Na verdade, a 

própria existência humana pode ser compreendida em termos de um conflito, fazendo 

com que a noção tenha dado origem às mais variadas reflexões filosóficas (SOMMER, 

2007, p. 432). Assim, conflito pode representar mais amplamente uma metáfora 

ontológica ou cosmológica se subentende-se que o mundo é organizado em termos de 

uma disputa, guerras ou confrontos. Mesmo que essa concepção generalizante não seja 

admita, em relação ao direito é difícil distanciar-se da noção agonística das disputas, 

inclusive do ponto de vista hermenêutico como observa Pierre Bourdieu (2009, p. 213-

214): 

Como no texto religioso, filosófico ou literário, no texto jurídico estão 

em jogo lutas, pois a leitura é uma maneira de apropriação da força 

simbólica que nele se encontra em estado potencial. Mas, por mais que 

os juristas possam opor-se a respeito de textos cujo sentido nunca se 

impõe de maneira absolutamente imperativa, eles permanecem 

inseridos num corpo fortemente integrado de instâncias hierarquizadas 
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que estão à altura de resolver os conflitos entre os intérpretes e as 

interpretações. 

A erística como arte do debate e da disputa argumentativa entre os gregos é 

personificada na figura da deusa Éris, irmã e companheira do deus da guerra Ares, que 

representa a discórdia. A polêmica da controvérsia, por sua vez, faz com que a própria 

noção de debate seja compreendida em termos de um confronto ou de um conflito. Em 

grego, guerra é pólemos (πόλεμος). Também na filosofia de Heráclito e na de 

Parmênides, os conceitos de guerra e de conflito são centrais para a compreensão do 

mundo. Conflito e guerra são para esses pensadores metáforas absolutas no sentido de 

Hans Blumenberg (1998, p.12), na medida em que são resistentes à qualquer exigência 

terminológica (SOMMER, 2007, p. 434). 

As noções de luta, litígio, guerra, conflito ou disputa são compreendidas como 

essenciais à própria existência humana e do próprio cosmos na biologia de Darwin, por 

exemplo. A teoria evolucionista apela à metáfora da competição entre as espécies que 

resulta num verdadeiro conflito entre os seres. As espécies competiriam entre si na luta 

não só por sua existência, mas por sua perpetuação enquanto espécie. Essa ideia de luta 

está, não por acaso, presente em uma multiplicidade de teorias filosóficas que remontam 

à Antiguidade, fazendo da guerra e do conflito a origem de tudo. No âmbito dessas 

concepções, guerra e conflito são metáforas privilegiadas para as transformações que 

ocorrem no mundo (SOMMER, 2007, p. 434). Até mesmo nas teorias retóricas do 

direito, como na de João Maurício Adeodato, pode-se perceber a presença da noção de 

conflito ou disputa, sobretudo no que diz respeito a sua tese do “relato vencedor” 

(ADEODATO, 2009, p. 41) e da “luta pela construção retórica da realidade” 

(ADEODATO, 2010, p. 46) como será discutido no último capítulo. 

Dessa metáfora absoluta, que pode ser também considerada uma metáfora 

original (originária), decorre uma série de outras metáforas jurídicas presentes na noção 

de direito. As relações de oposição entre credor e devedor, entre sujeito ativo e sujeito 

passivo da relação jurídica, ou autor e réu no processo judicial, demandante e 

demandado etc. se referem a essa metáfora que pode ser também chamada de arcaica. 

Assim, pois, como é possível “(...) asserir que a filosofia é órfã sem a imagem, 

porque é ela que estabelece o confronto entre o que a realidade mostra e o que a 

realidade deveria ser” (PINA, 2010, p. 380), pode-se dizer que, talvez não o direito, mas 

o pensamento jurídico também é órfão se destituído de suas imagens. 
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“(...) o recurso à imagem como instrumento de operação filosófica 

permite que se subam degraus de conhecimento que de outra forma se 

tornariam difíceis de alcançar. (...) Dessa forma, a imagem é, sim, um 

instrumento de grande precisão, mas necessita de um technites 

bastante experiente que saiba retirar dela todas as suas dunameis.” 

(PINA, 2010, p. 383) 

Considerando que a noção de direito é metaforicamente estruturada numa 

complexa rede interacional de diferentes metáforas que se relacionam entre si de forma 

coerente, é possível concluir preliminarmente que o jurista, pois, deve ser, ao modo do 

filósofo, um technítes (τεχνίτης) em figuras, quer dizer, perito em metáforas, se deseja 

compreender o conceito de direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 – Linguagem jurídica metafórica e a produção retórica de verdades 

discursivas no direito 

 

3.1 A linguagem jurídica dogmática e o sentido literal no lugar do metafórico 

 

O discurso tem um poder próprio e 

específico, que é o seu significado. 

(CASERTANO, 2010, p. 26) 

 

 Ironicamente defendemos a literalidade quando acerca dela temos pouca ou 

quase nenhuma certeza. Esse foi o caso de Donald Davidson como visto mais acima. 

John Searle (1993, p. 85) critica todos os autores que se propõem a investigar a 

metáfora e simplesmente tomam por certo que todos já sabem o que a noção de sentido 

literal significa e como ele funciona, dando a entender que não tem valor algum o 

problema acerca dos enunciados literais. 

A determinação do que represente o sentido literal não é uma obviedade. 

Segundo pesquisas no campo da psicologia cognitiva, não há uma diferença essencial 

ou ontológica entre a compreensão de um discurso literal e de outro metafórico 

(RUMELHART, 1993, p. 72). A própria ideia de literalidade talvez só tenha sentido 

para reafirmar a noção de metaforicidade. Mas isso não quer dizer que a implicação se 

dê em apenas um sentido.  

Quando se destaca a noção de metaforicidade, ressalta-se diretamente a noção de 

literalidade, da mesma forma que, por contraste, a cor branca reforça a preta e vice-

versa, ou a ideia do bem reforça a do mal e assim como tudo aquilo que é considerado 

em uma relação de oposição. Afirmar a importância da metáfora na constituição da 

linguagem e do pensamento humanos seria assim ao mesmo tempo destacar a noção de 

literalidade, pois só há metáfora na medida em que há também o sentido literal que a 

metáfora, em tese, viola. Essa é uma maneira inexoravelmente dialética de ver a relação 

entre sentido literal e sentido metafórico.  

No entanto, ao declarar como falsa ou apenas aparente a dicotomia entre literal e 

metafórico, passa a ser plausível falar apenas em metaforicidade e na ausência completa 

de qualquer sentido literal. A própria ideia de literalidade seria em si metafórica, pois 

vinculada à imagem da letra que, ao se vincular a um som, captura e acorrenta também 

o seu sentido. 
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Sobre a noção de literalidade, podemos elencar algumas presunções falsas que 

predominam no senso comum (LAKOFF, 1993, p. 204). Em primeiro lugar, a afirmação 

de que toda linguagem cotidiana convencional é literal. Vimos no capítulo anterior que 

as metáforas estruturam boa parte não só das expressões linguísticas mais ordinárias 

como também a própria maneira do pensar convencional a respeito de noções 

elementares à nossa vida cotidiana como as noções de tempo, discussão, mercado, lei 

etc. Em segundo lugar, a ideia de que todo assunto pode ser compreendido literalmente 

sem o recurso à expressões metafóricas. Isso equivaleria a dizer que as metáforas são, 

na nossa linguagem conceitual, supérfluas, acessórias ou mesmo dispensáveis.  Contra 

essa ideia, vimos também que sem metáfora, em vários domínios, dificilmente seríamos 

capazes de falar ou sequer pensar. E, em terceiro lugar, a presunção de que toda 

definição léxica é literal e não metafórica. Com a definição do conceito de direito seria 

exatamente o contrário: sem as noções metafóricas não teríamos como definir e 

racionalizar a experiência jurídica e os fenômenos que consideramos jurídicos. 

É um sistema de metáforas que estrutura parte significativa de nosso sistema 

conceitual ordinário, inclusive no que diz respeito aos conceitos mais abstratos. A 

modificação do próprio conceito de metáfora com as teorias contemporâneas diluiu a 

dicotomia antes forte entre literalidade e metaforicidade. 

O grande problema para a teoria da metáfora, no entanto, é manter a noção de 

metaforicidade sem recorrer à oposição entre sentido literal e sentido metafórico. Se 

tudo é metafórico, é porque nada é literal. E sem literalidade não haveria 

metaforicidade. A ampliação do sentido da expressão metáfora no estudo 

contemporâneo pode criar um sério problema para o seu estudioso: o conceito de 

metáfora termina por cobrir uma série de noções, como se qualquer expressão 

linguística fosse inexoravelmente metafórica, fazendo como que a própria noção de 

metáfora se tornasse vã ou trivial. 

Metáfora tem sido até agora definida de modos tão diferentes que não 

há nenhuma expressão humana, seja na linguagem ou em outro meio, 

que não seja metafórica na definição de alguém. Isso poderia 

significar que a palavra se tornou inútil e que deveríamos assumir 

outra linha de investigação. Certamente quando uma palavra pode 

significar todas as coisas ela corre o risco de significar nada. Mas o 

que há de interessante é que, a despeito das diferenças relativas ao 

escopo de nossas definições, todos nós encontramos, a cada dia, certos 
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enunciados que todos reconhecem como metáfora e o chamam por 

esse nome
29

. (BOOTH, 1979, p. 48) 

 O aumento exponencial nos últimos tempos do interesse nos estudos de metáfora 

e a enorme variedade de teorias que fazem com que vejamos metáfora em tudo pode 

simplesmente banalizar a ideia de metáfora.  

 As teorias contemporâneas, portanto, tendem a hipertrofiar o sentido do conceito 

de metáfora considerando que a velha distinção entre literal e metafórico sempre foi 

baseada em pressuposições falsas. O sentido contemporâneo de literalidade estaria 

associado ao maior grau de aproximação que as expressões têm em relação ao mundo 

empírico ou às experiências do mundo físico. À medida que os discursos começam a se 

afastar dessa experiência do concreto e chegam a falar de abstrações ou emoções, a 

literalidade passa a dar lugar à compreensão metafórica. A velha distinção literal-

metafórico, portanto, como uma oposição entre o sentido próprio e o sentido deslocado 

é substituída por outra ideia (LAKOFF, 1993, p. 205). O problema é que as teorias 

contemporâneas não parecem deixar muito claro o que seria essa nova concepção da 

relação entre o sentido literal e o metafórico. Mais uma vez ela parece simplesmente ser 

assumida como válida, talvez para permitir que se fale ainda em linguagem figurada 

com alguma pertinência. 

Deixando de lado temporariamente esse problema de ordem filosófica ou 

epistemológica, pensemos no binômio literal-metafórico como uma estratégia retórica 

não só da linguagem teórica, mas também da linguagem dogmática da retórica prática 

dos juristas. 

Na origem do desenvolvimento do pensamento jurídico moderno, estava 

fortemente presente a ideia de literalidade das expressões que constituem a linguagem 

jurídico-dogmática, de maneira a permitir um maior grau de confiança na lei e no direito 

escrito.  

O que fundamentaria a quantidade absurda de documentos que se produzem para 

certificar o direito na Modernidade? Provavelmente a ideia de que escrever o direito, 

                                                 
29

 “Metaphor has by now been defined in so many ways that there is no human expression, whether in 

language or any other medium, that would not be metaphoric in someone’s definition. This could mean 

that the word has become useless and that we should all take up some other line of inquiry. Surely when a 

word can mean everything it risks meaning nothing. But the interesting thing is that in spite of differences 

in the scope of our definitions, we all meet everyday certain statements that everyone recognizes as 

metaphor and calls by that name”. 
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isto é, literalizá-lo, seria um modo de torná-lo mais sofisticado ou refinado do ponto de 

vista de sua racionalidade ou inteligibilidade.  

A passagem de um direito não-escrito para um direito escrito, como a passagem 

de um direito consuetudinário para um direito legislado está relacionada, dentre outros 

fatores, à necessidade de se formular linguisticamente com maior precisão o conteúdo 

desse direito. Aquilo a que se refere o direito, isto é, sua semântica, parece sobremaneira 

depender, na Modernidade, de suas fórmulas escritas. Claramente essa não é uma 

característica exclusiva da Modernidade. Esteve também presente na passagem de um 

direito consuetudinário não-escrito para um direito consuetudinário escrito, como no 

exemplo mor da Lei das XII Tábuas. O aumento da complexidade e da contingência das 

relações econômicas e sociais faz com que surja a necessidade de maior precisão das 

formulações linguísticas, de forma a evitar a dispersão das possíveis interpretações que, 

em uma sociedade iletrada, depende da convergência ideológica de seus membros e de 

interpretações preponderantemente intuitivas. 

Com a escritura do direito e a preponderância dessa sobre outras formas de 

constituí-lo e expressá-lo, surge consequentemente o apego à literalidade. Como se o 

direito, para ser produzido, dependesse da lei. Como se a inteligência do direito 

dependesse, sobretudo, da correta leitura de seu teor literal. 

Faz séculos que a linguagem artificial dos matemáticos fornece, a 

muitas pessoas de tino, um ideal de clareza e de univocidade que as 

línguas naturais, menos elaboradas, deveriam empenhar-se em imitar. 

Nessa perspectiva, consideram-se imperfeições toda ambigüidade, 

toda obscuridade, toda confusão, elimináveis não só em princípio, mas 

ainda de fato. A univocidade e a precisão de seus termos fariam da 

linguagem científica o melhor instrumento para as funções de 

demonstração e de verificação, e são essas características que se 

queria impor a toda linguagem. (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2005, p. 147) 

Modernamente, dissociar a noção de direito dos documentos e da linguagem que 

o constitui parece sem sentido. Parte significativa do que é o direito vigente de uma 

sociedade moderna se encontra publicada em algum documento. Mas isso não quer 

dizer que o direito esteja no teor literal dos enunciados que compõem esses documentos. 

Daí as tentativas teóricas da hermenêutica jurídica contemporânea de distinguir norma 

de texto normativo enfatizando que não há uma relação de identidade entre norma e 

texto, ou mesmo entre direito e lei, pois, segundo essas teorias hermenêuticas, “o direito 

não é idêntico ao texto literal da disposição legal” (MÜLLER, 2009, p. 196). Nem 
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mesmo a interpretação gramatical teria como objeto o texto literal, mas a norma 

(MÜLLER, 2009, p. 197-198).  

Se pode ser levado a sério esse ponto de vista das teorias hermenêuticas 

contemporâneas do direito, então podemos dizer que o apego à literalidade de sua 

linguagem específica torna a dogmática jurídica um jogo irônico que permite ao jurista 

continuar pensando o direito e empregando suas fórmulas linguísticas – os textos 

normativos – como algo que transcende o status de mera ferramenta, instrumento, ponto 

de partida para solução de conflitos ou mero dado de entrada para a concretização da 

norma. Pensar o direito literalmente é identificá-lo com a lei, com o código, com o texto 

da constituição, dos acórdãos, das súmulas, dos contratos etc. Mesmo que se tenha 

consciência de que o texto não é a norma, ou de que o instrumento contratual não é o 

contrato e assim por diante, o simples fato de depender da literalidade dos enunciados 

linguísticos sem poder fundamentá-la filosófica ou epistemologicamente, faz do 

dogmático uma vítima em potencial de uma ironia situacional. 

O sentido literal, de acordo com o que discutimos acima, não pode ser 

identificado apressadamente com o sentido ordinário de uma palavra ou expressão, dado 

que diversas formulações linguísticas de nosso cotidiano, que estruturam grande parte 

da maneira como pensamos a realidade, são metafóricas ou decorrem do 

entrecruzamento de diferentes domínios conceituais, como na metáfora “tempo é 

dinheiro”. 

A diferença entre sentido literal e sentido metafórico é muitas vezes identificada 

também com a noção de consenso ou acordo. Quando há prevalência de acordo difuso 

em relação ao sentido de uma palavra é como se estivéssemos diante de seu sentido 

literal. De qualquer forma, mesmo assumindo como válido o critério, o problema da 

distinção permaneceria em aberto visto que não há qualquer fronteira com suficiente 

firmeza capaz de demarcar completamente o sentido literal e diferenciá-lo de todos os 

demais (ARBIB; HESSE, 2008, p. 15). 

Como já acenado, há uma noção bastante difundida no estudo da metáfora que 

define os sentidos literais como metáforas mortas. Assim, o literal teria sido algum dia 

metafórico. 



 

 

125 

 

No que se refere, por exemplo, à criação do sentido literal para os conceitos de 

direito ou de Estado, a morte da metáfora pode ser representada pelo esquecimento que 

a origem de todo direito e do próprio Estado está na força e na violência.  

 De acordo com Nietzsche (1988a, p. 769-770), 

Qualquer que seja, no indivíduo, a potência do seu instinto de 

sociabilidade, unicamente com punho de ferro pode o Estado forçar 

as grandes massas a se fundir, de modo que se produza assim, 

necessariamente, esta separação química da sociedade que acompanha 

a sua nova estrutura piramidal. (...) A força dá o primeiro direito e não 

existe direito que, nos seus fundamentos, não fosse abuso, usurpação 

e violência
30

. 

 Apenas ironicamente, como será discutido na segunda parte desta tese, é que o 

direito deixa de ser força violenta e torna-se direito. Enquanto a metáfora do direito não 

se afasta de sua origem violenta, o conceito de direito a nega, transfigurando-a em 

coerção por meio da distinção entre a violência legitimada e a não legitimada. Mas só 

com a ironia é possível perceber que “a força dá o primeiro direito”. “A magia do 

Estado em formação”
31

 (NIETZSCHE, 1988a, p. 770), do ponto de vista linguístico, 

está relacionado ao truque (camuflagem) de encobrir a metáfora terrível da origem do 

Estado como objetivação do instinto de violência e a sua permanência como 

instrumento cruel de conquista e manutenção do poder pela força. A metáfora do 

“punho de ferro que força o processo social”
32

 (NIETZSCHE, 1988a, p. 772) se perde 

num emaranhado de conceitos que procuram explicitar teoricamente a noção de Estado 

como conceito. Enquanto metáfora, a noção de Estado pode se reportar inclusive a uma 

situação de violência ilegítima; enquanto conceito jurídico, a violência do Estado se 

legitima como coercitividade. 

 Para a perspectiva retórica de Nietzsche, falar em sentidos literais seria 

simplesmente absurdo, presunçoso e precipitado. Isso porque só há sentido literal 

quando a origem metafórica de uma expressão é olvidada. Assim como para Vico, toda 

linguagem, segundo Nietzsche, teria uma origem metafórica, ou seria o fruto de 

processos tipicamente metafóricos, metonímicos e imagéticos em geral que não se 

justificam literalmente a partir de relações racionais de correspondência entre uma coisa 

                                                 
30

 „Mag der Trieb zur Geselligkeit in den einzelnen Menschen auch noch so stark sein, erst die eiserne 

Klammer des Staates zwängt die größeren Massen so aneinander, daß jetzt jene chemische Scheidung der 

Gesellschaft, mit ihrem neuen pyramidalen Aufbau, vor sich gehen muß. (…) Die Gewalt giebt das erste 

Recht, und es giebt kein Recht, das nicht in seinem Fundamente Anmaßung Usurpation Gewaltthat ist“.  

31
 „Der Magie des werdenden Staates“. 

32
 „Die eiserne Klammer, die den Gesellschaftsprozeß erzwingt“. 
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e o seu nome. Um conceito é o produto de pelo menos dois diferentes saltos 

injustificáveis. Em primeiro lugar, quando nos deparamos com uma coisa, um objeto ou 

um fenômeno, há uma impressão sensível que lhe é relativa. Em segundo lugar, há uma 

tradução dessa impressão em uma imagem que por sua vez é traduzida em um conceito. 

Este é um processo duplamente metafórico. Sendo a primeira metáfora a passagem de 

um estímulo nervoso para uma imagem e a segunda metáfora, a passagem da imagem 

para determinado som (da palavra). Portanto, de acordo com Nietzsche (1988d, p. 878), 

uma palavra seria uma imagem de um estímulo nervoso transformado em som. 

Em princípio um estímulo nervoso é transferido para uma figura! 

Primeira metáfora. A figura, por sua vez, é imitada em um som! 

Segunda metáfora. E a cada vez há um completo sobressalto de uma 

esfera diretamente para o centro de outra completamente nova e 

diferente.
33

 (NIETZSCHE, 1988d, p. 879) 

 O surgimento da metáfora é, na verdade, o abandono ou distanciamento em 

relação ao estímulo nervoso originário. Aquilo que é apresentado como sentido 

cristalizado ou como imagem fixa é ilusão de verdade. Esse processo metafórico cria 

uma ilusão de correspondência entre a linguagem e o mundo. É possível afirmar, por 

conseguinte, que “linguagem original ou literal é meramente uma metáfora ou figura 

que reprimiu os modos pelos quais produz, mais do que nomes, a estabilidade dos 

conceitos”
34

 (COLEBROOK, 2006, p. 98). Pois, 

Todo conceito nasce por igualação do não igual. Assim como é certo 

que nunca uma folha é inteiramente igual à outra, é certo que o 

conceito de folha é formado por arbitrário abandono dessas diferenças 

individuais, por um esquecer-se do que é distintivo, e desperta então a 

representação, como se na natureza, além das folhas, houvesse algo, 

que fosse ‘folha’, uma espécie de folha primordial, segundo a qual 

todas as folhas fossem tecidas, desenhadas, enquadradas, coloridas, 

onduladas, pintadas, todavia por mãos desajeitadas, de forma que 

exemplar algum funcionaria correta e autenticamente como verdadeira 

imagem da forma primordial.
35

 (NIETZSCHE, 1988d, p. 880) 

                                                 
33

 „Ein Nervenreiz zuerst übertragen in ein Bild! erste Metapher. Das Bild wieder nachgeformt in einem 

Laut! Zweite Metapher. Und jedesmal vollständiges Ueberspringen der Sphäre, mitten hinein in eine 

ganz andere und neue“.  

34
 “Literal or original language is merely a metaphor or figure that has repressed the ways in which it 

produces, rather than names, the stability of concepts”. 

35
 „Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nicht-Gleichen. So gewiss nie ein Blatt einem anderen 

ganz gleich ist, so gewiss ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen 

Verschiedenheiten, durch ein Vergessen des Unterscheidenden gebildet und erweckt nun die 

Vorsetullung, als ob es in der Natur ausser der Blättern etwas gäbe, das „Blatt“ wäre, etwa eine Urform, 

nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von 

ungeschickten Händen, so dass kein Exemplar correkt und zuverlässig als treues Abbild der Urform 

ausgefallen wäre“. 
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A crença hermenêutica arraigada à maneira dogmática de pensar o direito de que 

a literalidade dos conceitos e de suas interpretações é o caminho para a eliminação de 

problemas relacionados a incerteza, dúvida, ambiguidade ou vagueza das expressões 

linguísticas do direito só pode levar a uma situação paradoxal. O compromisso com o 

desenvolvimento de uma linguagem literalizada do direito ou da dogmática jurídica que 

teria como objetivo a eliminação de elementos linguísticos inúteis é ao mesmo tempo 

absurdo e contraditório. Isso porque o desenvolvimento da noção de direito e da própria 

atividade dogmática – de interpretação, reconhecimento e solução de conflitos – 

depende de seu caráter figurado e da indeterminação que a linguagem propicia no que se 

refere à adequação do mundo de eventos (ou dos fatos, do ser) ao mundo de ideias (ou 

das normas, do dever). Noções, mesmo que precárias e simplesmente tomadas por 

óbvias, como a de “textura aberta da linguagem” empregada por Hart ou de “relativa 

indeterminação da linguagem” a que recorre Kelsen parecem fundamentais em suas 

análises hermenêuticas relativa a esse problema de adequação entre dois mundos ou 

âmbitos diferentes, o da realidade e o das normas. Mas é preciso ter em mente que 

A eliminação da ambiguidade e da linguagem “inútil”, ou o 

comprometimento com um completo literalismo é tanto absurdo 

quanto contraditório. (...) o desejo de uma linguagem pura e literal, 

uma linguagem livre de ambiguidade ou figuras, produz um caos de 

coisas, uma escandalosa e insegura coleção de significantes sem 

qualquer uso coerente.
36

 (COLEBROOK, 2006, p. 85) 

É justamente essa contradição entre uma postura literalizante das teses 

dogmáticas e uma necessidade figurativa da linguagem do direito que levam à ironia 

como forma de compreensão do fenômeno jurídico. O paradoxo que propicia uma 

situação irônica reside nessa situação contraditória entre projeção e execução, isto é, em 

assumir uma atitude aparentemente literal e agir metaforicamente. Ou ainda, entre 

afirmar a literalidade, e oferecer a metáfora. Se não fosse o caráter metafórico da 

linguagem jurídica, não haveria possibilidade de desenvolvimento das atividades 

dogmáticas. O problema é que a força retórica dos argumentos dogmáticos depende do 

fato de essas metáforas não serem apresentadas enquanto metáforas, mas como 

conceitos literalizados. Essa discussão será retomada no último capítulo. 

                                                 
36

 “The elimination of ambiguity and ‘useless’ language, or the commitment to complete literalism is both 

absurdly impossible and contradictory. (…) The desire of a pure literal language, a language devoid of 

ambiguity or figures, produces a chaos of things, an outrageous and insecure collection of signifiers with 

no coherent sense”. 
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A noção de literalidade entre os juristas contemporâneos (os que pertencem às 

correntes teóricas assim chamadas pós-positivistas ou pós-modernas) parece inútil ou 

simplesmente irrelevante diante de sua impossibilidade ôntica ou mesmo semântica. 

Muito dificilmente um jurista teórico do século XX que pudesse ser levado a sério seria 

capaz de admitir a obtenção de um sentido literal a partir dos textos de um documento 

normativo. Mesmo que se admita a interpretação literal como parte integrante de um 

dado método hermenêutico, dificilmente haveria expectativa de que seu resultado fosse 

uma compreensão fixa ou unívoca de uma palavra ou de um texto. No século XX, a 

interpretação literal só pode ser admitida teoricamente como um exercício sobre as 

letras que leva a um resultado, ou mais de um resultado, todos contingentes e histórica 

ou pragmaticamente comprometidos. 

Entretanto, como visto, para o desenvolvimento de um estudo da linguagem 

figurada do direito, paradoxalmente, a ideia de literalidade é fundamental. Mesmo que o 

sentido literal seja tomado como o sentido-que-é-diametralmente-oposto-ao-literal ou o 

simplesmente sentido não-figurado (GIBBS Jr., 2002). Se não fosse a ideia de 

literalidade, de sua possibilidade, mesmo ideal, não seria possível falar em metáforas, 

metonímias, sinédoque, ironia ou qualquer outra figura de linguagem, de retórica ou de 

pensamento. 

Portanto, a dissolução da falsa dicotomia literal/metafórico (PALMA, 2004, p. 

38-40) depende de uma concepção que combine critérios semânticos e pragmáticos e 

que procure eliminar diacronicamente a distinção literal/metafórico para considerar os 

enunciados em pé de igualdade com sua referência. Essa seria uma postura retórica 

adequada para a compreensão da relação entre a necessidade de adotar uma atitude 

literalizante e a capacidade de, ao mesmo tempo, saber lidar com uma linguagem 

figurada. 

A dogmática privatista que se apóia fortemente na “vasta e imponente literatura 

civilística” tem, em razão de seu arsenal conceitual extremamente refinado, cuja 

autoridade remonta às instituições do direito romano, um lugar de destaque garantido na 

“direção ontológica do positivismo” (ADEODATO, 1996, p. 196). A tradição que se 

formou na Modernidade com as teorias positivistas ainda deixa marcas na maneira de 

pensar o direito, sobretudo no que se refere à produção do direito (fixação de textos 

dotados de validade, interpretações institucionais, argumentações judiciais, decisões, 

cumprimento de ordens etc). 



 

 

129 

 

Tradicionalmente, pois, os juristas são levados a compreender o sentido literal 

dos textos normativos como algo fundamental a sua interpretação. É o caso de Karl 

Larenz (1997, p. 450) para quem toda interpretação de textos deve iniciar com o sentido 

literal. Larenz certamente não é um autor preocupado em identificar um caráter 

metafórico da linguagem jurídica. E muito provavelmente, procura construir sua tese 

atribuindo à literalidade dos sentidos dos textos normativos uma importância 

fundamental.  

Segundo Larenz, a comunicabilidade e a compreensibilidade são garantidas pelo 

recurso ao sentido literal. Sua tese é de que a literalidade dos enunciados se perfaz pelo 

uso linguístico geral ou pelo uso linguístico especial. A literalidade é determinada então 

pelo uso linguístico das expressões no sentido em que são comumente entendidas. Mas 

para isso seria determinante pressupor que o legislador “se dirige ao cidadão e deseja ser 

entendido por ele”. Se o direito se dirige a todos, deve ser dotado de um mínimo de 

compreensibilidade geral. Por essa razão “a linguagem das leis não pode afastar-se tanto 

do uso linguístico geral como ocorre com a linguagem de algumas ciências” mesmo que 

essa linguagem não seja capaz de alcançar a exatidão de uma linguagem simbolizada.  

Para Larenz, o fato de a linguagem jurídica ser derivada ou, nas suas palavras, 

ser “um caso especial da linguagem geral” é uma característica tanto de sua força 

quanto de sua fraqueza. Isso porque a linguagem geral (natural) é em geral flexível, rica 

em cambiantes e capaz de se adaptar semanticamente. Em razão dessas características, 

não seria possível, segundo o autor, obter um sentido literal inequívoco meramente a 

partir do uso linguístico. Seria preciso recorrer ao contexto discursivo, aos co-textos e 

aos elementos concretos ou circunstanciais de um caso. E para isso, de qualquer forma, 

Larenz não abre mão de uma metáfora teórica para explicar esse processo de “olhar para 

frente e para trás” ou do “círculo hermenêutico”. 

Pode-se entender a linguagem jurídica não como um complexo de metáforas, 

mas como um idioma, isto é, uma linguagem diferenciada por pertencer ao contexto de 

determinada tecnologia, prática social ou área do conhecimento. As palavras então 

teriam um significado especial por pertencerem a um idioma específico, o que não faria 

com que os seus sentidos fossem figurados. Em um idioma, os sentidos especiais são 

também literais, mesmo que circunscritos a um âmbito determinado. Mas, logo 

identificado qual o contexto (técnico, prático ou teórico), o sentido literal poderia 
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imediatamente ser identificado. Várias expressões que formam esse idioma podem 

representar as, assim chamadas, “metáforas mortas”. 

Esta tese pressupõe o contrário. As metáforas que teriam dado origem a um 

suposto idioma – no nosso caso, a linguagem especializada da dogmática jurídica – 

continuam vivas (se é que há pertinência em manter a metáfora da diferença entre 

metáforas vivas e mortas) e exercem todo seu poder figurativo na elaboração e 

interpretação dos discursos jurídicos. Dessa forma, seria possível afirmar que os 

enunciados jurídicos se comportam mais de maneira metafórica do que idiomática. 

As transformações semânticas proporcionadas pela passagem de uma linguagem 

natural para uma linguagem especializada da dogmática jurídica certamente têm 

também como escopo fundamental dotar esta última de um tom solene. O caráter 

metafórico dessa linguagem especializada ressalta a formalidade e a gravidade de seus 

enunciados, fazendo parecer mais importante do que poderia de fato ser. A opinião de 

Aristóteles (1996, p. 301 [1404b]), nesse sentido, parece relevante: 

(...) definimos qualidade do estilo a clareza (o discurso é uma forma 

de sinal e, portanto, se não se esclarece não desempenhará sua própria 

função). (...) Entre nomes e verbos, determinam a clareza aqueles 

usados em sentido próprio, enquanto os outros termos, dos quais se 

falou na Poética, deixam o estilo mais ornamentado do que humilde, 

dado que o desvio do uso prevalente faz com que pareça mais 

solene. 

Ainda segundo Aristóteles (1996, p. 319 [1408a]) 

Um estilo apropriado torna crível uma questão, posto que as almas dos 

ouvintes tiram falsas conclusões, como se o orador estivesse dizendo a 

verdade, dado que esses experimentam as mesmas disposições em tais 

circunstâncias e, por conseguinte, creem que as coisas sejam como diz 

quem fala, mesmo se não são assim, e o ouvinte compartilha sempre 

as emoções do orador, mesmo se este não diz coisa alguma. (...) Os 

ouvintes se impressionam também com expressões que os logógrafos 

utilizam insaciavelmente como “quem não sabe disso?”, “todos 

sabem...”, porque o ouvinte, por um sentimento de vergonha, se vê de 

acordo com o orador para poder condividir aquilo de que todos os 

outros participam. 

Ou seja, o uso do estilo próprio da linguagem especializada da dogmática 

jurídica é uma maneira de persuadir o auditório por meio da conjunção entre lógos e 

páthos. A empatia entre orador e auditório depende do uso apropriado do estilo retórico 

da dogmática. É como se o auditório estivesse pronto para receber aquelas palavras 

porque adequadas em um estilo que é próprio àquele contexto. Quando, por exemplo, o 

orador do discurso jurídico-dogmático constitucional usa expressões como “princípio da 

razoabilidade” ou “dignidade da pessoa humana”, por mais que não se refira 
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objetivamente a nada de claro ou concreto, consegue angariar a simpatia do seu público 

que tampouco é capaz de determinar objetivamente o que essas expressões querem dizer 

literalmente, mas se sentem confortáveis diante delas. 

No entanto, o recurso à linguagem metafórica não é apenas uma questão de 

estilo, nem está relacionado apenas a uma função ornamental da retórica, mas deriva da 

própria maneira pela qual pensamos e construímos retoricamente o direito.  

O conceito é violento em relação ao fenômeno se deste não se origina. Já a 

metáfora é indiferente em relação ao fenômeno. É dessa forma que a linguagem jurídica 

figurada se revela potencialmente eficiente para moldar o mundo de acordo com sua 

própria realidade logóica ou discursiva. 

Um ponto de vista contrário ao desta tese, isto é, que não vê metáforas na noção 

de direito, ou que não vê o próprio direito como metáfora, mas como um conjunto 

sistemático de conceitos, poderia recorrer ao argumento de que não há metáforas na 

linguagem jurídica simplesmente porque o que há são “metáforas mortas” e essas, 

segundo Max Black (1993, p. 25), por exemplo, não seriam de forma alguma metáforas. 

Deixaram de ser metáforas no momento em que se literalizaram, isto é, no momento em 

que se tornaram sentidos convencionais da linguagem. Assim, as expressões fonte do 

direito, processo judicial, ordenamento jurídico, se um dia foram metáforas necessárias 

ao desenvolvimento de novos conceitos jurídicos práticos e teóricos, no momento em 

que o seu uso passa a ser convencional, deixaria de estar presente o elemento inovador e 

sugestivo em termos conotativos necessários à constituição da metáfora. Pessoa jurídica 

deixaria de ser uma metáfora e passaria a ser um conceito dotado de um sentido literal 

próprio da linguagem dogmática do direito. Esses, pois, seriam mais propriamente 

exemplos de casos de catacrese do que de autênticas metáforas. 

 Entretanto, metáforas mortas são metáforas ainda, mesmo que “mortas” (seja lá 

o que essa metáfora da morte queira dizer). Black rejeita a expressão e sugere critérios 

mais refinados de discriminação: no lugar de viva ou morta, seria mais apropriado falar 

em extinta ou ativa. E mesmo assim ele diz não esperar muito desse esquema 

classificatório, nem de um seu substituo ainda mais refinado. No entanto, o próprio 

Black, talvez ironicamente, afirma que concentrará seus estudos apenas nas “metáforas 

que não precisam de respiração artificial, reconhecidas por falante e ouvinte como 

autenticamente ‘vitais’ ou ativas” (BLACK, 1993, p. 25), evidenciando claramente que 

alguma pertinência há na expressão “metáfora viva”, a qual suscita consequentemente 
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em uma relação de oposição a noção de “metáfora morta”. Sem falar que catacrese 

pode-se considerar uma espécie de metáfora, mesmo que de metáfora corriqueira ou 

pouco original. 

Assim, contrariando o que diz Max Black, considero que inúmeros conceitos os 

quais se costuma chamar “metáforas mortas” são exemplos clássicos de palavras que 

ainda têm raízes metafóricas bastante vivas (GIBBS, 2002, p. 10). É essa vitalidade 

metafórica dos conceitos jurídicos que permite a evolução (aqui sem qualquer caráter 

laudatório) ou a mutação de conceitos fundamentais para a noção ocidental que temos 

de direito como família, justiça, bem jurídico, honra etc. Claramente há conceitos 

jurídicos que lutam contra qualquer evolução ou mutação semântica e permanecem 

quase intactos ao longo de séculos, mas esses conceitos perdem eficácia diante de novas 

expectativas políticas, sociais, econômicas ou culturais. É assim com os conceitos de 

enfiteuse, ou de servidão no direito civil, por exemplo. 

Destarte, a formalização da linguagem jurídica é um modo de metaforização da 

própria linguagem do direito. Podemos arriscar dizer que é metafórico falar em uma 

lógica do direito, na medida em que não há verdadeiras relações de implicação (lógica) 

no pensamento jurídico. A lógica é algo “deslocado” no direito – isto é, seu emprego é 

metafórico não só no vocabulário jurídico, mas também nas formas jurídicas de 

compreensão. As relações supostamente lógicas que são evidenciadas são 

provavelmente ilustrações intuitivas (figuras, imagens) de uma relação possível a que se 

quer atribuir o peso epistêmico de uma estrutura logicamente garantida. 

Nem sempre se pode dizer que as formulações do pensamento dogmático são 

guiadas por alguma forma de racionalidade propriamente lógica. A produção jurídica 

esparsa no tempo e espacialmente fragmentária, a despeito do que dizem as concepções 

sistêmicas da teoria, dificilmente pode garantir um grau de coerência necessário para 

que se possa falar em lógica no sentido tradicional da palavra. E, sem coerência, só 

formas bizarras ou inusitadas de lógica serão pertinentes. O que chamamos de direito 

positivo, empiricamente identificável numa comunidade, não é direito por ser lógico ou 

racional (do contrário tudo o que não se justificasse racionalmente ou que perturbasse 

algum postulado lógico seria desde sempre juridicamente inválido, por ser falso). Sem 

falar que as teses racionalistas do direito são metafísicas ou jusnaturalistas, justamente 

porque dificilmente se encontrará uma situação de ordenação ou coerência na totalidade 

de um direito positivo. O racional não é condição de validade para o direito numa visão 
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não-jusnaturalista. Portanto, a produção do direito não é necessariamente lógica, nem 

racional, tampouco coerente (ou pelo menos não precisa ter essas características para 

que seja reconhecido como válida). Aliás, não é o fato de ser ou não ser racional que faz 

do direito algo legítimo ou correto, ou, em uma palavra, justo. 

 

3.2 Epistemologia da metáfora e produção de conhecimento na prática do direito 
 

To speak or see the world as something is already to 

differ from the literal world itself. (…) Instead of 

poetry being a special or marginal aspect of a 

language and experience that would otherwise be 

straightforward, poetry, or the creation of distinct 

images, is the condition for all experience. 

(COLEBROOK, 2006, p. 51) 

 

3.2.1. A proibição e o desestímulo do estudo da retórica entre os juristas como 

paradoxo 

 

 O preconceito moderno contra a retórica se estende necessariamente à 

linguagem metafórica ou figurada como um todo no campo do pensamento científico. É 

como se, para o desenvolvimento da ciência, apenas os ideias retóricos de ordem e 

clareza parecessem ser de alguma utilidade aos discursos científicos e à produção de 

conhecimento que se diz objetivo. A ciência moderna se caracteriza por sua oposição à 

retórica que será discutida mais abaixo no Capítulo 4. 

 Essa é, pois, a posição de John Locke, cujo pensamento pode ser considerado 

um dos marcos da filosofia da ciência moderna. Em An Essay Concerning Human 

Understanding, publicado pela primeira vez em 1690, Locke (1996, p. 214) parte do 

pressuposto não-retórico de que há uma separação nítida entre esperteza ou sagacidade 

(wit) e verdade seca (dry truth) e conhecimento verdadeiro (real knowledge). O 

preconceito que caracteriza a epistemologia moderna se funda nessa distinção entre 

discursos que produzem entretenimento, buscam prazer e deleite e discursos que 

proporcionam informação e aperfeiçoamento. Para Locke, os abusos proporcionados 

pela linguagem artificial da retórica, que deturpam a produção do conhecimento 

objetivo e mascaram a realidade, só são admitidos porque nós buscamos, nos discursos, 

mais entretenimento do que informação. Mas, ainda segundo o filósofo inglês, se 
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desejássemos “falar das coisas como elas são”
37

, a eloquência e “toda a aplicação 

artificial e figurativa das palavras”
38

 não teriam qualquer valor, senão no que se refere a 

ordem e clareza. Os discursos figurados e o uso impróprio da linguagem seriam assim 

apenas meios de se insinuar ideias erradas, mover as paixões e desencaminhar os 

julgamentos, ou seja, segundo o próprio Locke, uma maneira perfeita de se trapacear. 

 Essa é uma crítica não só típica como também necessária ao momento histórico 

em que foi produzida. Sabe-se que a eloquência pode ser empregada tanto para a 

produção de discursos com pretensões à verdade como para o engodo. Não é 

tipicamente característico dos discursos retóricos a finalidade de mentir, enganar ou se 

desviar da realidade. No século XVII, entretanto, era preciso deixar claro qual o papel 

da linguagem na ciência, isto é, na produção de conhecimento verdadeiro para distingui-

la essencialmente de qualquer forma de charlatanismo ou faladeira infundada. A 

retórica, como se sabe, terminou por ser vulgarmente identificada ao discurso dos 

charlatães e mentirosos, e assim o discurso científico, se intrinsecamente ligado à ideia 

de produção de conhecimento verdadeiro, não deveria ser contaminado por qualquer 

forma de expediente retórico. A retórica é, pois, para Locke (1996, p. 215) um 

“poderoso instrumento de erro e fraude”
39

 que se sustenta porque os indivíduos “amam 

enganar e serem enganados”
40

. 

 Esse posicionamento epistemológico típico do início da Modernidade filosófica 

hoje dificilmente se sustenta filosoficamente, desde que se compreenda, como será 

analisado mais abaixo, que também o discurso científico é uma forma de retórica. 

 Há quem tenha sustentado não ser propriamente a arte retórica responsável pelo 

engano, pelo erro ou pela fraude, mas a própria linguagem. O “bom senso iluminista”
41

 

(ECO, 1998, p. 26), sintetizado pelo romancista italiano Alessandro Manzoni ainda no 

século XIX, que defende a diferença entre a semiose natural exercida pelos humildes de 

forma praticamente instintiva e a semiose artificial da linguagem verbal incapaz de dar 

conta da realidade ou responsável por mascará-la objetivando geralmente o poder, é que 

parece ter fundamentado a origem do preconceito contra a arte do discurso. Isto é, 

                                                 
37

 “(...) speak of things as they are.” 

38
 “(...) all the artificial and figurative application of words.”  

39
 “(...) powerful instrument of error and deceit”. 

40
 “(...) love to deceive, and be deceived.” 

41
 “(...) buon senso illuministico.” 
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contra a semiose que depende de uma ars ou téchne. Mas não propriamente em razão da 

técnica e sim por conta da própria natureza da linguagem verbal, apta a contaminar até 

mesmo a semiose natural da própria experiência. A linguagem verbal quando rediz e 

interpreta a realidade empírica terminaria assim por contaminar a semiose natural, 

fazendo com que esta induzisse a erro e equívoco (ECO, 1998, p. 27). As palavras 

mesmas, pois, seriam enganosas. 

Evidentemente essa distinção tem por fundamento uma epistemologia simplória, 

dificilmente defensável atualmente, que sustenta a tese de uma realidade válida em si 

mesma independente de qualquer forma de linguagem verbal e de seus corolários. Na 

verdade, pode-se dizer que Manzoni parte do pressuposto de que os artifícios 

linguísticos são responsáveis por mascarar a realidade (ECO, 1998, p. 28) e de que os 

relatórios verbais são enganadores por natureza (ECO, 1998, p. 29). No romance Os 

noivos (I promessi sposi), Manzoni dá a entender que a linguagem é “portadora de 

vento, se não de mentira” (ECO, 1998, p. 30). Se a linguagem verbal é ela mesma 

responsável pelos enganos e pela mentira, o que dizer então da arte de manipulá-la? 

Jonathan Swift é profundamente irônico em relação a esse ponto de vista 

tipicamente moderno que separa o âmbito da retórica e da linguagem voltada ao deleite 

do âmbito da informação acerca de fatos e da realidade, isto é, que coloca de um lado os 

discursos e as narrativas alegóricas e de outro os relatos de dados empíricos e históricos. 

No final de As viagens de Gulliver, por exemplo, publicado originalmente em 1726, 

depois de narrar em primeira pessoa as estórias mais fantásticas e extravagantes e, até 

mesmo, bizarras, a personagem que dá voz ao autor diz, referindo-se ao leitor 

Eu ofereci uma história fidedigna de minhas viagens por dezesseis 

anos e mais de sete meses; na qual eu não fui tão meticuloso com o 

ornamento quanto fui com a verdade. Eu poderia, talvez como 

outros, tê-lo maravilhado com contos estranhos e improváveis; mas, 

ao contrário, escolhi relatar simples matéria de fato da maneira e 

do estilo mais simples; porque meu principal objetivo era informar e 

não entretê-lo
42

 (SWIFT, 1994, p. 322). 

A despeito do pensamento iluminista exemplificado na tradição filosófica e 

literária em Locke e Manzoni respectivamente, entendo que, com técnica, 

retoricamente, mas também por talento ou simples instinto, aqueles que são capazes de 

                                                 
42

 “I have given a faithful history of my travels for sixteen years and above seven months; wherein I have 

not been so studious of ornament as truth. I could perhaps like others have astonished thee with strange 

improbable tales; but I rather chose to relate plain matter of fact in the simplest manner and style; 

because my principal design was to inform, and not to amuse thee”. 
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dominar as metáforas da linguagem jurídica é que são os verdadeiros responsáveis pela 

produção do que se chama conhecimento jurídico. Não raro os juristas perdem-se em 

suas teias de conceitos, cada vez mais distantes do que se pode chamar de “mundo 

empírico”, e mesmo do senso comum da semiose natural aludida por Manzoni. Basta 

pensar em como é a “linguagem do direito”, ou melhor, basta pensar no “direito 

enquanto linguagem”, isto é, no direito como linguagem especializada que só pode ser 

compreendida por quem nela já é iniciado. 

O trabalho semiótico do jurista, pois, pode ser equiparado ao auxílio que presta 

um escrivão na comunicação entre dois iletrados que se correspondem
43

. Tanto o 

emissor da mensagem como o receptor recorrem a quem seja capaz de decodificá-la, 

isto é, a quem seja capaz de ler e escrever. Imagine-se que somente emissor e receptor 

têm conhecimento dos fatos tratados pela mensagem. Escritor e leitor são ambos 

escrivães que participam do processo de codificação e decodificação da mensagem oral 

em mensagem escrita, mas não estão a par do fato narrado. Isso, contudo, não quer dizer 

que eles não interfiram no sentido da mensagem. A autoridade de quem domina a 

escrita e a leitura é capaz de determinar como os fatos narrados – traduzidos em 

palavras faladas e depois em palavras escritas – serão escritos e serão lidos e, portanto, 

como serão entendidos. Essa situação pode ser encarada como um jogo de adaptação de 

uma história às regras racionais da sintaxe.  

No direito, a linguagem jurídica especializada também carece de interpretação e 

de tradução. E tudo isso depende da autoridade do intérprete que não sabe dos fatos, 

porque os fatos não chegam a ele. O jurista é o intérprete autorizado a dizer o que o 

texto jurídico significa e a determinar a chave de leitura pela qual os fatos devem ser 

decifrados. Mas perceba-se que a linguagem jurídica processual já não é mais a 

linguagem natural dos fatos, é-lhe apenas uma tradução feita pelo jurista prático, isto é, 

pelo técnico que domina aquela forma de linguagem especializada. 

Assim, a retórica analítica vê o direito como ars ou téchne, isto é, como arte ou 

técnica de manipulação da linguagem (SCHLIEFFEN, 2006, p. 46; 2003, p. 722). Daí a 

idéia de dogmática jurídica como tecnologia e não como ciência.  

                                                 
43

 A analogia é inspirada na análise feita por Umberto Eco de uma passagem do romance de Manzoni, I 

promessi sposi, em que dois iletrados procuram se corresponder por meio de carta. A ironia típica do 

romantismo do século XIX é um recurso fundamental que se apresenta em vários momentos da obra de 

Manzoni. 
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De forma extremamente ampla, pode-se pensar como principal objetivo da 

ciência a construção de postulados sobre o mundo que sejam suficientemente livres de 

ambiguidade e que permita a dois cientistas diferentes chegar ao mesmo resultado 

usando métodos similares. O direito, muito precariamente, é capaz de produzir algo 

semelhante. Em primeiro lugar não há acordo sobre o método jurídico a ser empregado, 

mesmo em casos semelhantes; em segundo lugar, a aparente objetividade que decorre 

da idéia de legalidade, subsunção e imparcialidade é apenas uma forma de camuflar a 

subjetividade das escolhas; em terceiro lugar, a pretensão de neutralidade axiológica é 

um contra-senso, já que a prática do direito é exatamente escolha de valores e imposição 

de ideologias. 

No que diz respeito à produção de conhecimento jurídico na prática, portanto, 

deixando de lado a ciência como um todo, a linguagem metafórica, como já discutido 

até aqui, parece ser não só de fundamental importância, como também indispensável da 

própria retórica do direito, não só de sua retórica material, mas também de suas retóricas 

prática e teórica. 

Mesmo John Locke em sua crítica epistemológica à retórica termina por 

desenvolver um discurso que é evidente e fundamentalmente retórico, não só pelas suas 

óbvias pretensões de persuadir sua comunidade de leitores como também pelos recursos 

estilísticos e pelas metáforas que ele próprio critica. O que é a “verdade seca” a que se 

refere senão uma nítida metáfora? Como diferenciar ontologicamente com precisão uma 

linguagem “artificial” de outra “natural”?  Não seria a noção de naturalidade já uma 

imposição de um modo particular de ver (imaginar, figurar) as coisas ou uma ideologia 

semântica determinada? 

É evidente em Locke, sobretudo, a auto-disciplina de uma retórica iluminista na 

produção de seu discurso epistemológico (DE MAN, 1978, p. 12). No contexto do 

século XVII, pois, a filosofia, a ciência e qualquer discurso com pretensões de produção 

de conhecimento epistemologicamente fundamentado deveriam ser livres de qualquer 

forma de retórica. É como se apenas duas estratégias fossem admitidas: ou o discurso 

científico abdica de qualquer rigor de sua linguagem e admite o seu caráter 

inescapavelmente figurativo, portanto, impreciso e indeterminado; ou se liberta de toda 

e qualquer forma de figuração e desenvolve uma linguagem puramente literal e 

conceitual incapaz de “deturpar as ideias”. 
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A proibição ou o desestímulo do estudo da retórica entre os juristas, portanto, foi 

um modo eficaz de contribuir para a exitosa persuasão provocada pela crença no lógos 

(discurso). Não conhecer a retórica impede que os seus endereçados se imunizem contra 

ela. Todo discurso – do mais verdadeiro ao mais mentiroso – é uma forma de retórica. 

Verdade e mentira (e também a falsidade) são noções construídas discursivamente, isto 

é, retoricamente, seja por instinto, seja por técnica. A repetição e a retroalimentação dos 

discursos da dogmática jurídica é fruto dessa crença no próprio discurso e na linguagem 

que é empregada. O seu desconhecimento, portanto, leva à impossibilidade de 

reconhecimento retórico. A formação do jurista, quando deixa de ser uma formação em 

retórica, cria uma situação paradoxal em que a retórica que o discurso jurídico produz é 

apresentada como não tendo caráter retórico ou discursivo. Como se a preparação do 

discurso (a escolha do estilo, das palavras, da disposição dos argumentos, dos pontos de 

partida para a argumentação, dos conectores lógicos, das conclusões, dos pressupostos, 

das estratégias, da oportunidade, dos meios de prova etc.) fossem simplesmente 

irrelevantes. 

 

3.2.2. A independência da verdade metafórica em relação aos enunciados literais 

 

Do ponto de vista retórico, portanto, a verdade na prática do direito deve ser 

considerada verdade metafórica. Enunciados metafóricos podem ser considerados 

verdadeiros mesmo diante de falsas inferências. A independência da verdade metafórica 

em relação a enunciados literais é o que garante a produção retórica de conhecimento no 

direito. Essa independência da verdade metafórica está relacionada à autonomia que os 

significados metafóricos têm em relação às tentativas de sua paráfrase literal. 

Contra as teorias da comparação, que remontam a Aristóteles e defendem que 

enunciados metafóricos envolvem sempre uma comparação ou similaridade entre dois 

ou mais objetos, John Searle afirma que uma asserção metafórica não é necessariamente 

uma asserção de similaridade, nem o enunciado da comparação é parte do significado 

metafórico. Nem sempre se pode dizer que compreende-se uma metáfora porque se faz 

uma comparação entre o predicado da metáfora e o predicado de uma supostamente 

possível paráfrase literal. Isto é, não é a relação de similaridade entre o os elementos do 

enunciado metafórico e os elementos de um enunciado literal que propiciam a produção 
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de sentido. Segundo Searle (1993, p. 92), “asserções metafóricas podem se manter 

verdadeiras mesmo que se descubra que o enunciado de similaridade sobre o qual se 

baseia a inferência do significado literal é falsa
44

”. 

O exemplo de enunciado metafórico dado por Searle é “Richard é um gorila”, 

cuja paráfrase literal poderia ser elaborada como “Richard é feroz, sórdido, propenso a 

violência, e assim por diante”. Suponha-se que a inferência que o ouvinte faz em relação 

à paráfrase é baseada na crença de que gorilas são ferozes, sórdidos, propensos a 

violência etc. O significado metafórico estaria justificado na comparação entre as 

características de Richard e as características de um gorila. A comparação, assim, 

supostamente, seria parte do padrão de inferência que possibilitaria ao ouvinte concluir 

que quando se disse que “Richard é um gorila”, o que se quis significar foi que “Richard 

é feroz, sórdido etc.”. Suponha-se, entretanto, que se descubra que gorilas de forma 

alguma são animais ferozes ou violentos, mas, na verdade, tímidos, sensíveis e 

sentimentais. Isso faria com que a comparação entre Richard e um gorila fosse 

patentemente falsa. 

O que se disse sobre Richard continua verdadeiro, a despeito da precariedade da 

comparação e da ausência de similaridade entre ele e um autêntico gorila. Portanto, a 

asserção metafórica pode permanecer verdadeira mesmo diante do que se descobriu em 

seguida em relação às características autênticas de um gorila. As expressões que 

empregamos para expressar metaforicamente algum conteúdo semântico dependem das 

crenças que temos em relação ao que as coisas são. O enunciado “Richard é um gorila” 

se refere apenas a Richard e não a gorilas. A palavra “gorila” serve a transmitir ou 

produzir determinado conteúdo semântico diferente de seu próprio sentido. 

São as crenças que os interlocutores compartilham em um diálogo, e não uma 

verdade ou realidade fora da metáfora e do discurso, que determinam o conteúdo 

semântico a ser transmitido por uma metáfora (FINGER, 1996, p. 44). No direito, 

expressões como liberdade, culpa, causalidade, dolo, igualdade, fonte, boa-fé etc. são 

empregadas metaforicamente e sua verdade metafórica depende dessa autonomia em 

relação a suas paráfrases literais. A epistemologia do conhecimento jurídico, isto é, do 

conhecimento elaborado na produção prática do direito, deve levar em consideração 

essa característica retórica do próprio direito e de sua linguagem figurada. Culpa 

                                                 
44

 “(...) metaphorical assertion can remain true even though it turns out that the statement of similarity on 

which the inference to the metaphorical meaning is based is false”. 
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pressupõe a noção de liberdade que por sua vez remete à ideia de autonomia e de livre-

arbítrio. Apesar de toda a segurança depositava pela dogmática no conceito de culpa e 

de todas as consequências que decorrem de seu emprego na compreensão jurídica, 

dificilmente teremos alguma segurança em afirmar que somos realmente livres e que 

algum deus nos dotou de livre-arbítrio. 

Independentemente de ser verdadeiro ou não o fato de sermos dotados de livre-

arbítrio e de que conduzimos livremente as nossas ações, para os discursos jurídico-

dogmáticos, a metáfora da culpabilidade é verdadeira. 

As metáforas determinam o rumo que uma argumentação ou uma pesquisa 

científica pode tomar. É um jogo dialético no qual metáforas são ao mesmo tempo causa 

e efeito de um único processo de desenvolvimento ideológico, tecnológico e científico. 

Se, na linguagem comum, pode-se afirmar que “conceituar é aprisionar uma 

realidade que, a rigor, não pode ser aprisionada” (ADEODATO, 1996, p. 194), 

podemos afirmar que a realidade do conceito de direito se deixa apreender em suas 

próprias metáforas. É nesse sentido que os filósofos do direito se sentem tentados a 

estabelecer uma epistemológica da metáfora como caminho que propicia o 

conhecimento no âmbito jurídico, isto é, de produção do direito. Se há possibilidades de 

se determinar uma semântica própria da metáfora, isto significa dizer que é possível 

determinar um sentido propriamente metafórico, independente até de qualquer forma de 

literalidade. Uma semântica autônoma da metáfora faz com que a determinação de seu 

sentido independa da determinação prévia de um sentido literal. 

Não há muita coerência em afirmar que toda interpretação inequívoca dependa 

sempre do emprego de uma linguagem literal, nem que toda linguagem figurada 

produza sempre uma situação de indeterminação hermenêutica ou de ambiguidade. Nem 

Aristóteles sustenta esse tipo de tese, mesmo considerando, como vimos, que seja a 

clareza a virtude do discurso retórico (ARISTÓTELES, 1996, p. 301 [1405a]) e a 

qualidade do estilo, já que “o discurso é uma forma de sinal e, portanto, se não esclarece 

não desempenhará a própria função” (ARISTÓTELES, 1996, p. 199 [1404b]).  

Todavia, com relação à metáfora afirma ainda Aristóteles (1996, 303 [1405a]) 

que “a metáfora, em particular, possui clareza, agradabilidade e algo de exótico, e não 

se pode apreender o seu uso a partir de outro qualquer”. Ou seja, ao mesmo tempo em 
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que é exótica e, portanto, causa espanto, a metáfora é clara e se faz compreender sem 

maiores dificuldades hermenêuticas. 

Giovanni Casertano sustenta que mesmo em Platão a verdade é sempre verdade 

discursiva: “O discurso permanece o único palco onde se representa a vida da verdade.” 

Os aspectos discursivo e dialético da verdade se destacam inclusive quando Platão se 

refere à “verdade dos fatos” ou à “verdade das coisas” ou à “verdade em si mesma”, 

pois fica claro o seu objetivo retórico de persuadir seu leitor, ao recorrer a essas 

expressões, ao refutar as verdades aparentes típicas das “palavras dos feirantes, dos 

magos ou simplesmente dos patifes” (CASERTANO, 2010, p. 13). 

Ainda segundo Casertano, “não é estranho que não se encontre uma definição de 

verdade em Platão, porque a verdade, como se diz mais do que uma vez nos diálogos, é 

questão de deuses, não de homens”, mas “dizer que a verdade é somente dos deuses e 

não dos homens não significa renunciar à verdade” (CASERTANO, 2010, p. 14). 

Casertano (2010, p. 18) sustenta que “na obra platônica nunca há uma verdadeira e 

efetiva definição de ‘verdade’, mas apenas de ‘discurso verdadeiro’”.  

Quando Platão propõe a verdade como “verdade discursiva”, leva em 

consideração a difícil relação entre verdade e persuasão. Os discursos verdadeiros 

devem ser também persuasivos, pois ao mesmo tempo em que se deve informar, deve-se 

também persuadir. É o que se pode depreender da defesa de Sócrates diante do tribunal 

popular. Sócrates, segundo Platão teria dito “Mas, pondo de parte, senhores, a questão 

da honra, não me parece decoroso implorar ao juiz e alcançar a absolvição por meio de 

súplicas, em vez de procurar instruí-lo e convencê-lo (διδάσκειν καὶ πείθειν)” 

(PLATÃO, 2001, 138 [35c]). Assim, de acordo com Casertano, “acerca da verdade não 

basta um consenso puramente nominal, mas é necessário ser persuadido de verdade” 

(CASERTANO, 2010, p. 21). 

A persuasão depende, dentre outros elementos, do recurso à linguagem figurada 

e da força do lógos, inclusive no discurso teórico, filosófico ou científico. Essa é a 

opinião fundamentada de Mary Hesse e Michael Arbib (2008, p. 15): 

Nós sustentamos que não existe qualquer dicotomia estrita entre a 

linguagem literal ou científica de um lado e a linguagem metafórica do 

outro. Não usamos “metáfora” como um termo pejorativo. Ao 

contrário, sempre que usamos a linguagem, há uma riqueza de 

associações que vai além de qualquer noção do que poderíamos 

chamar sentido “literal”. (...) gostaríamos de ver o sentido literal mais 

como limite de um continuum da metáfora do que na qualidade de 
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uma forma de significado distinguida nitidamente a partir da qual a 

metáfora deveria ser definida como um desvio. Em particular, 

sugerimos que boa parte da nossa compreensão da linguagem repousa 

na nossa condição de pertencer a um sistema simbólico holístico 

codificado nos esquemas em nossas cabeças, muitos dos quais 

assimilados inconscientemente. Nosso uso da linguagem repousa não 

em definições precisas, mas no (não necessariamente consciente) uso 

de esquemas que resultaram de ricas e complexas interações com uma 

realidade física e social de modo algum livres de ambiguidades.
45 

(ARBIB; HESSE, 2008, p. 15) 

 Apesar de a noção de clareza parecer fundamental para a epistemologia 

moderna, como na filosofia de base cartesiana que se baseia concepção metafórica de 

ideias claras e distintas, fazendo da clareza uma virtude em si mesma, isso não significa 

dizer que a linguagem epistêmica só seja constituída por um arsenal conceitual 

absolutamente definido. Os conceitos com os quais, em muitos casos, procuramos 

capturar a realidade são inerentemente deficientes em suas definições. O modelo de 

decisão que tomamos da matemática e da lógica formal é baseado na noção de 

inferência a partir de fatos inequívocos ou axiomas, aplicando regras previamente 

fixadas. Entretanto é preciso considerar que os matemáticos trabalham com conceitos 

abstraídos da realidade empírica sem qualquer pressão do tempo, enquanto os juristas 

precisam trabalhar com decisões limitadas no tempo e com informações não apenas 

incompletas como também inconsistentes. 

Esse seria o panorama geral da epistemologia na produção do direito. As 

decisões pouco têm a ver com a coerência lógica entre os axiomas, ou no caso do direito 

moderno, os dogmas. 

Contudo, dificilmente, no âmbito da prática do direito, as decisões partem de 

“fatos inequívocos”. Especialmente porque no âmbito da retórica (se a arte do direito é 

parte da retórica, logo é uma arte retórica) não há espaço para fatos incontrovertidos. 

Ao invés de conceitos claros e bem definidos os juristas são obrigados a lidar 

com metáforas, por vezes, instáveis. Seria até curioso falar em conceitos jurídicos 
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 “We argue that no strict dichotomy exists between literal or scientific language on the one hand and 

metaphorical language on the other. We do not use ‘metaphor’ as a pejorative term. Rather, whenever we 

use language, there is a richness of association that goes beyond any restricted notion of what we might 

call ‘literal’ meaning. (…) we wish to see the literal sense as the limit of a continuum of metaphor rather 

than as a sharply distinct form of meaning from which metaphor is to be defined as a deviation. In 

particular, we suggest that much of our understanding of language rests on our being within a holistic 

symbol system, encoded in the schemas in our heads, many of which have been assimilated 

unconsciously. Our use of language rests not on precise definitions but on the (not necessarily conscious) 

use of schemas that have resulted from rich, complex, and by no means unambiguous interaction with a 

physical and social reality”. 
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“determinados”. Talvez a noção de conceitos determinados no direito só tenha 

pertinência para suscitar uma discussão metodológica em torno dos conceitos 

indeterminados, isto é, desenvolver métodos que possibilitem ao jurista manipular esses 

conceitos e aprender a lidar com as situações de indeterminação. A própria noção de 

clareza tem sua origem numa metáfora visual que pode ser impertinente em relação a 

outros sentidos, como o olfato e o tato, por exemplo. 

E não são apenas as teorias retóricas do direito que alertam para este problema: o 

da provável inexistência de conceitos determinados no direito. Mesmo as teorias 

positivistas compreendem bem esse problema. Das palavras de Karl Engisch (1996, p. 

208), como bom exemplo de um teórico positivista, é possível chegar a essa conclusão. 

Os conceitos absolutamente determinados são muito raros no direito. 

Em todo o caso devemos considerar como tais os conceitos numéricos 

(especialmente em combinação com os conceitos de medida e os 

valores monetários: 50 km, prazo de 24 horas, 100 marcos). Os 

conceitos jurídicos são predominantemente indeterminados, pelo 

menos em parte. É o que pode afirmar-se, por exemplo, a respeito 

daqueles conceitos naturalísticos que são recebidos pelo direito, como 

os de “escuridão”, “sossego nocturno”, “ruído”, “perigo”, “coisa”. E 

com mais razão se pode dizer o mesmo dos conceitos propriamente 

jurídicos, como os de “assassinato” (“homicídio qualificado”), 

“crime”, “acto administrativo”, “negócio jurídico” etc. Com Philipp 

Heck, podemos distinguir nos conceitos jurídicos indeterminados um 

núcleo conceitual e um halo conceitual. Sempre que temos uma noção 

clara do conteúdo e da extensão dum conceito, estamos no domínio 

do núcleo conceitual. Onde as dúvidas começam, começa o halo do 

conceito. 

Podemos ver no texto de Engisch acima que a metáfora da clareza permanece 

útil para a definição de determinação e indeterminação. Mas as noções de clareza, de 

núcleo e de halo conceitual são pertinentes para definir o que seja a determinação de um 

conceito, ou são simplesmente expedientes meramente didático-pedagógicos de 

apresentação do problema para alunos iniciantes no estudo do direito, isto é, uma forma 

alegórica de apresentar a questão para os não iniciados ou um público ainda não 

familiarizado com as situações correntes de indeterminação do direito? 

O próprio Engisch (1996, p. 205) reconhece que “no domínio do direito e do seu 

conhecimento, há uma série de fenômenos que fazem do próprio princípio da 

investigação da verdade um problema, que fazem com que os limites de um 

conhecimento puramente científico apareçam aos nossos olhos como uma ‘linha de 

penumbra’”. 
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Como discutido até o momento, metáforas, longe de representarem afirmações 

absurdas sobre o mundo, são produtoras de sentido e consideravelmente funcionais nos 

processos de comunicação entre os seres humanos. Nada obstante, o sentido metafórico 

ou figurado é normalmente equiparado a uma forma especial de sentido oculto ou 

velado e até mesmo misterioso. Se as metáforas então produzem um sentido, mas esse 

sentido sempre será, de alguma forma, velado, quer dizer que elas, ao mesmo tempo em 

que são úteis à comunicação humana, representam um empecilho à troca efetiva de 

mensagens (assumindo que a tese de a comunicação se dá por troca de mensagens entre 

interlocutores). 

O terreno da linguagem metafórica, pois, é fecundo para a proliferação de 

superinterpretações. E a despeito do que pensam os juristas iluministas e os pensadores 

analíticos do direito, as superinterpretações são valiosas para o desenvolvimento do 

direito. O problema reside em distinguir as superinterpretações que representam 

possibilidade de mudança ou adequação do direito a outras realidades não jurídicas, e 

aquelas que são consideradas um equívoco ou exagero do intérprete. Mas é justamente o 

poder de romper com uma semântica ordinária que permite a criação do direito e a 

especialização de sua linguagem dogmática. 

Entre os juristas não é incomum perceber interpretações mais ousadas ou que 

extrapolam o sentido convencional ou os limites de uma semântica ordinária. Apesar da 

origem na linguagem comum ou natural, a evolução da linguagem especializada da 

dogmática jurídica depende justamente dessa liberdade interpretativa e da possibilidade 

de variação semântica que as metáforas permitem. O mais importante, porém, é saber se 

se trata de uma metáfora mesmo, ou de uma simples frase perfeitamente descritiva de 

um estado de coisas.  

Contudo, em vários momentos, as metáforas também são expedientes 

descritivos, isto é, são utilizadas com a intenção de descrever ou explicar algo do mundo 

(PALMA, 2004, p. 9). Isso quer dizer que mesmo a ciência utiliza as metáforas não 

apenas como mero adorno ou acessório, mas como maneira eficaz de transformar o 

observado em descrito. As metáforas epistêmicas seriam responsáveis por essa tarefa 

de, por meio de um processo figurativo, representar e traduzir uma realidade 

supostamente objetiva em um lógos tipicamente intersubjetivo como é o discurso 

científico. 
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As metáforas epistêmicas do direito não podem ser tratadas como um simples 

“tû-tû”, por mais que também seja de difícil explicação o seu significado. Por outro 

lado, se o “tû-tû” pode ser considerado uma “força ou estigma perigoso” (ROSS, 2004, 

p. 14), as metáforas do direito também apresentam alguma forma de força retórica. De 

acordo com Alf Ross, o discurso jurídico, em muitos de seus aspectos, assemelha-se aos 

discursos gerados em torno da noção de “tû-tû”. Assim como “tû-tû” pode não ser nada, 

ou ser entendido como uma palavra desprovida ou carente de significado, e o discurso 

que o emprega destituído de sentido, seria também o discurso jurídico destituído de 

sentido quando emprega palavras como “propriedade”, “direito subjetivo”, “crédito” ou 

“dever” (ROSS, 2004, p. 28, 31, 44). Do ponto de vista pragmático, contudo, ambas as 

formas de discurso seriam capazes de cumprir a sua função, mesmo diante da carência 

de significado das expressões empregadas em sua constituição. Segundo Ross, 

enunciados que incluem a palavra “tû-tû” são capazes de preencher as funções 

prescritiva e descritiva da linguagem, isto é, expressar ordens ou regras e fazer 

afirmações sobre fatos. 

Obviamente que Ross parte em princípio de uma teoria semântica 

(evidentemente não retórica) para depois permitir a elaboração de uma pragmática do 

discurso (apenas precariamente retórica). A ideia de referência semântica como sendo o 

estado de coisas ao qual uma frase se refere (ROSS, 2004, p. 16) e a pressuposição de 

que há uma diferença entre algo existente na realidade e algo meramente imaginado são 

pressuposições fundamentais para a elaboração de sua crítica. Mesmo assim, ele admite 

que a referência semântica dependerá dos usos linguísticos, ou seja, de uma pragmática 

(o que reforça a tese da retórica). 

Ainda que a palavra “tû-tû” em si mesma careça de qualquer 

significação, os enunciados nos quais aparece não são formulados 

casualmente. Como outros enunciados de afirmação, são promovidos, 

em conformidade com os costumes linguísticos predominantes, por 

estados de coisas perfeitamente definidos. Isso explica por que 

enunciados que incluem a palavra “tû-tû” possuem referência 

semântica, ainda que a palavra careça de sentido. (ROSS, 2004, p. 19). 

Isso equivaleria a dizer que independentemente do significado que a expressão 

“tû-tû” venha a ter para aquela comunidade em que é empregado, o importante é levar 

em consideração que “estar tû-tû” pode corresponder à descrição de um estado de 

coisas: ter ingerido alimento do chefe, matado um animal totêmico, ou encontrado a 

sogra; ou a uma prescrição de outro estado de coisas: a necessidade de ser submetido a 

um ritual de purificação (ROSS, 2004, p. 20). Pode-se, portanto, atribuir uma referência 
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semântica ao enunciado “Fulano está tû-tû”, indicando certo estado de coisas, sem que a 

própria expressão seja definida. Para Ross (2004, p. 26), “independentemente do fato de 

a palavra carecer em si de referência semântica e, independentemente das ideias de 

forças místicas conectadas à palavra, os enunciados nos quais ela aparece podem atuar, 

contudo, efetivamente como expressões prescritivas e descritivas”. 

Uma maneira de simplificar o discurso e purificá-lo de qualquer misticismo seria 

substituir os enunciados “aquele que mata um animal totêmico torna-se tû-tû” e “quem 

está tû-tû deverá submeter-se a uma cerimônia de purificação” pela enunciação direta 

“aquele que mata um animal totêmico deve submeter-se a uma cerimônia de 

purificação”. Mas Ross (2004, p. 27) entende que, mesmo que a noção de “tû-tû” não 

passe de mera ilusão, do ponto de vista pragmático, esse não seria o caso. 

Para Ross (2004, p. 31), a palavra “crédito”, por exemplo, é equiparável a “tû-

tû”, pois ambas não são “coisas reais”: “é simplesmente uma palavra, uma palavra vazia 

e desprovida de qualquer referência semântica. Do mesmo modo, nossa afirmação de 

que quem toma o empréstimo torna-se obrigado corresponde à afirmação da alegórica 

tribo de que a pessoa que mata um anima totêmico se torna tû-tû”. 

É por essa razão que ele afirma que “nossa terminologia e nossas ideias 

apresentam uma considerável semelhança estrutural com o pensamento mágico 

primitivo, com respeito à invocação de potências sobrenaturais, as quais, por sua vez, 

são convertidas em efeitos fáticos” (ROSS, 2004, p. 32). Esse caráter mágico pode estar 

relacionado ao poder que a linguagem exerce no pensamento e comparável ao poder 

retórico das metáforas. 

Talvez esse aspecto não tenha merecido a devida atenção por porte de Ross e do 

positivismo realista em geral. O caráter mágico ou místico da própria linguagem é 

também uma realidade, talvez não no sentido dado pela escola realista, mas no sentido 

retórico da realidade construída discursivamente pela persuasão. Sobretudo no caso da 

realidade do direito. Se de fato é possível dizer, assumindo uma perspectiva puramente 

semântica, que “propriedade nada representa, em absoluto, e não existe relação causal 

ou lógica entre o suposto fenômeno da propriedade e as mencionadas consequências 

jurídicas” (ROSS, 2004, p. 44), por outro lado, a própria metáfora da propriedade não 

admite paráfrase. Assim como “tû-tû” não pode ser substituído por outra expressão, 

“propriedade”, “direito subjetivo” ou “crédito” são construções metafóricas 
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fundamentais para a retórica material do direito e independem de uma realidade 

autônoma que lhe seja exterior. 

Contrariamente ao que diz Ross (2004, p. 47), “propriedade” não é uma 

expressão que pode ser substituída por “queijo velho” ou “tû-tû”, pois, enquanto 

metáfora que compõe o vocabulário do direito, representa não só uma expressão verbal, 

mas um modo próprio de pensar do jurista. De forma que a palavra, com seu sentido 

figurado, cria a sua própria realidade sem que seja entendida como mera ilusão. Se 

“propriedade” ou “direito subjetivo” não são fatos, podem ser considerados 

fundamentais na construção de fatos a partir de uma semântica própria de um sentido 

metafórico. O que entendemos por fato é já uma construção retórica que depende da 

convicção de que um estado de coisas é de tal forma. 

É importante notar, claro, que as críticas de Ross à linguagem empregada pelos 

juristas em suas performances discursivas na construção da realidade conceitual do 

direito são impregnadas de moderno preconceito ocidental que o faz considerar, desde 

um ponto de vista típico de seu contexto, a ciência e a linguagem científica como a 

única forma de discurso válido para representar e afirmar a realidade. A atitude 

cientificista do positivismo realista de Ross impede-o de tratar com seriedade problemas 

que não se adéquam a sua metodologia ou que não se fundamentam 

epistemologicamente de acordo com os critérios considerados válidos pela dita 

“comunidade científica”. 

Para Ross, pois, se para uma palavra não há referência semântica a um estado de 

coisas da “realidade” empírica, então o conceito é simplesmente insignificante, mesmo 

que não seja inútil ou supérfluo. Evidentemente, as teorias que assumem uma atitude 

cientificista constroem uma retórica impregnada do preconceito de que aquilo que não é 

científico é necessariamente destituído de valor cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4 – O papel das metáforas na construção de modelos científicos na teoria 

do direito 

  

4.1 A “ciência do direito” como escrita  

 

Il bello dell’albero di Belboth è che 

sopporta metafisiche alternative. Immagine 

di un cosmo spirituale con la trazione 

anteriore, dove il Motore davanti comunica 

immediatamente i suoi voleri alle Ruote 

Sublimi, mentre nella versione 

materialistica è immagine di un cosmo 

degradato, dove il Movimento viene 

impresso da un Motore Ultimo alle due 

Ruote Infime: dal fondo dell’emanazione 

cosmica si sprigionano le forze basse della 

materia. (ECO, 2007, p. 399) 

 

 No momento em que o pensamento jurídico reflexivo (a retórica analítica, isto é, 

teórica e filosófica do direito) passou a adotar um tom cientificista em seus discursos, os 

juristas se esforçaram para construir uma linguagem técnica capaz de produzir e 

reproduzir uma teoria – em tese – verdadeiramente científica do direito. Como 

consequência necessária o que se deveria observar então seria a supressão do que havia 

de poético e de expressivo nos textos jurídicos teóricos (não me refiro mais à prática de 

produção do direito, mas à teoria que o observa) em prol de uma linguagem estritamente 

racional, conceitual, objetiva e despersonalizada. Isso é o que se esperaria como 

consequência natural da adoção de um paradigma científico na escrita de textos que 

procuram analisar o fenômeno jurídico e determinar as suas características 

objetivamente.  

O que se pretende debater nesse capítulo, no entanto, é que se pode verificar 

exatamente o oposto: a linguagem pseudo-científica da teoria jurídica não fez outra 

coisa senão incrementar o seu arsenal metafórico, recorrendo a novas redescrições 

metafóricas de antigos conceitos ou apresentando novas conexões retóricas entre ideias 

jurídicas. Em síntese, o que ocorreu foi a continuação de um processo de substituição de 

uma retórica por outra. O que Giambattista Vico chama de passagem do método tópico 

ao método crítico como momento de transição da ciência antiga para a ciência moderna, 

ou do método antigo para o novo método respectivamente poderia ser entendido em 

termos da passagem de uma antiga retórica para uma retórica moderna. Adoto aqui 

como pressuposto a tese de que há retórica também na ciência moderna. Essa tese, que 
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tem na sua origem o pensamento de Paul Feyerabend (1977) e Thomas Kuhn (2005), 

entende a ciência como uma forma de retórica literária que se desenvolve a partir da 

construção, manipulação, seleção, configuração, organização e disposição do material 

científico de maneira a obter algum efeito retórico, mesmo que não esteja presente um 

propósito conscientemente retórico, de clareza e franqueza de sua apresentação, bem 

como de poder e infalibilidade. 

David Locke (1997, p. 22), seguidor dessa tradição heterodoxa da epistemologia 

contemporânea, procura investigar as relações entre ciência e literatura e as marcas 

retóricas da própria atividade científica, iniciando, modestamente, com a análise retórica 

do artigo científico. O texto científico é sempre, em maior ou menor medida, 

cuidadosamente construído. 

O artigo científico, neste sentido, não é um simples relato do que se 

fez no laboratório, nem uma apresentação direta da investigação 

realizada, mas um objeto configurado com astúcia, formulado dentro 

de regras e convenções, algumas declaradas (ou escritas ao dorso das 

publicações científicas) e algumas tacitamente conhecidas. 

 Supostamente, a linguagem científica deveria ser desprovida de qualquer 

elemento patético ou emotivo (relacionado ao páthos). Ao menos é isso que se deveria 

atestar tradicionalmente no desenvolvimento da ciência moderna. Reconhecer o estatuto 

retórico do direito e do próprio conhecimento jurídico é, à primeira vista, uma tarefa 

mais simples do que reconhecer o caráter retórico de toda a ciência, isto é, da ciência 

propriamente dita. De qualquer forma, entendo que é retoricamente estratégico para a 

teoria do direito copiar o estilo científico como suposta garantia de objetividade e 

neutralidade de seus pressupostos, postulados e conclusões. É importante para a 

afirmação do saber jurídico, na qualidade de um saber científico, adotar o tom de 

cientificidade em seus escritos. 

Talvez apenas uma corrente teórica marginal ou alternativa do pensamento 

contemporâneo seja capaz de admitir algum elemento de retórica no âmbito da produção 

científica. E mesmo assim, em forma de contaminação da ciência pela retórica em 

diferentes níveis. Em alguns casos, posições menos audaciosas chegam a afirmar que “a 

retórica é por vezes crucial na ciência; e, portanto, a retórica tem um importante papel a 

desempenhar na racionalidade científica e os aspectos retóricos da ciência não devem 

ser negligenciados” (FINOCCHIARO, 2005, p. 351). Mas dizer que a retórica é apenas 

“por vezes” crucial na ciência não é o mesmo que dizer que existe algo de 

essencialmente retórico na própria atividade científica. Afirmar, por exemplo, que o 
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trabalho científico de pesquisa de um físico em seu laboratório é retórico, ou que a 

própria pesquisa científica é uma retórica é uma tarefa difícil que demanda argumentos 

nada tradicionais e apresentação de exemplos muito significativos. Dizer que ciência e 

retórica são a mesma coisa, ou que toda ciência é também retórica é ir contra a tradição 

que opõe retórica e ciência como atividades antagônicas ou substitutivas uma da outra. 

Tradicionalmente, provavelmente desde Platão, a retórica é tomada pelas correntes mais 

conservadoras da filosofia da ciência (epistemologia) como uma mera substituta do 

conhecimento científico: onde há retórica, é porque ainda não foi possível desenvolver a 

ciência. A racionalidade retórica, assim, é vista pela tradição como uma forma de 

racionalidade mais branda ou mais suscetível aos riscos da subjetividade ou da opinião 

pessoal se comparada à racionalidade da ciência. 

 Uma perspectiva retórica da ciência mais fácil de defender é a que entende não a 

própria atividade científica como sendo retórica, mas apenas o discurso do cientista em 

seus relatos ou artigos destinados ao público. A produção textual de artigos, ensaios ou 

mesmo descrições das atividades desenvolvidas em laboratório pode ser distinguida da 

atividade de pesquisa ou do desenvolvimento da investigação científica propriamente 

dita. Ou seja, uma coisa seria a produção do conhecimento científico e outra coisa seria 

a divulgação desses resultados por meio de textos. Se a primeira atividade pode ser 

considerada livre de retórica, a segunda certamente não o é. A produção de textos 

científicos ou a simples adoção de um estilo científico já é em si uma retórica. Esse 

ponto de vista talvez cause menos embaraço aos filósofos da ciência mais 

conservadores, isto é, àqueles que separam ciência de retórica. 

 O maior desafio para uma teoria retórica pretensiosa é dizer que a ciência mesma 

é uma retórica. Ou seja, não apenas os trabalhos de divulgação ou o momento de 

produção textual dos cientistas, mas a própria atividade de produção do conhecimento 

seria retórica. Por enquanto, procuraremos começar a análise retórica com a tese menos 

horrenda aos filósofos tradicionais da ciência. Comecemos pelo ponto de vista que 

defende a ciência como literatura ou como escrita imaginativa em um primeiro 

momento na produção dos textos e em um segundo momento na produção do próprio 

conhecimento teórico. 

 A opinião de que a retórica deve ser entendida como arte ou técnica própria dos 

políticos, dos juristas ou dos poetas faz parte não só do senso comum generalizado de 

teorias não-retóricas, mas também da própria tradição da retórica teórica. A retórica é 
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uma ferramenta cujas finalidades são múltiplas e de certa forma imprecisas. Além de 

persuadir, convencer, mover, comover, ou simplesmente despertar alguma emoção no 

espírito de seu auditório, o retórico ensina algo ou transmite uma mensagem. Por mais 

indecifrável que seja ou pareça ser essa mensagem, partindo-se do pressuposto de que 

não há contrário para a comunicação, sempre há algo que se compartilha retoricamente, 

mesmo no âmbito da poesia mais obscura. Já na ciência, poderíamos afirmar junto com 

a tradição que o principal propósito do cientista ou do investigador é a produção de 

conhecimento, sendo todas as outras finalidades secundárias ou apenas instrumentais de 

sua atividade de pesquisa, ou mesmo dispensáveis e até inoportunas.  

Assim, seria possível distinguir dois estilos de escrita e até de pensamento 

completamente antagônicos: o estilo científico de um lado e o estilo poético de outro. É 

o que se atesta normalmente ao se caracterizar o empenho do cientista como algo oposto 

ao do poeta. Enquanto um seria “frio, preciso, fático” o outro seria “quente, 

impressionista, imaginativo” (LOCKE, 1997, p. 13). Mas “frieza”, “precisão” e 

“faticidade” não deixam de serem metáforas que usamos cotidianamente para 

compreender o que melhor caracteriza a personalidade reservada, calculadora e 

reflexiva do cientista: expressões tão metafóricas quanto as que usamos para descrever o 

poeta “apaixonado”, “frenético” e “inspirado”. No entanto, a oposição metafórica não 

faz mais do que apresentar estereótipos. Provavelmente nem o cientista, tampouco o 

poeta se auto-descreveriam dessa maneira e terminariam por desprezar essas metáforas 

como banais ou meras caricaturas vulgares de suas personalidades muito mais 

complexas do que essas metáforas preguiçosas seriam capazes de expressar. Afinal 

“nem todo poeta é uma chama selvagem” assim como “nem todo cientista é um humilde 

escrivão, sentado em um tamborete alto e copiando indefinida e insensivelmente o que 

está escrito no grande livro da natureza” (LOCKE, 1997, p. 121).  

O estilo aparentemente objetivo e despersonalizado do escrito científico é mais 

uma questão política e ideológica – e, portanto, retórica – da ciência oficial do que 

propriamente metodológica ou epistemológica. Não constitui uma parte intrínseca do 

método científico que as pessoas deixem de ser pessoas quando se convertem em 

cientistas. Esta é afinal uma imposição retórica de uma estratégia que se deve adotar 

para garantir certeza e confiabilidade ao discurso científico. O cientista é um indivíduo 

treinado para proceder de determinada maneira, para seguir um determinado método. O 

treinamento do cientista (sua educação científica) é uma espécie de lavagem cerebral ou 
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adestramento que se vale de coerção e propaganda para determinar qual o modo oficial 

de simplificação da realidade (dos fenômenos contingentes da história) que traz 

consequências como o desenvolvimento de uma lógica própria da ciência, o surgimento 

de fatos estáveis (a despeito do caráter único e individual dos fenômenos), restrição da 

imaginação, além da desapropriação da linguagem (sua universalização) e da crença nos 

fatos como independentes da opinião ou formação cultural do cientista 

(FEYERABEND, 1977, p. 20-21).  

 Se, por um lado, porém, ciência e literatura se opõem na tradição de maneira a 

criar uma espécie de “abismo intransitável” entre as duas, por outro lado, ambas são 

vistas como maneiras de “persecução dos segredos do mundo” (LOCKE, 1997, p. 14). 

Geralmente, os escritos científicos e a literatura imaginativa são comparados e 

contrastados para que um domínio sirva a definir, delimitar e caracterizar o outro.  

Em nossa era, é mais digna de confiança a ciência no papel de reveladora dos 

segredos que se escondem na natureza em detrimento de narrativas míticas e poéticas. 

Mas os discursos científicos e da literatura não foram distinguidos conceitualmente 

senão há pouco, em tempos relativamente modernos, não antes, pelo menos, da metade 

do século XVIII (LOCKE, 1997, p. 19). 

Há certamente um sentido pelo qual aceitamos a nossa ciência atual 

como representativa do “real” em todo momento em que nós 

contamos com as invenções da tecnologia moderna. Mas esse senso de 

“realidade” nos compromete com nada mais do que aceitação da teoria 

como instrumento particular para uma predição exitosa que produz 

verdades aproximadas para domínios particularizados. Isso não 

implica universalidade ou verdade perene para teorias que extrapolam 

os dados, muito menos as reivindicações de exclusividade no 

conhecimento para a ciência que acompanha geralmente um forte 

realismo
46

. (ARBIB; HESSE, 2008, p. 10) 

Em certo sentido, pois, as predições exitosas e as invenções tecnológicas são 

garantias suficientes para o convencimento de que as teorias científicas são mais do que 

meros instrumentos e a aceitação dessas teorias como descrições da realidade. O 

sucesso das tecnologias e a aceitação das teorias, porém, estão ligados a expedientes 

estratégicos de convencimento e persuasão, de apresentar o particular como se fosse 

algo universal. 
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 “There is certainly a sense in which we accept our current science as representing the ‘real’ every time 

we rely on the inventions of modern technology. But this sense of ‘reality’ commits us to no more than 

acceptance of theory as a local instrument for successful prediction, yielding approximate truth in local 

domains. It does not imply universality or perennial truth for theories that extrapolate far from the data, 

much less the exclusive knowledge claims for science that often accompany such a full-blooded realism”. 
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Um relativismo científico extremado encara as teorias científicas como sistemas 

proposicionais internamente conectados, em cujo âmbito interno, verdade é definida 

como coerência em relação aos próprios sistemas teóricos e conhecimento é entendido 

como uma crença socialmente institucionalizada, semelhante a qualquer outra forma de 

mitologia cósmica, mesmo que mais sofisticada do ponto de vista lógico e mais útil no 

que se refere a predições e controle. As teorias científicas, nesse sentido, têm algumas 

das características e funções típicas dos mitos sociais e ideológicos. 

No debate entre religião e ciência, por exemplo, o que permite a comunicação e 

a contraposição de duas formas tão divergentes de representação da realidade são 

justamente os pontos de contato entre o discurso dogmático e o racional, a saber, suas 

estruturas narrativas. A ciência racional não é completamente distinguível da religião 

dogmática, pois ambas assumem formas narrativas que extrapolam os limites do dogma 

e da razão. Na disputa entre o modelo heliocêntrico de Galileu e o geocêntrico de 

Aristóteles assumido dogmaticamente pela Igreja, os discursos não são necessariamente 

ou apenas dogmático ou apenas racional, mas misturam elementos das duas narrativas. 

O próprio Galileu foi obrigado a extrapolar os dados disponíveis para chegar ao sistema 

heliocêntrico (ARBIB; HESSE, 2008, p. 11). 

Se a ciência, de fato, não difere essencialmente da literatura, e se a ciência do 

direito, sobretudo, deve ser compreendida em termos literários, ou como uma forma de 

literatura, fica mais plausível compreender a concorrência entre diversas teorias do 

direito. Não seria, portanto, o caso de conceber as teorias jurídicas como narrativas 

literais que se excluem mutuamente, mas de entendê-las enquanto narrativas 

metafóricas com diferentes critérios de aceitabilidade e elaboradas para diferentes 

propósitos. É assim que se pode compreender como uma teoria contemporânea do 

direito moderno é incompatível para retratar a realidade do direito medieval, por 

exemplo. E vice-versa. Uma teoria da interpretação jurídica do direito pré-moderno não 

pode ser completamente adequada aos propósitos da interpretação do direito moderno 

em virtude das diferenças entre contextos, critérios de consenso, crenças, ou entre as 

várias realidades construídas em momentos diferentes. 

A ciência em geral expressa normalmente conflitos ideológicos importantes. No 

caso da ciência do direito, esses conflitos ideológicos são ainda mais evidentes. Mas não 

podemos falar com muita seriedade em verdadeiros “conflitos lógicos”, pois não 

haveria, segundo um posicionamento cético retórico, verdades finais a serem 
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encontradas em teorias científicas. O paradigma relativista e construtivista acerca do 

conhecimento científico entende que este não se descobre, mas se produz a partir de um 

discurso essencialmente autônomo inserido em um paradigma que, por sua vez, é 

retoricamente eleito e não logicamente determinado. A eleição de um paradigma 

científico em detrimento de outro se dá quando o discurso de um deles se torna mais 

convincente ou persuasivo para os cientistas. O discurso científico, antes de registrar 

fatos preexistentes, seleciona aquilo que será convertido em fato. Ou seja, quando os 

cientistas encontram afirmações discursivas suficientemente convincentes, procuram 

elevá-las ao status de fatos. Assim, o discurso científico, na qualidade de instrumento 

para a construção de fatos, é um dispositivo de persuasão como a literatura em geral. 

A aparência de estabilidade e de consenso acerca de teorias jurídicas está 

relacionada à capacidade de sua aceitação. A aceitação por sua vez é um produto da 

persuasão e do convencimento retóricos. Estabilidade e consenso, ou mais 

rigorosamente, “expectativa de consenso” são consequências do fato de alguns relatos 

ou narrativas se imporem em relação a outros relatos ou narrativas. É o que João 

Maurício Adeodato (2010) chama de “relatos vencedores”. Uma estabilidade aparente 

das teorias pode ser explicada por dois fatores. O primeiro fator é proveniente do 

critério pragmático que recomenda que predições e experimentos bem sucedidos no 

passado devem ser incorporados à teoria. O segundo está ligado aos critérios da 

simplicidade, da economia e da elegância que determinam, diante da multiplicidade de 

explicações em relação aos dados, que devam prevalecer as teorias mais simples, com 

um vocabulário mais econômico e que represente a realidade de forma mais elegante. 

Tanto o primeiro como o segundo fatores são nitidamente expedientes retóricos ligados 

às noções de estilo, de apresentação ou de eloquência, por exemplo. 

Como já acenado, é comum distinguir os escritos científicos do próprio trabalho 

científico em si mesmo. Isto é, uma coisa seria a investigação científica, a observação e 

os experimentos controlados, e outra coisa seria a expressão discursiva dos resultados 

inferidos durante a investigação. Nesse sentido, o discurso científico seria mera imagem 

ou representação do trabalho científico e, dessa forma, deveria apenas refletir 

discursivamente a objetividade do trabalho científico. Assim, o discurso científico, 

caracterizado como representativo e não expressivo, deveria eleger uma linguagem 

pública, isenta de conotações privadas, livre de qualquer rastro pessoal de seu autor. 

Enquanto representação, o texto científico seria, portanto, apenas uma transcrição ou um 
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registro não expressivo, sem efeitos retóricos, isto é, uma simples representação escrita 

que não teria outro propósito, senão o de transmitir ideias com clareza. 

Nada obstante, mesmo que não se possa e não se pretenda tampouco negar o 

caráter representativo do discurso científico, é importante ressaltar que todo documento 

é sempre um construto – uma construção feita por um homem ou uma mulher que, 

mesmo que não se considere como poético ou artístico, é moldado com destreza. O 

documento científico é sempre um “artefato social delimitado” (LOCKE, 1997, p. 37). 

É por essa razão que estudiosos das ciências sociais, históricas e hermenêuticas 

terminaram por modificar a compreensão tradicional da ciência como um todo, 

inclusive das ciências físicas ou naturais, com a ênfase dos aspectos retóricos e sociais 

de todas as formas de conhecimento, reconhece o caráter textual, narrativo e literário, 

entendendo o texto científico como texto constitutivo. 

A obra de Charles Darwin é geralmente referida como exemplo da presença de 

elementos retóricos na ciência (PALMA, 2004), especialmente em razão do caráter 

fortemente metafórico de sua literatura científica. O próprio Darwin admite que 

representa um grande problema para o cientista da natureza ter que escrever textos para 

informar a comunidade científica. Uma célebre afirmação sua, que aparece numa 

correspondência endereçada a Charles Lyell de 1º de junho de 1867 – na qual se queixa 

de ter sido mal interpretado por seus colegas e de ter dificuldades para revisar e corrigir 

o livro que estava escrevendo naquele momento – diz que “a vida de um naturalista 

seria uma vida feliz se só tivesse que observar e nunca escrever”
47

 (DARWIN, 2007, p. 

528). 

A ciência, sobretudo a teoria do direito, dificilmente teria algum propósito se não 

fossem os seus textos capazes não só de informar, mas de constituir a própria ciência 

como parte essencial do trabalho científico. É possível falar em, pelo menos, seis 

diferentes perspectivas em relação ao texto e a sua leitura (LOCKE, 1997, p. 42): a) 

teoria da representação, que entende o texto como representação do mundo real; b) 

teoria da expressão, que observa o texto como expressão dos pensamentos e sentimentos 

do autor; c) teoria da evocação, que entende o texto como evocador de respostas por 

farte de seus leitores; d) teoria do objeto de arte, que julga a obra como objeto de arte 

interessante por suas propriedades formais; e) teoria do artefato, que situa a obra em seu 
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 “A naturalist’s life would be a happy one if he had only to observe, and never to write.” 
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meio social; f) teoria da instrumentalidade, que coloca a obra entre os sistemas 

significantes que organizam, estruturam e constituem de fato o mundo. 

Pode-se dizer que essas são diferentes perspectivas retóricas que avaliam a 

natureza e os propósitos de um texto, isto é, que avaliam o grau de retoricidade ou de 

presença de elementos retóricos em sua elaboração. Cada uma dessas teorias oferece 

uma visão própria para a compreensão do papel do texto no trabalho científico. 

A ideia de representação está relacionada à noção de que o texto é uma espécie 

de imitação. Nos trabalhos científicos, tradicionalmente, de forma diferente de textos 

literários, efeitos ilusionistas, comuns na representação literária, não teriam importância 

alguma, pois as representações científicas não seriam fictícias, isto é, elas seriam 

capazes de mencionar fatos, algo que realmente aconteceu como evento empírico. O 

único objetivo da ciência, portanto, seria encontrar e representar o que está realmente na 

natureza. Claramente, essa posição não leva em consideração as várias estratégias 

metodológicas de superação da natureza mesma: as curvas que são suavizadas 

artificialmente em gráficos, as equações que são simplesmente aproximadas, as leis que 

cabem somente em parte de um universo ideal como o de Newton etc. 

Neste sentido, no qual o texto tem a mera função de representação da realidade, 

os cientistas não considerariam que os quadros que eles pintam da natureza seriam uma 

possibilidade mais fiel do que a de seus predecessores em razão de sua habilidade 

técnica de representação, isto é, de produção de textos convincentes, mas em virtude da 

eficácia de sua ciência. Pelo menos três pressuposições estão presentes nas teorias do 

texto científico como representação do trabalho científico que defendem ser o texto 

apenas representação do que a ciência apreende do mundo por meio de seu método: a) 

existe um mundo real e objetivo; b) um mundo que chega a ser conhecido; c) e o que é 

conhecido pode ser trasladado e representado como linguagem. 

O que não se leva em consideração nesse tipo de perspectiva representacionista é 

que há uma pluralidade de linguagens (textual, matemática, pictórica etc.) que nem 

sempre admitem tradução de uma para outra e, quando a permitem, dependem de 

inúmeras adaptações. Por exemplo, a representação imagética, por meio de diferentes 

cores, da atividade cerebral em estudos de neurociência. As figuras coloridas que 

observamos nos trabalhos científicos são o produto de complexos cálculos matemáticos 

feitos por computadores que, em si já correspondem a uma linguagem internamente 

estruturada, mas que precisa ser traduzida, no caso, de números para cores e formas 
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geométricas. Os neurocientistas parecem querer compreender a estrutura de 

funcionamento dos neurônios a partir da representação da ativação deste ou daquele 

setor do cérebro quando reagem a determinados estímulos por meio da observação de 

exames de tomografia por emissão de pósitrons (PET). O que não se explicita, 

especialmente para a comunidade de não-cientistas, mas mesmo assim é uma 

obviedade, é que a imagem do cérebro não corresponde ao cérebro mesmo, isto é, não 

representa os verdadeiros processos de interação entre os neurônios. Claro que os 

cientistas são capazes de mapear as áreas do cérebro e predizer qual parte será ativada 

diante de tal estímulo. Entretanto, não é possível afirmar que se compreende o que 

acontece ali no nível neuronal (MARCUS, 2012). O que se vê no exame é uma tradução 

da tradução da tradução de algo que não se percebe. Pode-se até detectar um tumor ou o 

mau-funcionamento de uma região do cérebro com o exame, mas não compreender o 

que se dá na comunicação de um neurônio e outro. A propósito, comunicação entre 

neurônios é já uma tradução metafórica que parte do referencial da comunicação entre 

seres humanos. Não se pode afirmar que há literalmente comunicação entre neurônios. 

Não se questiona o valor da ciência, mas é preciso afirmar que a matéria de que 

se ocupa a ciência moderna só resulta significante em termos de seus próprios esquemas 

conceituais. Os esquemas conceituais, como discutidos acima, ou modelos de 

pensamento, por meio dos quais o cientista se avizinha do mundo real estão 

integralmente incorporados a sistemas de simbolização (LOCKE, 1997, p. 51). Não há 

mundo real que os cientistas conheçam que seja independente de formulações 

linguísticas, gráficas e matemáticas mediante as quais eles o concebem. Essa, por si só, 

é já uma marca retórica característica da ciência. O mundo real do cientista, que não é o 

mundo real da vida cotidiana, não pode ser conhecido fora da estrutura da própria 

ciência. O empreendimento científico é determinado em grande medida pela linguagem 

que ele próprio formula.  

Dificilmente se contestará que a linguagem da ciência é uma parte ineludível da 

metodologia da ciência. A linguagem não é empregada apenas para descrever o que o 

cientista faz, mas é um elemento significativo e determinante de sua atividade científica. 

A formulação verbal das ideias dos cientistas é parte do que fazem desde o começo de 

sua atividade de investigação. Nesse sentido, a linguagem condiciona o paradigma 

científico e o paradigma condiciona a linguagem. Uma mesma linguagem será 
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compreendida de formas diferentes por cientistas que operam em sistemas conceituais 

diversos. 

Por essa razão, aprender uma ciência e aprender a linguagem corrente dessa 

ciência são tarefas que fazem parte de um e só processo. Se em outros âmbitos do 

conhecimento pode se encontrar dificuldade em comprovar a afirmação, na teoria 

jurídica isso parece fazer muito sentido. Compreender as teorias do direito é, em grande 

medida, aprender a manipular o seu vocabulário, a separar e combinar conceitos, a 

interpretar a sua linguagem especializada de acordo com critérios que são também 

linguísticos etc. 

No direito, o mundo dos dogmáticos, pois, é concebível apenas dentro de sua 

estrutura conceitual. Toda representação textual deve ser contingente a esse contexto. O 

espelho que os teóricos do direito defendem para sua compreensão dos fenômenos 

jurídicos é o espelho que a sua própria ciência projetou. A ideia de teoria como espelho 

da natureza de objetos faz parte de toda retórica da representação, responsável por 

mascarar uma situação observacional que pode ser menos evidente do que parece ser. A 

retórica da objetividade do linguajar do jurista pode ser considerada um caso especial da 

retórica da representação. 

A imagem do cientista moderno como escritor foi se restringindo a uma imagem 

particularmente modesta e limitada. Os cientistas devem observar o mundo através de 

certo “dispositivo ocular impessoal”, as “lentes da objetividade” (LOCKE, 1997, p. 87). 

Esse processo mimetizado pelo cientista do direito, contudo, parece em nada contribuir 

para o avanço da dogmática jurídica, mas tão só empobrecer o seu trabalho literário. A 

retórica da objetividade do cientista produz um efeito de despersonalização, por meio de 

descrições codificadas, construções passivas, supressão dos pronomes de primeira 

pessoa. No texto científico, o autor implícito aparece, não só como intérprete anônimo 

de atividades metodologicamente certificadas e estritamente reguladas, como também 

no papel de mero observador apartado de seus resultados. Mas é importante ter em 

mente que não há algo como uma “pessoa impessoal” (LOCKE, 1997, p. 90), mesmo 

que se trate de um cientista. Da mesma forma não há algo como um discurso objetivo 

puro completamente despersonalizado. 

Entretanto, é justamente o estereótipo comum dos cientistas de que são 

impassíveis e sem sentimentos isolados em seus frios e estéreis laboratórios que é 

empregado para fortalecer a retórica de sua objetividade. Como se pode imaginar, essa 
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pantomima é retoricamente funcional e estratégica para o teórico do direito e deve, 

portanto, ser copiada e mimetizada. 

Do ponto de vista da expressividade, é possível dizer também, a despeito do 

estereótipo, que “os escritos dos cientistas, assim como o dos poetas, são expressivos 

não só do indivíduo, mas também da ideia e da emoção” (LOCKE, 1997, p. 98). O 

sentimento presente nos cientistas de que estão descobrindo as leis fundamentais da 

natureza, ou o sentimento de afirmação da novidade, isto é, de falar sobre algo de novo 

a respeito do mundo ou de declarar algo que ainda não fora declarado faz parte do 

processo científico e não pode ser desprezado. O sentido de como funciona a vida, a 

partir de experiências próprias, o instinto, sem falar nas marcas de expressão de 

emoções genuínas que não são simples ornamentação do discurso se somam as 

idiossincrasias pessoais do estilo.  

Nem todo poeta é uma chama selvagem, assim como nem todo cientista é um 

humilde escriba. Ambos têm suas próprias experiências individuais da vida e tentam 

expressar o que essas experiências significam para eles. 

 

4.2 Os modelos científicos como metáforas para a configuração do direito 

 

During the past four centuries, however, we have 

learned that scientific theories do not provide final, 

true, and objective knowledge of the world. The 

Aristotelian worldview was displaced by the 

Newtonian, which has in turn been displaced by the 

modern physics of relativity and quantum 

mechanics. Yet, it may seem paradoxical that with 

our increasing understanding of the mutability of 

scientific theory goes an increased confidence in the 

predictions we make on the basis of scientific theory. 

(ARBIB; HESSE, 2008, p. 6) 

 

4.2.1 A capacidade de redescrição poética própria da “imaginação científica” do 

jurista 

 

A superação de uma teoria científica, paradoxalmente, não enfraquece a 

confiança que se deposita na ciência. Vimos até agora que novas propostas de modelos 

científicos são acompanhadas por um novo vocabulário que procura redescrever a partir 

de novos conceitos aquilo que é considerado como entidades fundamentais e 
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propriedades existentes na natureza. Assim, todo um vocabulário pode ser suplantado 

por outro que, em tese, representaria de forma mais autêntica a realidade. 

Mas esse cenário de um constante movimento de superação de uma teoria por 

outra, de um vocabulário por outro, deveria levar a uma situação de inconsistência da 

própria ciência e a consequente falta de confiança nas teorias científicas. Isso não 

acontece porque há uma pressuposição de que, a cada nova teoria superada, a ciência 

como um todo avança, se desenvolve e evolui para um estágio mais sofisticado e com 

maior poder de explicação e representação da realidade. A teoria nova ou mais recente 

geralmente é considerada a “melhor” teoria em relação às velhas. Isso pressupõe boa 

dose de otimismo e fé na evolução do conhecimento. Um pessimista, contudo, pode 

simplesmente afirmar que as incontáveis teorias e modelos considerados superados em 

seu papel de representação da realidade são uma prova cabal de que não há, nem haverá 

uma “teoria final”. 

Quando uma nova teoria substitui a ontologia de uma teoria velha, 

ela pode também modificar o conjunto de fenômenos que nós 

decidimos considerar importantes. Mas para esses fenômenos 

dirigidos por ambas as teorias, a linguagem de observação da nova 

teoria deve ser capaz de representar as observações feitas no interior 

da velha teoria, e a nova teoria deve explicar os fenômenos assim 

representados.
48

 (ARBIB; HESSE, 2008, p. 7) 

Essa mudança de foco de um conjunto de fenômenos para outro é extremamente 

comum na teoria do direito. Por exemplo, com a guinada interpretativa da teoria do 

direito, o momento da decisão, que anteriormente era secundário em relação ao 

momento da criação legislativa, passou a ser um conjunto de fenômenos central para a 

compreensão do direito (JUST, 2006, p. 395). Isto é, os fenômenos ligados à 

interpretação e à decisão judicial passam a ter um lugar de destaque nas teorias que, por 

sua vez, passam a definir o direito não só como uma prática interpretativa, mas 

ontologicamente como um conceito hermenêutico. Quando a interpretação e a aplicação 

do direito, no século XIX, por exemplo, eram consideras atividades secundárias e 

menos importantes do que a criação da lei, o que predominava na produção teórica dos 

juristas eram trabalhos ligados à ciência da legislação. Nesse período, o conceito de 

direito estava longe de ser hermeneuticamente definido como o percebemos hoje. Não 

que os fenômenos da legislação, da interpretação e da aplicação não existissem sempre 
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 “When a new theory replaces the ontology of an old theory, it may also change the set of phenomena 

we choose to consider important. But for those phenomena addressed by both theories, the observation 

language of the new theory must be able to represent the observations made within the old theory, and 

the new theory must explain the phenomena so represented”. 



 

 

161 

 

como etapas da produção do direito. As teorias jurídicas, contudo, nas diferentes épocas, 

é que variaram no que se refere a sua percepção e representação. Dessa forma, quando 

prevalece o modelo da ciência da legislação, o direito é representado de uma forma, isto 

é, como lei ou conjunto de leis. Já quando prevalece o modelo da ciência da 

interpretação, o direito é representado como uma forma sofisticada de compreensão 

hermenêutica. 

Mas como é possível que o vocabulário de uma teoria nova – como o das 

contemporâneas teorias hermenêuticas do direito – que percebe e representa de uma 

forma diversa o fenômeno seja capaz de dar conta da descrição dos mesmos fenômenos 

representados pela teoria velha constituída por vocabulário diverso, compatível apenas 

com a velha forma de compreender a realidade? Provavelmente isso se deve ao fato de 

os novos modelos teóricos não anularem completamente o poder explicativo e 

representacional dos velhos modelos. As mutações semânticas não são repentinas e nem 

acontecem de forma abrupta anulando toda a tradição teórica precedente. A 

transformação de uma forma teórica de representar os fenômenos em outra é metafórica. 

É por essa razão que se afirma que: 

Nós aprendemos a lidar com o mundo por meio da boa ou má 

representação da “realidade” em termos de esquemas mentais ou 

modelos que são testados e modificados por retroalimentação e 

variedade de outros processos na experiência cotidiana, em situações 

naturais e por condicionamento social.
49

 (ARBIB; HESSE, 2008, p. 

83) 

Portanto, se uma teoria nova apresenta um novo vocabulário, isso não equivale a 

dizer que o velho vocabulário perca a sua validade. É preciso procurar pontos de 

interação entre os dois diferentes vocabulários. Esses processos retóricos podem ser 

considerados interações metafóricas entre o domínio da velha e o da nova teoria. 

Destarte, eu me ponho algumas perguntas, assumindo a posição de um aluno 

iniciante do curso de direito: para começar, por que há tantas teorias do direito? E por 

que são teorias, no mais das vezes, tão discrepantes entre si? Por que essas teorias 

concorrem em pé de igualdade, sem que haja um critério racional último que nos faça 

decidir entre uma e outra teoria? E por que ao invés de se excluírem mutuamente, as 

teorias parecem aglutinar-se ao longo do tempo? Por que é possível até falar em teorias 

ecléticas do direito? E por que, mesmo diante dessas perguntas, terminamos por 
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 “We learn to cope with the world by representing or misrepresenting “reality” in terms of mental 

schemas or models that are tested and modified by feedback and variety of other processes in everyday 

experience, in natural situations, and by social conditioning”. 
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escolher uma teoria em que acreditar (ao mesmo tempo em que fingimos que não é 

questão de gosto, nem de escolha, nem de vontade, muito menos de crença)? 

Essas perguntas me levam a algumas hipóteses: em primeiro lugar, as teorias 

jurídicas não descrevem o direito como ele é; nem mesmo são capazes de prescrever 

como o direito deveria ser. Provavelmente, as teorias do direito constroem diversas 

realidades do direito ao mesmo tempo em que são reconstruídas interativamente por 

essas variegadas realidades. Isto é, as teorias criam o direito ao mesmo tempo em que 

são criadas por este. E esse processo de construção de realidades diferentes é retórico e 

metafórico. 

Mas, tradicionalmente, não é isso que se entende por teoria na ciência do direito. 

As teorias são entendidas como representações do “direito que é” ou do “direito que 

deve ser”. E para representar o direito como objeto da realidade as teorias recorrem a 

modelos – modelos dogmáticos, argumentativos, hermenêuticos, decisionais etc. 

Retoricamente, esses modelos funcionam como metáforas, isto é, como 

processos linguísticos figurativos ou expedientes retóricos típicos da criatividade 

humana. Se não há propriamente descrição nas teorias jurídicas, pois não há realidade 

alguma a ser descrita, o que há são invenções nas representações.  Os modelos, assim 

como as metáforas, servem para inventar retoricamente o direito. Ou pelo menos para 

inventar um modo de ver o direito – ver no sentido de imaginar ou “figurar”. 

O que há, portanto, são invenções nas representações. Os modelos na teoria 

jurídica, assim como as metáforas na poesia ou literatura, servem para inventar o direito. 

Paul Ricoeur (2005, p. 366) diz que “a metáfora é para a linguagem poética o que o 

modelo é para a linguagem científica quanto à relação com o real”. Na linguagem 

científica, o modelo é uma ferramenta de ficção que aponta um tipo de interpretação 

adequada do “real”, afastando outras possíveis interpretações supostamente 

inadequadas. O modelo é, portanto, um instrumento de redescrição do fenômeno que 

procura superar as interpretações meramente intuitivas por meio de um processo de 

objetivação semântica. Mas, ao mesmo tempo, apesar dos expedientes que visam à 

unificação das possíveis representações e compreensões, o modelo garante a imaginação 

científica, isto é, a possibilidade de ensaiar novas relações entre os elementos do real. A 

imaginação científica, por sua vez, permite ver novas conexões por intermédio dessas 

coisas – que são, aparentemente – “descritas”. 
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Enquanto instrumento de redescrição, as metáforas são extremamente 

funcionais. Percebo cada nova proposta de explicação teorética da dogmática jurídica 

como uma nova tentativa de redescrição metafórica do fenômeno jurídico.  

As revoluções científicas que acarretam mudanças de paradigmas podem ser 

muito bem entendidas como revoluções metafóricas, enquanto as novas explicações 

teóricas podem ser vistas como redescrições metafóricas de um mesmo fenômeno. Em 

outras palavras, a metáfora nos permite ver o fenômeno de maneiras diferentes, 

investindo-o de diferentes significados (ARBIB; HESSE, 2008, p. 156). Assim, a 

expressão “literatura jurídica” não seria propriamente uma metonímia para “teoria” ou 

“dogmática” do direito. No direito, a teoria é literatura mesmo. É poética no sentido em 

que não descreve, mas cria – ou produz – o seu objeto, assim como um autor de um 

romance cria os seus objetos, as suas personagens, o seu enredo, a sua própria realidade. 

Mas, da mesma forma que um autor de um romance ou de um poema não se afasta 

completamente do possível, do provável ou do verossímil, mesmo que não tenha um 

compromisso com a realidade fora da sua realidade literária, isto é, com “fatos reais”, o 

teórico do direito pensa no possível, no provável e no verossímil jurídicos, mas não 

pode se ater ao direito como se fosse um dado concreto da realidade.  

Por outro lado, toda atividade jurídica, seja teórica, seja prática, depende em 

certa medida das garantias ou fundamentos epistemológicos e metodológicos que 

asseguram certo grau de racionalidade à manipulação do direito. Isto é, a manipulação 

do direito seria considerada legítima na medida em que essa operação racional se 

fundamentasse epistemologicamente por meio de certos arquétipos. Nesse sentido, os 

juristas práticos ou teóricos dependem de um arsenal conceitual para poder trabalhar ou 

pensar o direto. Mas até que ponto esses conceitos são capazes de captar o fenômeno 

jurídico em sua literalidade? A divergência entre os teóricos do direito é consequência 

do fato de uns estarem certos e outros errados em relação à realidade? Ou decorre do 

fato de eles verem ou imaginarem o direito de maneiras diferentes?  

Entendendo os modelos como metáforas, é possível encarar as teorias jurídicas 

como expedientes constitutivos de uma realidade contingente dentre outras possíveis.  

Vimos até agora que as metáforas no século XX passam a ser entendidas não 

mais como meros ornamentos passíveis de serem substituídos por uma linguagem mais 

precisa, isto é, literal. Assim, enunciados metafóricos não são mais suscetíveis a 

paráfrases literais segundo essas teorias. Essa é claramente uma forma de pensar as 
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metáforas que se distancia da perspectiva tradicional de origem aristotélica. O processo 

de metaforização não é apenas uma maneira de substituir termos com fins ornamentais, 

mas a expressão mais plena da capacidade de significação da linguagem. As metáforas 

são o produto da interação entre âmbitos semânticos diversos que levam a significados 

sempre pontuais e combinações ou interseções entre contextos diferentes. Existe, 

portanto, um valor cognitivo no tropo ou na figura de linguagem. Além disso, a 

metáfora deixa de ser entendida com um evento linguístico excepcional e passa a ser o 

modo normal de funcionar da linguagem. Isso já estava em Nietzsche, nas suas aulas de 

retórica na Basiléia. 

Pensando retoricamente, pois, os modelos nada têm de descritivos. Os 

vocabulários que as teorias estabelecem para representar o fenômeno jurídico 

funcionam mais como uma criação de uma realidade do que uma explicação de algo 

objetivo que existe em si. Por outro lado, o fenômeno do direito depende das supostas 

“descrições” que as teorias propõem. Portanto, compreender a noção de direito é uma 

questão de adesão a uma proposta teórica de sua representação. Por exemplo, os juristas 

antes do estabelecimento do conceito de norma não seriam capazes de “ver” o direito 

como conjunto de normas. A norma aparece como uma metáfora (da normalidade) que 

procura dar um novo significado ao fenômeno jurídico, mas não quer dizer que o 

explique mais adequadamente. A mesma coisa pode ser dita com relação a outros 

“conceitos” que em tese fundamentam epistemologicamente o conhecimento jurídico, 

como ordenamento jurídico, fato jurídico, relação jurídica, obrigação, contrato, 

personalidade jurídica, fonte do direito, processo judicial etc. 

Uma perspectiva retórica, portanto, pode levar a entender os modelos como 

metáforas que dependem em menor medida do poder explicativo da teoria do que da 

capacidade de redescrição poética própria da “imaginação científica” (RICOEUR, 2005, 

p. 366). Em que medida então a produção de modelos teóricos do direito se assemelha 

ao processo criativo e interacional de produção de metáforas? Longe de serem literais, 

os enunciados teóricos da “ciência” jurídica revelam mais a capacidade criativa e 

intuitiva do teórico do que propriamente uma relação de correspondência com uma 

improvável realidade do direito. Além disso, o arsenal linguístico das teorias jurídicas 

emprega metaforicamente tanto os termos lógicos de um vocabulário instrumental 

formal, quanto os termos observacionais de um vocabulário de referência à realidade 
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observável, resultando em uma retórica que produz um vocabulário teórico constitutivo 

de entidades, propriedades e relações que já não são mais diretamente observáveis. 

A racionalidade retórica consiste nessa contínua adaptação de nossa linguagem a 

um mundo em contínua expansão e a metáfora é um dos principais meios pelos quais 

isso acontece. O modelo teórico é uma rede complexa de enunciados que corresponde a 

uma metáfora continuada, como uma fábula, uma alegoria. Cabe então investigar se 

esses modelos são realmente capazes de descrever a realidade do direito ou se não 

passam de mímica, fábula ou alegoria. Ou se estão em uma zona intermediária, ou seja, 

se são na verdade metáforas epistêmicas capazes de produção de conhecimento ao 

mesmo tempo em que representam e criam a noção de direito. 

Retomando o que foi discutido no Capítulo 1 a respeito das metáforas e dos 

modelos empregados na jurisprudência realista de Alf Ross, percebemos como o autor, 

a despeito de sua atitude cientificista e do positivismo de sua teoria, não consegue 

escapar da linguagem metafórica na construção de seus modelos científicos para o 

desenvolvimento teorético de uma crítica realista ao pensamento jurídico tradicional. 

No Towards a realistic jurisprudence, já nas discussões introdutórias e gerais acerca do 

problema epistemológico relativo à compreensão de como elementos místicos e 

mágicos podem ainda permanecer presentes numa concepção moderna de direito, Ross 

recorre às aqui já mencionadas metáforas da “fossilização estrutural” e da “metamorfose 

histórica” dos conceitos e à comparação estrutural dos conceitos jurídicos a elementos 

químicos: 

Os conceitos jurídicos fundamentais não são elementares, mas 

compostos, ou seja, assim como uma molécula é feita de átomos 

unidos de certa maneira, os conceitos se compõem de certos outros 

conceitos mais elementares, unidos por certas relações. Por estrutura 

dos conceitos compostos quero dizer a forma determinada dos 

conceitos unidos e as relações que os unem (ver, por exemplo, a 

estrutura do conceito de direitos subjetivos, cap. VIII, § 8). Pode 

suceder o seguinte: assim como no mundo da natureza um organismo 

vivo pode morrer e, contudo, manter a sua forma, que no curso do 

tempo é preenchida com novo conteúdo absolutamente inadequado de 

acordo com sua verdadeira natureza para a forma encontrada, e cujo 

resultado é uma imitação estranha em pedra ou cristal de seres alguma 

vez vivos, assim também em minha opinião sucede na história do 

intelecto humano. Um conceito que perdeu seu conteúdo original 

vivente pode sobreviver com a estrutura pristinamente dada, que é 

inadequada para o modo de pensar de épocas posteriores, e, por 

conseguinte, aparece à mente moderna como uma relíquia fossilizada 

de uma mentalidade obscura de tempos primitivos (ROSS, 1961, p. 

19). 
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Os modelos científicos da química, da biologia e da geologia parecem úteis à 

maneira de compreender o anacronismo resultante da presença de características pré-

modernas numa concepção moderna de direito. Ross conduz o seu leitor, sem explicar o 

porquê das metáforas epistêmicas escolhidas ou mesmo sem apontar as razões da 

analogia entre a noção de conceito jurídico e a de molécula química, ou da comparação 

entre o intelecto humano e fósseis de animais. Nada obstante, a ilustração que faz pode 

aparecer aos olhos do leitor como algo não só evidente, de imediata compreensão, mas 

também como elucidativo das propriedades dos conceitos e do próprio pensar humano. 

A metáfora epistêmica e os modelos científicos que Ross emprega não têm a 

simples função ilustrativa ou introdutória, mas assumem o papel epistemológico de 

fundamentar seus argumentos. Ao invés de substituir a linguagem metafórica por uma 

literal, Ross continua a explorar o vocabulário emprestado das outras ciências: 

Estou convencido de que não meramente em casos isolados e 

relativamente raros podem encontrar-se esses conceitos fossilizados, 

mas que a mentalidade moderna está penetrada de elementos 

arcaicos, depositados, por assim dizer, em estratos geológicos, de 

modo que, ao lado de outros elementos que representam signos 

gloriosos do poder triunfante do espírito humano, nos encontramos 

com formas que abrem perspectivas para a mais obscura pré-história 

do homem. Só que essas formas arcaicas não são em geral visíveis 

diretamente, mas devem ser desveladas e extraídas pelo experto de 

pressuposições nas quais estão envolvidas, assim como os antigos 

estratos geológicos não são visíveis para o leigo que vaga pelo 

panorama vivente de hoje em dia. (ROSS, 1961, p. 20). 

A ciência, ou melhor, os discursos científicos recorrem a “conceitos” que 

parecem assumir um papel metafórico em suas construções. A própria noção de “lei” na 

ciência, isto é, de “lei científica” parece ser tomada de empréstimo do vocabulário 

jurídico. Não à toa aparece aqui entre aspas. Em princípio, não há qualquer 

característica que faça da lei científica uma lei em sentido literal, a começar pela 

impertinência da noção de autoridade que à lei jurídica é fundamental e necessária para 

diferenciá-la de um simples texto estampado em uma folha de papel. Em geral, os 

discursos da ciência, mesmo que não a neguem, prescindem ou independem de uma 

figura como a de um criador ou de uma entidade divina responsável pela “promulgação” 

dessas leis naturais que regem a phýsis e são, em tese, descobertas e explicitadas pela 

ciência. 

São tantas as diferenças apontadas entre uma “lei científica” e uma lei jurídica, 

que me vejo tentado a decretar um sentido como sendo próprio ou literal e o outro como 

sendo o sentido metafórico da palavra “lei”. Os filósofos do direito falam na distinção 
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entre causalidade e finalidade (LARENZ, 1997, p. 116), ou entre descrição e prescrição 

(BOBBIO, 2007, p. 60-66), ou ainda entre ser e dever (KELSEN, 1987, p. 5, 20), dentre 

uma série de outras possibilidades. De toda sorte, diriam os filósofos do direito que as 

“leis científicas” pertencem ao mundo das coisas que são e se destinam apenas a 

descrevê-las enquanto relação de uma causa que se liga a um efeito; enquanto as leis 

jurídicas seriam parte do mundo do dever, ou prescrições de meios para se chegar a 

determinado fim. 

Assim, pois, enquanto o modelo do direito, isto é, o modelo de lei jurídica, 

pressupõe necessariamente a noção de autoridade para a positividade da lei, a lei 

científica a dispensa como conceito fundamental para a própria validade dessas leis da 

natureza. Por outro lado, enquanto para o direito positivo (incluindo aí as leis jurídicas) 

princípios racionais não determinam a sua a validade, para as leis científicas são 

epistemologicamente fundamentais e indispensáveis. Para uma teoria científica 

positivista do direito, a exemplo do que afirma Alf Ross, “a positividade do direito vem 

a significar o mesmo que sua qualidade de ter sido estatuído por autoridade competente. 

Sua validade não deriva de princípios racionais, mas de uma autoridade historicamente 

dada” (ROSS, 1961, p. 25). É dessa forma que alguns autores chegam a pensar 

grandiosamente até no direito como modelo de compreensão para as ciências naturais: o 

direito deveria servir de modelo para a ciência e não o contrário (VILLA, 2004). 

Aconteceu que a relação entre ciência jurídica e ciências naturais, e, 

ainda mais genericamente, entre “modo de ser e de funcionar do 

direito” e “modo de ser e de funcionar da ciência”, deixou de ter, 

sempre e de qualquer forma, um andamento unidirecional, com as 

ciências naturais a atuar invariavelmente como modelo para a ciência 

jurídica e para as outras várias atividades jurídicas (por exemplo, por 

aquelas de interpretação e aplicação de normas). As ciências naturais 

continuaram, é verdade, ao menos em alguns contextos, a 

desempenhar o papel de modelo (ou mesmo interpretadas de forma 

diferente em relação ao passado); mas verificou-se também o inverso: 

isto é, que – não tanto a ciência do direito, mas mais genericamente – 

o direito, com suas modalidades de funcionamento e seus 

procedimentos decisionais, tornou-se um modelo para as ciências 

naturais, ou, para melhor dizer, para certos modos de compreender e 

de reconstruir as ciências naturais
50

. (VILLA, 2005, p. 36-37) 
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 “È accaduto, cioè, che il rapporto fra scienza giuridica e scienze naturali, e, ancora più in generale, 

fra ‘modo d’essere e di funzionare del diritto’ e ‘modo d’essere e di funzionare della scienza’, ha cessato 

di avere, sempre e comunque, un andamento unidirezionale, con le scienze naturali a fungere 

invariabilmente da modello per la scienza giuridica e per le altre varie attività giuridiche (ad esempio, 

per quelle di interpretazione e di applicazione di norme). Le scienze naturali hanno continuato, è vero, 

perlomeno in alcuni contesti, a svolgere il ruolo di modello (sia pure interpretate in modo diverso che in 

passato); ma si è verificato anche l’inverso: e cioè che – non tanto la scienza del diritto ma più in 

generale – il diritto, con le sue modalità di funzionamento e le sue procedure decisionali, è diventato un 
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A teoria dos modelos científicos, especialmente no âmbito jurídico, pode ser 

encarada também como uma retórica dos modelos se estes forem entendidos na 

qualidade de metáforas. Há, “por trás” de toda formulação teórica do direito, uma ideia 

de modelo que parte de um objeto particular – de uma figura ou imagem que pode ser 

observada na experiência e percebida por meio dos estímulos capturados pelos sentidos, 

como, por exemplo, um comando dado por uma autoridade a um subordinado, ou o 

conflito entre prescrições antagônicas que não podem ser aplicadas 

contemporaneamente.  

No processo de construção do modelo teórico, esse objeto particular é 

selecionado entre vários outros candidatos que serão posteriormente compreendidos a 

partir daquele que foi escolhido como seu representante. Dessa forma, na teoria do 

direito, como no exemplo da teoria da norma jurídica, o modelo proporciona a 

esperança de generalizar resultados ao assumir que, a partir de um enunciado prescritivo 

particular, é possível falar genericamente – teoricamente – no conceito de norma; ou, 

levando em consideração um conjunto de normas positivas de um espaço histórica e 

geopoliticamente determinado, chegar ao conceito de ordenamento jurídico. Essas 

generalizações subentendem a ideia de um modelo geral que será empregado, agora não 

mais de baixo para cima, ou seja, indutivamente do concreto para o abstrato, mas de 

cima para baixo, dedutivamente do geral para o particular. Assim, por exemplo, o 

modelo de norma servirá para explicar teoricamente uma prescrição particular, ou o 

modelo de ordenamento será empregado para compreender o direito empírico de um 

determinado Estado e garantir seu caráter sistêmico, unitário, hierárquico e coerente 

eliminando suas possíveis contradições ou antinomias. 

O papel do modelo no processo de teorização pode ser visto como algo positivo, 

isto é, como algo fundamental para o êxito da teorização científica, constituinte do 

poder explicativo de um sistema proposicional. Mas pode também ser entendido 

negativamente como algo meramente provisório, preliminar, ou mesmo opcional e até 

potencialmente enganoso no desenvolvimento da ciência (PALMA, 2004, p. 44). 

Algo importante que deve ser considerado é a possibilidade mútua de 

compreender o modelo como o representado ou como a representação. No primeiro 

caso, quando se entende que o modelo é o representado, seria o mesmo que afirmar que 

                                                                                                                                               
modello per le scienze naturali, o, per meglio dire, per certi modi di intendere e di ricostruire le scienze 

naturali”. 
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o imitado é o modelo e a imitação apenas sua representação. No segundo caso, quando a 

representação, e não mais o representado, é o modelo, há uma inversão, de modo que o 

modelo passaria a ser a imitação enquanto o representado seria o imitado. Na ciência, 

um caso típico de modelo como representado é o da teoria dos modelos da lógica, 

especialmente no que se denomina modelo matemático, de forma que o modelo, nessa 

acepção, é uma interpretação ou projeção que apresenta os correlatos formais da 

realidade explicada pela teoria. Já nas ciências sociais, comumente os modelos atuam 

como uma espécie de simplificação quantitativa da realidade representada (PALMA, 

2004, p. 45-46). Há, portanto, sempre, no modelo, uma relação entre representado e 

representação.  

No âmbito jurídico, poderíamos pensar nos seguintes exemplos: a relação entre o 

direito positivo de certo Estado e a ideia de ordenamento jurídico como sendo 

respectivamente o representado e a sua representação. Ou ainda, um debate judiciário 

concreto como o representado e a formalização das argumentações como sua 

representação. 

Levando em consideração a diferenciação entre texto normativo e norma jurídica 

– na medida em que, de acordo com as teorias hermenêuticas contemporâneas, como 

vimos, o texto ainda não é a norma e tampouco poderia a norma ser reduzida a seu texto 

– o texto seria assim anterior à norma, pois que esta seria o resultado do processo de 

interpretação (ou concretização) de um texto ou conjunto de textos específicos somados 

a elementos externos ao próprio texto (no que se costuma chamar de contexto, como, 

por exemplo, os dados concretos da realidade, valores socialmente compartilhados, 

expectativas de consenso bem sucedidas, além de outros elementos também textuais que 

formam o que se chama de co-texto). Assim, se tomarmos essa tese como certa, diante 

da relação entre texto e norma, poderíamos afirmar que o texto é o representado e a 

norma a sua representação, pois o texto é anterior à norma. De acordo com essa tese, 

então, a norma seria o produto hermenêutico obtido a partir dos enunciados linguísticos 

das fontes do direito, isto é, o sentido obtido a partir dos textos. 

Mas não seria possível também afirmar o contrário: a norma como sendo o 

representado e o texto sua representação? Nesse caso a norma seria anterior ao texto. 

Mas o que deve figurar aqui no exemplo como modelo: a norma ou o texto? Se a norma 

é o representado, ela determinaria a sua posterior representação textual. Mas se é o texto 
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o representado, a norma é que seria a sua representação e, portanto, pelo texto 

previamente determinada e a ele vinculada. 

Dessa forma, se pensarmos o texto como a representação da norma, isso levaria 

a entender a norma como algo prévio ao processo de interpretação, isto é, uma ideia ou 

sentido que deverá ser expressado por um texto. Mas, se ao contrário, pensarmos a 

norma como a representação do texto, este lhe seria anterior, determinando a 

necessidade de sua interpretação segundo o modelo normativo lógico-sintático adotado 

pela teoria jurídico-dogmática. Se pensarmos que tanto o representado quanto a 

representação podem figurar como modelo, o problema pode ser ainda elevado a um 

segundo nível. 

Mas e como seria em relação à aproximação entre modelo e metáfora? Se a 

norma é o modelo do texto, esta interação semântica entre norma e texto poderia ser 

literal ou deveria ser necessariamente metafórica? E se, ao contrário, o texto fosse o 

modelo da norma, a resposta seria diferente? Quando pergunto se a relação entre 

representado e representação deve ser necessariamente metafórica, isso se deve ao fato 

de que essa relação não se dá diretamente, mas pressupõe um terceiro elemento: a 

criatividade (PALMA, 2004, p. 47) que produz o enlace entre as duas realidades. 

Entendendo a norma como representação do texto (representado), poderíamos 

chegar a duas posições contrárias: a) a norma poderia ser a paráfrase literal do texto que, 

antes de ser interpretado, seria apenas um conjunto de metáforas em potencial ainda não 

representadas literalmente. Isto é, o texto poderia, por exemplo, se apresentar como uma 

oração afirmativa, ou como um conjunto de orações afirmativas que aparentemente 

descrevem um evento da realidade, e que, após o processo de interpretação dogmática, 

poderia ser traduzido em uma linguagem literal prescritiva do direito, ou seja, a 

linguagem normativa da dogmática; b) Outra perspectiva seria a de entender a norma 

como um sentido metafórico produzido a partir de um texto, este sim dotado de sentido 

literal. O sentido da norma, nesse caso, seria construído figurativamente diante da 

necessidade de se descartar sentidos literais incompatíveis com os objetivos ou 

finalidades do direito. 

Vejamos um exemplo legal. O artigo 2º do Código Civil brasileiro diz “A 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida”. À primeira vista, sem o 

preparo dogmático hermenêutico, é difícil identificar uma norma (prescrição) a partir do 

enunciado em questão. Literalmente, o enunciado deveria ser tomado como uma 
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descrição da realidade ou de um estado de coisas. Mas todo jurista dogmático 

contemporâneo, que segue minimamente a teoria da norma de Kelsen, em tese sabe que 

o sentido normativo da expressão deveria ser “Dado o nascimento com vida, deve ser o 

início da personalidade civil”. Aqui, no exemplo, vemos um texto representado por uma 

norma (sua representação). A formação técnica do jurista dogmático lhe permite 

traduzir uma linguagem descritiva em outra prescritiva quase que “automaticamente”. 

Mas se entendermos que, de fato, a norma é que é representada pelo texto (a 

representação), ou seja, que a norma é prévia ao texto (este apenas sua expressão) então 

a redação do artigo da lei não seria suficientemente precisa, pois que literalmente 

deveria ser considerada falsa, levando o seu intérprete a buscar outros sentidos que 

ultrapassam o literal. Afinal, as normas deveriam pertencer ao âmbito do dever e não do 

ser. 

De qualquer forma, qualquer que seja o caso, há sempre uma passagem de uma 

linguagem para outra: ou de uma linguagem literal (descritiva) do texto normativo para 

uma metafórica (prescritiva) da norma jurídica, ou de uma metafórica (descritiva) do 

texto normativo para uma literal (prescritiva) da norma. O modelo (seja entendido como 

representado, seja como representação) será uma metáfora para a realidade modelada. 

Assim, novas retóricas materiais são elaboradas para representar e ao mesmo tempo 

constituir novos mundos que ainda não foram percebidos a partir de fenômenos 

porventura já presentes. É o que acontece com o vocabulário de novos ramos do direito 

em que novos conceitos da dogmática deverão ser desenvolvidos como, por exemplo, 

no direito ambiental, no direito do consumidor etc. 

No campo do estudo das figuras de linguagem, vimos que as teorias se dividem, 

com relação ao valor que as metáforas têm de transmitir informações sobre a realidade, 

em duas perspectivas distintas. De um lado, existem aquelas que negam qualquer valor 

informativo e consideram a metáfora como substitutiva da linguagem explanatória por 

meio da evocação de imagens ou sentimentos. De outro lado, contrariamente a essa 

posição, há os que defendem que é possível estabelecer uma teoria que admita a função 

semântica da metáfora. Em geral, os que pertencem à primeira corrente de pensamento 

são aqueles que relegam a metáfora ao plano da psicologia, em que as imagens e 

sentimentos predominam. Paul Ricoeur, ao contrário, é exemplo de um autor que se 

inclui entre os que admitem uma semântica da metáfora, mas que para isso seria preciso 

tratar o que aparentemente é “meramente psicológico”, isto é, relativo a imaginação e 
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sentimento, como fator constitutivo dessa função semântica. É assim que se pode falar 

em um “papel semântico da imaginação” relativo à metáfora e ao estabelecimento de 

um sentido metafórico próprio. A imaginação está relacionada a uma função pictórica 

do sentido metafórico, algo que está na própria expressão “figura de linguagem” 

cunhada pela tradição retórica. As figuras dão visibilidade ao discurso, fazendo-o 

“aparecer” (RICOEUR, 1978, p. 151-152). 

É importante perceber que ao falar sobre metáforas, os teóricos parecem 

obrigados a criar novas metáforas. A própria palavra “metáfora”, na qualidade de 

modelo de representação de fenômenos linguísticos, indica uma metáfora de 

deslocamento ou transferência do sentido. A idéia de movimento está presente, portanto, 

na própria idéia de metáfora. Movimento que indica passagem de um lugar para outro. 

O movimento é passagem, e passagem é tradução. A constituição de sentido metafórico, 

portanto, está ligada à noção de tradução (DE MAN, 1978, p. 15). Em alemão a noção 

de movimento ou deslocamento da ação de traduzir é mais ostensiva. Traduzir, 

übersetzen, a junção da preposição “sobre” (über) com o verbo setzen, cujo significado 

gira em torno do movimento de “por” algo em algum lugar. Metáfora, do verbo grego 

meta-phéro (μετα-φέρο), ou meta-phoréo (μετα-φορέω), isto é, “levar para outro lugar”, 

“transferir”, “modificar”, alterar”, entendida como tradução, apela, assim como em 

alemão, para a noção de movimento. Na construção de modelos e na relação entre 

representado e representação, assim como na interpretação de metáforas, existe também 

tradução de uma linguagem em outra. 

O tecnicismo e o objetivismo da linguagem científica parecem ter sido tomados 

como estalão da perfeição para as outras formas de discurso, dentre as quais, o discurso 

jurídico. Entretanto, a linguagem da ciência, senão a própria ciência, deve ser entendida 

como mera forma de controle e predição. Ou seja, os objetivos semânticos da ciência e 

da linguagem científica não devem ser vistos como paradigma para a linguagem 

metafórica. A ciência não é mais que um procedimento amplamente aceito e 

compartilhado, sendo, deste modo, capaz de fixar crenças (RORTY, 1997, p. 220). A 

construção de um mundo por meio de um modelo depende da objetivação do modelo 

quando este é apresentado como uma teoria científica aceitável (ARBIB; HESSE, 2008, 

p. 161). 

Enquanto a ciência procura descrever um mundo que é, que existe, as metáforas 

permitem criar novos mundos – mundos inauditos. Ou seja, as metáforas não apenas 
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“representam”, mas elas próprias constituem eventos desse mundo inaudito. O ponto de 

vista que admite a produção um sentido metafórico próprio na linguagem figurada 

entende que no momento em que uma metáfora é criada, é como se um novo mundo 

simbólico surgisse (DAVIDSON, 2008, p. 473). Mesmo considerando que as metáforas, 

para oferecerem um significado, dependem do prévio conhecimento de seu emprego 

literal na linguagem – pois que de outra forma, não haveria metáfora, apenas sons 

inauditos que nada representam – entender a literalidade é insuficiente para a 

compreensão do significado metafórico. Para Davidson, “significado”, em oposição a 

“uso”, é um conceito semântico que só tem sentido em âmbitos muito restritos do 

comportamento linguístico regular a predizível (o que não é o caso da metáfora). 

Richard Rorty parece pensar no mesmo sentido: 

Conquanto as metáforas são assimiladas, trocadas e começam a 

morrer, e conquanto os paradoxos começam a funcionar enquanto 

conclusões, e posteriormente enquanto premissas, de argumentos, 

esses dois tipos de sons começam a transmitir informação. O processo 

de se tornar envelhecido, familiar, não-paradoxal e trivial é o processo 

pelo qual tais sons, cruzam a linha desde ‘meras’ causas de crenças até 

razões para crença (RORTY, 1997, p. 228). 

Para que um texto torne-se a descrição de um conceito jurídico é preciso que se 

torne um padrão para crença nesse conceito. É nesse sentido que Ottmar Ballweg e 

Katharina (Sobota) von Schlieffen falam em “regularidades” como “formações 

cibernéticas dinâmicas” ou “padrões construídos por um observador dentro de um 

sistema” (SOBOTA, 1995, p. 254). As regularidades, ao mesmo tempo em que são 

criador, são criatura. 

Assim, as metáforas se arriscam diante de regularidades num continuo jogo de 

aproximação e distanciamento. 

Não se trata, com efeito, de uma questão de ontologia, das coisas 

como elas são, mas de autoridade, de como se decreta que as coisas 

são. E essa autoridade não pode ser investida de nenhum caráter 

autorizado, pois o uso livre da linguagem comum é conduzido, como 

faz a criança, pela figuração irrefreada, que zomba da mais autoritária 

academia. Não temos meio de definir, de policiar as fronteiras que 

separam o nome de uma entidade do nome de outra; os tropos não são 

apenas viajantes – tendem também a ser contrabandistas e, 

provavelmente, contrabandistas de bens roubados. O que torna as 

coisas ainda piores é que não há como descobrir se fazem isso com 

intenção criminosa ou não (DE MAN, 1992, p. 24). 

O estabelecimento de modelos teóricos para o desempenho da atividade 

dogmática do jurista surge muitas vezes, não como descrição do direito, mas como 

reflexo da ideologia e da visão de mundo do jurista em determinado contexto histórico 
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do qual ele não pode sair. Mais do que “saber” o que o direito é, as teorias desenvolvem 

narrativas que apresentam o direito como se “quer” que ele seja. 

No que diz respeito, por exemplo, às relações entre a centralização do poder e a 

proibição de se interpretar o direito, a teoria do direito só poderia se desenvolver em um 

sentido determinado previamente em razão de seu contexto político. Ainda na pré-

modernidade jurídica, a diferença substancial entre os primeiros intérpretes do Corpus 

Juris Civilis, isto é, os glosadores, e os seus continuadores, os comentadores ou pós-

glosadores é uma questão de graus de autoridade atribuída ao texto (representado) 

objeto da interpretação (representação). Para os glosadores, a interpretação se restringia 

a extrair um sentido literal do texto do Corpus. Para os comentadores, a interpretação 

literal revelava-se uma limitação ao trabalho científico do jurista de construção de um 

direito racional. O racionalismo sistematizador dos humanistas no Renascimento 

influenciou o modo de reflexão teórica dos juristas. Assim, as novas conclusões sobre as 

relações entre o jus commune e os vários jura propria são uma consequência desse novo 

método teórico. A interpretação, assim, passa a constituir uma ferramenta de criação do 

direito. Ao passo em que as novas construções teóricas permitam que o jus proprium 

prevaleça em relação ao jus commune. Dentre várias possíveis causas, a emergente 

superioridade do direito particular de cada território surge provavelmente em razão do 

aparecimento de novas situações concretas decorrentes de novas necessidades sociais. O 

produto da interpretação do direito comum realizada pelos glosadores passa a ser 

insuficiente ou anacrônico frente a novas exigências políticas, a relações comerciais 

inusitadas etc. É o momento em que o direito estatutário passa então a se afirmar como 

fonte importante do direito. 

 Há quem entenda que a teoria dos modelos tenha, no direito, a função de 

preencher, metaforicamente, o “vazio epistemológico” de sua ciência. É o caso de 

Torquato Castro Jr. para quem, a aproximação entre metáfora e modelo, que autores 

como Ricoeur, Max Black ou Mary Hesse adotam, é algo relacionado à capacidade de 

intuir o mundo, própria do ser humano (CASTRO JR., 2009, p. 23). Para Max Black a 

habilidade de criar e entender metáforas, assim como a capacidade de contar e de rir de 

uma piada é algo absolutamente natural nos seres humanos, algo que a criança 

desenvolve espontaneamente ao aprender a falar, sem que seja necessariamente dotada 

de talento poético ou literário (BLACK, 1978, p. 181). 



 

 

175 

 

 As sobras epistemológicas que se confirmam empírica ou experimentalmente na 

ciência é o que pertence ao domínio da “imaginação científica”, ou do “engenho e arte”. 

O modelo, enquanto categoria formal visa a atender necessidades pragmáticas da 

retórica do direito (CASTRO JR., 2009, p. 25-26). 

A teoria dos modelos desenvolvida por Max Black e por Mary Hesse percebe 

que, na linguagem científica, o modelo atua como um instrumento heurístico de 

interpretação ou redescrição. São três os níveis de modelos. Do mais baixo para o mais 

alto eles se dividem em modelos de escala, modelos análogos e modelos teóricos.  

Os modelos de escala funcionam a partir de uma relação assimétrica entre a 

coisa e o modelo. São simulacros de objetos materiais reais ou imaginários que mantêm 

as relações de proporção do original. O exemplo mais significativo é a maquete que 

reduz um objeto muito grande e, portanto, difícil de enxergar em sua totalidade, a uma 

sua miniatura. O contrário também é possível, como por exemplo, na representação de 

um átomo, ou de uma cadeia de DNA, cujo objetivo é mostrar como a coisa funciona ou 

que aspecto ela tem, para em seguida extrair as leis que determinam a sua atuação. É 

importante ressaltar que as maquetes não precisam manter – e geralmente não mantêm – 

as propriedades do objeto representado, pois a miniatura de uma represa, por exemplo, 

pode ser fabricada com um material completamente diferente da represa original que se 

pretende construir ou que já foi construída. O objetivo da modelagem pode ser somente 

a representação de um dos aspectos do objeto representado. Pode ser que se dê o 

contrário e a proporção não interesse tanto, mas apenas o grau de resistência do material 

utilizado. Assim, um modelo de escala enfatizará alguns traços do original, desprezando 

outros não relevantes ou indiferentes para os propósitos práticos da produção do modelo 

(PALMA, 2004, p. 48). O modelo de escala, portanto, é empregado na adaptação ao 

nível da compreensão humana de coisas inicialmente inapreensíveis ao nosso aparato 

cognitivo em virtude de seu macro ou micro dimensionamento. Mas entre o modelo e o 

modelado existirá sempre uma relação assimétrica que não permitirá a conversão de um 

em outro. O modelo A de um objeto modelado B (por exemplo, a maquete de uma 

ponte) não admite a inversão de posições, pois o objeto modelado B não poderá se 

transformar no modelo A, ou, para usar o nosso exemplo, a ponte original não pode se 

transformar em modelo para a sua maquete. Os modelos de escala, na verdade, não têm 

um fim em si mesmo. São sempre substitutos instrumentais na medida em que são um 

meio para a compreensão de algo à primeira vista incompreensível. De qualquer 
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maneira, somente alguns aspectos do objeto original poderão ser representados no 

modelo, o que determina que entre modelo e modelado haverá uma identificação apenas 

parcial. Obviamente a falta de identidade total levará à necessidade de regras de 

interpretação do modelo para que o original seja compreendido adequadamente. 

O modelo analógico, por sua vez, desempenha uma representação estrutural por 

meio da mudança do meio (medium) como uma tradução de um sistema de relações para 

outro. O isomorfismo entre modelo e coisa representada se dá pela semelhança entre 

estruturas, e não pela aparência. É o que acontece com a representação do átomo por 

meio do sistema solar tomado como modelo de estrutura para o movimento das 

partículas subatômicas. Pode-se dizer que os modelos, especialmente o modelo 

analógico, desempenham uma função psicológica importante na medida em que servem 

a funções heurísticas e didáticas de compreensão científica da realidade. Os modelos 

analógicos servem para simplificar as inferências de estruturas mais complexas. É esse 

o tipo de modelo que mais se aproxima da noção de “metáfora epistêmica” (PALMA, 

2004, p. 50). 

Os modelos teóricos, por fim, pertencem ao nível mais alto da teoria ao 

introduzirem uma linguagem nova, porém descritiva do original (RICOEUR, 2005, p. 

366-368). Modelos desse tipo são mais pretensiosos no que se refere ao seu poder 

explicativo ou comprobatório. O modelo teórico da ciência procura ser a representação 

realista do fenômeno além de servir como instrumento de predição. O mais importante é 

que sempre há um compromisso ontológico que pode variar de um grau mínimo de 

pressuposições acerca da realidade até o grau máximo que determina que o modelo seja 

uma verdadeira cópia ou imagem concreta dos fenômenos. 

 No nível teórico, portanto, o funcionamento do modelo, ao introduzir esse novo 

idioma, se assemelha ao da metáfora. A explicação teorética pode ser comparada à 

atividade de redescrição metafórica. Na ciência, o recurso à redescrição metafórica é um 

sintoma da impossibilidade de se obter uma relação puramente lógica ou dedutiva entre 

a explicação e o que é explicado. A racionalidade consiste precisamente na adaptação 

contínua de nossa linguagem a um mundo em contínua expansão, e a metáfora é um dos 

principais meios pelos quais isto se efetua (RICOEUR, 2005, p. 370). 

É importante reafirmar que somente os traços pertinentes são revelados no 

modelo de acordo com o nível de abstração a que pertença. Do nível imagético da cópia 

ampliada ou reduzida, passa-se pelo isomorfismo estrutural que despreza o aparente e 
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ressalta o que há por trás da imagem, para chegar ao nível mais alto de abstração do 

modelo teórico que procura descrever a coisa com um novo mundo, ou uma nova 

dimensão, do qual não faz parte a própria coisa. 

De toda sorte, o caráter positivo do uso dos modelos pode ser vislumbrado na 

aproximação da ideia de modelo em relação à noção de metáfora. A capacidade de 

expansão e de readequação do modelo é semelhante à capacidade de expansão 

semântica das metáforas. A expansão ou transformação semântica das metáforas 

permite a introdução de novos significados em um idioma, da mesma forma que a 

capacidade de expandir e transformar uma teoria depende da interpretação que se dê ao 

modelo. 

4.2.2 Modelos como ponto de referência para as construções de juízos prescritivos e 

descritivos da realidade jurídica 

 

As teorias estruturalistas do direito que tiveram (e ainda tem de certo modo) 

grande sucesso no desenvolvimento do positivismo jurídico de meados do século XX se 

situam entre o segundo e o terceiro nível de abstração dos modelos. Por um lado, 

rejeitam a imagem de direito ou a sua simples aparência superficial e deixam de 

identificar, por exemplo, direito com lei, ou, em termos estruturalistas, norma com texto 

normativo. A manifestação linguística na norma jurídica é apenas um modo de 

apresentação da norma, que por sua vez é a estrutura lógica que está por trás do texto. 

Ao mesmo tempo, o próprio modo de pensar analítico vê-se obrigado a “imaginar” 

figuras que representem essa estrutura e pressupor “mundos” distintos e diferentes 

“formas de existência”. É o que acontece quando se fala na separação entre o “mundo 

do ser” e “mundo do dever”, por exemplo; ou na diferença entre validade, vigência e 

eficácia normativa como manifestações distintas de um mesmo fenômeno em âmbitos 

diferentes. 

Claro, quanto maior o grau de formalização de uma teoria, menor o seu “sabor 

metafórico” (CASTRO JR., 2009, p. 68). Mas isso se a linguagem formalizada não for 

entendida ela própria como uma metáfora. Não é possível dizer se os juristas teóricos 

que se preocupam em demonstrar seus argumentos não só por meio de conceitos 

linguísticos, mas também por meio de enunciados formais expressados simbolicamente, 

fazem-no por uma necessidade epistemológica – assim como na matemática – ou se são 

apenas estratégias de apresentação que causam impacto diante da ignorância ou do 
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pouco conhecimento de boa parte de seus leitores. O que se pode intuir é que para os 

que nada sabem de lógica, a linguagem formalizada do cálculo sentencial ou do cálculo 

de predicados, causa espanto; para os que decifraram essa linguagem e têm alguma 

intimidade com os operadores, categoremas ou sincategoremas da lógica, os enunciados 

não passam de pura redundância (o que não é um problema para a lógica, vista ser feita 

de tautologias)
51

. 

A univocidade que se espera na linguagem teórica depende certamente de sua 

formalização. A linguagem natural, diante dos problemas causados pela ambiguidade de 

seus conceitos, pela vagueza de suas expressões e pela porosidade a que está submetida 

diante de seu caráter historicamente determinado tem pouca ou nenhuma relevância 

epistemológica. Daí a necessidade de se recorrer a uma nova linguagem específica e 

unívoca, como a linguagem da lógica formal. A questão é que, se a linguagem natural 

diz muito, mais do que devia, causando uma série de problemas interpretativos e 

comunicacionais de falsa compreensão, uma linguagem formalizada, unívoca, por ser 

tautológica, auto-referente, por si só, nada diz, não acrescenta dado algum sobre a 

realidade. Sua univocidade resulta do princípio da identidade em que p é exatamente 

igual a p e somente a p. O que interessa à lógica é a sua coerência do ponto de vista 

sintático, e não semântico. 

Claro que não se pode fazer ciência assim, pelo menos no sentido de uma ciência 

empírica como é em parte pretende a teoria do direito. Ou melhor, não se pode produzir 

conhecimento algum sem uma linguagem que capture a “essência” das coisas e as 

traduza em uma nova linguagem, pelo menos de acordo com os pressupostos 

epistemológicos da ciência moderna. A univocidade que se pretende na ciência é 

coerente com a noção de “verdade como correspondência”. Mas o sentido literal que se 

almeja no linguajar teórico depende da crença de que a teoria representa um “decalque 

do mundo” em que a teoria da verdade como correspondência indica a existência prévia 

de um mundo dual (CASTRO JR., 2009, p. 77). 

A univocidade e o significado literal na teoria dogmática do direito são, 

portanto, operacionalmente fundamentais, mas não lhe pertencem. Aliás, nada do que 

pode ser chamado literalmente de científico na ciência do direito é originalmente seu. O 
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 No caso de autores como Neil MacCormick ou Robert Alexy, há certa consciência de que a linguagem 

formal empregada é um misto de esforço epistemológico com fantasia literária. Cf. MACCORMICK, 

1997, p. 19-25.  
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que não é roubado é emprestado, mesmo que compulsoriamente. Assim, se os modelos 

científicos como um todo já podem ser caracterizados como metáforas, no âmbito do 

direito, falar em ciência e recorrer a modelos científicos é uma dupla metáfora, na 

medida em que a expressão “ciência jurídica” não poderá nunca ser tomada 

literalmente, tampouco vir desacompanhada de aspas. Tomar os modelos da “ciência do 

direito” como metáforas é essencial ao desenvolvimento criativo e adaptativo do próprio 

direito da mesma forma que permite compreender a sua mutabilidade intrínseca. 

Dessa forma, o percurso teórico de toda a jurisprudência é uma cruzada. Sempre 

crentes na possibilidade de construção de teorias que salvem um mínimo da certeza e da 

objetividade do direito, os juristas primeiro combatem os infiéis e agnósticos da 

filosofia, saqueiam as suas cidades, estupram suas mulheres, roubam os seus bens, para 

em seguida voltarem para casa, ao mesmo tempo vitoriosos, repletos de bugigangas que 

usarão para decorar suas casas, mas sem saber muito bem como adequá-las ao novo 

cenário. Alguns, porém, percebem que tudo é em vão e perdem a fé. 

Os modelos científicos como esquemas cognoscitivos parecem ter essa função. 

De acordo com Miguel Reale (1994, p. 43), inspirado no jurista italiano Enrico di 

Robilant (1968), pode-se falar em quatro tipos de modelo: a) como esquema que 

procura reproduzir nas suas linhas essenciais e de forma compacta algo que pertence à 

experiência, no sentido de uma tentativa de inteirar-se da realidade social de modo 

sintético. Nesse caso, o modelo deve ser fiel à realidade sem ser sua mera reprodução 

(REALE, 1994, p. 67-68), algo semelhante à doutrina de Herbert Hart; b) como 

exemplo, protótipo ou forma exemplar (como na linguagem natural), em que prevalece 

o caráter de idealidade e falta a representação da realidade; c) como norma ou esquema 

de comportamento (critério de comportamento), no sentido de García Máynez; d) como 

construção artificial para análise de um fenômeno da realidade social, como se pode 

identificar na obra de John Rawls. 

A filosofia do direito se constitui em boa parte de construções de modelos, 

especialmente do 1º e 4º tipos. Já os chamados “modelos do direito” podem ser 

subdivididos em: a) modelos jurídicos que têm natureza prescritiva e prática (regem atos 

futuros de maneira objetiva) e b) modelos dogmáticos (hermenêuticos) que em conjunto 

formam a doutrina ou o direito científico (segundo Savigny). Reale estabelece uma 

diferença “essencial”, como ele mesmo afirma, entre esses dois tipos de modelos do 

direito:  
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(...) podemos deixar desde logo assente que a distinção essencial entre 

modelos hermenêuticos e modelos jurídicos é a natureza prescritiva 

destes, ou seja, a sua específica e precisa função prática de reger, de 

maneira objetiva, atos futuros. Os modelos hermenêuticos, ao 

contrário, embora referidos à praxis social, não perdem seu viés 

teórico e, por mais relevantes que sejam seus fundamentos, não 

possuem a qualidade de obrigar alguém a agir de conformidade com 

as suas conclusões. (REALE, 1994, p. 37) 

De acordo com Reale, então, se os modelos jurídicos são prescritivos, por 

oposição, pode-ser inferir que os modelos dogmáticos são descritivos. Ou seja, 

enquanto os modelos jurídicos determinam uma conduta a ser seguida, regendo assim 

atos futuros, os modelos dogmáticos descrevem a realidade do direito sem estabelecer 

qualquer vínculo ou obrigação para os seus destinatários. Funcionariam apenas como 

orientações que, por mais importantes, evidentes ou lógicas que seja, podem ou não ser 

seguidas.  

O conceito de modelo para Reale, por conseguinte, é algo próximo daquilo que 

as filosofias da ciência moderna chamam de “esquemas de compreensão da realidade”. 

O propósito epistemológico de se recorrer a modelos deve-se ao fato de as ciências 

requererem alguma base segura de referência. Os modelos, assim, funcionam como 

ponto de referência para as construções dos juízos tanto prescritivos quanto descritivos 

da realidade, isto é “representam formas ou fôrmas, permitam-me assim dizer, mas 

fôrmas flexíveis ou plásticas mediante as quais se ordena o conteúdo das fontes do 

direito” (REALE, 1994, p. 38). 

Isso não quer dizer, na opinião de Reale, que os modelos devam ser 

compreendidos como ideias ou fins abstratos a serem seguidos, mesmo em se tratando 

de modelos jurídicos que têm a característica de serem prescritivos. O modelo jurídico 

deveria indicar fins concretos de acordo com o dever ser de um conjunto de regras 

objetivizadas a partir de um esquema próprio de fontes do direito (REALE, 1994, p. 

38). Assim haveria modelos respectivos para o processo legislativo, para a jurisdição 

dos tribunais, para o direito consuetudinário, para as fontes negociais derivadas da 

autonomia da vontade etc. Dessa forma, pode-se afirmar que, na teoria de Reale (1994, 

p. 42), os modelos jurídicos não são meros esquemas lógicos representativos da 

realidade social, ou tampouco arquétipos ideais a serem alcançados. 

No que tange à relação entre modelo e símbolo é possível dizer que os modelos 

significam, isto é, são signos ou entidades significantes que não tem sentido de ser 

senão vinculados a algo que seja significado, ou, na linguagem da teoria dos modelos, 
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representado. Isto quer dizer que entre modelos e símbolos – que formam uma espécie 

de signo – existe uma importante relação de interação analógica, já que os dois apontam 

para algo que lhes é diverso (um objeto ou outro símbolo), contudo nunca para si 

próprio.  

Das quatro características que estão presentes nos símbolos, somente duas, 

porém, são compartilhadas pelos modelos jurídicos, segundo Reale (1994, p. 47-48). 

Enquanto os modelos têm apenas as capacidades denotativa e conotativa, os símbolos 

podem apresentar mais duas características típicas: poder de evocação e emotividade. 

Obviamente uma teoria retórica do direito não poderia deixar de considerar essa duas 

características como algo fundamental para a própria constituição do objeto direito, para 

não mencionar a sua efetivação prática. Isto é, o elemento emotivo, o páthos da teoria 

retórica está presente nos dois principais – do ponto de vista fronético – níveis de 

funcionamento do direito, o nível material e o nível prático ou estratégico da atividade 

jurídica. Talvez fosse de encontro ao que Ottmar Ballweg propôs com um intuito 

retórico-científico (se é que esse oxímoro é realmente permitido) dizer que o páthos 

também faz parte da retórica analítica, mesmo assim, vamos afirmar que o elemento 

emotivo é constitutivo da própria retórica, pois onde há retórica, estão presentes e são 

fundamentais o éthos, o páthos e o lógos. São os meios de prova técnica, como 

estabelecido por Aristóteles na sua téchne rhetoriké (τέχνη ῥητορική), dependentes da 

capacidade técnica ou artística do rhétor (ῥήτωρ).  

Não há retórica com só o lógos. Se a retórica analítica é (ainda) (mesmo) 

retórica, o páthos lá estará presente. Se o direito é retórica, em qualquer nível de suas 

retóricas material, prática e analítica, o páthos estará presente e sua compreensão será 

fundamental para a compreensão do próprio direito, de sua estrutura e de seu 

funcionamento. Além do elemento emotivo, a evocação é retoricamente fundamental, 

especialmente no nível da retórica material, mas também no nível estratégico e 

científico. O poder evocativo da retórica está tanto no docere, muovere et delectare, 

quanto na actio e pronuntiatio ou hyprókrisis (ὑπόκρισις), de suas partes, as mais 

destacadas vulgar ou ordinariamente no conhecimento superficial que se tem da arte 

retórica. Isto nos leva a concluir que os modelos jurídicos, estejam em um ou mais dos 

três níveis da retórica jurídica, têm em sua constituição, além das capacidades da 

denotação e da conotação, as características da evocação e da emoção. 



 

 

182 

 

Em relação à moderna noção de ordenamento jurídico pode-se afirmar que este 

representa um macromodelo jurídico que estabelece diferentes níveis hierárquicos de 

normas, garantindo com o estabelecimento de uma estrutura própria escalonada, razões 

para interpretar e adequar normas de origens as mais diversas (REALE, 1994, p. 38). No 

direito pré-moderno não havia o modelo de ordenamento jurídico com estrutura 

hierarquizada que conhecemos hoje, o que tornava o trabalho de identificação e 

adequação de normas um trabalho ainda mais complexo para o jurista do direito 

comum. O modelo do ordenamento jurídico serve a estabelecer uma estrutura capaz de 

racionalizar o trabalho jurídico a partir da noção de hierarquia das fontes. A noção de 

ordenamento jurídico, pois, pode ser entendida como processo aberto de modelos 

jurídicos que se complementam (REALE, 1994, p. 41). 

No entanto, é preciso atentar para um problema: o modelo, assim como a 

metáfora, encobre certas características enquanto ressalta outras, por vezes, criando um 

descompasso entre o representado e a sua representação ou entre o empírico e o ideal. 

(...) por trás da retórica funcional para os fins de dominação 

vislumbra-se um problema inerente à própria matéria em questão. O 

ordenamento jurídico não é nenhum bloco monolítico, senão que 

apresenta contradições. Não é apenas resultado, mas também 

fundamento e meta de uma luta política e semântica. E esses 

problemas não se colocam antes ou fora do trabalho jurídico sobre 

textos, mas em meio a essa atividade, e não em último lugar na parte 

da contextualização da lei, habitualmente denominada explicação 

sistemática. Assim só o olhar atento para as diferenças, as finas 

fissuras no uso da língua torna visíveis os verdadeiros ônus de 

fundamentação por trás da fachada das fundamentações aparentes. 

(CHRISTENSEN, 2003, p. 34) 

Segundo Reale (1994, p. 39), o processo de modelagem jurídica da realidade 

social acontece na história por meio de processos contínuos de avaliação e reavaliação 

dos fatos. E todo modelo jurídico, ainda de acordo com Reale (1994, p. 40), é dotado de 

sanção, mesmo que premial, como garantia de cumprimento da regra ou de “atualização 

das normas jurídicas”. Por essa razão, os modelos jurídicos dogmáticos ou 

hermenêuticos (modelos de direito elaborados pela doutrina) não são, para Reale, no 

sentido técnico da palavra, modelos jurídicos, tampouco, portanto, têm caráter 

prescritivo. 

Metaforicamente, Reale (1994, p. 40) equipara os modelos jurídicos a modelos 

arquitetônicos como os projetos de construção de edifícios que antecipam e 

condicionam a própria execução de uma obra e, ainda, a modelos mecânicos e 

matemáticos. O que haveria de comum entre esses tipos de modelos seriam as noções de 
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planificação lógica e de representação simbólica características de todo projeto que se 

apresenta como ordenação lógica de meios a fins.  

Mas modelos matemáticos poderiam ser considerados prescritivos? 

Diferentemente da arquitetura, não há contingência, em tese, na matemática. Não 

haveria possibilidade de escolhas diversas no que diz respeito a modelos matemáticos. 

No entanto, Reale aparentemente não admite que haja um caráter metafórico ou criativo 

próprio dos modelos jurídicos:  

(...) os modelos jurídicos não são meras criações da mente, mas sim 

o resultado da ordenação racional do conteúdo das normas reveladas 

ou formalizadas pelas fontes de direito, para atender às características 

de validade objetiva autônoma e de atualização prospectiva dessas 

mesmas normas. (REALE, 1994, p. 40) 

E parece se contradizer quando afirma:  

É claro que, ao compreender a experiência jurídica em termos de 

modelos, o pesquisador se vale de seu poder criador ou instituidor de 

formas compreensivas do real, mas estas não são concebidas como 

simples “elementos táticos” de compreensão, nem como “meras 

reproduções sintéticas e compactas do real”: os modelos são captados 

e revelados na imanência mesmo do processo experiencial. Trata-se, 

em suma, de algo de que o pesquisador toma ciência em direto contato 

com a realidade jurídica, numa correlação sincrônica entre o 

significante e o significado. (REALE, 1994, p. 44) 

 

E, mais adiante escreve, 

(...) mesmo os modelos físicos não são concebidos tal como se 

observam na realidade natural – visto como as leis científicas são 

sempre criações da mente humana –, mas o cientista, por assim 

dizer, extrai criadoramente do real os modelos que correspondem, e 

não podem deixar de corresponder, ao real qual tale. (REALE, 1994, 

p. 45) 

É nisso que a teoria retórica e a compreensão irônico-metafórica do direito 

divergem do que propõe a teoria tradicional dos modelos de Reale. É retoricamente uma 

obviedade a atuação criativa no estabelecimento dos modelos. Se os modelos (inclusive 

os da ciência) podem ser compreendidos como metáforas, certamente isso se deve ao 

fato de serem criações imagéticas: são figuras representacionais de uma realidade que 

não pode ser apreendida em si mesma. De que “direto contato com a realidade jurídica” 

Reale está falando? Existe algum contato “direto” com a realidade? Esse contato do 

jurista com uma suposta realidade não é de forma alguma direto, mas, pelo menos, 

intermediado pela linguagem criativa e metafórica empregada na construção de suas 

próprias teorias e de seus modelos teóricos de compreensão do fenômeno jurídico.  
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O objeto direito não se deixa simplesmente representar, pois que sua realidade 

depende necessariamente de suas representações. Não se trata apenas de uma questão 

gnoseológica de se recorrer aos modelos para compreender algo que existe enquanto 

fenômeno empírico constituído objetivamente, isto é, independentemente dos sujeitos e 

de seus esquemas de interpretação e constituição da realidade. É uma questão 

ontológica mesmo de que a realidade, essência ou natureza do direito é metafórica. É 

como se fôssemos obrigados a dizer que “o direito é metáfora”. Mas essa afirmação 

mesma é metafórica, enquanto representa simultaneamente descrição e criação de seu 

objeto. 

Por outro lado, mesmo sem assumir uma tese retórica desse tipo, o próprio Reale 

(1994, p. 45) concorda que os modelos são constitutivos da própria experiência jurídica: 

Somente desse modo os modelos jurídicos deixam de ser meros 

esquemas cognoscitivos, para valerem como elementos constitutivos 

da própria experiência jurídica, tal como é exigido pela visão concreta 

do direito como experiência. 

Mesmo que entenda que esses modelos são metáforas ou imagens criativas que 

antes de se relacionar diretamente com o real, insinuam relações mais ou menos estáveis 

nos processos interepretativos dos fenômenos jurídicos. 

Reale (1994, p. 45) critica a afirmação de Di Robilant de que os modelos são 

construções artificiais porque não correspondem à realidade. Os modelos entendidos na 

qualidade de metáforas realmente não correspondem à realidade, pois que não interessa 

propriamente aos tropos qualquer forma de correspondência ao real. As metáforas 

operam mais no sentido de estabelecer relações de interação do que de correspondência. 

Na verdade, pode-se afirmar que as metáforas (e os modelos como uma espécie de 

metáfora) sublimam o binômio natural/artificial porque se apóiam tanto em uma 

estrutura que é natural – no sentido de metáforas estruturais (LAKOFF; JOHNSON, 

1980) que se baseiam em aspectos da experiência espaço-temporal do dentro/fora, 

frente/trás, cima/baixo, antes/depois, conteúdo/continente etc. – quanto numa sofisticada 

estrutura logóica, isto é, linguística e imageticamente estabelecida por meio do uso e de 

convenções que variam de cultura para cultura, de contexto para contexto, de situação 

para situação. Assim, quando Reale (1994, p. 44) define os modelos da ciência do 

direito como “estruturas normativas mediante as quais é possível ter uma visão 

científico-positiva da experiência jurídica em seus múltiplos aspectos”, sinto-me levado 

a entender “visão científico-positiva” no sentido metafórico de “imaginação científica”. 



 

PARTE II – A IRONIA DO DIREITO 

 

Capítulo 5 – Definição e formas de ironia: a ironia como metáfora complexa das 

incongruências e contradições do ser 

 

5.1 Da ironia como figura retórica à ironia constitutiva da personalidade ou estilo 

de existência 
 

Tutta la storia della logica consiste 

nel definire una nozione 

accettabile di stupidità. Troppo 

immenso. Ogni grande pensatore è 

lo stupido di un altro. Il pensiero 

come forma coerente di stupidità. 

No. La stupidità di un pensiero è 

l’incoerenza di un altro pensiero. 

(ECO, 2007, p. 76) 

 

A ironia pode ser abordada de modos diferentes. Por exemplo, tanto é possível 

elaborar uma “metafísica da ironia” como uma “retórica da ironia”. No entanto, isso não 

quer dizer que uma retórica da ironia seja desprovida de uma metafísica da própria 

“ideia” de ironia, muito menos que uma construção metafísica não represente ela 

mesma uma retórica (discurso) acerca do conceito de ironia. 

Nesse sentido, a ironia, pode variar indo desde uma simples figura de linguagem 

(ou de retórica) em uma concepção mais restrita do conceito, até a uma concepção 

extremamente complexa de ironia como a própria constituição de uma personalidade 

irônica. Assim a ironia pode ser classificada como tropus per contrarium quod conatur 

ostendens (COLEBROOK, 2006, p. 9) até a ironia como modo de comportamento 

(MUECKE, 1995, p. 33). Entre esses dois extremos, situam-se inúmeras formas 

distintas de ironia. Antes de apresentar as mais salientes, segundo o critério de 

relevância para uma apresentação irônica do direito, procurarei esboçar uma origem do 

conceito. 

Não há um acordo entre os autores sobre o “lugar” da ironia. O problema de sua 

classificação parece decorrer da tradicional diferenciação entre figura de linguagem e 

figura de pensamento. Dessa forma, o estudo sobre a ironia perpassa áreas diversas do 

conhecimento, desde a retórica até a psicologia. Do ponto de vista da psicanálise, a 

ironia é algo maior do que “mera retórica”. Para que o fenômeno seja compreendido em 
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sua totalidade é preciso recorrer à análise da estrutura psicológica, portanto, da ironia 

(STRINGFELLOW, 1994, p. 10). No século XX, pois, metáfora e ironia tornaram-se 

mais objeto de estudo da ciência e psicologia cognitivas do que da retórica. A análise 

psicanalítica do discurso metafórico e do comportamento irônico geralmente se 

apresenta como a mais importante e aprofundada em relação à “mera” análise retórica. 

Além disso, não há propriamente uma história do conceito de ironia. De fato, o 

conceito é sempre nomeado, sugerido, pressuposto, evocado de maneira fugaz, 

mencionado de modo indefinido e variegado, mas raramente tem expostas suas 

entranhas. Isso, provavelmente, se deve às dificuldades que o conceito de ironia põe 

diante das tentativas de defini-lo. Kierkegaard (2006, p. 213) diz que quando se busca o 

desenvolvimento completo e coerente do conceito de ironia, percebe-se que “ele tem 

uma história curiosa, ou mais corretamente, não tem nenhuma história”. Nem quando a 

ironia foi excessivamente valorizada e transformada em ironia romântica o seu conceito 

foi de algum modo explicitado. Desde Sócrates, afirma-se que não é possível haver uma 

teoria da ironia em razão de sua resistência à fixação de qualquer ponto de vista 

(COLEBROOK, 2006, p. 80). O âmbito de aplicação da ironia ao longo da história é 

não só variegado como também insolitamente amplo. A ironia estende-se desde formas 

determinadas de argumentação filosófica, passando por diversas figuras de retórica, 

formas literárias de expressão, formas de comunicação teóricas e filosóficas, princípios 

estruturais da composição poética, até elementos desconstrutivos da linguagem 

(BEHLER, 1998, p. 599). 

De qualquer forma, contrariando o que diz Kierkegaard, é possível conceber um 

momento inicial da ironia no conceito de eironéia, uma espécie de proto-ironia. A 

eironéia está para a ironia, assim como o australopithecus está para o homo sapiens. 

Isso porque a eironéia ainda não é propriamente ironia. Nas comédias de Aristófanes, 

eironéia se refere muito mais a mentira do que à complexa dissimulação controlada que 

a ironia genericamente representa desde Sócrates até hoje. 

Quando eironéia, não muito depois de Aristófanes, veio a se referir a 

uma dissimulação que não era fraudulenta, mas claramente 

reconhecível e com pretensões de ser reconhecida, a ironia se 

entrecruzou com o problema político do significado humano.
52

 

(COLEBROOK, 2006, p. 1) 

                                                 
52

 “When eironéia, not much later than Aristophanes, came to refer to a dissimulation that was not 

deceitful but clearly recognisable, and intended to be recognized, irony intersected with the political 

problem of human meaning”. 
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Já no Sócrates dos diálogos platônicos, eironéia assume um papel diferente, 

usada primeiramente para designar a habilidade de manejar o duplo sentido. As 

incompletudes e as contradições das concepções do senso comum – não só amplamente 

aceitas como também continuamente corroboradas e reafirmadas por seu uso recorrente 

– são passíveis de serem evidenciadas por meio da eironéia. A eironéia de Sócrates se 

apoiava na afirmação de sua ignorância e na auto-diminuição de suas faculdades 

(BEHLER, 1998, p. 600). Aquilo que era considerado auto-evidente pelos que se 

consideravam detentores da sabedoria era ameaçado pela sua refutação irônica. A 

eironéia socrática foi capaz de abalar o que era considerado certo e seguro nas 

definições consideradas óbvias e peremptórias, deixando seus adversários em apuros. 

Dessa forma, com Sócrates, eironéia, deixa de ser simplesmente mentira ou 

engano e passa a ser vista como uma complexa prática retórica por meio da qual pode-

se afirmar algo e ao mesmo tempo querer significar outra coisa diferente. É com 

Sócrates que eironéuomai passa a significar “fingir ignorância” mesmo que sua origem 

já esteja na pura e simples dissimulação. Portanto, com a eironéia, aquilo que é 

considerado auto-evidente para um determinado contexto ou cultura deixa de ser óbvio: 

ou seja, o que vem sendo constantemente dito e professado não coincide com o que é 

significado (COLEBROOK, 2006, p. 2). 

Com a eironéia passa a ser possível referir sem significar sem que seja evidente 

um senso verdadeiro ou original nas coisas elas mesmas. Em uma palavra: dissimular. 

Com a ausência de algo que signifique ou tenha valor em si mesmo o que resta é mera 

repetição, mímica e simulação. 

No âmbito do direito, o que nos interessa diretamente aqui, o jurista, ao modo 

socrático, deve ser capaz de manter distanciamento em relação a uma única definição, 

mesmo que unanimemente aceita e continuamente reafirmada, ou a um contexto 

exclusivo. Suas maleabilidade discursiva e capacidade de lidar habilmente com o 

contraditório dependem desse distanciamento irônico. Para o jurista, é preciso aprender 

desde cedo a ser irônico, a sustentar uma tese e desconstruí-la em seguida: isto é, 

afirmar para, logo em seguida, negar. Mas também é preciso ser irônico para poder 

desconfiar de sua própria ironia para poder absorver um passado que significa o que 

parece significar. 

Mesmo as ironias aparentemente mais óbvias podem deixar de serem lidas como 

tal. Isso acontece em razão de seu caráter intrinsecamente contextual. Para ler uma 
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ironia ou, pelo menos, para identificar a sua presença, é preciso estar compromissado 

ideologicamente com algumas crenças específicas e pontos de vista inerentes a um 

determinado contexto. Isso quer dizer que a ironia é sempre seletiva e parcial, no 

sentido de que toma uma ideologia ou conjunto de valores e certezas como ponto de 

partida para a sua construção e interpretação, mas admitindo a possibilidade de 

contradição ou de uma ideologia contrária, provavelmente aquela que se pretende 

combater, diminuir, ou mesmo ridicularizar. Mas isso não quer dizer que é preciso haver 

uma intenção irônica por parte de um autor ou ironista. O autor de um texto, por 

exemplo, pode não ter querido construir ironia alguma, mas a simples mudança de 

contexto pode transformar aquela mensagem que originalmente era literal e uma 

mensagem irônica, independentemente de uma atitude irônica. Nem sempre o texto 

pode continuar sendo regido por seu contexto original (COLEBROOK, 2006, p. 13). 

Se convenções e presunções são fundamentais nos processos de fala, uma 

palavra não terá sentido independentemente de suas relações sociais. Uma ironia é 

reconhecida na medida em que uma palavra, frase, texto ou mesmo atitude são 

percebidos como fora de lugar ou empregados de maneira não convencional. 

Reconhecer algo como sendo irônico depende dos aspectos sociais, convencionais e 

políticos da linguagem. Não é uma tarefa que depende apenas do caráter lógico e 

sistemático da linguagem. É em razão do contexto, pois, que se reconhece uma ironia 

(COLEBROOK, 2006, 16). Casos simples e estáveis de ironia verbal mostram como 

algumas convenções, valores e normas sociais são amplamente reconhecidos como 

elementos compartilhados por uma comunidade. 

Se o que digo parece não fazer sentido, então você pode começar a 

perguntar se eu estava sendo irônica. Simples casos de ironia, 

portanto, revelam algo sobre a natureza da comunicação: que nós 

sabemos o que nossas palavras significam porque compartilhamos 

contextos e convenções, juntamente com a expectativa geral de 

sinceridade e coerência.
53

 (COLEBROOK, 2006, p. 18) 

A ironia, pois, depende de uma característica crucial da linguagem que é a de ser 

uma forma de reconhecimento compartilhada. A dimensão do significado e do sentido 

requer uma série de convenções compartilhadas e valores pressupostos (COLEBROOK, 

2006, p. 35-36). A ironia não é empregada, pois, para modificar o sentido das palavras 
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 “If what I say seems not to make sense, then you might start to ask whether I were being ironic. Simple 

cases of irony therefore reveal something about the nature of communication: that we know what our 
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and coherence.” 
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ou para empregá-las em um sentido não convencional. Pelo contrário, uma ironia é 

reconhecida quando o contexto é compartilhado e quando a própria linguagem é 

empregada para manter esse contexto de ações e os reconhecimentos mútuos. 

É preciso, portanto, ser irônico também para reconhecer e rechaçar a ironia 

quando necessário. Com ela, é possível reconhecer que um dado contexto ou sistema, 

mesmo que coerente e significativo, não pode ser sustentado como verdadeiro ou 

autêntico. A reconstituição de fatos numa instrução processual por mais coerente que 

seja pode não ser verdadeira. Explicações científicas por mais que apresentem narrativas 

coerentes, podem não apresentar uma autêntica relação de causalidade. A ironia 

propicia nesse caso o grau de desconfiança necessária para duvidar de tudo o que é 

coerente e aparentemente verdadeiro. O indivíduo irônico é capaz de desconfiar de tudo. 

Contextos passados também podem ser vistos com o distanciamento próprio do 

ponto de vista irônico (COLEBROOK, 2006, p. 3). O desapego do ironista é capaz de 

evitar qualquer compromisso de sua parte com o passado de modo que não seja preciso 

participar de um contexto que, ou já não é mais, ou nunca foi o seu. O contexto de 

elaboração de uma lei, de promulgação de uma constituição, ou de surgimento de um 

costume jurídico que pertence ao passado não deve vincular o raciocínio do jurista no 

presente. Por meio da ironia é possível ter uma noção do sentido de determinada época 

ou contexto específico sem que exista um comprometimento com o que era considerado 

valioso, importante ou racional. O ironista olha para o passado histórico e vê 

significados além do que foi afirmado explicitamente. 

Por esse lado, a ironia destrói a sinceridade e o caráter imediato da própria vida. 

Diferentes contextos podem propiciar ou não uma leitura irônica. Contextos, contudo, 

não são backgrounds estáveis e imóveis à luz dos quais é possível compreender textos 

de maneira adequada. Os próprios textos e novos contextos alteram contextos passados 

que, por sua vez, alteram a maneira de interpretar os mesmos textos. Ou seja, um 

contexto passado não é um contexto fixo, pois pode ser alterado em virtude de novas 

interpretações. Um mesmo texto, inalterado, pode ser lido, em um momento como não 

irônico e em outro como irônico e vice-versa. 

Da mesma forma, nossos preconceitos tanto nos levam a interpretar 

ironicamente como a interpretar literalmente o mesmo evento. A mudança nos valores 

de uma época para outra pode fazer com que, no presente ou no futuro, o passado seja 

interpretado ironicamente. Louvar a posse de escravos como um bem desejável por 
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todos ou o caráter eficiente da tortura como meio de obter a confissão e a produção de 

provas, como faz Aristóteles na Retórica (1996, p. 13[I, 1355b]) hoje pode ser lido 

ironicamente. Em alguns casos, basta retirar um texto de seu contexto e colocá-lo em 

outro para que possa ser ironicamente interpretado. Mas como determinar o potencial 

irônico de um texto? 

Nos diálogos platônicos não vemos a ironia apenas como uma complexa figura 

de linguagem empregada por Sócrates, mas como constitutiva de sua própria 

personalidade enigmática (COLEBROOK, 2006, p. 6, 8). A ironia em Sócrates é 

idêntica à sua capacidade de não aceitar os conceitos e valores arraigados no uso 

cotidiano. O mais curioso é que esse estado perpétuo de questionamentos que terminam 

em aporias é que normalmente é considerado como o nascimento da ética ou filosofia 

moral. Ironicamente a ética nasce com a ironia. 

Em síntese a eironéia, originalmente ligada ao sentido injurioso de dissimulação, 

engano e erro (BEHLER, 1998, p. 601), posteriormente classificada por Aristóteles 

como dissimulação autodepreciativa ou modéstia simulada (MUECKE, 1995, p. 31), se 

completa com a alazonéia ou dissimulação jactanciosa em que prevalece a ostentação. 

Ao alazón, a vítima da ironia, é imputada uma inconsciência confiante. Em Teofrasto, 

tanto o éiron quando o alazón eram considerados dissimuladores, “um escondendo-se 

por trás de máscaras evasivas, esquivas, autodepreciativas, o outro por trás de uma 

fachada de elogios” (MUECKE, 1995, p. 54). O éiron, sob a máscara da inocuidade é 

posteriormente transformado em estereótipo de personagem da comédia grega. O éiron, 

com seu caráter inofensivo, é, na verdade o indivíduo astucioso.  Se Platão representou 

Sócrates como uma espécie de éiron, Aristófanes o tratou no As nuvens como alazón, 

isto é, como charlatão ou fanfarrão. No entanto, foi a representação platônica de 

Sócrates em sua função irônica de ignorância que serviu essencialmente como passo 

historicamente determinante para a constituição da noção de ironia, mesmo que apenas 

um passo preparatório (BEHLER, 1998, p. 601). 

O ironista moderno, diferentemente, finge ou dissimula, não para ser acreditado, 

mas para ser entendido. No entanto, todas as formas de ironia que surgiram como 

fenômeno e, posteriormente, foram classificadas conceitualmente têm, de algum modo, 

suas raízes nessas duas figuras originárias da eironéia e da alazonéia. A alazonia como 

inconsciência confiante, por exemplo, é o que dá origem ao moderno conceito de ironia 

observável. O alazón pode ser totalmente irreflexivo, ou atrevidamente confiante; ou 
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pode ser infinitamente circunspecto, vendo toda cilada menos aquela em que ele cai; 

pode ser considerado altamente censurável ou mesmo perdoável; e pode ainda ter a sua 

confiança totalmente explicitada ou mantida implícita (MUECKE, 1995, p. 56-57). 

Vejamos agora algumas formas relevantes de ironia, procurando sistematizar, mesmo 

diante do caos de sua apresentação textual, o que Douglas Muecke sugere como 

diferentes tipos de ironia. Outros autores dificilmente se arriscariam a apresentar o 

conceito de ironia em uma exagerada multiplicidade de variantes, como faz Muecke. 

Contudo, achei relevante suscitar essas várias formas de ironia para que se possa, ao 

menos, formular intuitivamente uma noção geral do que quero dizer quando emprego a 

palavra. O trabalho de sistematização do conceito que proponho aqui, apesar de baseado 

na obra de Muecke, é inteiramente de minha responsabilidade. O próprio autor não 

apresenta um rol de sua classificação e menciona de forma fragmentária cada uma das 

variantes. Daí o meu esforço em catar ao longo de todo o texto retalhos para a 

elaboração de uma visão geral do conceito. 

Em primeiro lugar, partindo da forma menos complexa de construção irônica, 

tem-se a ironia verbal (MUECKE, 1995, p. 30, 35, 112) em que existe apenas uma 

simples inversão semântica (MUECKE, 1995, p. 36), cuja forma mais simples é o 

elogio antifrástico no lugar da censura (MUECKE, 1995, p. 78). A antífrase, como 

forma mais sucinta de ironia é uma expressão que se dá por meio da antítese ou 

negação. É a ironia de uma só palavra, em geral zombeteira, que se forma com a 

construção de uma patente contradição de sentido. A ironia verbal pode ser também 

apenas o resultado da apresentação textual de algo que um autor considerou irônico por 

meio de sua observação, isto é, quando há detecção de uma ironia observável e sua 

posterior verbalização (MUECKE, 1995, p. 85). Pode ser uma ironia instrumental em 

que a linguagem é o seu instrumento (MUECKE, 1995, p. 77). O recurso irônico em 

que a ironia verbal é praticamente exclusiva é uma característica dos romances dos 

séculos XVIII e XIX (MUECKE, 1995, p. 112). A ironia verbal foi também 

denominada ironia dialética (apenas um novo nome para uma velha estratégia que já se 

encontrava nos diálogos socráticos) ou ironia prática que pode ser independente de 

qualquer forma de fala e que se caracteriza pela substituição de ações irônicas por 

palavras irônicas, como se dá com a ironia instrumental, ou abranger vários tipos de 

ironia observável (MUECKE, 1995, p. 44). 
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Em segundo lugar, pode-se definir a ironia situacional, a partir de sua distinção 

em relação à ironia verbal, como um fenômeno que se percebe, que se pratica e a que se 

reage, ainda que não se tenha explicitado propriamente um conceito de ironia ou mesmo 

consciência de sua existência. Como afirma Muecke (1995, p. 30), “reagia-se ao 

fenômeno antes que ele tivesse um nome e, consequentemente, antes que pudesse ter 

havido um conceito dele”. Claire Colebrook (2006, p. 14) chama a ironia de situação de 

ironia de existência ou ironia do destino, como se a vida humana e as formas de 

compreensão do mundo fossem suplantadas por um sentido para além de nossos 

poderes, referindo-se aos limites da significação humana.  

Outra forma de ironia, a ironia satírica, se caracteriza em razão de sua tendência 

a ser depreciada como vulgar e barata. Este tipo de ironia costuma revelar o malogro de 

uma vítima não simpatética (MUECKE, 1995, p. 71), isto é, uma vítima no sentido 

grego do verbo sympathéw (ou “sentir-com”) e do substantivo sympathés (compassivo), 

ou seja, da capacidade de compartilhar o sentimento com o outro (ou, em algumas 

ideologias mais estreitas, com o próximo apenas). A ironia satírica ou a ironia como 

estratégia satírica é tão antiga quanto os diálogos socráticos e pode ser exemplificada na 

ironia autotraidora (MUECKE, 1995, p. 58, 109) de uma “personagem idiota que 

defende ineptamente e retrata inconscientemente o ponto de vista que o seu autor deseja 

condenar” (MUECKE, 1995, p. 34). Em oposição à ironia satírica, pode-se colocar a 

ironia suave, ou seja, uma maneira acomodatícia e amigável (embora não despida de 

escárnio) extremamente serena e reservada internamente (MUECKE, 1995, p. 33). Esse 

é o discurso laudatório que procura um adepto e comparsa de sua ironia na própria 

vítima. A ironia suave poderia se chamar também ironia diplomática. 

Há ainda o que se define como ironia instrumental (MUECKE, 1995, p. 36, 44, 

57, 72, 77, 90, 123) que, diferentemente da ironia observável (MUECKE, 1995, p. 71), 

pressupõe sempre, de um lado, uma vítima ingênua incapaz de percebê-la, como, por 

exemplo, a vítima de uma ironia verbal (MUECKE, 1995, p. 35) e, de outro lado, 

alguém que está sendo irônico (MUECKE, 1995, p. 38). Ou seja, na ironia instrumental, 

além da vítima irônica, sempre estão presentes o ironista e a pretensão irônica como 

seus aspectos básicos (MUECKE, 1995, p. 55). A ênfase está sempre no ironista, isto é, 

no sujeito irônico, ou no sujeito ativo que pratica a ironia. Na ironia instrumental o 

ironista afirma algo para que o veja, logo em seguida, rejeitado como sendo falso. Ou 

seja, alguém, tendenciosamente, realizou uma incongruência gritante (MUECKE, 1995, 
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p. 56). As ironias meramente instrumentais podem ter um papel meramente periférico e 

ornamental do ponto de vista retórico e, assim, serem substituídas sem que haja perda 

significativa com a sua tradução literal. Nesse sentido, a ironia instrumental deixa de ser 

um fim em si mesmo (BOOTH, 1974, p. 139). De qualquer forma, a ironia instrumental 

é sempre um jogo para dois jogadores. O ironista, em seu papel de ingênuo, propõe um 

texto de um modo que inserido em determinado contexto levará o leitor a rejeitar o 

significado literal expresso, para substituí-lo com um significado transliteral não-

expresso de significação contrastante que pertence a uma esfera semântica latente 

(MUECKE, 1995, p. 58). 

A ironia observável, por sua vez, se dá quando as coisas elas mesmas são vistas 

como irônicas (MUECKE, 1995, p. 38). Quando exibe uma ironia observável, o ironista 

apresenta algo irônico que existe ou pensa que existe independentemente de qualquer 

apresentação (MUECKE, 1995, p. 77), isto é, sem que seja necessário um esforço 

criativo de sua parte na construção de uma ironia instrumental ou na apresentação de 

uma ironia verbal. Assim, pois, a ênfase da ironia observável está na sua vítima (no 

sujeito passivo da ironia) e não no ironista. Ironias observáveis podem compreender 

ironias de eventos, de personagem (auto-ignorância, autotraição), de situação, de ideias 

como as contradições internas de um sistema filosófico, por exemplo, podendo ser 

locais ou universais. São também espécies de ironia observável a ironia cósmica 

(MUECKE, 1995, p. 39; BOOTH, 1974, p. 238) que tem pouco a ver com jogo de 

linguagem ou linguagem figurada (COLEBROOK, 2006, p. 13); a ironia geral ou 

filosófica em que se pressupõe uma “lei da ironia”, uma situação intrinsecamente 

absurda da vida que vê os seres reais como contradições animadas, absurdidades postas 

em ação (MUECKE, 1995, p. 47) e que se contrapõe a ironias locais ou particulares 

(MUECKE, 1995, p. 37, 63); a ironia do universo; ou o que os alemães chamam de 

Welt-Ironie. Pressupõe-se sempre a crença em um agente sobrenatural, ou num Destino, 

Vida, Fortuna que é personificado e hostil: Deus ou o Diabo. Mas de fato não há um 

ironista ou qualquer pretensão irônica como acontece na ironia instrumental: é como se 

houvesse coisas que maliciosamente desejam, elas próprias, acontecer. 

Um exemplo de ironia observável da natureza que tem a humanidade como 

vítima é a situação fundamentalmente irônica do ser humano de, enquanto ser finito, 

buscar compreender uma realidade infinita e, portanto, incompreensível. Isso se pode 

identificar na atitude do filósofo ou do cientista, por exemplo, que, diante do caráter 
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infinito e inesgotável da natureza e de seu eterno devir caracterizado pelo contínuo 

processo de criação e “des-criação”, sente-se compelido, como se tivesse sido 

geneticamente programado a compreender o mundo, para reduzi-lo à ordem e à 

coerência. Mesmo diante desse impulso, qualquer expressão de seu conhecimento 

teórico ou experimental, científico ou filosófico, é inevitavelmente limitada. Enquanto 

seu pensamento e sua linguagem são, em tese, coerentes, sistemáticos e fixativos, a 

natureza é inerentemente elusiva e protética (MUECKE, 1995, p. 39). A ironia 

observável da natureza humana consiste no fato de que nós somos programados para ver 

o todo, mas o que se nos apresenta são apenas fragmentos. Isso pode ser estendido ao 

jurista, com uma variação de graus a depender do âmbito teórico ao qual é filiado, no 

que se refere a seu intuito omnicompreensivo de abarcar o todo do direito, quando na 

verdade o que se tem são apenas visões parciais sobre os vários fenômenos jurídicos. A 

vítima da ironia observável é o alazón e sua inconsciência confiante (MUECKE, 1995, 

p. 55). Observa-se na fanfarrice do alazón uma tendência ao auto-engano que o leva, 

por meio de uma espécie de cegueira segura, a acreditar em suas próprias invenções, 

assim como acontece com o jurista. 

Entendo que o jurista, prático ou teórico, é o alazón que inconscientemente vê-se 

forte e capaz o suficiente para mudar a realidade ou adequá-la a seus esquemas 

interpretativos. Na ironia observável há uma estrutura dramática – a ironia observável 

está mais próxima da dramática do que a ironia instrumental (MUECKE, 1995, p. 90) – 

em que os papéis do ironista e do intérprete são fundidos num só papel de observador 

com senso de ironia (MUECKE, 1995, p. 60). As ironias observáveis, quando 

transformadas em ironia verbal, chegam ao público já prontas, já observadas e 

apresentadas por alguém por meio de um texto, de uma pintura, de um filme, de uma 

canção etc. O papel do público é menos ativo nesse caso, pois não é desafiado para um 

jogo de interpretação como acontece na ironia instrumental (MUECKE, 1995, p. 61). 

Por essa razão, talvez, Muecke (1995, p. 91) afirme que “todas as ironias observáveis 

são ‘teatrais’ por definição, na medida em que é necessária a presença de um 

‘observador’ para completar a ironia. A ironia não é apenas alguma coisa que acontece; 

é alguma coisa que pelo menos pode ser representada acontecendo”. 

A ironia de eventos (ENRIGHT, 1986, p. 32) é um caso especial da ironia 

observável e pode ser representada como ironia do destino (MUECKE, 1995, p. 46), da 

desgraça, ou da sorte; ironia do mundo, ou da história, ou ainda como ironia da 
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natureza, ou ironia da existência, ou ironia das circunstâncias, do tempo, e da vida. São 

todos termos que surgiram no século XIX (MUECKE, 1995, p. 38), que pressupõem a 

noção temporal-causal de historicidade e que se situam entre a noção de chrónos (tempo 

cronológico) e kairós (timing, oportunidade, circunstância). As ironias de evento ou 

ironias do destino são não-intencionais (BOOTH, 1974, p. 3). Diferentemente da ironia 

verbal que se caracteriza por uma inversão semântica, a ironia de eventos deve ser 

considerada como sendo uma inversão que ocorre no tempo: uma inversão temporal 

(MUECKE, 1995, p. 36, 61). 

Ironias de evento, por exemplo, que atuam no tempo, têm uma 

estrutura dramática clara, o caso típico que envolve a vítima com 

certos medos, esperanças ou expectativas que, agindo com base neles, 

toma medidas para evitar um mal previsto ou tirar proveito de um bem 

previsto; mas suas ações sevem apenas para enredá-la numa cadeia 

causal que leva inevitavelmente à sua ruína. (MUECKE, 1995, p. 91) 

Outros tipos de ironia podem se aproximar mais ou menos de uma das formas 

acima apresentadas. Por exemplo, é possível falar em ironia secreta (MUECKE, 1995, 

p. 36) que se pode aplicar a simples inversões semânticas justapostas, ampliando dessa 

forma o âmbito de atuação da ironia e estendendo-o a situações irônicas menos 

evidentes. De fato, o conceito de ironia pode ser hipertrofiado de tal maneira que 

qualquer justaposição acidental ou não intencional de contrários pode ser considerada 

uma ironia (MUECKE, 1995, p. 37). Outro tipo é a ironia situacional ou ironia de 

situação (MUECKE, 1995, p. 37, 92), em que o observador irônico vê a vítima 

comportar-se numa inconsciência confiante do verdadeiro estado das coisas. Ironias 

situacionais podem ainda ser profundas ou superficiais (MUECKE, 1995, p. 37). Há 

ainda a ironia dolorosa (MUECKE, 1995, p. 64). 

Outra forma é a ironia dramática ou sofocliana, conceito especificamente inglês 

(MUECKE, 1995, p. 45) e de cunho literário, assim como a ironia trágica 

(COLEBROOK, 2006, p. 14), na qual se fala de uma personagem que tem 

inconscientemente uma dupla referência que se situa entre a realidade (a situação real) e 

a aparência de uma situação (a situação como ela a vê). A platéia vê uma personagem 

confiantemente inconsciente de sua ignorância (MUECKE, 1995, p. 103). Esse tipo de 

ironia inconsciente (MUECKE, 1995, p. 47) se caracteriza pelo humor inconsciente que 

pode ser provocado por meio de termos que designam a revelação involuntária das reais 

atitudes ou crenças de alguém. A ironia dramática é o nome que foi atribuído a esse tipo 

de efeito a partir do século XIX e está presente não apenas em representações teatrais, 
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mas em qualquer momento em que um autor nos leva a comparar o que uma 

personagem diz da outra, ou o que uma personagem diz em um momento e o que ela diz 

em seguida ou como ela se comporta depois (BOOTH, 1974, p. 63). O que há em 

comum entre as ironias dramática, trágica e cósmica é a relação de contradição entre as 

intenções humanas e resultados contrários (COLEBROOK, 2006, p. 15). 

É possível também dividir a ironia em trágica e cômica (MUECKE, 1995, p. 71; 

BOOTH, 1974, p. 119; KIERKEGAARD, 2006, p. 265). Na ironia trágica predomina o 

sentimento de compaixão ou piedade em relação a sua vítima. Diante dessa forma de 

ironia, a posição do público, que sabe o que vai acontecer, é quase a de um ponto de 

vista divino que observa a vítima a mercê de um enredo ou de seu destino. A ironia 

cômica, ao contrário, revela o triunfo de uma vítima simpatética. Outra divisão se dá 

entre ironias abertas e ironias fechadas. A ironia é aberta ou paradoxal (MUECKE, 

1995, p. 70-72) no sentido em que a sua realidade se forma a partir de uma visão de 

mundo inerentemente contraditória ou aberta. Esta pode se concretizar como ironia 

dupla (MUECKE, 1995, p. 65; BOOTH, 1974, p. 62, 92) em que existe uma situação de 

ambivalência com relação ao sentimento de compaixão ou piedade em que tudo é 

relativo, isto é, uma derrota pode ser ao mesmo tempo considerada vitória quando nos 

dois lados estão misturados o bem e o mal numa incessante e implícita tensão dos 

opostos, como, por exemplo, na atitude ambivalente de um autor em relação a suas 

personagens (MUECKE, 1995, p 45). Já a ironia fechada “aponta para a ‘realidade’ que 

revela definitivamente a aparência, embora sem afetar a plausibilidade ou a 

verossimilhança desta” (MUECKE, 1995, p. 66, 69). São espécies de ironia fechada a 

ironia cômica e a ironia satírica quando a realidade reflete os valores do observador; e, 

também, a ironia trágica e a ironia niilista, quando a realidade é hostil a todos os valores 

humanos (MUECKE, 1995, p. 71). 

Algumas formas de ironia são mais complexas, tanto no que diz respeito ao 

próprio fenômeno da ironia, quanto ao seu conceito. Esse é o caso da ironia romântica 

(MUECKE, 1995, p. 47, 96, 103, 118, 120, 122) que não é vista como mero expediente 

literário (COLEBROOK, 2006, p. 51), da ironia como modo de comportamento 

(MUECKE, 1995, p. 33), e do conceito hegeliano de ironia universal do mundo 

(MUECKE, 1995, p. 47; KIERKEGAARD, 2006, p. 227, 229, 232, 259).  

Todos esses são casos de ironia em que não há uma simples relação de 

justaposição contraditória ou de mera oposição entre o dito e o significado. Essas 
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formas de ironia se diferenciam dos conceitos de ironia verbal, instrumental, 

observacional e situacional em razão de sua complexidade filosófica. Não é uma 

questão de complexidade estrutural ou de sua dificuldade de construção e interpretação. 

Mesmo porque a ironia verbal pode ser complexa do ponto de vista sintático-semântico, 

indo muito além de uma simples antífrase, e requerendo a compreensão de toda uma 

passagem num texto para que se possa compreender que o dito não corresponde ao 

significado. Mas isso não quer dizer que a sua complexidade sintático-semântica leve 

necessariamente a aporias filosóficas, como acontece diante dos conceitos de ironia 

romântica, ou de ironia como modo de comportamento, ou ainda da ironia dialética de 

Hegel como ironia universal do mundo. 

Essas formas mais amplas de ironia não eram reconhecidas como ironia até o 

século XIX. O que não significa que já não existissem, desde a Antiguidade, exemplos 

desses tipos de ironias complexas (COLEBROOK, 2006, p. 14). É, contudo, com o 

Romantismo, que a ironia alcança o seu sentido mais amplo como sendo a capacidade 

vital de frustrar ou contrariar a linguagem e a compreensão. Há uma tendência 

tipicamente romântica de definir a ironia em relação às contradições da própria vida 

(COLEBROOK, 2006, p. 22). É uma espécie de reação por parte dos românticos em 

relação à tradição de uma razão iluminista (COLEBROOK, 2006, p. 46). Na ironia 

romântica está presente uma atitude irônica como superação criativa da criatividade. Na 

criação artística, existe uma contradição interna entre uma fase expansiva de 

imaginação, entusiasmo e inspiração em que o artista é cego e sem liberdade e uma fase 

contrativa de reflexão, consciência, crítica e ironia (MUECKE, 1995, p. 41). Frente a 

sua própria criação, portanto, em razão de sua atitude irônica, o artista é 

contemporaneamente entusiasta e crítico. 

(...) a ironia romântica, como programa artístico, tem um duplo 

objetivo: pela incorporação da autoconsciência do artista, imbuir a 

obra criada (que como tal pode apenas ser limitada e parcial) da 

dinâmica do processo criativo, e ao mesmo tempo, mas ao contrário, 

inventar uma forma de exprimir esta ilusão artística de 

autrocriatividade. Uma obra de sucesso no modo de ironia romântica 

parecerá ser arte elevada a um poder superior, uma obra cuja matéria-

prima já era arte. Terá o frescor da espontaneidade e a urbanidade do 

controle artístico total. Gerará a sensação paradoxal de uma 

infinidade fechada como em quadros mise em abîme (a figura no 

pacote da Aveia Quaker é pintada segurando um pacote de Aveia 

Quaker no qual ela está pintada etc.) ou como nos espelhos opostos 

em uma das salas do Schönbrunn de Viena ou um sentimento de 

dialética infinita como naqueles desenhos que aparecem ora como 

um cubo sólido, ora como uma caixa oca. (MUECKE, 1995, p. 119) 
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A ironia para o movimento romântico alemão era o único meio capaz de 

estabelecer uma crítica da razão. Isso porque toda crítica à razão leva a uma situação 

paradoxal. Para argumentar contra a razão ou simplesmente desafiá-la é preciso 

argumentar, recorrer a alguma forma de lógos, isto é, apoiar-se em algum conjunto de 

normas da razão que propicie entendimento. A ironia é o caminho pelo qual é possível 

fazer-se ouvir e propiciar a compreensão ao mesmo tempo em que sinaliza os seus 

próprios limites e as possibilidades de incompreensão (COLEBROOK, 2006, p. 47). 

Ironia romântica, definida de modo amplo, diz respeito à ironia no 

sentido de algo como uma condição humana ou predicamento. Ironia 

romântica é também uma das mais antigas e intensas formas de anti-

humanismo. É precisamente porque nós somos humanos e capazes de 

falar, criando e nos engajando com outros, que a vida humana não tem 

uma natureza fixa; qualquer definição que seja dada de si mesma será 

apenas mais uma criação a qual nunca pode exaurir infinitas 

possibilidades para futuras criações
54

. (COLEBROOK, 2005, p. 48) 

A ironia romântica dos alemães explorou o potencial da ironia socrática de 

forma que a ironia deixa de ser uma figura estilística de retórica e passa a ser 

compreendida como um estilo de existência (COLEBROOK, 2006, p. 52). É nesse 

sentido que passamos a examiná-la agora. 

 

5.2 A ironia como determinação da subjetividade experimental e provisória  

 

One can blame the Polish poet for his 

irony, sometimes verging on cynicism. 

Irony, however, for better or worse, is an 

ingredient of modern poetry everywhere 

and cannot be separated from the purpose 

it serves. And for this purpose, elegant 

scepticism and the will to defend the basic 

values of man’s existence are not one and 

the same thing. (MILOSZ, 1983, p. XI) 

   

 Para Kierkegaard (2006, p. 212), a ironia é pressuposta como determinação da 

subjetividade. Não apenas como uma forma qualquer de determinação da subjetividade, 

mas como o momento em que “a subjetividade pela primeira vez fez valer o seu direito 

na história universal”. Esse momento é marcado pelo aparecimento da filosofia de 
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 “Romantic irony, broadly defined, regards irony as something like a human condition or predicament. 

Romantic irony is also one of the earliest and most intense modes of anti-humanism. It is precisely 

because we are human and capable of speaking, creating and engaging with others that human life has 

no fixed nature; any definition it gives of itself will only be one more creation, which can never exhaust 

the infinite possibilities for future creation”. 
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Sócrates (ou de seu modo de filosofar), âmbito no qual a subjetividade se apresenta 

justamente como ironia. Há uma coincidência, portanto, no que diz respeito ao 

aparecimento da noção de subjetividade no pensamento ocidental e o surgimento do 

conceito de ironia. Subjetividade aqui pode ser entendida no sentido de reflexão do 

próprio pensamento, isto é, da operação mental que realiza o sujeito. Subjetividade, 

genericamente, pois, para Kierkegaard, é reflexão. No entanto se, na filosofia de 

Sócrates, a subjetividade se apresenta por meio do sujeito irônico, isso não quer dizer 

que o próprio Sócrates fizesse uma reflexão sobre o seu modo irônico de ser.  

 É só com um tipo de subjetividade de segunda ordem, ou de subjetividade da 

subjetividade, ou ainda de reflexão da reflexão, isto é, desde que “subjetividade se faça 

valer em uma forma ainda mais alta” (KIERKEGAARD, 2006, p. 212), que será 

possível falar reflexivamente da ironia. É o sujeito irônico que toma consciência de sua 

própria ironia, de seu modo de ser irônico. 

 Uma visão fenomênico-conceitual da ironia, como a proposta por Kierkegaard
55

, 

sustenta que a ironia só pode ser entendida em razão da conjunção entre o seu conceito e 

o fenômeno. Assim, o conceito de ironia só se tornaria compreensível e real “em e com 

o fenômeno” (KIERKEGAARD, 2006, p. 212). Enquanto o conceito está relacionado 

com o problema da verdade, a avaliação do fenômeno seria uma questão de realidade. 

Verdade e realidade, juntas e contrapostas na ironia, podem ser comparadas às relações 

entre essência e existência, ou entre o velado e o revelado, ou entre interior e exterior, 

entre o positivo e o negativo ou qualquer outro binômio que se apresente como possível 

oposição. 

  O fenômeno da ironia, exemplificado na figura de Sócrates, mostra sempre dois 

lados que se opõem. Na ironia existe sempre essa tensão em relação, pelo menos, a dois 

pólos tendencialmente contrários. Enquanto simples figura de linguagem, a ironia se 

caracteriza por opor uma essência à sua aparência. Mas, no seu sentido absoluto, a 

ironia se identifica com o próprio eu irônico. Assim é possível supor que a 

autoconsciência irônica ainda não estava presente em Sócrates. Apesar de se apresentar 

sempre com um espírito irônico e de se poder representar o seu como sendo um caráter 
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 Kierkegaard divide sua dissertação sobre o conceito de ironia em duas partes: uma primeira dedicada 

ao estudo do fenômeno da ironia em Sócrates e uma segunda parte em que oferece um estudo conceitual 

da ironia. Segundo Kierkegaard (2006, 212), ambas as partes são dependentes uma em relação à outra, 

pois não seria possível estudar o conceito sem ter o fenômeno, assim como não seria possível estudar o 

fenômeno sem ter o conceito.  
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irônico, é possível que o próprio Sócrates tenha sido uma vítima da ironia em seu 

sentido absoluto, isto é, da ironia como a mais alta expressão da subjetividade. Mas é 

possível também que verdadeira vítima dessa forma absoluta de ironia não tenha sido o 

próprio Sócrates, mas aqueles que o representaram histórica e literariamente como 

alguém que defendia ao mesmo tempo uma ontologia objetiva ao mesmo tempo em que 

fundava, mesmo que não explicitamente, o início da subjetividade como centro de 

atenção da ética ou filosofia moral. 

 Sócrates revela sua ironia assumindo o papel do éiron quando diz ter “plena 

consciência de sua ignorância” (PLATÃO, 2007, p. 55 [235c]). Sabe-se o que ele quer 

dizer quando afirma ser ignorante. A ironia não significa que ele simplesmente afirme 

ser exatamente o contrário de ignorante, de ser culto ou detentor do conhecimento 

verdadeiro. A ironia quer dizer que ele é detentor de outro tipo de conhecimento que o 

torna mais ignorante, porque é o conhecimento que permite apenas saber que se sabe 

pouco diante da grandiosidade do que pode ser conhecido. 

Em Sócrates, a ironia não era apenas uma forma de sinalizar o contrário do que 

foi dito, mas uma forma de expressão de ambos os pontos de vista de uma só vez em 

forma de contradição ou paradoxo (COLEBROOK, 2006, p. 54). O importante é 

mostrar ambos os lados em constante tensão. Assim, pois, Sócrates usou a ironia como 

forma de realização da verdade e do reconhecimento, mesmo que essa verdade fosse 

misteriosa e enigmática (COLEBROOK, 2006, p. 22). 

Não é apenas o caso de que Sócrates substitua uma palavra por outra, 

“inteligente” por “ignorante”. Ele pode não querer significar o oposto; 

(...) Tudo o que temos é negativo: que Sócrates não quer dizer o que 

afirma. O que Sócrates realmente pensa ou quer dizer não é dado. As 

ironias verbais de Sócrates são, portanto, mais do que ornamentos 

retóricos. Elas têm um propósito ético e, possivelmente, uma forma 

ética
56

. (COLEBROOK, 2006, p. 25) 

Platão, no Fedro, por meio da personagem de Sócrates (aqui como em quase 

toda obra platônica é praticamente impossível de se ter o pensamento de um separado 

do pensamento do outro), estabelece uma classificação das almas baseando-se nas 

distâncias que têm em relação ao mundo divino, isto é, no que se refere à maior ou 

menor imperfeição das almas e sua correspondente capacidade de captação das ideias 
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 “It is not just that Socrates substitutes one word for another, ‘clever’ for ‘ignorant’. He might not mean 

the opposite; (…) All we have is the negative: that Socrates does not mean what he says. What Socrates 

really thinks or means is not given. Socrates’ verbal ironies are therefore more than rhetorical 

ornaments. They have ethical purpose, and possibly an ethical form”. 
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(PLATÃO, 2007, p. 74 [248 d-e]). A alma que teve a visão mais rica do mundo dos 

deuses deve entrar necessariamente “no germe de um homem destinado a ser amigo da 

sabedoria e da beleza ou cultor das Musas e do amor”. Em sexto lugar (na relação da 

distância até o divino), atrás do rei legítimo, do político, do ecônomo e do comerciante, 

do ginasta e do entendido na cura das doenças do corpo, do adivinho e do iniciado nos 

mistérios, a alma deve adentrar o germe de um poeta ou alguém afeito às artes da 

imitação. O poeta e o imitador só não estão atrás do artista ou lavrador (em sétimo), do 

sofista ou demagogo (em oitavo) e de algum tirano (em nono lugar).  

Mesmo sabendo desse desprezo e quase aversão em relação a seus adversários 

poetas – o que pode ser percebido claramente na sua Apologia reportada por Platão – a 

personagem Sócrates admite que, inclusive ele, corre o risco de falar poeticamente. 

Nesse momento, em que talvez ele mesmo se comporte como tal, ao invés de atacar 

diretamente os poetas, prefere recorrer à crítica irônica. Vale ressaltar que no Fedro a 

poesia é tratada de forma completamente diferente em relação a como é exposta no livro 

X de A República (NUNES, 2007, p. 28). É possível entender que Platão, no Fedro, 

tenha instituído uma distinção essencial entre o poeta verdadeiramente inspirado e o 

simples manipulador de versos, admitindo o valor da poesia e da alma poética capaz de 

captar o reflexo das imagens celestes que contemplara em outra existência no reino das 

ideias. Mas, pela boca de Sócrates, parece que isso só pode ser dito com ironia, isto é, 

com uma aparente contradição entre o que é expressado e o que é subentendido. Se, de 

fato, Platão pretendia estabelecer uma diferença entre dois tipos de poeta, um verdadeiro 

e o outro imitador, e colocar a alma do primeiro junto à alma do filósofo no que diz 

respeito à hierarquia de suas almas, então será preciso admitir que o poeta, assim como 

o filósofo, é capaz de sair da abóbada celeste e enxergar as maravilhas e todas as 

verdadeiras essências do mundo das ideias. 

Outro exemplo típico de ironia socrática também pode se encontrar no Fedro 

(PLATÃO, 2007, p. 60 [238d]): 

Fedro – Sem dúvida, Sócrates; contra teus hábitos, deixas-te arrebatar 

pela torrente da eloquência. 

Sócrates – Fica, então, quieto e continua a ouvir-me. Realmente, este 

local parece divino. Por isso não te admires se na sequência do meu 

discurso eu for arrebatado pelas Ninfas. Não estou longe de falar 

em ditirambos.  

Aristóteles (1996, p. 321 [1408b]) não apenas reconhece no Sócrates do Fedro a 

presença da ironia como também a compara à ironia de Górgias, aproximando o estilo 
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irônico do Sócrates platônico ao estilo dos sofistas. No entanto, durante a Idade Média e 

o Renascimento, a ironia ainda era definida a partir de manuais e tratados de retórica e 

gramática da Antiguidade e textos de autores da retórica clássica como Cícero e 

Quintiliano e de autores menos famosos como Aelius Donatus e Isidoro de Sevilha 

(COLEBROOK, 2006, p. 9) que reduziam a ironia a uma figura estilística, traduzida 

como dissimulatio.  

Alegoria e metáfora tiveram, sem dúvida, uma importância maior para 

os autores da Idade Média e do Renascimento do que a ironia. Além 

disso, a ironia socrática foi para a Idade Média praticamente 

desconhecida, uma vez que só foi redescoberta pelos autores do 

Renascimento
57

. (BEHLER, 1998, p. 604) 

 No Renascimento, os estudiosos de retórica ainda se encontravam em um 

processo de decifração da cultura grega dos antigos, o que não lhes permitia obviamente 

elucubrações mais complexas ou arriscadas como as elaboradas pelo pensamento 

romântico alemão. Nada obstante, ainda no século XVIII, há repercussão desse tipo de 

postura reducionista, por exemplo, nos Princípios de oratória de Vico (2005, p. 213), 

cuja versão mais extensa foi publicada em 1711, que se restringe a – em pouquíssimas 

linhas e com recurso a um exemplo de uma simples ironia verbal – definir ironia como 

dissimulatio ou illusio ou o “tropo pelo qual pensamos contra o que dizemos”, sem se 

preocupar em destacar qualquer outro seu aspecto. Evidentemente os Princípios de Vico 

assumiam a mera função de manual de preparação em retórica para alunos de 

jurisprudência. 

Nessas obras, em que retórica é reduzida a elocutio, isto é, a apenas uma de suas 

partes, a ironia é definida meramente como dizer o contrário do que se pensa (BEHLER, 

1998, p. 605), sem que se fizesse referência ao sentido mais amplo de ironia que, apesar 

de já caracterizado como fenômeno nos diálogos platônicos em torno da figura de 

Sócrates, só bem mais tarde aparece como conceito no pensamento romântico. A ironia 

nesse sentido mais amplo constitui não só uma expressão, um tropo, ou um uso da 

linguagem, mas o todo de um texto ou mesmo uma personalidade ou caráter por inteiro. 

No seu sentido mais restrito, as definições de ironia se alternam entre figura de 

linguagem ou figura de pensamento. A ironia como figura de linguagem é a ironia 

verbal (COLEBROOK, 2006, p. 9) e implica uma inversão semântica (MUECKE, 1995, 
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 „Allegorie und Metapher hatten zweifellos eine größere Bedeutung für die Autoren des Mittelalters und 

der Renaissance als die Ironie. Außerdem war die Sokratische Ironie dem Mittelalter so gut wie 

unbekannt, da sie erst von den Autoren der Renaissance wiederentdeckt wurde“. 
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p. 36). O caso mais simples e direto de ironia verbal, isto é, de ironia como figura de 

linguagem é a simples substituição de uma palavra por outra de sentido oposto. Como 

vimos, é o que em retórica se chama de antífrase, a ironia de uma palavra, do grego, 

antiphrázo (ἀντιφράζω): expressar-se por meio de antítese ou negação. 

Como o conceito de sujeito pode ser considerado uma construção que pertence 

ao lógos da Modernidade, provavelmente a ideia de ironia como expressão da 

subjetividade ainda não estava presente no pensamento anterior ao moderno e por essa 

razão se resumia a uma figura de retórica, voltada exclusivamente à léxis. 

Hoje podemos dizer com tranquilidade que o conceito de ironia é ligado ao 

conceito de sujeito e está relacionado à noção moderna de que há um sujeito conhecedor 

como a base de toda e qualquer investigação acerca do que se toma por realidade. E 

podemos também inferir que o desenvolvimento do conceito de ironia, desde uma 

simples figura ornamental até a marca distintiva de uma personalidade, está relacionado 

diretamente ao desenvolvimento da noção de sujeito e de sua importância na construção 

da realidade. 

É justamente nesse sentido que Hegel (2000a, p. 89) fala do “eu” absoluto dos 

românticos como 

O princípio absoluto de todo o saber, de toda a razão, de todo o 

conhecimento. O eu é assim concebido como simples em si, o que 

implica, por um lado, a negação de toda a particularidade, de toda a 

determinação, de todo o conteúdo (porque todas as coisas se 

submergem nestas liberdade e unidade abstratas) e, por outro lado, 

implica que todo o valor para o eu do conteúdo consiste no que pelo 

eu é definido e sancionado. Tudo o que é, é pelo eu, e tudo quanto 

existe mediante o eu pode também pelo eu ser destruído. 

Assim, nada teria um valor próprio em si mesmo, isto é, objetivamente, mas 

dependeria sempre de algo que é emprestado pela subjetividade do “eu”. 

Mas, se assim acontece, o eu é o soberano senhor de tudo, e nada 

existe, na moral ou no direito, no humano ou no divino, no profano ou 

no sagrado, que não deva começar por ser posto pelo eu e que pelo eu 

não possa igualmente ser suprimido. Assim também não passa de 

experiência tudo quando existe em si e para si; e em vez de guardarem 

em si a verdade e a realidade próprias, as coisas só têm a experiência 

que do eu recebem, abandonadas como estão ao poder e alvedrio dele. 

A afirmação e a supressão dependem inteiramente do beneplácito do 

eu, concebido como um eu absoluto. (HEGEL, 2000a, p. 90). 

 Mas essa subjetividade não repousa sobre um sujeito idealmente estático. A 

ideia do “eu” irônico parte do princípio de que se trata de um indivíduo vivente, ativo 

capaz de afirmar sua individualidade para si e perante os outros em uma contínua busca 
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por realizar-se. A própria subjetividade é considerada como permanentemente em 

construção. 

A ironia, pois, transforma o subjetivismo, fazendo com que o sujeito não seja 

mais considerado um fundamento precedente sobre o qual se embasam os julgamentos. 

O sujeito não passa de um processo de criação em andamento. O sujeito irônico do 

Romantismo clama por autodestruição (COLEBROOK. 2006, p. 52). E por essa razão, 

para o sujeito irônico, nada pode ser tomado a sério, a não ser como mera aparência. 

Para este tipo de ironista, não se pode tomar a sério nenhum conteúdo, nem mesmo suas 

expressões ou realizações, pois não se pode tomar verdadeiramente a sério o que não 

oferece um interesse substancial, uma coisa rica de significação, como a verdade, a 

moralidade, a justiça etc. Conteúdo algum, portanto, pode ser tomado a sério, pois 

conteúdo algum é absoluto. 

Ora, a esta virtuosidade de uma vida artisticamente irônica se deu o 

nome de genialidade divina, e por ela tudo e todos são coisas 

desprovidas de substância, às quais se não poderia prender o criador 

livre, de tudo liberto, que tanto os pode destruir como criar. Aquele 

que se coloca no ponto de vista da genialidade divina olha do alto os 

outros homens e acha-os limitados e vis, sempre presos ao direito, à 

moral etc., essas bagatelas em que vêem coisas essenciais. (HEGEL, 

2000a, p. 90) 

 Claramente nota-se o tom também irônico de desprezo adotado por Hegel na 

representação que constrói do caráter irônico. Provavelmente ele não considera nem 

genial, nem elevada essa atitude irônica dos românticos. A “negatividade irônica” a que 

se refere como elemento próprio da ironia só pode levar a uma situação de isolamento, 

de vazio, inclusive no que se refere à própria subjetividade, diante da nulidade de tudo o 

que é objetivo ou possui valor imanente. Contraditoriamente, entretanto, o “eu”, 

insatisfeito com a fruição de si próprio, poderia se achar incompleto, sem poder recorrer 

a nada de essencial ou firme do ponto de vista da substância. O que poderia resultar 

numa situação infeliz e paradoxal de o sujeito procurar a verdade, desejar a objetividade 

e se ver impotente para buscá-las. É o que Hegel (2000a, p. 91) chama de “nostalgia do 

real e do absoluto” que “obriga a sentir o vazio e a irrealidade”. 

 De fato, quando explicitada, a ironia pode levar a essa nostalgia do real e do 

absoluto, sobretudo quando se trata de uma auto-ironia ou ironia de si próprio. A ironia 

como algo próprio da individualidade genial consiste na autodestruição de tudo o que é 

nobre, grande e perfeito. 
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A ironia romântica, longe de refletir sobre a condição “humana” ou o 

corpo humano, longe de ter uma noção resistente de “homem”, sugere 

que a vida é nada mais do que auto-criação e devir. Qualquer voz ou 

ponto de vista não é a expressão de um sujeito ou de representação de 

um mundo; o “sujeito” é apenas o processo de expressão ou escrita.
58

 

(COLEBROOK, 2006, p. 89). 

 É possível dizer, pois, que a ironia representa o “ápice da subjetividade”, no 

sentido de que um temperamento irônico é capaz de dissolver qualquer coisa, “numa 

cadeia infinita de solventes”
59

 (BOOTH, 1974, p. 59). O desejo de entender a ironia, 

contudo, leva essa cadeia a um fim. E justamente por essa razão uma retórica da ironia 

faz-se necessária, na medida em que impede um regresso ao infinito, isto é, um regresso 

infinito de negações. Entendida como negatividade absoluta, sem permitir que nada 

fosse levado a sério, a ironia determinaria o absoluto desaparecimento de qualquer 

sentido ou significado. 

Se ironia é, do modo como Kierkegaard e os românticos alemães 

ensinaram ao mundo, “infinita negatividade absoluta” e se, como 

muitos acreditam, o mundo ou universo ou criação não provê em 

momento algum uma rápida e firme resistência para corrosões irônicas 

subsequentes, então todos os significados se dissolvem em um 

significado supremo: nenhum significado!
60

 (BOOTH, 1974, p. 93) 

 Somos forçados a reconhecer que nunca seremos capazes de ultrapassar pontos 

de vista singulares e atingir um ponto de vista divino. Ironicamente, contudo, somos 

levados a nos ver submetidos a uma espécie de “piada cósmica” (cosmic joke) quando 

construímos nossos discursos ontologizantes e generalistas. É assim quando falamos, 

por exemplo, que “o direito isso...”, “a retórica aquilo...”, “a humanidade...”, “o bem 

comum...”, “o interesse público...”. E a cada novo contexto, ou a cada novo momento 

em que percebemos uma situação de mudança ou ruptura, abandonamos o que era 

valioso para uma cultura e construímos uma nova realidade significativa, mas que, em 

razão dos abandonos prévios, não pode ser completamente levada a sério. O ironista, 

mesmo que não leve a sério a ironia como fizeram os românticos, se vê em sua própria 

finitude impedido de se apegar a coisa alguma de forma absoluta.  
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 “Romantic irony, far from being reflective on the ‘human’ condition or body, far from having a 

resistant notion of ‘man’, suggests that life is nothing other than self-creation and becoming. Any voice or 

position is not the expression of a subject or the representation of a world; the ‘subject’ just is the 

process of expression or writing”. 

59
 “(...) in an infinite chain of solvents.” 

60
 “If irony is, as Kierkegaard and the German romantics taught the world, ‘absolute infinite negativity’, 

and if, as many believe, the world or universe or creation provides at no point a hard and fast resistence 

to further ironic corrosion, then all meanings dissolve into the one supreme meaning: No meaning!” 
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5.3 O problema do conhecimento e da verdade diante da ironia 
 

Agora só espero a despalavra: a palavra nascida 

para o canto – desde os pássaros. 

A palavra sem pronúncia, ágrafa. 

Quero o som que ainda não deu liga. 

Quero o som gotejante das violas de cocho. 

A palavra que tenha um aroma ainda cego. 

Até antes do murmúrio. 

Que fosse nem um risco de voz. 

Que só mostrasse a cintilância dos escuros. 

A palavra incapaz de ocupar o lugar de uma 

imagem. 

O antesmente verbal: a despalavra mesmo. 

(BARROS, 2010, p. 368) 

 

Pretendo falar agora sobre a epistemologia da ironia, isto é, sobre as 

possibilidades e garantias de objetividade, previsibilidade e transmissibilidade na 

produção do conhecimento em contextos irônicos, em especial, tendo como âmbito 

restrito de investigação, a teoria das figuras de linguagem aplicada ao discurso jurídico. 

 É possível partir da análise de duas obras bem distintas, com propósitos 

divergentes, mas ambas fundamentais para o estudo da ironia. A primeira obra, O 

Conceito de Ironia de Kierkegaard se desenvolve no contexto do romantismo e de uma 

crítica filosófica ao conceito romântico de ironia. A segunda, o livro de Wayne Booth, A 

Rhetoric of Irony, por sua vez, não revela, pelo menos explicitamente, uma abordagem 

filosófica, pois pretende permanecer no âmbito da literatura e da teoria da crítica 

literária. Os autores, na verdade, têm perspectivas muito diferentes no que diz respeito à 

abordagem da ironia. Enquanto Kierkegaard parte da ironia como um conceito 

filosófico amplíssimo, que ultrapassa os limites da própria filosofia e se transforma em 

conceito-chave para explicar a própria vida humana, o principal propósito de Booth 

parece ser o de elaborar exatamente uma crítica a esse tipo de hipertrofia da noção de 

ironia. Booth procura distinguir aquilo que chama de “ironias estáveis” da ironia que, 

nas mãos dos filósofos, tornou-se um conceito saturado. 

 Entretanto, há um elemento comum aos dois autores: a ironia, em ambos, é 

considerada mais um artifício crítico de desconstrução do pensamento estabelecido do 

que simples expediente jocoso limitado a propósitos cômicos.  

É fácil intuir, já em uma primeira leitura, que os trabalhos foram escritos de 

maneira irônica e que a ironia é mais uma atitude ou modo de vida para os autores do 

que uma simples figura de linguagem ou mesmo um método. O modo de ser irônico 
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parece inspirar os autores a se debruçarem sobre o tema da ironia como forma de se 

chegar ao conhecimento de si mesmo. O esforço do irônico em conhecer melhor a ironia 

é quase a busca por uma autopatognose. 

 A metáfora é o pano de fundo para o estabelecimento de uma epistemologia da 

retórica que aqui se propõe em relação à ironia. A metáfora concebida no seu sentido 

mais amplo pode ser considerada como tudo aquilo que textualmente ultrapassa o limite 

da literalidade. Na verdade, o recurso à teoria das figuras de linguagem passa 

necessariamente pela noção de modelização metafórica dos fenômenos como discutido 

no Capítulo 4. 

A hipótese de que o discurso jurídico, teórico e prático, em sua própria 

constituição retórica, pode ser mais bem compreendido se pensado em termos de uma 

linguagem metafórica e de que os modelos teóricos da dogmática jurídica são 

concebidos mais como uma o resultado de um trabalho literário criativo do que a 

descrição axiologicamente neutra do cientista que se limita a explicar o seu objeto 

levou-nos a concluir provisoriamente que o conhecimento do direito, portanto, está mais 

próximo de uma interpretação literária do que de uma epistemologia. 

Já vimos que o estudo da ironia, assim como o da metáfora, ou o de qualquer 

outra figura de linguagem, deve lidar com a duplicidade de sentidos: um literal e outro 

não-literal, mesmo que a abordagem do tema não seja pacífica entre os autores. Mas, se, 

por um lado, a noção de sentido literal delimita o âmbito de atuação das figuras de 

linguagem, por outro, cria uma espécie de zona nebulosa que impede de distinguir as 

figuras a partir de um ponto de vista interno.  

Assim, em primeiro lugar é preciso adotar a estratégia de dividir o problema da 

demarcação ou delimitação das figuras em duas perspectivas distintas: uma interna e 

outra externa (COOPER, 1986, p. 8). Do ponto de vista externo, o que importa é definir 

até onde vai o sentido literal e onde começa o sentido figurado. Do ponto de vista 

interno, a tarefa teórica consiste em distinguir as figuras entre si. 

Não é tarefa simples estabelecer fronteiras, por exemplo, entre metáfora e 

metonímia, ou metonímia e sinédoque, ou mesmo entre metáfora e ironia. Todas essas 

figuras de linguagem têm em comum o fato de lidarem com um sentido literal aparente 

e um sentido figurado. A teoria da linguagem, na verdade, vê-se, não raro, obrigada a 

construir novas metáforas para explicar o que são metáforas. Conceitos teóricos como 
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“veículo”, “teor”, “substrato”, ou “lugar” são amplamente empregados na compreensão 

das figuras, além das relações de analogia, comparação, substituição, interação, 

mapeamento e assim por diante.  

O mesmo acontece com a ironia: parece não haver outro modo de lidar com a 

ironia senão ironicamente. Para o teórico da ironia é importante, da mesma forma, 

procurar conhecer as marcas que distinguem a ironia das outras figuras que se 

caracterizam por sua ambiguidade (BRAIT, 2008, p. 21). 

O principal escopo de Wayne Booth no A Rhetoric of Irony é justamente 

estabelecer um procedimento pelo qual seja possível, em primeiro lugar, identificar a 

presença da ironia nos textos e, em segundo lugar, distingui-la das demais figuras de 

linguagem levando em consideração os passos necessários para sua determinação. 

Dessa forma, procura revelar aspectos essenciais à ironia que não estão presentes nas 

outras figuras de linguagem. 

Para desenvolver um trabalho teórico desse tipo, Booth recorre à diferenciação 

entre “ironias estáveis” (stable ironies) e “ironias instáveis” (unstable ironies). As 

ironias estáveis se distinguem das instáveis por conta de seu maior grau de objetividade 

no processo de identificação, pois detêm certa independência da subjetividade ou 

intenção irônica tanto por parte do leitor como por parte do autor. Seriam ironias em si 

mesmas, não do ponto de vista essencialista ou metafísico, claramente; mas do ponto de 

vista retórico da objetividade relativa das coisas. 

Há casos em que, notadamente, está-se diante de uma ironia. São situações em 

que a ironia, ou melhor, a leitura ou a compreensão irônica de um texto mostram-se 

mais do que simplesmente autorizadas, são necessárias. São situações em que o texto só 

pode fazer sentido, em razão de seu contexto ou co-texto, se tomado ironicamente pelo 

leitor. É isso o que Booth qualifica como ironia estável. Mas uma ironia é estável em 

razão de que? 

As marcas de uma ironia estável, segundo Booth (1974, p. 5-7), são 

fundamentalmente quatro.  

Em primeiro lugar, a marca da intencionalidade, que revela um elemento 

subjetivo – a intenção do autor da ironia – mas que ultrapassa a sua própria 

subjetividade no momento em que nem mesmo o autor estaria autorizado a desconstituir 

a ironia depois de lançada ao mundo. As ironias estáveis são criadas por alguém que 
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pretende ser ouvido e entendido com certa precisão por outro ser humano. Uma ironia 

estável, portanto, não é mero acidente ou fruto do inconsciente. E mais ainda, diante de 

uma ironia estável, assim pretendida pelo autor, não é possível alegar uma leitura não-

irônica que lhe seja contrária. As ironias de destino ou ironias de evento
61

 não se 

incluem nesta categoria, pois que se caracterizam pela sua não-intencionalidade ou 

imprevisibilidade. 

 Em segundo lugar, as ironias estáveis são ocultas, veladas ou cobertas, isto é, são 

construídas para serem diferentes daquilo que aparentam na superfície. É algo que parte 

da distinção necessária entre sentido literal e sentido figurado, obviamente sem 

problematizá-la. 

 Em terceiro lugar, as ironias são estáveis ou fixas, quando, uma vez determinado 

que se trata de uma ironia e que o texto não deve ser lido literalmente, qualquer 

desconstrução posterior, ou qualquer tentativa de leitura não-ironica, é incapaz de 

apagar a primeira marca irônica. 

 Finalmente, as ironias estáveis são finitas em sua aplicação: os significados 

reconstruídos são limitados e localizados, mesmo que se considere impossível 

reconstruir todo o significado irônico em uma paráfrase literal, isto é, mesmo que não se 

possa traduzir todo o significado irônico em um sentido direto. 

 Essas quatro características da ironia estável não são, porém, suficientes para 

distinguir a ironia de outras figuras intencionais em que o significado não corresponda 

ao que foi literalmente expressado. Diferentemente da metáfora, a ironia não modifica 

os sentidos das palavras (COOPER, 1986, p. 8). Elas correspondem, literalmente, ao 

que querem dizer. O autor da ironia não precisa atribuir novos sentidos às palavras 

empregadas em seu texto para se expressar ironicamente. O sentido oculto é revelado de 

outra forma, diante da incongruência do texto com a realidade ou com o seu contexto. 

 Na verdade, em última instância, aceitar ou não um determinado texto como 

irônico é uma questão de decisão. São pressuposições relacionadas a complexos 

contextos linguísticos e sociais que envolvem o caráter (éthos) de quem produziu o 

texto e as relações sociais (no sentido mais amplo da expressão, envolvendo relações de 

hierarquia, parentesco, admiração, autoridade etc.) entre o autor e o leitor. 

                                                 
61

 O exemplo que Booth dá para ironia de evento é de um raio que cai do céu exatamente no momento em 

que um orador levanta a mão falando dramaticamente sobre Deus. 
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 Essa decisão sobre se o texto é ou não irônico se baseia em um processo 

elaborado de escolha a partir de certos critérios que permitem a reconstrução do 

significado irônico. 

O passo inicial para se identificar a ironia é determinado pela necessidade de se 

rejeitar qualquer significado literal. O leitor, em razão de suas convicções, é obrigado a 

reconhecer incongruências entre as palavras ou entre as palavras e algo que ele conhece.  

O segundo passo envolve a elaboração de interpretações alternativas à exegese 

literal do texto. Em alguns casos, a ironia é reconhecível de forma que a interpretação 

alternativa é quase que imediata. Em outros casos, quando a produção de interpretações 

alternativas plausíveis parece infrutífera, o leitor é obrigado a considerar o autor 

estúpido, louco ou, pelo menos, descuidado. 

O passo seguinte consiste na interpretação alternativa (leitura irônica) que 

depende de uma adequação entre as crenças do leitor e as crenças do autor. É preciso 

que o leitor esteja convencido de que o autor não era capaz de afirmar aquilo 

literalmente. 

De acordo com Booth, os dois primeiros passos são insuficientes para 

determinar se há ou não ironia. Por mais que uma leitura literal pareça inadequada por 

completo é preciso identificar se a interpretação rejeitada coincide com o que é rejeitado 

também pelo autor. Mas isso não quer dizer que a “verdadeira” intenção do autor seja 

mais importante do que, por exemplo, a intenção do todo da obra. 

O quarto e último passo: depois de se decidir sobre as crenças do autor, o 

intérprete pode se sentir seguro para escolher determinado significado e qualificá-lo, 

portanto, como irônico. 

Segundo Booth, esses quatro passos ocorrem em geral simultaneamente, mas 

podem ser isolados quando uma leitura a qualquer momento for desafiada. Ele admite, 

contudo, que esse procedimento é na verdade uma decomposição de algo que é 

realizado simplesmente pela intuição (salto intuitivo). Aqui surge um paradoxo, se os 

passos descritos são necessários no processo de identificação da ironia, ao mesmo 

tempo eles são um empecilho à leitura irônica. O momento de descoberta, quando o 

leitor, por meio de sua intuição está certo de que se trata de ironia é acompanhado de 

um sentimento prazeroso, algo relacionado ao páthos retórico. E esse prazer 
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proporcionado pela intuição depende, de certa forma, do fato de não se ter de realizar 

um processo analítico como o descrito acima. 

Booth sustenta, porém, que o procedimento não é necessariamente substituído 

pela intuição. Atribuir a descoberta da ironia à intuição é apenas uma forma de dizer que 

os passos (a complexa atividade intelectual que permite identificar a ironia) são 

realizados inconscientemente. 

Veja-se um exemplo possível de ironia, numa afirmação do tipo: “Advérbios são 

extremamente ridículos”. 

De acordo com o esquema proposto por Booth, somente quem se sente 

desconfortável diante da presença do advérbio “extremamente” é capaz de identificar a 

ironia. O desconforto faz com que o leitor se sinta obrigado a tratar a sentença como 

uma maneira irônica de comunicar uma idéia e, assim, partir para uma interpretação 

alternativa. Mas o grupo das pessoas que não conseguem identificar a presença do 

advérbio, ou os que ignoram simplesmente que a palavra “extremamente” seja um 

advérbio, concebe o texto como uma mera sentença afirmativa que indica algo de ruim 

em relação a uma determinada classe gramatical.  

Há, portanto, pelo menos dois grupos distintos de leitores: os que percebem e os 

que não percebem a ironia. Nesse tipo de ironia, o sentido literal do que é dito com 

ironia traduz uma mensagem direta que será compreendida por ambos os grupos da 

mesma forma: “advérbios são ridículos”. Um dos grupos, os que apreendem apenas o 

sentido literal, podem tratar a afirmação com indiferença, enquanto o grupo dos que 

percebem a ironia diante do desconforto da contradição causado pela presença do 

advérbio são obrigados a parar por um momento e refletir sobre a ironia. Portanto, o que 

é lido como ironia é potencialmente mais capaz, não somente de transmiti-la, como 

também de enfatizar a mensagem, chamando a atenção do leitor para uma situação de 

incongruência do pensamento. 

Com relação à intenção por trás da ironia, o próprio emissor da mensagem (o 

autor da ironia) pode não pretender ser irônico. Pode ser o caso em que o próprio autor 

pertença ao grupo dos que não perceberam que “extremamente” se trata de um advérbio. 

Mas isso não impede, contudo, que a frase seja lida com um sentido irônico. Booth, 

porém, sustenta o critério da intenção como um indício necessário à identificação da 

ironia. Segundo a tese, haveria ironia quando o seu autor, conscientemente, tem o 
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escopo de se expressar ironicamente. A identificação do elemento subjetivo, isto é, a 

intenção, na verdade, para Booth é um passo importante na reconstrução do sentido 

irônico. 

Portanto, um texto que se estrutura ironicamente para significar depende da 

perspicácia do leitor capaz de identificar o ponto de vista que se camufla em uma 

argumentação indireta (BRAIT, 2008, p.17). De qualquer forma, as limitações de uma 

investigação retórica se impõem sempre que uma o desejo por respostas definitivas 

aflora. O retórico sabe com certa precisão até onde pode ir na determinação de certezas. 

A leitura irônica como forma de conhecimento, pois, se situa entre conhecimento 

propriamente dito e intuição (ou crença, ou pressentimento). A questão pode ser 

colocada também em termos de oposição entre a busca pela certeza absoluta que Booth 

qualifica como algo fútil e o sentimento de satisfação do “conhecimento mútuo de como 

outras mentes trabalham” (BOOTH, 1974, p. 14). 

A intuição retórica faz crer que todo cálculo que embasa uma justificação 

racional tem a função de garantir expectativas, corroborar sentimentos, satisfazer 

emoções e, o mais importante, confirmar intuições. O lógos é uma desarticulação infeliz 

do páthos, pois o que é primariamente racional pode vir a ceder diante das paixões. Esse 

é o movimento oposto que ao invés de racionalizar o intuído, procura subjugar o 

racional ao intuitivo. 

Deste modo, seria ambicioso recorrer à tradicional noção de “conhecimento” 

quando se trata de resolver uma controvérsia sobre diferentes possibilidades de leituras 

irônicas. Com relação à interpretação de textos que lidam com a ironia, não seria 

possível, segundo Booth, falar de conhecimento como o resultado de uma observação 

empírica ou de provas logicamente dedutíveis. Na verdade, conhecimento, no contexto 

irônico, está relacionado mais propriamente à noção de crença (belief), ou de 

pressentimento (hunch), aquilo que decorre da intuição. Seria, pois, uma questão de 

intuir como outras mentes trabalham de forma a satisfazer retoricamente, ou seja, 

persuadir, os que buscam essa forma de “conhecimento”. 

Booth propõe para isso o estabelecimento de um teste retórico e circular de 

interpretação de um texto irônico. O teste tem sua origem no modelo de verificação do 

conhecimento científico proposto por Bertrand Russell (1983) em que duas 

interpretações concorrentes de uma sentença devem ser contrapostas. 
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A visão de Booth sobre a ciência é relativista e, de certa forma, retórica. Para ele 

“o objetivo da ciência é construir enunciados sobre o ‘mundo’ suficientemente não-

ambíguos para permitir que dois investigadores, usando métodos similares, possam 

interpretá-los da mesma maneira” (BOOTH, 1974, p. 15). Duas afirmações iguais 

deverão, portanto, ser ambas falsas ou verdadeiras de acordo com o desenvolvimento 

das investigações. Mas isso implica a existência de um novo julgamento, que produzirá 

novos enunciados sobre os primeiros, o que levará a um regresso ao infinito. 

De acordo com Booth, o teste proposto por Russell simplesmente não se aplica 

aos domínios da interpretação literária. Não é o grau de perícia dos leitores que 

determina a univocidade ou a não-ambiguidade das interpretações de trabalhos 

literários. Em inúmeros textos será impossível encontrar um par de leitores que tenham 

a mesma interpretação. Na literatura, ao invés de se reportar aos enunciados proferidos 

pelos cientistas como sendo ambos verdadeiros ou ambos falsos, seria mais apropriado 

dizer que “ambos são interessantes”, por exemplo. Todavia, isso não é, na verdade, o 

que em epistemologia se chama de “conhecimento” – mesmo que isso não nos leve a 

afirmar que não há qualquer valor cognitivo na interpretação literária. 

O mais interessante é que, mesmo paradoxalmente, o teste pode ser aplicado às 

ironias estáveis. É neste ponto em que elas se distinguem enquanto ironias diante da 

pluralidade de formas irônicas apontadas pelos críticos. Aliás, o teste pode ser aplicado 

a toda linguagem figurativa que alcançou estabilidade. Ou seja, ao final do teste é 

possível chegar à conclusão de que não há duas formas de se conceber a interpretação: 

ou ambas as interpretações são verdadeiras, ou ambas são falsas. No entanto, o 

problema do julgamento posterior sobre a veracidade ou falsidade das afirmações 

permanece da mesma forma. Enquanto os especialistas da ciência são capazes de julgar 

a veracidade ou falsidade de enunciados científicos, os especialistas em ironia são 

capazes de julgar a veracidade ou falsidade de proposições sobre ironia. 

Mesmo considerando que determinar quem são esses últimos especialistas 

(experts) é uma tarefa difícil, pragmaticamente, é impossível negar a sua existência em 

situações concretas. Nesse sentido, o conhecimento acerca de algumas reações 

subjetivas não é, desta forma, “meramente subjetivo”. 

As exceções que fazem do mundo o mundo real são sempre um empecilho à 

epistemologia. Um artifício teórico, portanto, seria a assunção do pressuposto de que 

aquilo que é completamente particular ou idiossincrático não deve ser objeto de 
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conhecimento. Apenas as convicções que são potencialmente compartilháveis podem 

ser objeto de conhecimento. 

 A objeção de que esse tipo de conhecimento não poderia ser chamado de 

conhecimento uma vez que as convicções podem se revelar falsas não se sustenta, pois 

que toda forma de conhecimento é suscetível a esse tipo de erro. Nenhuma definição 

pode evitar o erro. 

A conveniência do procedimento de identificação da ironia é a sua 

operacionalidade prática capaz de traçar uma linha entre o que são “sentimentos 

pessoais” inescapavelmente particulares e “convicções” que se apóiam no “senso 

comum” e que são, portanto, inerentemente compartilháveis. Booth acredita que um 

teste de conhecimento desse tipo dificilmente se aplica a todas as formas de discurso. 

Mas, no que se refere a ironias estáveis, o rigor metodológico pode ser o mesmo que se 

encontra no laboratório dos cientistas.  

Da mesma forma, o postulado de que toda literatura, ou toda boa literatura 

depende de uma leitura irônica parece insustentável. O conceito de ironia foi ampliado 

ao ponto de não se poder mais distinguir com precisão a ironia de outras figuras, o que, 

como mencionado, levou ao estabelecimento do conceito de ironia estável. 

Umberto Eco (2003, p. 230-234) trata da questão quando fala sobre best sellers 

de qualidade, e sobre o que os torna boa literatura. Estratégias literárias como 

metanarratividade, dialogismo ou citacionismo, double coding e ironia intertextual são 

bem conhecidas dos escritores. Sempre que um autor deseja se comunicar com um 

público mais restrito, com pessoas suficientemente cultas para identificar elementos 

escondidos no texto, preparados especialmente para elas, torna-se necessário recorrer a 

uma dessas estratégias de narração. O público não preparado (não suficientemente 

culto) poderá sentir-se desorientando, perturbado, na medida em que alguns trechos 

simplesmente não fazem sentido e devem ser ignorados se não se deseja transformar a 

leitura em algo enfadonho. 

De qualquer forma, o teste proposto por Booth tampouco se aplica nas situações 

em que interesses privados ou associações de idéias heterodoxas podem levar a 

inversões irônicas de qualquer passagem (BOOTH, 1974, p. 18). Esse tipo de coisa 

acontece especialmente quando se considera uma boa crítica aquela capaz de descobrir 

novas leituras de textos já consagrados pela tradição. Qualquer enunciado pode ser 
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revertido, transformado no seu oposto, e, assim, tornado mais interessante. Essa é, na 

verdade, uma tentação irresistível a muitos críticos literários.  

Esse fenômeno pode muito bem ser aplicado à dogmática jurídica e à própria 

teoria do direito, na medida em que a linguagem ordinária empregada pelos juristas em 

seus discursos perverte e subverte o uso comum das expressões, como se seu escopo 

fosse mesmo o de construir e apresentar uma linguagem especializada, diferente da 

ordinária, também chamada de natural. 

As inversões de sentido não são proibidas na literatura, mas a proposta de Booth 

é de estabelecer um padrão controlado de reconhecimento das ironias. A ironia é algo 

incongruente que nenhuma mente poderia confortavelmente suportar. Não é algo em 

que simplesmente não se pode acreditar, mas algo que se supõe impossível de ser 

enunciado em um dado contexto.  

Para Booth, o grau de certeza sobre o conhecimento acerca da ironia parece ser 

determinado pela intersubjetividade da aceitação mútua. O que pode ser exemplificado 

na passagem do Erewhon de Samuel Butler “...my swang was so heavy that I was very 

nearly drowned. I had indeed a hairbreadth escape; but, as luck would have it, 

Providence was on my side.” O que leva o leitor a identificá-la como irônica é a 

incongruência da comparação ente “sorte” (luck) e “Providência” (Providence). Uma 

leitura superficial levaria à conclusão de que são expressões sinônimas, com o mesmo 

sentido (meaning) próximo ao de “destino” (fate). Mas essa seria uma interpretação 

equivocada, segundo Booth. Ele diz que “todo colega ‘pesquisador’ a quem submeti a 

passagem confirmou minha percepção de que há um sentido irônico”
62

. 

No âmbito do significado (e não mais do sentido), combinações de elementos 

históricos e sociais levam a resultados diferentes. O significado da passagem seria 

diferente para um leitor crente e um leitor agnóstico, mesmo que o sentido seja idêntico 

para ambos.  

Booth admite, novamente, que se pode chamar de “conhecimento” o resultado 

de um acordo entre dois investigadores honestamente comprometidos na busca de um 

significado para o texto. Mas ao mesmo tempo, admite que epistemologicamente, no 

âmbito das ciências, o consenso não é conhecimento. 
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 “Every fellow ‘investigator’ I have tried the passage on has confirmed my view that there is an ironic 

meaning”. 
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É possível que, se eles falaram por tempo suficiente e procuraram suas 

diferenças com a cabeça suficientemente aberta, um ou outro pode 

avançar um passo e dizer “eu estava errado em aceitar a figura que 

ofereci em um primeiro momento em relação ao significado do livro”. 

Mas, fazendo assim, ele não estaria repudiando todo seu conhecimento 

prévio acerca do significado do livro; ele estaria mudando 

completamente a sua visão de mundo, e, nessa sua nova visão de 

mundo, o conhecimento acerca do significado do livro para os dois 

grupos conflitantes constituiria ainda um elemento – mesmo que ainda 

em expansão – genuína e amplamente imodificado.
63

 (BOOTH, 1974, 

p. 21) 

Qual o sentido então de se propor uma investigação que procura relacionar 

ironia com verdade? O problema filosófico (ontológico) da verdade não seria 

simplesmente irrelevante para o tema da ironia? 

 A filosofia (ou a ciência) enquanto se preocupa com conhecimento tem a ver 

com ignorância. O desconhecimento é o primeiro passo para a construção do 

conhecimento – algo paradoxal. A busca da verdade na ciência é um paradoxo. Em 

algum momento, verdade é, somente e ainda, possibilidade; e, portanto, não “É”. Aliás, 

o ponto mais alto de toda a filosofia ocidental está na consciência da ignorância 

socrática, como já discutimos. Por em dúvida o que pretensamente se sabe é o artifício 

mais genuíno da filosofia e, não por acaso, nos momentos em que a filosofia supera 

todas as outras formas de compreensão (a poesia, o mito, a religião etc.), a dúvida se 

sobrepõe à certeza.  

A revolução promovida por Sócrates na Antiguidade clássica – a destruição de 

todas as certezas sobre o que se acreditava saber – reaparece, dois milênios depois, no 

início da Modernidade filosófica, com Descartes como a dúvida que dá origem ao 

conhecimento verdadeiro. O que Descartes chama de ciência, Sócrates chama de 

filosofia, mas no final das contas, eles falam da mesma coisa: num modo de narrar o 

mundo que supere as outras narrativas supostamente menos compromissadas como o 

elemento racional do lógos. O movimento cíclico da história do desenvolvimento da 

filosofia ocidental se completa no binômio que se forma entre dúvida e certeza. 

Ironicamente, pois, é quando prevalece a dúvida que a filosofia se consagra na busca 

por certezas. 
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 “It is possible that if they talked long enough and pursued their differences with sufficient open-

mindedness, one or the other might go a step further and say, ‘I was wrong in accepting the picture I at 

first offered of the book’s significance.’ But in doing so he would not be repudiating all of his previous 

knowledge about the book’s significance; he would be in fact changing his whole world view, and in his 

new world view, knowledge about the book’s significance to the two conflicting groups would still 

constitute a genuine and largely unchanged – though steadily expanding – element”. 
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Não é por acaso, tampouco, que a ironia esteja sempre presente no modo 

socrático de atuar filosoficamente. Afirmar que o único conhecimento que se detém não 

passa da consciência da própria ignorância é, aparentemente, uma afronta a toda a 

filosofia que apresenta respostas e certezas. É irônico que o caminho para a verdade seja 

a ignorância. É irônico que, para conhecer seja preciso ignorar. 

 Kierkegaard enfrenta o problema da relação entre ironia e verdade no último 

capítulo da dissertação O conceito de ironia. Com relação ao problema epistemológico 

da verdade na ironia, o filósofo dinamarquês recorre à analogia entre ciência e vida: 

Em nosso tempo, tem-se freqüentemente falado na importância da 

dúvida para a ciência; mas o que a dúvida é para a ciência, a ironia é 

para a vida pessoal. E assim como os homens da ciência afirmam que 

não é possível uma verdadeira ciência sem a dúvida, assim também se 

pode, com inteira razão, afirmar que nenhuma vida autenticamente 

humana é possível sem ironia. (KIERKEGAARD, 2006, p. 277) 

 Aqui Kierkegaard parece exageradamente apaixonado pelo modo irônico de ser, 

o que é capaz de por sua afirmação sob suspeita. Os espíritos irônicos podem até 

concordar com a tese de que não é possível viver sem ironia, mas até que ponto a tese 

pode ser sustentada como máxima universal? Afirmar que todo conhecimento pressupõe 

ignorância diante da dúvida é algo coerente com a própria noção de conhecimento. Mas 

por que, para ele, a ironia é fundamental a uma “vida autenticamente humana”? 

 Kierkegaard vê a ironia como uma espécie de método ou caminho, não só para o 

conhecimento, mas para a própria existência humana: 

Se é preciso se precaver contra a ironia como diante de uma sedutora, 

igualmente é preciso recomendá-la como guia para o caminho. (...) A 

ironia é, como o negativo, o caminho; não a verdade, mas o caminho. 

Todo aquele que só tem um resultado como tal, não o possui; pois não 

tem o caminho. (KIERKEGAARD, 2006, p. 278) 

 É difícil entender o que Kierkegaard quer dizer se suas palavras são tomadas 

literalmente. Os seus argumentos são praticamente um enigma que se resolve quando 

procuramos entendê-lo ironicamente. É bem provável que a dissertação como um todo 

seja um trabalho irônico. Na verdade, parece que a ironia se transforma em um método 

de afrontar questões sérias para a filosofia de maneira crítica e desafiadora. 

Na medida em que a ironia é dominada, ela não mais crê, como certas 

pessoas bem avisadas, que sempre deve haver alguma coisa escondida 

por trás; mas ela também impede toda idolatria do fenômeno, e como 

ela ensina a respeitar a contemplação, assim também salva daquela 

prolixidade que acha que para fazer uma exposição sobre a história 

universal, por exemplo, se precisaria de tanto tempo quanto o mundo 

teve para vivenciá-la. (KIERKEGAARD, 2006, p. 279) 
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 Em relação ao problema ontológico dos pontos de contato entre ironia e verdade: 

Aqui também a ironia está dominada, reduzida a um momento: a 

essência não é outra coisa senão o fenômeno, e o fenômeno não é 

outra coisa senão a essência; a possibilidade não é tão esquiva que se 

recuse a entrar em alguma realidade, mas a realidade é a possibilidade.
 

(KIERKEGAARD, 2006, p. 276) 

 A ambivalência é traço fundamental da ironia. Mais que ambivalência, seria 

melhor falar da ambiguidade criada pelo cisma que se estabelece entre repulsa e 

sedução, entre o dar e o tomar que ao mesmo tempo em que se oferece à compreensão 

se esconde em sua máscara essencial (KIERKEGAARD, 2006, p. 51). 

As figuras de linguagem e a própria retórica são tratadas aqui como um tema 

filosófico. Reitero aqui que quando falo em retórica, refiro-me à retórica como filosofia, 

ou retórica filosófica. O filósofo retórico é aquele que se coloca ao lado dos céticos, dos 

sofistas, dos nominalistas, mas que se preocupa em enxergar a filosofia a partir da noção 

fundamentalmente humana de persuasão.  

Como vimos, há uma ontologia da retórica, portanto, mesmo que esvaziada de 

toda metafísica. De qualquer forma, a verdade é também uma questão retórica, mesmo 

que transfigurada em verossimilhança, pois o retórico é obrigado a lidar com a noção de 

essências, como o caráter necessariamente linguístico-comunicativo do ser humano. O 

filósofo retórico procura colocar o problema da verdade e também do conhecimento nos 

limites dessa coisa imperfeita que é o homem.  

A linguagem figurada não é uma aberração da natureza comunicativa do ser 

humano. Quando nos expressamos por meio de metáforas, fábulas ou alegorias, na 

verdade, fazemos algo intrinsecamente humano, transformamos imagens em sons, a 

experiência particular em intersubjetividade, o individual em coletivo, idiossincrasias 

em possibilidade de comunicação.  

Entretanto, é preciso admitir que a idéia de (ou metáfora da?) literalidade se 

traduz em confiança, permanência e objetivação do pensamento e da comunicação, 

enquanto que a linguagem figurada, por sua vez, representa uma ameaça à tranquilidade 

da denotação que repousa noção de um possível sentido literal. 

As implicações filosóficas relativas à linguagem metafórica levam a questões 

sobre a universalidade do fenômeno, sobre a necessidade ou contingência da relação 

entre metáfora e textualidade, e até mesmo sobre a prevalência de uma semântica da 
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metáfora em relação à pragmática, isto é, a existência de um sentido propriamente 

metafórico que se sobrepõe ao uso metafórico das palavras (COOPER, 1986, p. 7). 

A intuição que nos leva à comunicação por meio da linguagem figurada tem por 

trás a intenção de não se comprometer com o que as palavras dizem literalmente 

(FINGER, 1996, p. 69). 

Como discutido no Capítulo 4, a ciência como modo sofisticado de 

conhecimento, aí incluída a filosofia, historicamente sua precursora, começa justamente 

no momento em que o sentido literal passa a preponderar sobre o sentido figurado das 

palavras. A passagem do mito ao logos, que caracteriza tradicionalmente o surgimento 

da filosofia ainda na Antiguidade, é considerado um marco no desenvolvimento (para 

não falar de evolução) do próprio pensar humano. O indivíduo que se encontra preso ao 

mito necessário, por exemplo, ainda não se libertou das imagens que preponderam sobre 

as palavras. Por meio do conceito puro, o pensamento seria capaz de se libertar e de 

possibilitar o verdadeiro conhecimento das coisas como elas são, e não de como elas 

aparecem para nós, ou parecem ser. A imagem do aparecer no fenômeno é pouco diante 

do desejo atávico de explicar a essência, as relações de causalidade ou o propósito de 

toda a vida por exemplo. Da mesma forma então que o mito, diante do lógos, se torna 

(aparentemente) irrelevante no desenvolvimento do pensamento e na busca do 

conhecimento, a linguagem figurada é tratada como um empecilho para a ciência. Não 

precisaríamos de imagens onde há o conceito; não é necessária a figura, onde domina a 

palavra. 

Essa concepção, contudo, parece ignorar o papel do mito (e da imagem) no 

próprio desenvolvimento da filosofia. A elucidação mais famosa e talvez mais 

significativa do que seja a filosofia – a alegoria da caverna de Platão – fala 

necessariamente por imagens, de maneira figurada. 

A oposição platônica entre lógos e mito, filosofia e poesia, dialética e sofística, 

em Sócrates, só pode ser compreendida ironicamente. O ataque aos poetas que se vê na 

Apologia e na República somente se coaduna com o mito de Eros do Banquete quando a 

dialética se completa na ironia. Pode-se dizer que o Banquete é uma grande obra irônica 

na medida em que expressa uma idéia anti-irônica por meio da ironia. 

O Sócrates platônico recorre ao mito e à poesia para ao mesmo tempo combatê-

los. Procurar entender o que pretende Sócrates com suas perguntas, que de simples 
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problemas passam a verdadeiras aporias, é um convite a um passeio de mãos dadas com 

a ironia. Se o problema da verdade para Sócrates é tão importante, e combater as falsas 

verdades é a tarefa primordial do filósofo, ao mesmo tempo a verdade nunca é 

alcançada nos diálogos e permanece um mistério. 

O tema da ironia relacionado ao direito vem à tona no momento em que o 

linguajar dogmático dos juristas com suas crenças e certezas fortemente embasadas nas 

mais sólidas construções teóricas sucumbem diante do olhar retórico. Aos olhos do 

retórico, tudo não passaria de discurso, das retóricas prática e material dos dogmáticos. 

O retórico mais radicalmente cético diria: “mas não é possível que não existam aqueles 

que sabem que tudo isso não passa de jogo, de performance, e que não é possível 

justificar, muito menos racionalizar coisa alguma no direito”.  

Sem dúvida, a poesia do texto legal, sempre transformada em prosa pela 

doutrina, cria uma série de narrativas aparentemente coesas, coerentes e racionais. Mas 

o que se vê na superfície, por mais literal que se pretenda, esconde corriqueiramente 

algo de incongruente, incoerente e irracional como veremos no Capítulo 8. 

Essas incongruências me levam a pensar toda a discussão teórica do direito 

como um jogo irônico, em que os participantes se entendem, mesmo falando de coisas 

incompreensíveis. O jurista-leitor que permanece no nível na literalidade, deixa escapar 

algo de essencial ao jogo do direito. 

A racionalidade séria, linear do cientista talvez não sirva ao jurista. Tampouco 

parece ter alguma relevância para o jogo do direito uma linguagem unívoca, 

absolutamente precisa e inequívoca. Os juristas perderiam seus empregos se não fossem 

a vagueza e a ambiguidade da linguagem do direito. Mas, ironicamente, isso deve ser 

um segredo, pois o mágico não pode dizer que tudo não passa de uma ilusão. 

A construção dogmática do direito tem, dentre outros objetivos, o escopo de 

formalização da linguagem jurídica (CASTRO Jr, 2005). O trabalho do jurista 

dogmático pode ainda ser descrito como uma atividade sistematizadora, isto é, 

racionalizadora do direito. 

Obviamente existe uma grande diferença ontológica entre o direito como 

fenômeno e o direito concebido idealmente. Entre realidade e idealidade (ADEODATO, 

2009, p. 186) do direito há um distanciamento que só pode ser compreendido de forma 
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heurística. Claro que por trás de toda tentativa de formalização há propósitos 

racionalizadores de algo que, em si, não é racional.  

Enquanto objeto real ou empírico, o direito fenomênico, em razão de seu alto 

grau de complexidade, não pode ser apreendido racionalmente pelo nosso aparato 

mental-cognitivo. A dogmática aparece como um modelo racional capaz de categorizar 

e acomodar estruturalmente o fenômeno reduzindo-o em sua complexidade. Contudo, a 

redução da complexidade resultante do próprio processo de racionalização ideal do 

fenômeno irracional é levada a ignorar aspectos fundamentais do direito fenomênico 

que não se adéquam ao modelo ideal. Ou seja, a dogmática ao mesmo tempo em que 

permite conhecer o direito, deturpa-o em sua realidade fenomênica. 

O direito fenomênico é mais “rico” em termos qualitativos e quantitativos do 

que a sua modelização ou idealização dogmática. Qualquer paráfrase ou tradução 

racional do direito fenomênico em uma linguagem dogmática acarreta uma séria perda 

de significado. Além disso, toda reconstrução de significado (do fenômeno real para o 

modelo dogmático ideal) é sempre um processo localizado e limitado aos instrumentos 

do discurso disponíveis em um dado momento. Quanto maior a tentativa de 

generalização, maior o distanciamento entre realidade e idealidade. Isso leva à 

conclusão, por exemplo, de que direito e ordenamento jurídico são coisas diferentes: um 

é o fenômeno, o outro o conceito. Referir-se ao direito como ordenamento (sistema 

unitário, ordenado, coerente e, portanto, racional) é apenas uma dessas estratégias 

dogmáticas de compreensão do fenômeno. 

Qual a razão, por exemplo, da necessidade de se qualificar os mais importantes 

instrumentos do jurista dogmático (como a analogia, a indução amplificadora, 

interpretação extensiva etc.) como instrumentos “quase-lógicos” e não instrumentos 

“lógicos” (FERRAZ Jr., 1990, p. 273)? A formalização dos argumentos jurídicos é algo 

necessário, meramente exemplificador, ou tem função simplesmente persuasiva no 

trabalho teórico do jurista? Afinal, a formalização do discurso jurídico é algo necessário 

ao trabalho de construção teórica do direito ou apenas um modo de apresentação de um 

raciocínio que é produzido sem recurso à lógica? E mais ainda, a formalização lógica do 

discurso teórico é uma metáfora representativa da maneira de pensar do jurista? 

São perguntas como essas que orientam esta tese. 

 



 

Capítulo 6 – O sério e o irônico no jurista  

 

6.1 Confiado e desconfiado no direito: o jurista e sua necessidade de crer e duvidar  
 

Retórica fundamenta confiança. 

(BALLWEG, 1991b, p. 176) 

 

 Em termos de uma teoria do conhecimento e da busca por respostas certas e 

definitivas, podemos classificar, a partir do critério da obtenção da verdade, duas 

grandes posições antagônicas do pensamento ocidental: uma a que podemos chamar de 

ontologista e outra, genericamente, cética. A depender de uma pluralidade de critérios, 

outras distinções mais sofisticadas ou pormenorizadas podem ser identificadas. Para o 

momento, a generalidade da distinção é suficiente. Quero dizer que há duas formas de 

abordagem com pontos de partida e propósitos próprios não só distintos como 

contrapostos que separam os filósofos e os pensadores em geral em duas grandes 

categorias: os crentes de um lado e os incrédulos, céticos ou como pretendo chamar, 

apoiando-me no conceito de Richard Rorty, os ironistas, de outro. 

Esta forma específica de pensamento que se desenvolveu a cerca de dois mil e 

seiscentos anos no mundo ocidental a que se convencionou chamar de filosofia 

dificilmente se deixa definir de maneira unívoca com objetos, métodos, finalidades, 

pressupostos, preocupações ou mesmo com um estilo comum. Por mais que se intua, se 

insinue ou ainda se pretenda afirmar que há alguma especificidade no pensar filosófico 

como um estilo de pensamento próprio do mundo ocidental preso a um determinado 

contexto – mesmo que amplo – cujas origens são relativamente determinadas, 

dificilmente se encontrará uma compreensão uniforme do conceito de filosofia. 

 Por essa razão, alguns pensadores contemporâneos, mesmo quando enfrentam o 

problema da caracterização da filosofia, deixam a sua definição sempre em aberto, 

recorrendo estrategicamente a sentidos amplos e relativamente indeterminados não 

propriamente do conceito de filosofia, mas da noção de “atividade filosófica” na 

qualidade de “exercício do pensamento – entendido, evidentemente, não como mera 

passividade (contemplação), mas como questionamento” que aparentemente seria 

passível de consenso entre os filósofos (RABENHORST, 1998, p. 77). Talvez o 

consenso acerca da definição se deva justamente a sua vagueza e amplitude. Bertrand 

Russell (1996, p. 1), na qualidade de historiador da filosofia, e otimista em relação à 
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ciência, procura também demarcar o conceito de filosofia antes de percorrer a sua 

história e, de maneira jocosa, mas preocupado em determinar mesmo que precariamente 

um sentido global e relativamente uniforme daquilo que é comum a todos os sistemas 

filosóficos que propõe expor, a ela se refere como uma “terra de ninguém” (No Man’s 

Land) entre a teologia e a ciência. 

Filosofia, da maneira pela qual entenderei a palavra, é algo 

intermediário entre teologia e ciência. Assim como a teologia, ela 

consiste em especulações sobre assuntos acerca dos quais o 

conhecimento definitivo foi até então indeterminável; mas, assim 

como a ciência, ela apela mais para a razão humana do que para a 

autoridade, seja aquela da tradição ou aquela da revelação. Todo 

conhecimento definitivo – como deveria sustentar – pertence à 

ciência; todo dogma em relação ao que ultrapassa o conhecimento 

definitivo pertence à teologia. Mas entre teologia e ciência existe uma 

Terra de Ninguém, exposta a ataques de ambos os lados; essa Terra de 

Ninguém é a filosofia.
64

 

Outros pensadores parecem assumir uma perspectiva mais cética e encaram 

definição de filosofia de forma mais problemática, isto é, a partir do conflito entre as 

filosofias, seus sistemas e vocabulários. A seguinte passagem é longa, mas vale a pena 

ser transcrita pela sua perspicácia no tratamento do problema: 

(...) a filosofia se nos oferece como uma pluralidade de sistemas, 

concepções e atitudes que se sucedem no tempo histórico com 

diferentes graus e matizes de interpenetração, sem nenhuma unidade 

de método ou de temática e sem outro liame além de uma 

generalidade comum de intenção conceitualmente indeterminável, e 

da comum pretensão, fundamentada em análoga confiança nos 

discursos de que se servem e na razão que os ordena, de corresponder 

de modo exclusivo e pertinente à significação, definida cada vez como 

unívoca, do nome comum que as designa. Em outras palavras, a 

filosofia aparece-nos como um a multiplicidade historicamente dada 

de filosofias, identicamente empenhadas, todas elas, na elucidação da 

própria noção de filosofia e identicamente confiantes na própria 

capacidade de resolver essa questão de princípio e de executar de 

maneira adequada o programa que o mesmo empreendimento de 

autodefinição implicitamente lhes traça. Essa pretensão, que lhes é 

essencial, leva-as necessariamente, então, a uma mútua e recíproca 

excomunhão e exclusão, na mesma medida em que pertence a cada 

filosofia o dever impor-se como a única e verdadeira Filosofia. 

(PORCHAT PEREIRA, 2007, p. 16) 

Esse conflito parece remontar às origens da filosofia, provavelmente por 

questões políticas e ideológicas, quando o pensamento socrático-platônico-aristotélico 
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 “Philosophy, as I shall understand the word, is something intermediate between theology and science. 

Like theology, it consists of speculations on matters as to which definite knowledge has, so far, been 

unascertainable; but like science, it appeals to human reason rather than to authority, whether that of 

tradition or that of revelation. All definite knowledge – so I should contend – belongs to science; all 

dogma as to what surpasses definite knowledge belongs to theology. But between theology and science 

there is a No Man’s Land, exposed to attack from both sides; this No Man’s Land is philosophy”. 
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se opôs ao pensamento dos assim chamados sofistas. Como suscitado no Capítulo 1, 

ambos os grupos embasavam o conhecimento na figura do lógos. 

O problema é que o que entendiam por lógos certamente era algo muito diverso. 

Enquanto esses últimos em tese viam a verdade como produto das demonstrações 

logóicas ou discursivas no sentido que posteriormente veio a ser chamado retórico – 

mesmo que ainda não usassem a expressão – identificando o próprio lógos com os seus 

discursos, os primeiros concebiam o lógos de maneira transcendente como algo não só 

independente em relação à linguagem e aos discursos, mas também como algo anterior e 

superior. 

Este é um debate que se reflete, nem sempre no mesmo nível de abstração e 

provavelmente não com a mesma magnitude, na teoria do direito, na dogmática jurídica 

e no próprio comportamento, nas diferentes atitudes e formas de abordagem dos 

juristas. Portanto, assim como há filósofos crentes e céticos em relação ao 

conhecimento, à verdade ou à ética, numa categorização bastante ampla, há juristas 

crentes e céticos em relação ao direito, isto é, em relação à sua definição; à identificação 

de suas características, de suas finalidades, de seu conteúdo, e também de sua forma; à 

determinação de sua essência ou substância; à possibilidade de seu conhecimento 

autêntico, filosófico ou científico e assim por diante. 

Evidentemente um jurista pode ser cético em relação a certos aspectos do direito, 

mas não em relação a outros. Por exemplo, pode ser axiologicamente cético e 

epistemologicamente crente, isto é, pode duvidar da possibilidade de fundamentação 

ética material do direito, mas acreditar na possibilidade de desenvolvimento de uma 

ciência do direito, posição que caracteriza bem o pensamento positivista normativista da 

primeira metade do século XX. O contrário também seria possível dentre uma variedade 

de posições e de suas combinações. Além disso, podemos falar também em diferentes 

graus de crença e de ceticismo. Assim, há juristas que são mais céticos e aqueles que 

são menos céticos e mais crentes. 

Outra perspectiva que também pode ser adotada ao se fixar a distinção é que há 

céticos do ponto de vista teórico do direito que não o são do ponto de vista de sua 

prática, isto é, não admitem a possibilidade de determinação teórica do direito, mas tem 

confiança em seus institutos, na sua produção e na sua própria razão de ser ou existir 

como forma de efetivação de valores e de luta ideológica em torno de interesses 

concretos. Enquanto há aqueles que são confiantes na possibilidade de se conhecer 
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cientificamente o direito e de desenvolver-lhe uma teoria, mas duvidam de uma 

racionalidade intrínseca à produção do direito, isto é, em relação a criação de normas, 

interpretação de textos normativos ou produção de decisões judiciais. 

A questão que me proponho aqui nesse capítulo é de saber em que medida o 

jurista precisa confiar no direito ou dele desconfiar para exercer a sua atividade, seja de 

teórico, seja de prático. Em outras palavras, de saber qual a pertinência de ser crente ou 

de ser cético para ser jurista, e em que medida ele pode ou deve ser caracterizado como 

um ironista. 

Uma perspectiva filosoficamente retórica parece ser adequada para se lidar com 

a questão no sentido de que a verdade passa a ser considerada um expediente estratégico 

de afirmação de um ponto de vista que se opera discursivamente no debate entre uma 

pluralidade de ideologias, vocabulários e formas de perceber a realidade que são 

diferentes entre si. Com apoio nas posições construtivistas das atuais ciências 

cognitivas, a retórica entendida filosoficamente – como foi apresentado no Capítulo 1 – 

nos leva a entender que a realidade é um produto de construções linguísticas que se 

operam em meio a narrativas diversas que disputam entre si uma posição de 

autenticidade em relação a seus discursos. 

Nesse sentido a “filosofia retórica considera que eventuais acordos sobre os 

fenômenos empíricos não são ontologicamente determinados, mas sim construídos pela 

retórica material” (ADEODATO, 2010, p. 39). Assim, a retórica material que constitui a 

própria realidade de maneira linguística (narrativa e discursivamente) é autorreferencial 

dada a inexistência de instâncias exteriores à própria linguagem humana, isto é, à 

própria retórica, capazes de controlar objetivamente o que corresponde e o que não 

corresponde a uma suposta realidade exterior em tese significativa em si mesma. A 

linguagem, segundo esta perspectiva, além de si mesma não teria outros fundamentos, 

dado que não existem elementos externos a ela capazes de legitimá-la (ADEODATO, 

1996, p. 195). O que o senso comum separa como sendo coisas diferentes da linguagem 

e autônomas em relação a ela como, por exemplo, coisas, fatos, objetos, relações etc., 

seriam, na verdade, retoricamente (discursiva ou logoicamente) constituídos. 

A “ontologia da retórica”, portanto, se fundamenta na ideia de que a retórica 

material da linguagem humana constitui o primeiro plano da realidade humanamente 

construída em razão de sua própria condição antropológica. O único dado ontológico, 

pois, que poderia ser associado ao ser humano é o fato de só perceber o seu meio 
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linguisticamente, “até no diálogo consigo mesmo que forma seu pensamento” 

(ADEODATO, 2010, p. 40). Ou seja, de acordo com essa concepção filosófica da 

retórica, mesmo a linguagem intrasubjetiva – que forma o diálogo interno do indivíduo 

consigo mesmo e caracteriza o que chamamos de pensamento – seria retórico. 

A confiança que temos na realidade das coisas, portanto, seria um produto 

retórico de acordos linguísticos convencionais contextualizados e dependentes das 

características biológicas e culturais mais ou menos uniformes entre os seres humanos.  

Os conceitos sobre os quais acordamos estabelecem assim uma forma 

constitutiva do próprio pensamento. Ou seja, os conceitos são generalizações mentais 

que só são possíveis no interior de uma linguagem, seja da linguagem verbal, seja da 

linguagem da lógica, da matemática, da música, pictórica etc., cada uma com a retórica 

que lhe é específica. 

Não arrisco dizer que toda a filosofia pode ser assim caracterizada, como fez 

Russell, em termos de uma “Terra de Ninguém” entre a ciência e a teologia. No caso do 

pensamento jurídico, contudo, no sentido de modo de compreensão e raciocínio acerca 

do direito próprio do jurista, tanto do teórico como do prático, a ambiguidade da 

definição parece servir bem. 

O comportamento do jurista em relação ao seu objeto de estudo e de trabalho, 

seja na prática, seja na reflexão teórica, assume essa posição ambígua de se ver obrigado 

a lidar dogmaticamente com o direito e ao mesmo tempo refutar tudo aquilo que se 

coloca como definitivo ou estático e que não admite contraditório ou pontos de vista 

diferentes sobre uma mesma questão. Assim como o teólogo, o jurista precisa crer em 

algo como um ponto de partida inquestionável, mas, assim como o cientista, precisa se 

libertar de sua crença e raciocinar de forma relativamente livre. Claro que isso pode se 

dar em maior ou menor medida no que diz respeito à teoria ou à prática como 

discutimos acima. 

Do ponto de vista do jurista prático, o discurso dogmático, isto é, a retórica 

prática dos esquemas argumentativos da dogmática jurídica, parece funcionar na medida 

em que há confiança nas instituições do direito positivo vigente. Em certas instâncias, a 

confiança é de tal forma que os textos normativos – o teor literal dos textos – parecem 

ser suficientes para proporcionar o sentimento de justificação ou fundamentação das 
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opções. Essa confiança parece fundamental para o próprio exercício da atividade 

dogmática. 

Assumir uma posição cética parece ser uma estratégia contraproducente para o 

jurista dogmático. A retórica da convicção é, pois, uma garantia de confiabilidade nos 

discursos. A desconfiança, a dúvida ou a incerteza são, assim, incompatíveis com a 

retórica da dogmática jurídica. Como afirma Ottmar Ballweg (1991, p. 177) “a 

confiança na língua é o pressuposto da confiança no direito”. A dignidade do 

vocabulário ou da linguagem empregada na construção da retórica material do direito 

possibilita o sentimento de segurança no processo de dogmatização de seu sistema 

linguístico e, por conseguinte, maior credibilidade e confiança em relação a sua 

linguagem de comando. 

O grande problema que leva a uma situação de contradição interna ao 

pensamento dogmático e abala a confiança no próprio discurso dogmático é justamente 

a abertura caracteristicamente retórica do direito à possibilidade de se ter mais de uma 

perspectiva acerca de questões judiciais. Mesmo hipoteticamente o discurso jurídico 

tem caráter agonístico e gira em torno de um dubium conflitivo com a estrutura de uma 

“discussão-contra” (FERRAZ JR., 1997, p. 40), isto é, está aberto ao debate, ao conflito. 

Por outro lado, do ponto de vista retórico da dogmática jurídica, há uma necessidade 

estratégica de rechaçar qualquer tese contrária e de afirmar com convicção que há uma 

única solução correta e justa para um caso e que essa solução deve ser racionalmente 

aceita por qualquer indivíduo mentalmente são, sobretudo porque a decisão, em 

definitivo, só pode ser uma. 

Se é procedente o que Nietzsche (1922, p. 287) diz a respeito da retórica, a 

saber, que a retórica é  

uma arte essencialmente republicana: há que se habituar a suportar 

opiniões e pontos de vista e, igualmente, a sentir certo prazer no 

antagonismo; deve-se gostar de escutar do mesmo modo que de falar; 

como ouvinte, deve-se poder apreciar, em alguma medida, a arte 

empregada.
65

  

E se a dogmática jurídica é uma forma especial de retórica, isto é, de retórica 

prática ou estratégica ou uma arte ou técnica retórica de lidar com a produção de textos 

                                                 
65

 “Sodann ist es eine wesentilich republikanische Kunst: man muss gewohnt sein, die fremdsten 

Meinungen und Ansichten zu ertragen und sogar ein gewisses Vergnügen an ihrem Wiederspiel 

empfindem: man muss ebenso gerne zuhören als selbst sprechen, man muss als Zuhörer ungefähr die 

aufgewandte Kunst würdigen können”. 
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normativos, interpretação de normas, argumentação, decisão e fundamentação, isso quer 

dizer que a própria dogmática deve ser potencialmente capaz de levar à produção de 

discursos antagônicos, contrários ou contraditórios, ou, pelo menos incompatíveis entre 

si. Mas essa abertura termina por diminuir a confiança no próprio discurso dogmático. 

Para lidar com essa contradição interna, entendo que o ponto de vista irônico é 

fundamental. Como vimos, mais acima, a ironia não é apenas uma maneira de sinalizar 

o oposto do que é dito, mas é uma expressão de ambos os lados ou pontos de vista de 

uma só vez na forma de contradição ou de paradoxo. Entendo que o raciocínio jurídico 

depende dessa capacidade de ver sempre os dois lados opostos, contraditórios, de uma 

mesma situação. O caráter agonístico do direito compele o jurista a, não só lidar com 

paradoxos e contradições, mas a sublimá-los.  

O ironista é capaz de assumir essa tarefa. Preparar ironicamente o espírito antes 

de lidar com o direito é uma estratégia eficaz do ponto de vista retórico. Propicia 

mecanismos de antecipação e imunização contra interpretações inconvenientes ou 

indesejadas, mesmo – e talvez especialmente pelo fato de – que se tenha uma noção 

prévia de que, provavelmente, para o seu ponto de vista, haverá outro contrário que 

poderá ser tão forte, verdadeiro, eloquente ou persuasivo quanto o seu. 

Considero que a ironia é uma maneira astuta de se lidar com os fenômenos 

jurídicos, ou mais especificamente, com as contradições do direito, de seu vocabulário, 

de seus discursos ou de sua argumentação. 

No entanto, a ironia, ao mesmo tempo em que permite ver os lados opostos de 

uma mesma questão, elege um dos lados como sendo o significativo enquanto o outro é 

apenas aludido e geralmente rechaçado como absurdo ou incongruente, apesar de ter 

sido verbalizado ou explicitado. Paradoxalmente, expressar algo absurdo e manter 

implícito o seu contrário é uma maneira de fazer com o que aquilo que foi apenas 

sugerido como alternativa para o absurdo declarado seja reforçado, mesmo que se 

mantenha implícito e não declarado, em silêncio. Especialmente porque o ponto de vista 

que se quer afirmar por meio da ironia, quando permanece implícito e é apenas sugerido 

na forma de uma oposição relativa, pode gerar de maneira vaga ou mesmo ambígua uma 

diversidade de alternativas que serão concretizadas apenas na mente de cada um dos 

interlocutores. Ou seja, de maneira entimemática, o oposto só se revela de maneira 

incompleta e de acordo com os pressupostos internos a cada um dos interlocutores. 
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Nesse sentido, como será discutido no capítulo seguinte, a ironia garante 

credibilidade e confiança, pois o interlocutor é levado a rechaçar de imediato aquilo que 

é revelado na superfície de uma ironia estável (de um discurso que é reconhecido 

imediatamente como sendo irônico) e que é substituído ao gosto do próprio interlocutor, 

de acordo com o que ele considera ser o contrário mais adequado ao que foi explicitado. 

Destarte, podemos afirmar que há uma série de paradoxos no direito que podem 

ser, talvez, reduzidos a um só paradoxo mais geral: a simultânea necessidade e 

impossibilidade de uma comunicação completa. O jurista, modernamente, é, em razão 

de seu dever de justificação, compelido a dizer tudo, ao mesmo tempo em que se vê 

retoricamente impossibilitado de dizer tudo – como, por exemplo, as teses que lhe são 

estrategicamente contrárias ou que tornam inconsistente a sua argumentação (SOBOTA, 

1995). Essa improbabilidade da comunicação a despeito da necessidade de sua 

efetivação cotidiana é um paradoxo percebido por Niklas Luhmann. 

Diante da concretização da comunicação diariamente experimentada e praticada, 

a improbabilidade da comunicação veio a ser quase que imperceptível. Luhmann (2001, 

pp. 41-42) chama essa sua tentativa de teorização de um esforço contra-fenomenológico 

que vai de encontro à realidade factível. A improbabilidade da comunicação resulta do 

questionamento de como é possível que os seres tenham algo em comum na 

interioridade de suas consciências que permita uma suposta troca de mensagens.  

A perspectiva luhmanniana é mesmo de uma abordagem problematizante da 

comunicação. A improbabilidade surge como conceito teórico amplo referindo-se ao 

processo social de ajustamento de expectativas e de aceitação de decisões sem exigência 

de motivação racional. A improbabilidade da compreensão, pois, é tida como o 

resultado de certo grau de solipsismo decorrente do individualismo das consciências. 

Quanto à improbabilidade relacionada à capacidade de recepção, prevalece aí um 

pluralismo de interesses que se relaciona diretamente com a improbabilidade de 

influência da comunicação no comportamento do outro. 

Segundo Luhmann, é improvável que se compreenda o que o outro diz em razão 

do isolamento e da individualização das consciências. Os sistemas conscientes, pois, são 

referidos entre si somente por conexões de tipo fraco. Uma segunda improbabilidade se 

refere a um problema temporal e espacial, pois é improvável que a comunicação 

ultrapasse o limite das pessoas presentes. Em terceiro lugar, é improvável que, mesmo 

entendida a comunicação, o seu conteúdo seletivo sirva como premissa para o 
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comportamento do receptor. Luhmann entende que os indivíduos procuram se 

comunicar apenas quando têm garantias suficientes de que sua mensagem será recebida 

por outras pessoas, sendo entendida e cumprida (LUHMANN, 2001, p. 41-45). Um 

problema subsequente é que nenhuma das três improbabilidades pode ser resolvida 

individualmente sob risco de aumentar o grau de dificuldade das outras 

improbabilidades. A escrita, por exemplo, ao ultrapassar o círculo espacial e temporal 

dos presentes, modifica o efeito do discurso proferido oralmente, devendo ir mais além 

da entonação ou emoção e se limitando a outros aspectos argumentativos. 

Fazendo uma comparação com a teoria de John Austin, poder-se-ia falar em atos 

locucionários, ilocucionários e perlocucionários (AUSTIN, 1976, p. 101-102). No caso 

da improbabilidade de que o outro oriente o seu comportamento de acordo com a 

informação transmitida, haveria o insucesso da perlocução enquanto ato não performado 

pelo interlocutor. Neste caso a situação se torna ameaçadora à própria continuação da 

existência dos sistemas, pois afeta a capacidade de decisão diante do acréscimo da 

complexidade social. 

Os sistemas conscientes devem ser, por conseguinte, entendidos como sistemas 

estruturalmente e individualmente determinados. No caso, entre tais sistemas, só haveria 

conexões do tipo fraco. Isto é, a comunicação entre os pólos individuais só seria 

possível através de uma opinião pública como meio estabelecido dentro de um sistema 

social capaz de criar uniões fortes. Ou seja, há apenas uma ficção de uma comunicação 

pública que se propõe contínua e autopoiética, mas com poucas probabilidades de 

acordos reais (LUHMANN, 2001, p. 73).  

Há sempre a perspectiva de uma variação evolutiva em que mensagens novas e 

surpreendentes podem ser comunicadas de modo perturbador. Pode ser que haja 

comunicação nesse caso, mesmo que improvável, pois o sucesso comunicativo depende 

de que as três improbabilidades mencionadas se tornem probabilidades. Da liberdade 

linguística, decorrem novas necessidades de garantias para a aceitabilidade das escolhas 

mediante os meios de comunicação simbolicamente generalizados ou códigos 

particulares (verdade, poder, dinheiro) de cada sistema (ciência, política, economia). 

Disto resultam as regras institucionalizadas quem têm como escopo determinar o grau 

de probabilidade de sucesso da comunicação.   

 Nesse sentido a ironia pode ser garantia para uma comunicação bem sucedida na 

medida em que não conta com o consenso explícito, mas apenas com uma expectativa 
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de consenso de que todos os envolvidos na comunicação percebam-na, rechacem o 

explicitado e o substituam a partir de seus próprios critérios com o que 

convencionalmente acreditam ser o oposto do verbalizado. Do ponto de vista retórico da 

persuasão, o consenso explícito pode vir a ser mais precário do que a mera expectativa 

de consenso. Na retórica jurídica isso é facilmente percebido em vários de seus âmbitos.  

Um bom exemplo pode ser identificado na noção de opinio necessitatis ou 

convicção e obrigatoriedade do direito consuetudinário, cujo fundamento, a despeito das 

posições metafísicas, transcendentes ou conteudísticas, repousa na expectativa de 

consenso ou na “suposição bem-sucedida de que todos concordam, o que pressupõe, na 

verdade, uma capacidade social limitada para conceder atenção a tudo que ocorre. É isto 

que explica o engajamento pelo silêncio” (FERRAZ JR., 1988, p. 218).  

Não é, portanto, o consenso explícito que garante a força das instituições, mas a 

sua mera suposição ou a presença de um consenso implícito. De fato, a 

institucionalização desse consenso, por exemplo, acerca da obrigatoriedade do direito 

consuetudinário, mas não exclusivamente dessa forma de manifestação jurídica, é 

extremamente sensível em relação à comunicação dos fatos, especialmente em virtude 

de seus efeitos serem em certa medida fictícios. O pressuposto, o velado, o não 

explicitado, mas apenas sugerido parecem ser em vários casos mais fortes do que os 

seus contrários. É assim com a ironia. 

Como tratado acima, no Capítulo 5, a ironia é uma figura de pensamento, ou um 

modo figurativo do pensamento, também estudada como figura de retórica que suscita 

sempre o sentimento de oposição entre duas coisas. Essa oposição pode ser entendida 

como uma incoerência entre a essência e a aparência de um discurso, ou como 

inadequação entre sentido velado e sentido aparente de um enunciado, ou ainda como 

incongruência entre uma expectativa e a realidade. Talvez nenhuma dessas formas de 

oposição seja suficiente para definir uma ironia, nem de forma isolada, ou mesmo 

quando combinadas entre si. De qualquer modo, são maneiras aproximadas de 

compreender o fenômeno irônico. 

 No direito existem inúmeras relações de oposição, ou de incoerência ou de 

incongruência entre textos, sentidos, significados, valores, ideologias que se mostram, 

com frequência, incompatíveis entre si, mesmo fazendo parte de um todo que 

procuramos compreender, muitas vezes, de maneira unitária. 



 

 

232 

 

 A oposição entre norma e realidade é, talvez, a mais genérica de todas. Oposição 

essa que poderia ser reformulada em outros termos: no lugar de norma, podemos falar 

em expectativa normativa contrafática do direito e no lugar de realidade podemos 

colocar a experiência ou os dados empíricos delas derivados e as relações lógicas ou 

conclusões de raciocínios abstratos. A própria contrafaticidade das expectativas 

normativas é um indício de que a realidade vive na iminência de se chocar com as 

normas, que por sua vez se imunizam contra estes ataques vindos da experiência e da 

razão. A ironia da incongruência entre norma e realidade se funda justamente nessa 

qualidade. 

 A incongruência entre norma e realidade também está presente na necessidade 

de se separar o dever do ser, ou o mundo do direito do mundo da natureza. A separação 

não é tão evidente assim, pelo menos para os que não a adotam cegamente, 

especialmente no que diz respeito à exigência de eficácia mínima das normas até para as 

mais normativistas das teorias jurídicas. Se o dever independe do ser, então a falta de 

eficácia de uma norma não poderia ser um óbice à sua validade. 

Para o jurista ironista, o direito é um fenômeno que se situa entre a caricatura e o 

ideal. Ao mesmo tempo em que é suscetível de ser ridicularizado pelos céticos e feito 

digno de desconfiança epistemológica aos olhos dos filósofos, o direito pode também 

ser enaltecido como a única salvação em termos éticos para a humanidade, 

especialmente no contexto de sociedades modernas, dotadas de alto grau de 

complexificação de suas estruturas. Tudo depende de como a ironia do jurídico será 

entendida. Ou melhor, tudo depende da aptidão do sujeito em identificar o irônico no 

direito. 

 A ironia não nega o direito. Isto é, a ironia não é negatividade pura no que se 

refere ao direito. A relevância do fenômeno do jurídico – com seus fundamentos, 

objetivos, finalidades e funções – é ironicamente reconhecível, porém 

concomitantemente suspeitável. Uma perspectiva irônica não nega que a noção que 

temos de direito seja digna de crédito, que possa ser levada a sério em certa medida. 

Mas isso não significa dizer que seja digna de confiança se levada “literalmente a sério 

em sua literalidade”. 

 Apresentar o direito como ironia é dizer, por exemplo, que uma teoria da norma 

é ao mesmo tempo fundamental e supérflua para a sua produção. Ironicamente a 

metáfora do direito depende de seus conceitos, de suas metodologias ao mesmo tempo 
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em que os nega quando permite que a experiência os viole. Da mesma forma, aos olhos 

do cético mais radical, qualquer teorização sobre o direito pode vir a ser considerada 

pura invenção, enquanto que, para o crente, não só é possível estabelecer uma verdade 

teórica para o direito, como também representar a sua verdade de acordo com a teoria 

mais autêntica. 

Já o ironista, assumida uma posição cética moderada e, por isso mesmo, 

autenticamente cética, nem o nega, tampouco o afirma. Ou melhor, nega enquanto 

afirma, ou afirma enquanto nega. Ironicamente, precisamos da teoria do direito e de 

todos os seus conceitos, mesmo que venham a ser considerados desprezíveis do ponto 

de vista de sua verdade, isto é, mesmo que nos faltem critérios para estabelecer uma 

verdade para os conceitos jurídicos, seja o de correspondência, de consenso, de 

coerência etc. É como afirmar que precisamos do conceito de democracia para ter em 

nossa época legitimado o direito, mesmo que o consenso ou a expectativa de consenso 

que se tenha em relação ao conceito de povo (fundamental ao próprio conceito de 

democracia) seja, no fundo, uma ficção ou pura ilusão, ou simplesmente um mero 

retoriches Schlagwerkzeug (CHRISTENSEN, 2003, p. 34) capaz de repercutir 

incessantemente até produzir a persuasão necessária. 

Tradicionalmente o jurista é um sujeito sério e confiante. É justamente sua 

seriedade que nos transmite confiança no direito. Mas, para o ironista, em termos 

epistemológicos e, por que não, ontológicos, talvez “o” direito seja simplesmente um 

nada levado a sério. Talvez somente esse nada possa de fato ser tomado a sério; ao 

restante, a indiferença. Mas como alguma coisa deve ser salva até o momento do juízo 

final, ironicamente nos apegamos, como se fosse, ao que não é e nem pode ser. 

Assim, diante da noção de direito concebida ironicamente por um jurista 

ironista, ou se é vítima, ou se é autor de uma ironia, ou as duas coisas no caso da auto-

ironia. Isso significa dizer que o indivíduo que se relaciona de alguma forma com a 

noção de direito ou é autor de uma ironia instrumental quando recorre a estratégias 

persuasivas para a construção de suas verdades, ou é vítima de uma ironia observável 

quando acredita ele próprio na realidade-fictícia em que se insere, ou ainda é autor e 

vítima de uma auto-ironia quando cria sua realidade-fictícia e se deixa levar por ela. Ser 

ironista é ver ironia em tudo, ou (às vezes, mas nem sempre) em quase tudo. 

A ironia garante confiança na medida em que mostra os limites e a cegueira da 

razão (COLEBROOK, 2006, p. 89). Sua deficiência, contudo, está no fato de que o 
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discurso irônico não é capaz de levar a um princípio ultimativo geralmente esperado ou 

prometido no âmbito do discurso dogmático. Ao mesmo tempo, porém, o ceticismo 

irônico é capaz de revelar quão acrítico e irreflexivo pode vir a ser um observador 

“iluminado” ofuscado com o deslumbramento de seus jogos de racionalidade. 

A crença e a confiança depositada no direito são os elementos que fazem da 

dogmática jurídica um instrumento eficaz para afirmar ou negar uma determinada 

ideologia. Por outro lado, a desconfiança e o eterno questionamento é o que nos permite 

imunizar contra as crenças alheias que se nos impõem. 

No capítulo anterior, vimos como a transferência de um texto de um contexto 

para outro pode afetar a leitura e a compreensão desse texto. Textos considerados 

originalmente como não sendo irônicos, se transpostos para outros contextos, podem 

determinar uma leitura irônica. Mas como justificar uma leitura irônica de um texto do 

passado, isto é, como afirmar que eles não querem dizer o que literalmente dizem? 

Textos normativos podem muito bem se enquadrar nesse tipo de situação. Uma 

lei redigida e promulgada no passado, quando deslocada de seu contexto original de 

surgimento, pode resultar numa perfeita ironia. E mais ainda, entendê-la literalmente 

seria cometer um erro grave. É o caso de expressões como “mulher honesta” do Código 

Penal brasileiro – agora já revogada – que com o passar do tempo e as mudanças sociais 

e ideológicas em relação ao que a mulher representa na sociedade ou à própria 

concepção do que seja honestidade em diferentes momentos históricos proporciona, 

quase que exclusivamente, apenas uma leitura irônica do texto da lei. 

A ironia, pois, é uma arma corrosiva capaz de destruir inclusive a mão de quem 

a maneja. A sua ambivalência não diz respeito apenas à ambiguidade de seus potenciais 

sentidos, mas também ao uso como instrumento crítico de protesto ou aquiescência 

niilista. Mas a diferença entre uma forma e outra de emprego não é tão clara assim. O 

desesperado protesto mascarado com um sorriso pode se transformar rapidamente em 

uma aquiescência niilista.  

Isto quer dizer que a indignação do ironista pode se transformar em mera 

sujeição em razão de sua desconfiança a respeito de qualquer valor. O ironista pode ser 

perguntar: se não há um critério para definir o que é “a” Justiça pela qual os juristas 

guiam a sua atividade, por que lutar incessantemente para revelar a sua verdadeira 

essência, isto é, a essência daquilo que é apresentado como verdadeiro? 
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Existe uma predisposição em alguns indivíduos para crer mais do que em outros. 

Algumas pessoas estão prontas para acreditar nas estórias. Por outro lado, o lógos 

irônico é capaz de construir e destruir uma realidade, de criar e rechaçar “fatos” 

considerados verdadeiros ou não. 

Não há nada que um ironista ‘polemicamente desenvolvido’, com uma 

mente bem provida, não possa considerar irônico se desejar; sempre 

existe em algum lugar um contexto contrastante. Assim, o papel do 

observador irônico é mais ativo e criativo do que sugere a palavra 

‘observador’. (...) embora possamos questionar legitimamente se 

alguma coisa foi ou não dita ou feita com intenção irônica, não 

podemos questionar o direito de alguém ver alguma coisa como ironia. 

Entretanto, podemos questionar seu sentido ou seu gosto. (MUECKE, 

1995, p. 63) 

 Essa forma de pensamento que designei genericamente como sendo cética – que 

preconiza a desconfiança – é equiparada à forma de pensamento característica do que 

Richard Rorty chama de “ironista”. O ironismo de Rorty pode ser considerado uma 

nova forma de redescrição do velho ceticismo. O ironista, na teoria de Rorty, se 

comporta como um cético que justifica sua desconfiança a partir de problemas próprios 

da linguagem (às noções de vocabulário, discurso e argumento). 

 De acordo com sua definição, o ironista é alguém que tem dúvidas radicais e 

contínuas sobre o vocabulário final de que ele próprio faz uso, que percebe que sua 

própria argumentação enunciada em seu vocabulário atual não consegue corroborar nem 

desfazer essas dúvidas e que não acredita que o seu vocabulário esteja mais próximo da 

realidade do que outros vocabulários existentes ou possíveis. 

Os ironistas que se inclinam a filosofar veem a escolha entre 

vocabulários como uma escolha que não é feita dentro de um 

metavocabulário neutro e universal, nem tampouco por uma tentativa 

de lutar para superar as aparências e chegar ao real, mas simplesmente 

como um jogar o novo contra o velho. (RORTY, 2007, p. 134) 

 O ironista, pois, se recusa a formular critérios de escolha entre o que Rorty 

chama de “vocabulários finais”. Ou seja, o ironista nunca é capaz de se levar a sério 

pela consciência de que os termos que ele próprio emprega são passíveis de mudança 

em razão da contingência e da fragilidade de seus vocabulários finais, isto é, de seu 

próprio “eu”. A ironia como determinação máxima da subjetividade, como tratado 

acima no Capítulo 5, pode levar a uma situação de negatividade absoluta em que nada é, 

existe ou tem validade objetivamente, pois tudo é colocado pelo sujeito, inclusive o seu 

próprio eu que, se não for levado a sério, corre o mesmo risco de se desfazer. 
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 O ironista não é capaz de escolher dentre os vocabulários finais aquele mais 

autêntico ou que melhor designa a realidade porque, em sua posição cética, vê-se 

sempre sem critérios definitivos. Não escolhe e não decide por não ter critérios 

suficientes, por não se satisfazer com o ponto de vista dogmático. Mas é justamente em 

razão disso que o ironista se torna um dogmático: não há outra opção ou alternativa – é 

uma questão de crença. 

 Em contraste com o metafísico, na acepção de Rorty, o ironista na qualidade de 

cético é nominalista e historicista, pois, considera que nada tem uma natureza intrínseca 

ou uma essência real (RORTY, 2007, p. 136). As ideias do justo, do racional ou do 

científico, para o ironista, são apenas redescrições de um vocabulário final aceitas no 

interior de um determinado jogo de linguagem historicamente determinado e, por essa 

razão, ele é apontado pelos metafísicos como sendo um relativista. O ironista pode ser 

assim acusado de falta de caráter, como fez Hegel (2000a, p. 92), especialmente por 

repudiar e renegar todos os valores concretos e todo conteúdo substancial existente no 

indivíduo. 

 Para o ironista, pois, um vocabulário não é considerado vocabulário final pelo 

fato de ser capaz de acabar com todas as dúvidas ou por satisfazer os critérios de 

conclusividade, adequação ou otimização. Os critérios são vistos como tópoi ou lugares 

comuns que definem apenas de maneira contextual os termos de um vocabulário final 

em uso. Essa posição está relacionada diretamente à incapacidade, mencionada acima, 

de sairmos de nossa própria linguagem para compará-la com outra coisa como algo 

exterior, isto é, à situação que denominamos autorreferência do lógos. 

 Do ponto de vista ironista, não há nada além de vocabulários que lhe possam 

servir de critério de escolha entre eles. Toda crítica seria apenas uma questão de olhar 

para uma imagem e para outra sem que se possa comparar nenhuma delas com um 

original. 

 O mesmo acontece com o vocabulário final da dogmática jurídica que pode ser 

considerado autorreferente e historicamente contingente. Assim, a evolução ou o 

desenvolvimento da própria atividade dogmática com a sofisticação e o refinamento de 

seus conceitos é o produto de redescrições, por vezes, criativas ou originais que 

procuram romper com uma tradição, e, em outros casos, presas à própria tradição. O 

desenvolvimento conceitual da dogmática pode ser considerado, portanto, dependente 
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do talento poético e inovador de mentes originais capazes de perceber e produzir novas 

conexões metafóricas entre velhos conceitos. 

 De acordo com Rorty (2007, p. 139), 

Para o ironista, as buscas de um vocabulário final não estão fadadas a 

convergir. Para ele, frases como “por natureza, todos os homens têm o 

desejo de conhecer” ou “a verdade independe da mente humana” são 

simples chavões usados para inculcar o vocabulário final local, o 

senso comum do Ocidente. Ele só é ironista na medida em que seu 

próprio vocabulário final não contém esses ideias. Sua descrição do 

que faz, ao buscar um vocabulário final melhor do que aquele que 

utiliza atualmente, é dominada por metáforas de criação, e não de 

descoberta, de diversificação e ineditismo, e não de convergência para 

o que estava presente antes. Ele pensa nos vocabulários finais como 

realizações poéticas, e não como frutos de uma investigação diligente, 

de acordo com critérios previamente formulados. 

 Na qualidade de redescrições em diferentes vocabulários, portanto, essas 

realizações poéticas da dogmática, aos olhos do ironista estão relacionadas com a 

capacidade de produzir metáforas de criação, de diversificação e de ineditismo. O 

ironista entende as construções teóricas dos metafísicos e a sucessão das teorias em seus 

padrões entrelaçados de distinções inéditas na qualidade de substituições gradativas de 

um vocabulário antigo por um vocabulário novo. Assim, a evolução teórica 

corresponderia a uma série de mudanças nas práticas linguísticas. 

 

6.2 Otimismo e pessimismo na doutrina do direito: positividade e negatividade 

doutrinária do artista que pretende construir e destruir mundos 
 

“Guardi che la maggior parte di 

questa roba ripete cose che si 

trovano in tutte le edicole delle 

stazioni”, dissi. “Gli autori, anche 

quelli a stampa, si copiano tra 

loro, uno dà come testimonianza 

l’affermazione dell’altro, e tutti 

usano come prova decisiva una 

frase di Giamblico, per dire”. 

(ECO, 2007, p. 292) 

 

Já falei de otimismo acima, mas ainda não defini o que entendo por otimismo no 

âmbito da filosofia do direito e do pensamento jurídico em geral. 

O que pretendo dizer com o binômio é que as doutrinas jurídicas, formada pelas 

teorias do direito e ideologias jurídicas, podem assumir tanto um ponto de vista otimista 

quanto um pessimista em relação ao que o direito é, em relação ao que se pode conhecer 
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acerca do direito e em relação à função que o direito pode desempenhar em uma 

sociedade. Para ambos os lados são construídas retóricas: uma com o sentido otimista e 

outra com sentido pessimista. 

Geralmente as teorias otimistas do direito constroem retóricas que defendem a 

existência de algo essencial à noção, ou à ideia, ou ao conceito de direito. Essa seria a 

sua posição ontológica otimista. Além disso, pode-se falar no otimismo gnoseológico ou 

à crença na possibilidade de se conhecer, compreender ou interpretar o direito de 

maneira autêntica. E por fim, a posição teleológica otimista defende que há um fim 

próprio ao direito. Normalmente esse fim é designado como sendo a justiça, seja lá o 

que a palavra signifique ou como venha a ser definida por cada uma das teorias. 

Como oposto a essas posições otimistas, estão as posições ontológicas, 

gnoseológicas e teleológicas pessimistas. Isto é, não há nada no direito que lhe seja 

essencial; aquilo que há é sempre, pelo menos, relativamente indeterminado e 

impossível de ser plenamente conhecido; e não há um fim que seja próprio do direito, 

senão talvez o de encobrir ou servir de legitimação aparente para outras formas de 

dominação, diriam os partidários das teorias da suspeita. Claro que otimismo e 

pessimismo se misturam e proporcionam diferentes graus de teorias e ideologias que 

são ora mais otimistas, ora mais pessimistas. As teorias também podem ser mais 

otimistas com relação a uma posição do que em relação à outra. Por exemplo, uma 

teoria pode ser mais otimista do ponto de vista da ciência ou do conhecimento do direito 

e mais pessimista em relação à finalidade do direito. 

Assim, genericamente, o pensamento otimista assume perspectivas teóricas 

construtivistas, enquanto os pessimistas se preocupam em desconstruir aquilo que é só 

aparente, ilusório, irreal. Uma retórica otimista, porém, não pode ser completamente 

otimista ao ponto de parecer ingênua ou acrítica; da mesma forma que uma retórica 

pessimista não pode ser completamente pessimista, sob pena de destruir o seu próprio 

objeto de crítica ou desconstrução. Geralmente aos retóricos cabe a pecha de 

pessimistas e aos anti-retóricos é atribuído um burlesco otimismo.  

 O direito é arte. Já o afirmei algumas vezes por aqui. É ars ou téchne. Mesmo 

que os sentidos não sejam o mesmo, pois as palavras e os sentidos são vítimas das 

traduções e adaptações históricas e geográficas, o direito é algo que os seres humanos 

produzem com alguma técnica, em alguns contextos mais, em outros menos, sofisticada, 

diferenciada ou refinada. 
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 O ser ou existir do direito depende do esforço e do trabalho de construção dos 

juristas teóricos, por um lado, e dos práticos militantes de outro. Toda teoria cética, 

casuística ou desconstrutivista do direito é percebida inicialmente como negatividade 

absoluta, como um trabalho de desmantelamento da racionalidade jurídica, ou seja, 

como um ponto de vista pessimista. 

 Já, de outro lado, defender na prática, ou mesmo teoricamente, por exemplo, 

teses como a da prevalência de direitos humanos e de sua universalidade é uma atitude 

que demanda otimismo por parte do jurista. Otimismo em relação a diversos aspectos. 

Em primeiro lugar é preciso levar a sério o direito. Tomá-lo como algo digno de crédito. 

Não só o direito, mas todas as instituições que o formam. Mesmo que haja crítica 

pessimista em relação às instituições vigentes, deve existir esperança em um direito 

melhor que pode ser concretizado. 

O jurista, portanto, é um artista na medida em que o direito é uma ars ou téchne. 

Claro que arte no sentido antigo da palavra tem uma conotação diferente de arte no seu 

sentido moderno. De qualquer forma, o direito é arte no sentido antigo e, talvez, arte no 

sentido moderno. Enquanto técnica de guia de comportamento, solução de conflitos e 

organização social, o direito é estruturado, estabilizado e controlado por uma tecnologia 

a que atualmente chamamos de dogmática jurídica. Essa tecnologia dogmática, 

portanto, é a maneira moderna de manipulação dessa arte. Mas, ao mesmo tempo em 

que se serve da técnica, a arte do direito, incapaz de conter o seu impulso criador, 

extrapola os limites da técnica. É nesse sentido que o jurista é contemporaneamente 

técnico e artista.  

Para o jurista entendido na qualidade de artista, o conceito é inútil, no sentido 

em que “é estéril para a arte”, no sentido do que diz Schopenhauer (2001, p. 66): 

Se um cantor ou um virtuoso quiser regular a sua execução pela 

reflexão, está tudo acabado para ele. Acontece o mesmo com o 

compositor, o pintor, o poeta. O conceito é sempre estéril para a arte; 

pode, quando muito, regular-lhe a técnica: o seu domínio é a ciência. 

O conceito serve à continuação de uma técnica, ao seu desenvolvimento passivo 

e limitado aos cânones estabelecidos por uma tecnologia. Mas, a todo instante, o jurista 

é convidado a desrespeitar os limites dessa tecnologia e a substituir uma técnica por 

outra. Isso só é possível diante de seu impulso para a arte. Nesse sentido, há os juristas 

que se submetem à técnica e há os que a subvertem. Enquanto os primeiros utilizam os 
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conceitos de forma relativamente estável, os segundos sentem a necessidade de variação 

semântica de seu vocabulário para a introdução de novas formas de pensar o direito. 

É com base na oposição entre póiesis (ποίησις) e theoría (θεωρία) que 

sustentamos, mesmo que topicamente, a distinção entre a atividade prática e a teórica do 

jurista, como se autônomas e independentes entre si. A palavra grega theoría 

corresponde a um olhar elevado, supostamente capaz de captar as ideias elas mesmas. Já 

póiesis é a criação de um termo (como um poema) que se diferencia do próprio ato de 

sua criação. Diferentemente de theoría, que tem o objetivo de perceber a vida ela 

mesma como é, identificando-se com sua própria essência, póiesis permite o ocaso da 

vida em produções fragmentadas, avulsas e finitas, repercutindo as variegadas vozes e 

construções de uma cultura.  

Ao contrário dos objetivos da filosofia enquanto teoria de alcançar um 

conhecimento onicompreensivo e transparente, os Românticos 

declararam poeisis: a vida não é algo a ser conhecido, mas um 

processo de criação pelo qual o que é criado é sempre algo diferente 

do que o poder de criar. (...) Reconhecer poiesis é reconhecer que a 

criatividade da vida nunca pode ser englobada ou refletida em um 

ponto de vista abrangente. Uma atividade consciente nunca é idêntica 

às formas que ela cria
66

. (COLEBROOK, 2006, p. 53). 

 

No que diz respeito à relação entre retórica e poética e os sentidos antigo e 

moderno de arte (ars ou téchne), pode-se dizer que a retórica assume uma perspectiva, 

em termos modernos, tanto técnica quanto artística. Mas essa concepção não é 

exclusivamente moderna. Pelo contrário é possível destacá-la já em Aristóteles: 

Última aventura da retórica aristotélica: a sua diluição por sincretismo: 

a retórica deixa de se opor à poética, aproveitando-se de uma noção 

transcendente que chamaríamos hoje “Literatura”; não é mais 

instituída somente como objeto de ensino, mas se torna uma arte (no 

sentido moderno); é praticamente ao mesmo tempo teoria do escrever 

e tesouro das formas literárias
67

. (BARTHES, 2000, p. 26) 

O direito, nesse sentido de póiesis, é construído de maneira poética. Mesmo a 

teoria do direito tem muito mais de póiesis do que de theoría. No sentido de que fazer 

                                                 
66

 “Instead of the aims of philosophy as theory, to achieve an all-inclusive and transparent knowledge, the 

Romantics asserted poiesis: life is not a thing to be known, but a process of creation whereby what is 

created is always other than the power to create. (...) To acknowledge poiesis is to acknowledge that the 

creativity of life can never be encompassed or reflected in an overarching point of view. Conscious 

activity is never at one with the forms it creates.” 

67
 “Ultima avventura della retorica aristotelica: la sua diluizione per sincretismo: la retorica cessa 

d’opporsi alla poetica, a profitto d’una nozione trascendente, che chiameremo oggi “Letteratura”; non è 

più istituita soltanto in oggetto d’insegnamento ma diviene un’arte (nel senso moderno); è ormai teoria 

dello scrivere e tesoro delle forme letterarie insieme”. 



 

 

241 

 

teoria do direito não corresponde a uma atividade meramente contemplativa de 

observação controlada de fenômenos jurídicos que existem em si mesmos e que se 

revelam objetivamente ao teórico. Mesmo no nível mais abstrato e reflexivo da filosofia 

do direito, o que há é interferência prática e criadora, o que corresponde a processos não 

só de observação do próprio objeto “direito”, mas sim a expedientes de construção do 

próprio objeto. O teórico ou filósofo do direito, quando teoriza ou filosofa sobre o 

direito, interfere nos sentidos e nos rumos que o próprio direito em sua prática deverá 

tomar. Ou seja, em qualquer reflexão teórica sobre o direito, é impossível impedir que 

theoría e póiesis venham a se misturar. O jurista, antes de ser teórico, atua como um 

technítes porque cria suas próprias máscaras, personalidades e posições ao invés de 

simplesmente oferecer uma posição ou um ponto de vista. A personalidade (ou o éthos) 

do jurista está em um estado de constante apresentação. 

Assim, o jurista ironista não só cria seu próprio mundo como também cria a 

ilusão – também autorreferente – de que não é ele próprio criador. Quando o jurista 

teórico fala do direito enquanto algo, isto é, quando se refere metaforicamente ao 

direito, já o diferencia daquilo que o direito poderia ser ele mesmo. 

O caráter fragmentário da construção do direito em diferentes momentos, por 

diferentes autores, com finalidades as mais diversas é algo que depõe contra a ideia de 

unidade e ordenação da própria ideia do jurídico. Perceber o ordenamento jurídico como 

algo unitário, por exemplo, demanda uma alta dose de otimismo irônico. Diante da 

instabilidade dos fenômenos jurídicos e da imprevisibilidade da própria atividade 

prática de produção do direito, somos levados a construir de maneira otimista esquemas 

duráveis de compreensão desses fenômenos como se fossem transcendentes a nossas 

próprias retóricas. A criação de uma imagem do direito como uma totalidade ordenada e 

coerente de normas é da mesma forma uma condição da própria experiência dos 

fenômenos jurídicos. 

Se de qualquer forma toda a vida fosse instabilidade, processo, devir e 

criação, então a ironia seria a verdade da vida. A vida seria poética, 

um processo de vir-a-ser e criação, e o único discurso adequado à vida 

seria irônico
68

. (COLEBROOK, 2006, p. 52) 

Diante da ironia, o princípio lógico da não-contradição assume uma posição de 

destaque. Para que se possa atuar ironicamente ou reconhecer uma ironia é preciso 

                                                 
68

 “If ,however, all life were instability, process, becoming and creation, then irony would be the very 

truth of life. Life would be poetic, a process of becoming and creation, and the only speech adequate to 

life would be ironic”. 
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admitir que não se pode asseverar que algo é e não é ao mesmo tempo. A ironia 

pressupõe um sujeito racional coerente, incapaz de aceitar como válida uma 

contradição. O discurso jurídico, quando assumido o seu caráter lógico, sistêmico e 

racional, torna-se intolerante a situações de contradição ou incoerência. Contradição, no 

âmbito jurídico, não representa apenas contradição lógica, mas também contradição 

social. Uma proposição logicamente contraditória impede o desenvolvimento do próprio 

pensamento ou estabelecimento de sentidos válidos. É dizer que o pensamento torna-se 

impossível sem o estabelecimento do verdadeiro e do falso e de sua nítida diferenciação. 

Para o pensamento, algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Do ponto de 

vista social, isto é, quando se está diante de uma situação socialmente contraditória, o 

que há é incompatibilidade entre o dizer e o fazer. Socialmente, os indivíduos, ou 

grupos, devem aderir à posição que sustentam. 

Contradições funcionam em dois níveis: um lógico e outro social. No 

nível lógico, podemos argumentar que não poderia haver qualquer 

pensamento, ou sentido de que algo é, ou verdade, sem o sentido do 

verdadeiro e do falso sendo contraditórios ou incapazes de serem 

sustentados ao mesmo tempo. Socialmente, nós poderíamos 

argumentar que para ter um mundo temos que aderir àquilo que 

dizemos e não asseverar o seu oposto. Na medida em que falamos há 

uma pressuposição comum de que queremos dizer o que dizemos; sem 

essa pressuposição a comunicação, a razão e a discussão não seriam 

possíveis. Seria uma “contradição performativa” falar e depois alegar 

que não se quis dizer o que se disse, ser entendido ou alegar algum 

fundamento comum
69

. (COLEBROOK, 2006, p. 56) 

 

Algumas vezes pode-se ter a sensação diante de um texto jurídico de que seu 

autor começaria dizendo “não me entenda literalmente”. O que nos leva a perguntar por 

que alguém falaria conosco se não quisesse se comunicar? 

Um sentido de ironia implica não só a capacidade de ver contrastes 

irônicos, mas também o poder de moldá-los na mente de alguém. 

Inclui a capacidade, quando confrontada de algum modo com alguma 

coisa, de imaginar ou lembrar ou observar alguma coisa que formaria 

um contraste irônico. (MUECKE, 1996, p. 62) 

Enquanto na lógica as contradições levam a uma situação de vazio ou 

impossibilitam o desenvolvimento de um argumento ou de um raciocínio, nos discursos 

                                                 
69

 “Contradiction works at two levels: logically and socially. Logically, we could argue that there could 

be no thinking, no sense that something is at all, or truth, without a sense of the true and the untrue being 

contradictory or unable to be held together. Socially, we could argue that in order to have a world at all 

we have to adhere to what we say, and not assert its opposite. Insofar as we speak there is a common 

assumption that we mean what we say; without this assumption communication, reason and argument 

would not be possible. It would be a ‘performative contradiction’ to speak and then claim that one did not 

mean to speak, be understood or claim some common ground”.  
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poéticos as contradições são produtivas e irônicas. As contradições poéticas permitem a 

duplicidade de vozes, pois o que é dito é ao mesmo tempo significado e não-significado. 

Assumindo que o discurso jurídico (seja prático, dogmático, teórico ou filosófico) é 

poético na sua maneira de se estruturar e no seu modo de funcionar, é possível afirmar 

que as suas contradições, antes de serem um óbice ao seu desenvolvimento, representam 

a potência retórica típica de discursos dialógicos que se caracterizam por assumirem um 

formato de discussão-contra. A duplicidade de vozes no discurso jurídico é resultado da 

equivocidade de seu próprio vocabulário, sem falar na compulsão por falar sobre o que 

é inefável como os conceitos de bem-comum, justiça, dignidade humana, democracia, 

razoabilidade. Os juristas tomam esses conceitos como se eles fossem inequívocos, 

absolutamente claros, objetivos, e até universalizáveis. É preciso um nível muito alto de 

otimismo para poder não só lidar com esses conceitos, mas, sobretudo, construí-los e 

afirmá-los.  

É assim que, de maneira otimista, as ficções jurídicas se tornam realidade para o 

direito.  

Ver alguma coisa irônica na vida é apresentá-la a alguém como 

irônica. (Se somos um artista, então apresentamo-la aos outros). Esta é 

uma atividade que exige, além de uma larga experiência de vida e 

um grau de sabedoria mundana, uma habilidade, aliada a engenho, 

que implica ver semelhanças em coisas diferentes, distinguir entre 

coisas que parecem as mesmas, eliminar as irrelevâncias, ver a 

madeira a despeito das árvores, e estar atento a conotações e ecos 

verbais. Segue-se que, estritamente falando, a ironia está apenas 

potencialmente no fenômeno e é efetivada somente quando o 

observador irônico representa-a para si mesmo ou o autor irônico 

apresenta-a aos outros. (MUECKE, 1996, p. 61-62) 

O tópos “só está no mundo o que está nos autos” é ironicamente interessante e 

representa muito bem essa relação de contraste entre uma realidade e outra. Não é 

apenas uma forma jocosa de se referir à importância que os autos processuais têm no 

raciocínio do jurista. Esse lugar representa a forma mais autêntica do pensamento 

dogmático. Ao ponto de o instrumento que proporciona o seu desenvolvimento, isto é, o 

papel se tornar mais evidente ou importante do que o próprio processo. É um fenômeno 

que não se restringe apenas ao direito processual ou à teoria do processo, mas também 

ao direito contratual ou teoria dos contratos ou mesmo à teoria das fontes do direito, 

especialmente à teoria da legislação. É o apego à literalidade das leis, dos contratos ou 

do processo. 
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A capacidade de construções imagéticas ou metafóricas faz com que o jurista 

seja capaz também de ser algo diferente de qualquer essência fixa. O otimismo que leva 

à construção e o pessimismo que leva a desconstrução – ambas atividades criadoras – 

permite ao jurista lidar com essa relação de não-identidade entre o direito e a vida.  

A relação entre o direito e a vida não é de identidade. É sempre uma relação 

parcial ou irônica em razão das contingentes e potenciais relações que entre o que se 

espera e se planeja e o que de fato acontece. O vínculo entre uma decisão judicial e a 

norma que supostamente a fundamenta depende dessa relação entre um conjunto de 

coisas finitas e outro de coisas infinitas. Os eventos futuros (que são infinitos) são 

reconhecidos e compreendidos pela dogmática jurídica a partir de normas finitas. 

É pelo fato de não ser idêntico a ele mesmo que o direito pode ser criado e 

recriado – construído e desconstruído – e também reconhecido – mesmo que esse 

reconhecimento seja sempre parcial e irônico. Sempre haverá um potencial para um 

direito futuro sem que a sua criação represente um desvio ou uma incoerência em 

relação a um passado tomado como algo pronto e completo. A criação é o 

desprendimento de um potencial infinito da própria vida, na medida em que a nossa 

percepção do futuro ou do infinito, isto é, do não-finito, depende da fixação de pontos 

de vista finitos previamente estabelecidos. 

O modo tradicionalista de pensar e atuar discursivamente do jurista dogmático 

funciona como repetição, mímica e simulação de algo que supostamente existe pronto 

no passado. Nesse sentido, o jurista é uma espécie de éiron que por meio da eironéia ou 

dissimulação (como visto no capítulo anterior) é capaz de parafrasear, propagar uma 

tradição e emular uma série de valores – isto é, de referir e reverenciar – sem que nada, 

de fato, seja significado. O recurso a fórmulas como, por exemplo, as dos princípios – 

princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da benevolência, de justiça – 

funcionam como emulação de cálculo, lógica e racionalização que pouco ou nada 

significam. O propósito é apenas de repetir uma ladainha e continuar uma tradição 

discursiva sem que os significados sejam evidenciados. 

Os direitos remetem em primeiro lugar a uma tradição, e a tradição a 

um antigo pacto. Em algum momento, sucede que se está satisfeito 

com as consequências do pacto concluído, e não obstante muito 

preguiçoso para renová-lo formalmente; continuou-se então a viver 

como se ele tivesse sido sempre renovado e, à medida que o 

esquecimento estendia suas nuvens sobre esta origem, chegou-se a 

crer que ele tinha uma disposição sagrada, inamovível, sobre a qual 

cada geração deveria continuar a construir. A tradição foi desde 



 

 

245 

 

então uma obrigação, apesar de ela ter deixado de implicar as 

vantagens pelas quais se tinha inicialmente concluído o pacto. – Os 

fracos encontraram aí o seu sólido baluarte para todos os tempos: eles 

tendem a perpetuar o pacto uma única vez aceito, a graça que lhes foi 

concedida
70

. (NIETZSCHE, 1988b, p. 570)  

 Como numa sociedade moderna – e, provavelmente mais ainda numa pós-

moderna – valores e suposições são raramente são compartilhados em virtude do algo 

grau de complexificação social, dificilmente somos levados a crer em uma verdade ou 

razão definitiva que os fundamentem. Expressamo-nos sempre provisoriamente em 

razão da dificuldade de se comprometer com o que escrevemos e falamos.  

A ironia pós-moderna (COLEBROOK, 2006, p. 18) está diretamente relacionada 

a essa conjuntura. E é justamente ela que permite uma atitude política inerentemente 

libertadora. Como nenhum fundamento comum é mais presumido, uma vida marcada 

pela ironia permanece aberta e indeterminada. 

De fato, a ironia liberta ao permitir que a linguagem seja liberada de um 

contexto fixo ou estável (COLEBROOK, 2006, p. 20). Com a ironia, o contínuo 

processo de criação e destruição, de conexão e ruptura, ou de construção e 

desconstrução semântica passa a ser o foco de atenção. Dessa forma, a ironia abre a 

possibilidade de autonomia moral (COLEBROOK, 2006, p. 35). Ou seja, diante da 

ironia é possível não receber definições prontas do que os conceitos morais significam, 

pois é preciso compreendê-los nós mesmos por meio de um esforço criativo intencional.  

(...) as áreas de interesse que mais prontamente geram ironia são, pela 

mesma razão, as áreas em que se investe mais capital emocional: 

religião, amor, moralidade, política e história. A razão é, naturalmente, 

que tais áreas se caracterizam por elementos inerentemente 

contraditórios: fé e fato, carne e espírito, emoção e razão, eu e o outro, 

dever-ser e ser, teoria e prática, liberdade e necessidade. (MUECKE, 

1996, p. 76) 

A ironia revela o peso da liberdade. A concepção liberal e otimista do mundo, 

cuja doutrina remonta à filosofia do Iluminismo e à Revolução Francesa, caracteriza as 

concepções modernas do direito. O otimismo racionalista que tentou iluminar ao 

                                                 
70

 „Die Rechte gehen zunächst auf Herkommen zurück, das Herkommen auf ein einmaliges Abkommen. 

Man war irgendwann einmal beiderseitig mit den Folgen des getroffenen Abkommens zufrieden und 

wiederum zu träge, um es förmlich zu erneuern; so lebte man fort, wie wenn es immer erneuert worden 

wäre, und allmählich, als die Vergessenheit ihre Nebel über den Ursprung breitete, glaubte man einen 

heiligen, unverrückbaren Zustand zu haben, auf dem jedes Geschlecht weiterbauen müsse. Das 

Herkommen war jetzt Zwang, auch wenn es den Nutzen nicht mehr brachte, dessentwegen man 

ursprünglich das Abkommen gemacht hatte. – Die Schwachen haben hier ihre feste Burg zu allen Zeiten 

gefunden: sie neigen dahin, das einmalige Abkommen, die Gneidenerweisung, zu verewigen“. 
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simplificar e publicizar o direito, racionalizando suas formas de produção, só 

ironicamente pode ser mantido ainda em voga. 

 

6.3 A ironia no céu dos conceitos jurídicos  
 

“Io conoscerei la persona giusta,” dissi. “È 

un tipo certamente erudito, che prende 

abbastanza sul serio queste cose, ma con 

eleganza, direi con ironia. L’ho incontrato 

in Brasile, ma ora dovrebbe essere a 

Milano. Dovrei avere il telefono da qualche 

parte.” (ECO, 2007, p. 292) 

 

 Como seria possível nesse mundo dizer algo sem ironia? Se a ironia pode ser 

usada como arma, certamente também pode ser empregada para o afago.  

Esta parece ser a posição retórica da ironia que se assume como crítica, não 

propriamente à dogmática jurídica, mas a seus exageros e ao que se chama jocosamente 

de “dogmatismo”. A ironia, como ferramenta retórica, pode ser não apenas útil como 

altamente funcional do ponto de vista retórico para os exageros teóricos dos juristas que 

levam a uma situação de misticismo jurídico da própria teoria. A retórica da ironia do 

direito que se apresenta aqui não tem o escopo de simplesmente zombar ou chacotear da 

dogmática jurídica, mas, ao contrário, pretende reconhecer a sua importância enquanto 

tecnologia fundamental para o tipo de sociedade que se apresenta historicamente e 

imunizá-la retoricamente contra os delírios, fantasias, misticismos, ficções e ilusões a 

que se pode chegar com o desenvolvimento e a sofisticação retórica do pensamento 

jurídico. 

 O exemplo mais notório e provavelmente mais autêntico de ironia instrumental, 

isto é, consciente, na literatura jurídica pode-se encontrar nos escritos que formam o 

Scherz und Ernst in der Jurisprudenz (O jocoso e o sério na ciência do direito) 

compostos por Rudolf von Jhering – os quais tinham, dentre diversos escopos mais 

específicos, o intuito geral de combater as extravagâncias da ciência romanística de seu 

tempo e do modo como era produzida em sua pátria. A crítica não se dirigia à teoria 

jurídica, mas aos exageros em considerá-la um fim em si mesmo. Jhering se voltou 

especificamente aos estudos do direito romano que em sua época era ainda vigente na 

Alemanha. Mas isso não quer dizer que sua ironia se restrinja a esse campo específico 

do direito. Tampouco, não se pode afirmar que a ironia de Jhering seja apenas 
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instrumental. Pelo contrário, o que faz Jhering é apontar diversas situações irônicas e 

ironias observáveis no interior da própria noção de direito: de seus conceitos, 

instituições e, claro, de sua teoria. 

Os textos que formam os capítulos do livro foram publicados em diferentes 

momentos e formam quatro partes distintas (JHERING, 1974, p. 17). A primeira parte 

foi publicada anonimamente na Preussische Gerichtszeitung sob o título “Cartas 

confidenciais sobre a jurisprudência de hoje. Por um autor anônimo” em Berlim entre os 

anos de 1860 e 1866. O próprio Jhering reconhece a auto-ironia presente no próprio 

esforço em garantir o sucesso, pelo menos inicial, do anonimato, tendo feito críticas a 

ele próprio. O autor secreto fazia críticas a todos, inclusive ao próprio Jhering. É difícil 

precisar se ele temia ser criticado ou se simplesmente o anonimato se tratava de uma 

ironia de segunda ordem, não se importando ele com as possíveis formas de recepção de 

seu texto. 

A segunda parte apareceu nas Wiener Juristische Blätter em Viena no ano de 

1880. Nesse momento, ao outrora anônimo autor, há muito já revelado, foi 

expressamente requisitada pela Sociedade Jurídica de Viena da qual Jhering era 

membro, uma continuação das cartas confidenciais. Os textos foram reunidos e 

publicados com seu nome ao longo de vários anos sob o título de “Conversas de um 

romanista”. A terceira e quarta partes – “No céu dos conceitos jurídicos. Uma fantasia” 

e “De volta à terra. Como remediar esta situação?”, respectivamente – foram escritas em 

apenas dois meses como forma de complementar e reforçar os argumentos das duas 

primeiras, fazendo uma junção do sério com o jocoso como formas complementares de 

sua crítica. Como a firma o próprio Jhering (1974, p. 18): 

As três primeiras partes da obra são dedicadas aos “gracejos” e a 

quarta à “seriedade”, mas a nenhum de meus leitores poderá escapar 

que as quatro perseguem uma mesma e única finalidade, já que o 

gracejo só tem por missão dar mais relevo ao sério. Não quero afirmar 

que esse seja o fim de todas e de cada uma das zombarias, pois muitas 

foram postas com o mero ânimo de gracejar. Mas espero que, em 

geral, o leitor não deixe de ter a impressão de que também o jocoso 

tem neste escrito seu significado sério e, ainda que como primeiro 

efeito só faça rir ao leitor, se não tiver outra transcendência, estimaria 

que o trabalho falhou em seu propósito.  

Claro, as ironias e o tom jocoso que pululam em sue texto não depõem contra a 

seriedade do trabalho científico de Jhering. Seus ataques aos juristas teóricos, que 

chegam ao sarcasmo, são pelo contrário forte indício de que Jhering era um pensador 

que levava muito a sério a ciência jurídica e que confiava de alguma forma no 
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desenvolvimento científico do direito, mas não da maneira alienada, segundo ele, como 

se estava fazendo então. Seu intuito parece ser não o de desprezar a ciência jurídica, 

mas, ao contrário, de procurar resgatá-la de seus devaneios. Para uma tarefa desse porte, 

a ironia foi o caminho que escolheu. Como ressalta João Maurício Adeodato (2012, p. 

323), “ali são ditas coisas sérias por meio da ironia, do chiste mesmo. Jhering vê bem a 

força retórica da ironia, do ridículo da argumentação”. 

As ironias que se revelam no texto estão quase sempre impregnadas de humor – 

para quem é capaz de captá-lo – que, literária e filosoficamente, funciona como uma 

espécie de contrapeso para as situações embaraçosas, não só do direito, como da própria 

vida. No campo científico, especialmente, o humor tem o condão de balancear o 

excessivo peso da gravidade especulativa e de amolecer a rigidez e a estagnação das 

ideias. A ironia – por vezes satírica e bem humorada, mas em alguns casos 

simplesmente amarga – presente no seu texto nos faz refletir sobre as verdades 

aparentemente inamovíveis do pensamento jurídico e, sobretudo, duvidar das certezas 

sobre a qual parecemos estar seguros. Assim como a ironia socrática, a de Jhering é 

capaz de apontar de maneira engenhosa a relatividade de nosso saber, sobretudo, em seu 

caso específico, do saber jurídico. 

Segundo o próprio Jhering, a seriedade de assuntos os quais tratou por anos em 

sua carreira acadêmica tornou-se um peso tão grande que sentiu a necessidade de se 

recriar radicalmente, de rir e de gracejar (JHERING, 1974, p. 132). De qualquer forma, 

Adeodato (2012, p. 336) aceita a ideia de que Jhering não teria se tornado um cético, 

pois “suas críticas às ontologizações jurídicas não seriam tão sinceras assim”, apesar de 

apresentar um trabalho nada conservador, mesmo já numa fase madura de sua vida, para 

um público formado por juristas e de ter assim contribuído para a destruição de alguns 

mitos da própria dogmática. 

A construção, como Jhering às vezes chama as teorias, é não só 

inevitável como até desejável; quando bem cuidada, é útil como fatos 

de legitimação do ordenamento e funcional na retórica dirigida aos 

leigos. Mas pode-se tornar um desastre do ponto de vista científico, 

seja no trato dos conflitos, seja no ensino e na pesquisa. 

(ADEODATO, 2012, p.336) 

É importante notar como Jhering demonstra constantemente, em vários 

momentos dos textos que compõem Scherz und Ernst, preocupar-se com os métodos de 

ensino universitário, como quando fala, por exemplo, no “equilíbrio entre os programas 

científicos e as necessidades sociais” (JHERING, 1974, p. 131). Questões pedagógicas 
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acerca da alienação dos professores e da produção científico-literária sobre temas já 

esgotados, ou ainda relacionadas aos métodos de escolha do pessoal docente com base 

na quantidade e não na qualidade de escritos publicados, por exemplo, são suscitadas ao 

longo de toda a obra. Suas propostas de solução, no entanto, são apenas paliativas 

especialmente no que diz respeito à alienação da teoria em relação à prática. 

É interessante notar que Jhering (1974, p. 53-54) parece não ver a solução do 

problema da alienação dos professores em relação à experiência jurídica na combinação 

de uma atividade prática com outra acadêmica. Ele deixa de lado a possibilidade de se 

adotar, por exemplo, o sistema italiano de então que permitia combinar a docência com 

a advocacia ou a magistratura e dá preferência ao sistema alemão de dedicação 

exclusiva à universidade. A divisão do trabalho parece algo valioso, permitindo “ao 

teórico, graças a sua dedicação exclusiva, alcançar a suprema maestria em seu terreno”. 

O tom irônico de toda a obra, contudo, não nos permite saber se nessa passagem, o autor 

fala seria ou jocosamente. De qualquer modo, Jhering pode ter razão: talvez a solução 

para a alienação dos professores não esteja no desempenhar uma atividade prática. Nada 

impede que o jurista prático tenha também uma visão alienada, não tanto da teoria 

jurídica ou da própria prática do direito, mas da relação entre teoria e prática, isto é, 

acerca dos propósitos e finalidades de uma teoria em relação a exigências práticas e à 

própria razão de ser do arsenal conceitual do jurista em relação aos objetivos práticos de 

sua atividade profissional. 

Dessa forma, Jhering começa suas cartas anônimas se colocando na posição 

análoga a de um “diabo coxo que levantava os tetos e mostrava a seus protegidos os 

segredos de seus aposentos”, isto é, no seu caso, de quem revela o que há “nas salas de 

estudo de nossos teóricos do direito” (JHERING, 1974, p. 25), dos teóricos alemães de 

seu tempo. Provavelmente o que sugere é que, ali, no ambiente acadêmico dos juristas, 

há algo de diabólico e secreto que precisaria ser revelado. Segundo ele, pelo menos 

metade dos estudiosos, especialmente os mais jovens – “que são a esperança da 

Alemanha” – se encontram construindo algo, a saber, a civilística moderna, naquele 

tempo uma espécie de moda. São os “artífices civilistas” os responsáveis por “modelar” 

o material bruto do direito por meio da interpretação e conferir-lhe “forma artística”, 

fazendo com que a “massa inerte se converta em um ser vivo” por meio de um 

“processo místico” (JHERING, 1974, p. 26). Esse ser vivo – que se torna fecundo, 
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copula com outros de sua espécie e dá origem a uma prole – é o que ele chama de 

homunculus civilístico, ou o conceito jurídico.  

Segundo Jhering, o grande risco que corre essa arte de modelação em que 

consiste a construção civilística é de se produzir, equivocadamente, um engendro 

monstruoso. Por tal razão, exigem-se do modelador dedicação, força inventiva e 

capacidade de combinação dos distintos fragmentos que darão origem aos conceitos. 

Para ilustrar o que acontece nesses processos de construção, Jhering recorre a exemplos: 

em primeiro lugar, o da obrigação correal que ele considera uma das mais recalcitrantes 

figuras jurídicas, a qual “revela uma pertinência verdadeiramente demoníaca”. Assim, 

demonstrando verdadeira ojeriza ao conceito, Jhering separa os juristas de sua época em 

duas classes: “os que escreveram e o que não escreveram sobre as obrigações correais, 

afirmando que “o conceito da Trindade não há de ter apresentado aos teólogos mais 

jogos de quebra-cabeça do que esta dualidade ou pluralidade civilística a nossos 

juristas” (JHERING, 1974, p. 27). A analogia se deve à pergunta teórica que deverá ter 

custado inúmeras noites de sono aos adeptos da ciência jurídica: é uma só obrigação 

com vários sujeitos ou são as obrigações tantas quanto são os sujeitos? O tema parece 

ser tão medonho a seus olhos que Jhering – ainda realmente anônimo em sua primeira 

carta – revela ter vertigens quando se depara com a literatura sobre esse assunto. E 

completa dizendo que quanto mais lê, mais se confunde. Assim, diante de um caso 

prático que deve ser julgado, a única solução que encontra é esquecer completamente 

tudo o que leu sobre as obrigações correais. Para o bem da solução do caso, pois, seria 

mais prudente deixar de lado a teoria. E aos teóricos classificadores que diferenciam o 

conceito de obrigação correal do conceito de obrigação solidária ele chama de 

“zoólogos civilistas” capazes de diferenciar uma coisa da outra como se separa um 

animal bípede de um quadrúpede. Jhering coloca a questão de como se manifestaria essa 

diferença na prática se se tentasse prender um bípede ou um quadrúpede a um arado. 

Provavelmente, de acordo com ele, o civilista responderia que a zoologia não se ocupa 

de como arar a terra, deixando simplesmente de responder a questão. 

A analogia entre o jurista teórico e o zoólogo é perspicaz. De fato, enquanto 

presos em suas classificações, os teóricos correm o risco de se perderem no jogo teórico 

sem levar em consideração o peculiar papel, sobretudo no direito, da produção teórica 

em relação à prática. É como no caso em que o professor de direito penal que explica o 

conceito de crime impossível com um exemplo hipotético certeiro, mas pouco plausível, 
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e, diante da pergunta do aluno inquieto acerca da parca probabilidade de se provar em 

um caso concreto que se trata de crime impossível, o professor responde de imediato: 

“isso não é uma questão de ciência penal, mas de processo”. Esse seria um dos 

expedientes estratégicos funcionais para fazer teoria sem correr o risco de ser incoerente 

ou mesmo alienado em relação à experiência: exclui-se deliberadamente qualquer lado 

prático das questões e ocupa-se unicamente com o aspecto “científico”, de modo que a 

coerência termina por se resumir a uma questão interna à própria teoria e a seus 

conceitos. 

Essa é uma denúncia típica de um jurista como Jhering – teórico extremamente 

preocupado com questões jurídicas práticas e com as origens e os propósitos sociais do 

direito – dos problemas relacionados ao que se chamava “ciência jurídica” em sua 

época. Até hoje a crítica serve de alerta à produção dogmática para que não se perca em 

suas próprias armadilhas teóricas e que não deixe de lado os aspectos empíricos das 

realidades que também são construídas, mas que devem manter de alguma forma 

coerência com as teorias que procuram compreendê-las. Por mais que se diga que não é 

possível determinar uma realidade empírica do que seja uma sociedade em concreto é 

preciso que a retórica dos problemas sociais se adéque à retórica da dogmática. É 

preciso que exista um sentimento de adequação entre as várias retóricas materiais. 

Construções retóricas como os conceitos de cultura, sociedade, política, economia, 

opinião pública, dentre outros, devem fazer parte da própria retórica dogmática. Não 

servem apenas como referencial, mas fazem parte da própria tecnologia dogmática de 

produção do direito.  

Jhering obviamente não desenvolveu uma teoria retórica do direito, mas, 

assumiu, pelo menos, uma atitude de caráter pragmático ao afirmar que o valor do 

aspecto técnico formal do direito se reconhece em seus resultados práticos. 

Escrever sobre o direito passando por alto deliberadamente a 

aplicabilidade prática da matéria é como construir um relógio pondo 

grande empenho em sua ornamentação, mas nenhum cuidado com a 

marcha de seu mecanismo! Aí reside precisamente o mal: em que se 

converta a jurisprudência em uma espécie de zoologia, quando é na 

verdade a arte de arar com os animais de tração que nos proporciona o 

direito. (JHERING, 1974, p. 27) 

 Desde o ponto de vista irônico assumido aqui nesta tese, a produção do direito se 

perde em meio às diferentes retóricas da realidade, funcionando ao modo da poética da 

ironia romântica que opõe a uma realidade dada, uma realidade ideal. Existe um 

movimento contínuo de oposição entre o real e o ideal, ou entre a realidade das coisas e 
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a realidade das ideias. São dois momentos da realidade que estão numa relação 

necessária um ao outro. Quanto mais caricaturada é a realidade dada, mais acentuada é a 

idealidade da realidade que se lhe opõe. No entanto, assim como a poesia ou a literatura 

de ficção não podem revelar que pertencem a um mundo imaginado, o ideal do direito 

não se pode fazer ver enquanto tal, isto é, simplesmente na sua idealidade. Aí reside a 

ironia de apontar um fenômeno que não é a essência idealizada. O poeta não pode dizer 

a seu leitor que tudo não passa de poesia, de construção do seu imaginário, de puro 

arbítrio poético. Assim age também o jurista que se vê impedido de revelar que não se 

pode, por exemplo, literalmente “ferir” a constituição com uma interpretação 

considerada inadequada de seu texto. Mas para a poética da retórica do direito, é preciso 

estabelecer uma imagem que entifica a constituição permitindo assim enxergá-la como 

uma personagem de carne e osso capaz de sofrer, ou de ser lesada e ferida, até mesmo 

capaz de sangrar até a morte por choque hipovolêmico. Todo ideal, porém, pode não 

passar de uma simples alegoria (KIERKEGAARD, 2006, p. 262), isto é, de uma figura 

ou metáfora que traz no seu interior a possibilidade infinita de um ideal ainda mais alto. 

É dessa forma que um ministro da corte constitucional pode alegar ser “servo” ou 

“escravo da constituição”. 

 Um segundo exemplo a que chega Jhering em sua primeira carta anônima é o da 

herança jacente que ele diz ser um “fenômeno civilístico altamente estimado pela 

construção” (JHERING, 1974, p. 29). Provavelmente, a definição mais eloquente do 

que seja o conceito de herança jacente em toda a sua ontologia e teleologia se encontra 

justamente nesta passagem: 

Existe algo de sublime e reconfortante na ideia de que, assim como o 

coveiro não pode com sua enxada soterrar a alma, tampouco pode 

fazê-lo com a personalidade jurídica, a qual, muito pelo contrário, se 

eleva agora como um espírito purificado, livre já de todas as ataduras 

terrestres, para começar uma etapa nova de sua existência com uma 

hierarquia mais elevada. Claro está que para os sujeitos grosseiros que 

só creem no que podem ver esse espírito não existe; mas eles 

tampouco existem para a ciência. 

 Jhering parece se incomodar não só com a modalidade específica de herança 

jacente, mas com o conceito de herança como um todo, pelo menos da forma como é 

tratado pelos civilistas seus contemporâneos. Mesmo tendo admitido que, apesar de não 

ter assistido a qualquer aula sua, fora profundamente influenciado por suas obras, mais 

do que por outros autores (JHERING, 1974, p. 35), seus ataques irônicos se dirigem, 

não só aqui como em vários trechos da obra, precipuamente a Puchta, a quem considera 
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“tão humano que faz perdurar a personalidade do de cujos nas de todos os herdeiros 

subsequentes, até a consumação dos séculos” (JHERING, 1974, p. 29). Dessa forma, 

estaria juridicamente garantida a imortalidade da pessoa, já que uma pessoa vai sendo 

embutida em outra de forma que cada um de nós leva uma partícula hereditária, diluída 

até o infinito, de nosso pai Adão. A personalidade jurídica estaria assim equiparada à 

alma humana em sua perenidade e imortalidade. 

 O conceito de personalidade jurídica, assim como uma personagem de uma 

fábula, faz com que a matéria inerte ganhe vida no interior de um contexto imaginado, 

tornando-se espiritualizada e juridicamente vivificada. Jhering (1974, p. 30) diz 

ironicamente que, por meio justamente da elaboração do conceito de personalidade 

jurídica, a ciência jurídica moderna foi capaz de desenvolver “suas ideias mais audazes 

e excelsas”. E continua, 

Em seus Deuses da Grécia, Schiller evoca um estado de coisas no 

qual todos os objetos que a nossos olhos pareciam pertencer à natureza 

inanimada, os mananciais, as árvores, as colinas, etc. estavam na 

verdade povoados por seres divinos. Esse quadro tem hoje sua réplica 

no campo da ciência jurídica. Pena que me falte o talento de Schiller 

para evocá-lo devidamente. Porém ainda em prosa não deixa de causar 

efeito. 

 Jhering se queixa de falta de talento literário provavelmente como um exercício 

de modéstia ou como simples ironia que se desfaz ao longo da leitura de seu texto. Ele 

próprio reconhece admirar a literatura e se mostra competente na arte, como, por 

exemplo, na cuidadosa escolha dos títulos de suas obras que, segundo pensa, são 

significativamente responsáveis por sua difusão. A escolha de um título é tão importante 

quanto a escolha das expressões que irão compor uma metáfora. Dessa forma, A luta 

pelo direito soa muito melhor que um possível “Sobre a obrigação das pessoas privadas 

de fazer valer o seu direito dadas certas circunstâncias” e O espírito do direito romano é 

muito mais eloquente, apesar de talvez impreciso do que um mais específico “Sobre o 

caráter e o significado...” ou “Ensaio sobre os traços característicos...”. O que percebo é 

que Jhering quer dizer que as metáforas que compõem tais títulos são, por alguma razão, 

mais valiosas do que suas paráfrases literais, pelo menos no que respeita a sua recepção 

pelo público, especialmente quando se trata de um assunto não muito atrativo. Assim 

ele afirma: 

Não vejo por que nós, os cientistas, temos que deixar todos os rótulos 

engenhosos aos literatos, que, no melhor dos cenários, não têm outra 

coisa nova e picante para oferecer em suas obras. Um instinto 

afortunado me permitiu reconhecer ainda cedo o valor de um bom 

título. (JHERING, 1974, p. 135) 
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Ele prossegue com demais exemplos, como o do título ao portador que, na 

ausência de um, se torna seu próprio sujeito; ou o nascituro que se eleva à pessoa 

jurídica como compensação do sacrifício da personalidade da mulher grávida, ou o 

surgimento de uma pessoa jurídica comum formada pelos cônjuges em um matrimônio. 

Exemplos que levam Jhering à conclusão de que a pessoa jurídica tem uma 

personalidade imaginária – eu diria metafórica. 

 A personalidade jurídica, por mais imaginária, abstrata ou metafórica que seja, 

para Jhering, parece ser mais real ou concreta para os juristas do que a própria vida 

humana. Destarte, a existência física, para a retórica teórica do direito, seria um ponto 

intermediário entre o nascituro e a herança jacente. 

Em todo caso, a vida humana fica assim lindamente colocada como 

ponte entre duas pessoas jurídicas: o nasciturus e a hereditas jacens, e 

a pessoa jurídica poderia ser chamada de substância primitiva da qual 

se forma e na qual termina por resolver-se a personalidade humana. A 

existência física dos humanos é só uma etapa intermediária transitória 

entre as duas formas superiores da existência da pessoa: a forma 

puramente espiritual e imaterial como personalidade jurídica. 

(JHERING, 1974, p. 32) 

 Ironicamente, a metáfora da personalidade jurídica, de tão banalizada pela 

retórica do direito, estendida a uma séria de coisas que não são pessoa no sentido 

antropológico da palavra, já não é algo que torna o ser humano especial. Jhering diz que 

não se pode levar a mal o indivíduo que queira se apartar dessa companhia e, em último 

caso, renunciar à honra da personalidade. Seria esta a razão pela qual Jhering acredita 

que alguns juristas (ele se refere em nota a von Wangerov) chegaram à conclusão de 

que a liberdade seria em verdade o direito de propriedade sobre o corpo humano. Já que 

o conceito de propriedade é desdenhado pelos objetos inanimados, recobra a sua 

dignidade se aplicado ao ser humano. 

 Já a partir da Carta segunda publicada ainda anonimamente no Preussisches 

Gerichtszeitung, Jhering (1974, p. 36-37) se põe a falar na “altura” conceitual a que 

pode chegar o direito romano, afirmando ironicamente que deveria ter nascido um 

Hegel para poder compreender certos conceitos da teoria jurídica. A noção de altura, 

junto com outras expressões metafóricas como a do “éter límpido e não contaminado do 

pensamento puro” é o início da formação de sua metáfora do “céu dos conceitos 

jurídicos” que forma a terceira parte do Scherz und Ernst. Nesta carta, Jhering diz que 

fará uma descrição de seus percursos acadêmicos como forma de supostamente oferecer 

indícios aos leitores que lhe são mais chegados. Ele começa a carta com uma mentira – 
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que ele carinhosamente denomina, em nota, provavelmente ausente em sua primeira 

publicação, de ficção – afirmando ter sido aluno de Puchta, por cuja boca ouviu as 

palavras de Gaio, Paulo, Ulpiano e muitos outros. 

Outras críticas em forma de divertidas ironias aparecem nas cartas quando nos 

conta do “temor de ver seu juízo transtornado” em virtude de um “delírio jurídico” do 

qual foi acometido quando tentou compreender o que Huschke queria dizer com a 

definição de sucessão hereditária como sendo uma “perpetuação jurídico-patrimonial da 

família”, partindo da diferenciação entre hereditas e familia, e comparando a sucessão à 

procriação e a existência humana à vida patrimonial. Jhering acusa o autor, cujo artigo, 

segundo diz, influenciou a sua vida de maneira determinante, de não ter abandonado 

completamente o mundo real por ter se colocado questões práticas. Este artigo de 

Huschke o teria impedido o acesso à carreira acadêmica. Jhering no fundo faz chacotas 

das analogias entre o jurídico e o biológico feitas neste artigo por Huschke. Após uma 

noite em que narra ter sonhado que havia capturado com as mãos e logo perdido o 

conceito de hereditas, Jhering diz ter começado com as alucinações: 

Na manhã seguinte eu jazia na cama, presa de visões espantosas, 

sacudido pela febre, e os médicos se perguntavam se se tratava de uma 

simples meningite ou de um ataque de loucura. Como podiam sabê-lo 

se não tinham nem a mais leve noção da estranha doença que lhe 

acometia, o específico delírio jurídico! Vocês sabem quão grandes 

foram naquele momento os meus sofrimentos e como ainda durante 

minha convalescência a simples menção das palavras hereditas ou 

familia me provocava um suor frio. Os médicos, ao me dar alta, 

proibiram-me para sempre de continuar trabalhando em minha tese e 

me aconselharam que renunciasse à carreira científica se estimava 

minha saúde mental. (JHERING, 1974, p. 40). 

 Na segunda parte do Scherz und Ernst, em que fixa o que chama de “Quadros da 

história do direito romano”, estuda alguns casos específicos que se revelam curiosos em 

razão das várias ironias de evento que se podem perceber como imanentes aos próprios 

institutos jurídicos. São problemas, tratados pelo direito romano, relativos ao direito de 

ocupação das coisas sem dono, ao direito sucessório, à situação dos ricos e dos pobres 

no processo civil romano, seus corolários e possíveis desdobramentos. 

 Com relação ao primeiro instituto, o da occupatio, Jhering (1974, p. 139) 

começa, diz ele casualmente, com algumas conjecturas acerca da etimologia da palavra 

alemã kriegen (conseguir, obter, receber) e a sua relação com o conceito jurídico da 

occupatio bellica. Para os antigos romanos, como se pode atestar por um texto de Gaio, 

a captura de bens tomados do inimigo era a melhor maneira de se adquirir a 
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propriedade. Jhering admite que acreditava ser algo peculiar da concepção romana. Mas 

quando se pôs a escrever a palavra kriegen em conexão com occupatio bellica, por 

acaso percebeu que seus antepassados alemães pensavam de forma semelhantes aos 

romanos. Claro que isso pode não passar de mera conjectura. Mas certamente kriegen 

no sentido de capere, nancisi, é etimologicamente ligado a Krieg (guerra), isto é, 

bellum. Talvez se trate de uma concepção primitiva dos povos indo-europeus de 

adquirir guerreando (bellum capere). Kriegen, em alemão, teria o mesmo sentido 

arcaico da occupatio bellica romana, só que dito em uma palavra apenas. E, de certa 

forma, o sentido antigo ainda permanece na palavra, mesmo em seu uso moderno. A 

diferença, segundo Jhering, é que as guerras foram se refinando com o passar do tempo: 

o campo aberto foi substituído pelos locais fechados (a bolsa de valores, os locais de 

negócio), a pesada e imponente espada foi trocada pela pena, e o conceito de inimigo foi 

ampliado, passando a ser aquele que tem algo e de quem se pode conseguir (kriegen) 

algo. 

 Deixando de lado a occupatio bellica que tornava prazerosa a vida dos soldados 

na antiga Roma e a propriedade de coisas móveis, Jhering examina a aquisição de 

propriedade de coisas imóveis desde uma perspectiva histórica. As figuras jurídicas da 

insula flumine nata e o alveus derelictus Jhering considera dois aperitivos suculentos 

para um pandectista. Provavelmente mais uma auto-ironia sua. A insula in flumine nata 

diferentemente da insula in mare nata é adquirida pelo ribeirinho a despeito de sua 

ocupação. A “poesia da ocupação”, segundo Jhering (1974, p. 143), teria “chegado ao 

fim, destruída pela prosaica e glutona propriedade”. O Estado se incauta agora tanto da 

insula in flumine nata quanto da in mare nata. 

A usucapio pro herede lucrativa, a occupatio bellica, a caça, a pesca 

livres, a busca livre de âmbar, fósseis, etc., e, em alguns estados, 

inclusive de tesouros. Todas luzes extintas. A obscuridade é completa. 

Onde quer que se dirija, por toda parte tropeça na propriedade privada, 

que grita: pare! Agora até protege o inimigo. Acabaram-se as épocas 

de tranquila pilhagem. (...) A cada um dos belos exemplos da 

ocupação romana devo colocar uma cruz: mortuus est e tenho que 

advertir meus alunos que não lhes ocorra de pô-los em prática se não 

querem entrar em conflito com o código penal. A poesia desapareceu 

do direito. (JHERING, 1974, p. 145) 

 Não apenas as críticas de Jhering são irônicas, o próprio estilo literário que adota 

é jocoso e provoca súbita empatia no seu leitor. Uma de suas graças está no “charuto 

histórico-jurídico” (JHERING, 1974, p. 184) a que alude em vários momentos quando 

deseja conversar com Gaio. Os tragos enérgicos e as baforadas de fumo permitem-lhe 
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ver, materializada diante de si, a sua figura larga e esquálida. Com mais alguns tragos 

ele é capaz até de travar um diálogo com o jurisconsulto romano (JHERING, 1974, 

p.149). O provável objetivo de Jhering é de, por meio de um diálogo fictício com Gaio, 

revelar as origens das instituições e as situações irônicas que se desenvolveram com seu 

deslocamento teórico de uma realidade histórica para outra. Os vocabulários tornam-se 

incompatíveis e boa parte da interpretação moderna das instituições do direito romano 

se revela incompreensível para Gaio, seu próprio autor, como as noções de método 

histórico-crítico, ou as explicações racionalistas. Jhering faz inúmeras perguntas e 

contesta uma série de aspectos das instituições de Gaio, que quando percebe se tratar o 

seu interlocutor de um professor que já havia consumido boa quantidade de vinho ao 

longo do diálogo e de se encontrar ele na Germânia, terra de “bárbaros nórdicos”, logo 

se irrita e põe fim à conversa advertindo Jhering, que, enquanto autor-personagem, 

assume claramente o papel de éiron, não pretende aparecer mais, nem que ele fume dez 

charutos. A imagem de Gaio se desfaz e Jhering aproveita para retrucar dizendo que seu 

desaparecimento foi uma saída cômoda para escapar dos apuros de não saber o que 

responder. Nem os mortos mais longínquos escapam da ironia de Jhering. 

 Esse tipo de atitude contestadora contra os mais renomados autores de sua época 

e mesmo de outrora pode ser resumir, em suas próprias palavras, na seguinte proposição 

cética: “é preciso ter perdido toda fé na teoria para poder servir-se dela sem perigos” 

(JHERING, 1974, p. 67-68, 71-72). 

 Diversas passagens da obra poderiam ser mencionadas como exemplo de ironias. 

Mas as paráfrases geralmente são bem mais acanhadas do que o texto original e 

terminam, pois, por acabar tanto com sua graça quanto com sua força retórica. em um 

texto irônico como esse de Jhering, o leitor fica sempre apreensivo, imaginando qual 

será a próxima ironia. O livro inteiro pode ser já considerado um todo irônico. Qualquer 

dado histórico mais extravagante ou inaudito pode ser previamente julgado como 

distorcido, manipulado ou mesmo inventado do nada. Como o próprio Jhering (1974, p. 

184) admite em algumas passagens, suas descobertas se devem ao seu charuto histórico-

jurídico. Fantasia e realidade se misturam como numa obra de ficção. Não é possível 

saber sempre de antemão se Jhering está se referindo a uma narrativa histórica de 

maneira irônica ou não. 

 A atitude irônica de Jhering, contudo, permite desconfiar de segundas intenções 

naquilo que se apresenta como sendo óbvio. Uma desconfiança que é substancial e que 
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o faz procurar, em qualquer norma do direito romano, segundas intenções, cálculos, 

astúcia, malícia, traições, ou armadilhas. Jhering (1974, p. 210) admite que desapareceu 

com o tempo a cândida fé com a qual um dia abraçou esse direito e com a qual aceitava 

todas as coisas da maneira como se lhe apresentavam.  

Com o espírito crítico de um ironista, diante de qualquer norma que se coloca 

diante de si, Jhering diz se perguntar: “qual é o seu propósito oculto?”. E afirma que 

normalmente sempre descobre que a finalidade da norma era bem diferente daquela que 

parecia ter à primeira vista. Uma suspeita desse tipo parece levar o jurista 

necessariamente ao caminho da ironia, isto é, à oposição entre aparência e essência. 

Sem dúvida, esse espírito irônico, que parece se revelar explicitamente somente na fase 

madura de seu pensamento, foi fundamental na conformação da figura de um jurista 

como Jhering. Ter sido irônico em algum momento parece imprescindível para a 

seriedade de seu pensamento. Mesmo tendo se explicitado apenas na fase madura, a 

ironia provavelmente estava sempre presente em seu espírito. 

O ápice de sua crítica irônica do direito, contudo, Jhering reservou para a 

terceira parte do Scherz und Ernst. Adeodato (2012, p. 326-327) considera que essa 

parte do texto deveria ser de leitura obrigatória para estudantes de direito, inclusive em 

razão de seu refinamento literário. A principal ironia, a que podemos chamar de ironia 

geral, está na própria concepção de paraíso conceitual dos juristas. No texto, Jhering 

morre e vai parar no céu dos conceitos jurídicos, recepcionado por uma “figura 

luminosa” (JHERING, 1974, p. 283). Com a metáfora celestial já se pode intuir o que 

Jhering pretende criticar: a noção de que a realidade fenomênica é menos real do que o 

mundo espiritual ou de que o verdadeiro ser é de índole imaterial. No paraíso conceitual 

pensamento e realidade são uma só coisa. 

Logo Jhering descobre que a individualidade é algo terreno e, portanto, limitado, 

e que os espíritos não têm nome. De toda sorte, a figura iluminada que o recepciona e se 

coloca com seu guia o faz chamar de Psicóforos, o guia das almas. No céu dos conceitos 

jurídicos – para onde deve seguir Jhering pelo fato de ter sido um romanista – é onde os 

teóricos do direito são recompensados com a visão imaculada de todos os conceitos de 

que se ocupou ao longo da vida, mas não de forma imperfeita como existiam na terra, 

deformados pelos legisladores e juristas práticos. A propósito, os juristas práticos têm o 

seu próprio céu, ainda pertencente ao sistema solar, onde há luz e uma atmosfera 

adequada a sua rústica constituição. No céu teórico, em razão do vazio de que 
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necessitam os conceitos e da escuridão que ali predomina, um jurista prático não seria 

capaz de respirar nem mesmo dar um só passo. Nenhum raio de sol penetra no céu dos 

conceitos, pois o sol é fonte de vida e a vida é incompatível com os conceitos. Como os 

olhos do teórico são acostumados, desde a vida terrena, a enxergar na escuridão, não há 

problema algum para ele. Pelo contrário, quanto mais obscuro o objeto de que tratam, 

mais atrativo ele se torna. 

Jhering elabora toda uma fantasia literária para se referir metaforicamente às 

características dos conceitos jurídicos, pelo menos da maneira pela qual são 

manipulados pelos juristas. Idealidade, plenitude de seu ser e de seu existir, 

obscuridade, vacuidade, espiritualidade, perfeição, imaculada pureza, total 

independência do mundo da realidade são algumas dessas características dos conceitos 

que formam o paraíso teórico do direito. Só os mais seletos teóricos podem entrar nesse 

céu e, mesmo assim, só após um difícil exame e uma quarentena durante a qual todo 

resquício de ar atmosférico é liberado. Todas as concessões à vida prática devem ser 

evitadas, sob pena de não se poder entrar no céu dos conceitos. 

Uma das tarefas que se coloca para o aspirante ao ingresso no céu dos conceitos 

é a construção de um instituto jurídico que prescinda absolutamente de qualquer valor 

prático (JHERING, 1974, p. 289). Outra tarefa curiosa é repartir com uma máquina 

própria um fio de cabelo em 999.999 partículas exatamente iguais. Se uma das 

partículas resulta mais pesada do que outras, o candidato é reprovado no exame. O 

virtuosismo de repartir pelos é algo admirável no céu teórico. Com o aperfeiçoamento 

da arte, cada uma dessas frações pode ser novamente dividida em mais 999.999 outras 

partículas. Há também um poste dos problemas jurídicos que pode ser escalado, mas de 

tão liso que é, até um raio de sol é capaz de resvalar. Há três cestos que contém 

problemas jurídicos em diferentes alturas. O candidato tem três oportunidades para 

escalá-lo. Só os mais hábeis trepadores conseguem chegar até o topo. Mas os 

problemas, assim que alcançados, são recolocados em seu lugar: o objetivo, certamente, 

não é resolvê-los. Jhering (1974, p. 293) escreve, “nossos problemas são unicamente um 

incentivo para trepar; não estão ali para serem resolvidos. O que fariam todos aqueles 

que sentem um vivo impulso para trepar se na ponta não houvesse problemas?”. 

 

 

 



 

Capítulo 7 – Ironia como garantia de credibilidade do discurso jurídico 

 

7.1 A ironia jurídica do discurso volitivo que se apresenta como cognitivo  
 

Era uma vez uma época, e ela não está tão 

longe, em que também aqui se podia fazer 

sucesso com um bocadinho de ironia, que 

compensava todas as lacunas em outros 

aspectos, favorecia alguém com honrarias e 

lhe dava a reputação de ser culto, de 

compreender a vida e o caracterizava ante 

os iniciados como membro de uma vasta 

franco-maçonaria espiritual. 

(KIERKEGAARD, 2006, p. 214) 

 

 Pretendo discutir agora a pertinência do critério que distingue o direito da 

política por meio da separação entre vontade e razão e a ironia de apresentar os 

discursos jurídicos, sobretudo os que fundamentam a decisão como se não fossem uma 

questão de escolha, isto é, na qualidade de um produto da razão ou de um saber – por 

vezes, autodenominado científico – em detrimento de qualquer ato de vontade. 

 De acordo com Ottmar Ballweg (1989, p. 234), uma análise retórica da 

linguagem jurídica tem o condão de aguçar o reconhecimento externo da retoricidade 

pura das fórmulas linguísticas do direito que, exercendo suas funções dogmáticas 

intrínsecas, encobrem suas origens demasiado humanas, escondem seus aspectos 

temporais, separam o meramente opinativo do científico levando a crer que existem 

pontos de vista aparentemente inquestionáveis, elevam o situativamente aceitável a 

universalmente válido, transformam o casuístico em normatividade abstrata e, 

sobretudo, apresentam o decisivamente volitivo como sendo obviamente racional. 

 Percebo uma ironia fundamental presente nos discursos jurídicos que formam 

decisões judiciais: estas são apresentadas como se não fossem o produto contingente de 

uma escolha, isto é, como se não se caracterizassem por uma tomada de posição, mas 

como se fossem o resultado de um cálculo racional necessário. 

 É como se a segurança e a legitimidade da produção do direito dependessem 

diretamente de seu caráter necessário e não contingente, como se o seu procedimento 

fosse absolutamente determinável e o seu resultado fosse reduzido exclusivamente a 

uma possibilidade única e, por conseguinte, pudesse ser considerado objetivamente 

válido. 
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 Mesmo que se admita um modelo mais flexível de racionalidade jurídica no 

sentido, por exemplo, de razoabilidade, é como se a decisão judicial não dependesse de 

escolhas, mas de aplicação de metodologias objetivamente determinadas e 

epistemologicamente fundamentadas. 

Boa parte da confiança que se deposita nos enunciados jurídicos – nos juízos 

formulados linguisticamente pela dogmática jurídica – depende do crédito que se dá ao 

preparo intelectual e ao “conhecimento da lei”, ou mais especificamente, à intimidade 

do jurista com os textos normativos e as soluções dogmáticas já justificadas no passado 

por teorias e paradigmas teóricos compartilhados pelos membros de uma comunidade 

jurídica. 

 Modernamente, confia-se no jurista em decorrência de seu preparo tecnológico, 

em razão dos anos de estudos que dedicou à dogmática jurídica e, principalmente, 

porque se acredita que entende mais o direito por esta razão, isto é, em virtude de seu 

preparo técnico e intelectual. Mas que preparo intelectual é esse? Mais do que teoria o 

que se faz no âmbito do saber jurídico é doutrina. E doutrina tem um objetivo 

significativamente menos crítico ou questionador do que a produção intelectual do que 

se chama teoria, ciência e filosofia. Em primeiro lugar, existe uma relação de 

subordinação entre o doutrinado e doutrinador. Há uma espécie de temor reverencial 

entre o aluno que deverá ser doutrinado e o professor que deverá doutrinar. Doutrinar é 

mais parecido com o passar um conhecimento místico do que propriamente discutir 

ideias sempre abertas a revisões e questionamentos. A doutrina absorve-se. E muitas 

vezes de forma acrítica. 

 É justamente nesse saber místico da doutrina jurídica que se depositam todas as 

confianças dos não iniciados na linguagem dogmática (tecnológica) do direito. 

Do ponto de vista retórico, mas não apenas (FOUCAULT, 1988, p. 30), ciência 

e política, conhecimento e dominação, saber e poder são noções que se relacionam de 

forma intrínseca. O saber proporciona formas específicas de poder, enquanto o poder 

determina os modos de produção do saber. Portanto, não há saber que não seja 

politicamente engajado, assim como não há poder que não pressuponha uma forma de 

saber. 

O jurista sabe porque pode, e pode porque sabe. Se por um lado sua autoridade 

determina um caráter especial de seu saber, por outro, o seu poder depende de seu saber. 



 

 

262 

 

Talvez em razão disso a palavra “competência” tenha um sentido ambíguo no âmbito do 

vocabulário jurídico. Competência pode ser entendida tanto no sentido dogmático da 

autorização para produzir normas válidas, isto é, direito positivo, como pode ser 

entendida no sentido epistêmico do conhecimento técnico para a produção desse direito 

positivo, isto é, sua criação, interpretação e aplicação. 

É a junção entre a noção de poder e saber no conceito de competência que 

garante que o poder não seja completamente arbitrário e que o saber tenha sua 

relevância apenas em certos domínios, isto é, ali onde existe a autorização para que seja 

produzido.  

Hans Kelsen (1987, p. 363), com a diferença entre interpretação autêntica e 

interpretação não-autêntica procurou estabelecer criteriosamente a separação entre saber 

e poder, mas deixou de lado a análise de suas mútuas interferências, da 

interdependência que existe entre as duas noções. Para Kelsen a interpretação não-

autêntica feita pela doutrina ou pela ciência do direito é incapaz de produzir direito 

positivo, porque falta, ao doutrinador ou ao cientista do direito, competência no sentido 

político-jurídico do poder, da autoridade ou da autorização para produzir direito. Já o 

funcionário ou órgão do Estado quando interpreta o direito para criar ou aplicar uma 

norma
71

, quando se encontra no âmbito de sua competência jurídica e no exercício de 

sua autoridade delegada, produz direito positivo e por essa razão sua interpretação é 

considerada autêntica. Perceba-se como Kelsen amplia o conceito de interpretatio 

authentica própria da doutrina pré-moderna do direito comum, identificando-a com a 

noção político-jurídica de competência e autoridade (para produzir direito positivo).  

A retórica, como já é possível inferir nesse momento, entre seus vários sentidos, 

é uma forma específica de técnica do discurso que evidencia a relação necessária de 

interdependência entre as noções de saber e de querer, isto é, de conhecimento e de 

poder. Claramente, a persuasão não se produz por meio da violência pura e de forma 

alguma pode ser simplesmente arbitrária, irracional ou infundada. O discurso retórico 

persuade e convence porque apresenta razões para tanto, porque é discurso 

fundamentado. O chavão já desgastado e impróprio de que retórica é “mero jogo de 

palavras vazias” só vale para quem de retórica nada ou muito pouco entende e se mostra 

ou: a) incapaz de produzir discursos bem elaborados não só do ponto de vista da léxis 

                                                 
71

 Sempre, claro, devendo-se levar em consideração que a diferença entre criar, interpretar e aplicar 

normas é pertinente para as teorias positivistas do direito. 
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(elocutio), mas também da héuresis (inventio) e da táxis (dispositio); ou b) exímio 

orador que procura encobrir todo caráter retórico de seus discursos e da apresentação de 

suas ideias como se esta não dependesse de nenhum expediente retórico. 

A retórica pode ser considerada também uma prática social que permite à classe 

dirigente das pessoas que tiveram acesso à educação garantir para si a propriedade da 

palavra e, por conseguinte, de construção retórica da própria realidade: 

Dado que a linguagem é um poder, foram ditadas regras seletivas de 

acesso a esse poder, constituindo-o em pseudo-ciência, fechada 

“àqueles que não sabem falar”, sujeita a uma iniciação custosa: 

nascida 2500 anos atrás dos processos de propriedade, a retórica se 

destitui e morre nas aulas de “retórica”, consagração originária da 

cultura burguesa. (BARTHES, 2000, p. 8). 

 Uma abordagem retórico-metafórica do direito, isto é, que procura definir o 

direito como metáfora ou pelo menos identificar o seu conceito com a estrutura 

linguística figurativa a qual se chama genericamente de metáfora (ao modo de Lakoff e 

Johnson), e que se aproxima do que entendo por ironia no direito pode ser encontrada 

no pensamento de Torquato Castro Jr. Ele fala em “metáfora performativa” como meio 

de “compreensão anteconceitual de conceitos construídos na teorização da norma 

jurídica e na prática retórica da neutralização da decisão sob sua égide, direcionando a 

atenção às imagens que ela produz e reproduz, como seus pressupostos metodológicos” 

(CASTRO JR., 2011, p. 1076). E se aproxima mais ainda da noção de compreensão 

irônica do direito que aqui defendo, quando chama a metáfora performativa de 

“metáfora hipocrítica” ou de “metáfora dramatúrgica” fazendo alusão à ideia de 

hipocrisia e, sobretudo, à noção de “hipocrisia coletiva”, cara protegida dos juristas, 

segundo Pierre Bourdieu. 

 Essa hipocrisia a que faz alusão, própria dos juristas, tem a ver com a sua 

atuação, representação ou performance. Isto é, com sua capacidade (artística) de 

encenar, representar e se exprimir. Artística ainda no sentido de ação no interior da arte 

entendida como téchne. Aqui vale mais uma vez diferenciar o papel do jurista prático e 

do teórico no que se refere aos seus papéis e performances, mas não no sentido de que 

só o prático atua ou representa, pois ambos representam hipocriticamente uma 

performance no jogo do direito. A diferença entre o prático e o teórico repousa no tipo 

de estilo performático e na atitude irônica que cada um assume para si e tem a ver com 

as perspectivas interna e externa do próprio jogo. Do ponto de vista hermenêutico, no 
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que se refere a suas performances, todos são orientados pelo modo como as coisas se 

exprimem (PALMER, 2006, p. 26). 

 Para desenhar metaforicamente o que entende por “metáfora performática”, 

Castro Jr. (2011, p. 1079-1083) recorre à analogia, comum entre os juristas, do direito 

com um jogo, no caso, com um jogo de tênis, ampliando asim o alcance da analogia 

com a metáfora pragmática dos jogos de linguagem da filosofia de Wittgenstein. Como 

um jogo, o direito é feito de regras, objetivos, sentidos, limites, jogadores, ferramentas, 

instrumentos, estratégias, papéis, posições, troca de mensagens, técnicas. 

 No caso da analogia do jogo do direito com um jogo de tênis, ou melhor, com 

uma pantomima de um jogo de tênis representado ao final do filme de Michelangelo 

Antonioni Blow up de 1966, Castro Jr. procura apontar que o foco da discussão teórica 

do direito deve repousar sobre os jogadores e não sobre o que se é jogado ou sobre os 

instrumentos com que se joga, no caso, a bola e as raquetes respectivamente. Ou seja, 

faz mais sentido para o jurista teórico considerar os aspectos pragmáticos do direito do 

que aspectos semânticos ou sintáticos de suas metodologias e da própria tecnologia 

dogmática. A cena do filme mostra um jogo em que mímicos jogam uma partida de 

tênis em que há apenas os jogadores, no interior de uma quadra, desprovidos, todavia, 

de raquete ou bola. O jogo acontece mesmo a despeito da ausência efetiva desses 

elementos, sendo observado por vários espectadores também pertencentes ao grupo dos 

mímicos que jogam a partida e por um observador especial não pertencente ao grupo, 

que carrega consigo uma câmera. 

 A estratégia alegórica de Castro Jr. é comparar esses elementos do jogo de tênis 

da cena do filme com elementos do jogo jurídico para ilustrar o que ele entende como a 

“metáfora absoluta” da norma jurídica que jamais se deixa reduzir à estrita 

conceitualidade e com isso revelar a “natureza artificiosa na teoria jurídica” (CASTRO 

JR., 2011, p. 1079). Na cena, a bola é apenas imaginada, uma invenção própria do jogo 

encenado, ele diz, e eu especificaria: uma invenção dos jogadores e da platéia engajada. 

Além dessas personagens compromissadas com a representação performática do jogo 

sem bola, como mencionei, há outra que, segurando uma câmera e sem a máscara dos 

mímicos, assume uma postura inicialmente cética de incredulidade diante daquele jogo 

absurdo sem bola e sem raquetes.  

Pois bem, à bola de tênis inexistente no jogo Castro Jr. compara a norma 

jurídica; às raquetes ausentes, as metodologias jurídicas; e eu ousaria completar a 
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analogia comparando os mímicos jogadores, a platéia engajada e o espectador incrédulo 

aos juristas práticos, à opinião pública e ao teórico do direito. Aliás, o próprio Castro Jr. 

alude a esse papel da personagem que segura uma câmera como sendo o de alguém que 

vê ou contempla a cena na qualidade de espectador que vê de fora o jogo. 

 Para dotar sua alegoria de um tom jocoso, Castro Jr. ainda compara a platéia que 

assiste ao jogo colada ao gradil aos alunos de uma aula de introdução ao estudo do 

direito, especialmente se seu objetivo for o de aprender algo do jogo. 

 Com tudo isso, mesmo sem bola e sem raquetes, o jogo acontece e o mais 

interessante que faz notar Castro Jr. é que até o espectador externo cético e desengajado 

“entra” no jogo após certa relutância. 

O jogo, propriamente dito, em seguida, começa a transcorrer na 

normalidade possível de uma partida de tênis sem bola. Os jogadores, 

é claro, movem-se como se houvesse raquetes e bola; agem de forma a 

parecer existirem tais objetos e até parece apropriado dizer-se que sua 

atuação é passível precisamente de ser avaliada em função do grau de 

sucesso em fazer crível a presença da bola que pretendem existir em 

jogo. Mas, ao final, não podem obliterar de todo a “falsidade” de sua 

interação, que é flagrante encenação. O direito, por outro lado, é uma 

retórica milagrosa porque consegue exatamente isso. (CASTRO JR., 

2011, p. 1080) 

Essa “retórica milagrosa” do direito é justamente o que faz como que o jogo do 

direito seja jogado mesmo sem que saibamos exatamente onde está a “bola”, apesar de 

todos apontarem para ela. As interações comunicativas dos juristas, as performances 

dos atores envolvidos em disputas judiciais e até a própria teorização 

descompromissada movem seus olhares e determinam seus comportamentos como se a 

“bola” estivesse em determinado lugar. E isso faz com que muitos declarem terem-na 

visto: uma pantomima coletiva leva a uma espécie de delírio coletivo em que todos 

passam a ver o mesmo objeto, como se estivessem percebendo a mesma coisa 

compreendida objetivamente. Mesmo o teórico desengajado e descompromissado, 

inicialmente cético e incrédulo, deixa-se admirar com aquela representação e se faz 

seduzir diante do “sucesso do absurdo”. 

Esse personagem, que, até então, estivera fora do jogo e fora da 

torcida, igualmente, que observava absorto, como que admirado pelo 

sucesso do absurdo, passa a ser o foco das expectativas de todos. É 

preciso apanhar a bola que escapou do alambrado. Apanhar a bola que 

não existe e devolvê-la à partida que há e espera desfecho. Depois de 

uma nítida, mas tímida, hesitação, e sob a pressão da audiência e o 

pedido expresso da jogadora bonita, assim o faz o fotógrafo cético. 

Sucesso pragmático: o theorós é obrigado a interagir, a deixar de ser 

somente o que é quando não há interação. (CASTRO JR., 2011, p. 

1080-1081) 
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Na minha interpretação a partir dessa analogia alegórica do jogo de tênis sem 

bola com o direito, entendo que mesmo que levado a participar e a interagir no jogo, o 

espectador ou teórico, por ainda permanecer conectado ao mundo externo ao jogo 

assume uma posição irônica diferente de quem se encontra completamente envolvido 

pelo jogo.  

A posição dos jogadores e também a da platéia engajada podem se definir de 

diferentes formas. Em ironia situacional, na qual todos são vítimas da ironia, pois, ainda 

que confiantes em suas ações e seus fundamentos, são inconscientes do verdadeiro 

estado atual das coisas. É como se os participantes do jogo não tivessem a menor 

consciência de que se trata de pura pantomima e representação de uma realidade que 

não há. Mas se há consciência, mesmo que parcial, de que se trata de uma 

representação, a ironia situacional pode se transformar em uma ironia instrumental em 

que se destaca a própria posição do ironista. O ironista, assim, assume um papel ativo 

de não só participar e se engajar no jogo performático de representação, como também 

escolhe a vítima ingênua de sua própria ironia que, incapaz de percebê-la, deixa-se 

seduzir pela trama. Poderíamos dizer que nesse caso há uma pretensão irônica de se 

fazer uma vítima. 

Evidentemente essas demarcações são precárias em seus próprios critérios 

distintivos. Falar em intenção, consciência, vítima é sempre problemático. Qualquer 

classificação será sempre flexível, portanto. 

No caso do teórico do direito, sua posição dificilmente será a de vítima 

inconsciente, mas certamente na medida em que procura teorizar positivamente sobre o 

direito é porque se deixou seduzir por sua retórica milagrosa. Podemos então pensar na 

presença de uma ironia observável, isto é, quando as coisas mesmas são vistas como 

irônicas. Podemos ainda falar em diferentes ironias (cósmicas, gerais, de eventos, 

filosóficas, do universo) em que está presente sempre uma conjuntura – mesmo que 

apenas potencialmente – intrinsecamente absurda da vida que pressupõe uma “lei da 

ironia” e que faz ver a realidade como uma rede interativa de contradições animadas ou 

absurdidades postas em ação. 

A ironia no âmbito do jogo jurídico que apresenta o discurso racional de um 

saber no lugar do discurso volitivo de uma forma de poder supre as lacunas e 

deficiências próprias do terreno das aporias do raciocínio jurídico, permitindo assim que 
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o jurista apresente uma retórica do certo, do verdadeiro, do factual, quando se está em 

posse apenas do incerto, do verossímil e do conjectural. 

É justamente esse o tipo de retórica que se espera do orador forense. É assim, 

ironicamente, que o jurista se insere em seu mundo. Os juristas, nesse sentido, são não 

só protetores da hipocrisia coletiva como também guardiães da ironia e do discurso 

irônico que lhes permite sustentar esse “fino sorriso, significativo, ambiguamente 

revelador de tanta coisa” (KIERKEGAARD, 2006, p. 214). A ironia do “eu sei” garante 

a reputação do jurista sem que precise explicitar que “eu posso”. A ironia é a maneira 

mais própria de compensar suas lacunas intelectuais e de proporcionar sua reputação de 

ser culto e de compreender a vida, como um iniciado que é nos mistérios do direito. 

Dessa forma, é possível construir no âmbito da retórica jurídica uma imagem de 

epistemologia que fundamenta todo o falatório dogmático que, por sua vez, propicia não 

apenas uma “sensação de neutralidade e objetividade” garantidas pela “substantivação 

do discurso jurídico”, mas também a experimentação de uma “validade objetiva” 

propiciada pela “metáfora da identidade no literal do signo com o significado” 

(CASTRO Jr., 2009, p. 226). 

Uma coisa é fundar o discurso no “querer”. Outra, fundá-lo na 

inelutável “realidade”. Esta é a diferença “de mérito”, por exemplo, 

entre o discurso de Antígona e o de Creonte na tragédia de Sófocles. 

(...) Em termos simples, Creonte não quer o sepultamento do seu 

inimigo. Antígona, ao contrário, o deseja. Porém, o conflito de 

vontades (e de normas, em certo sentido) não se manifesta 

diretamente como tal. Em vez de apresentar seu argumento como um 

seu “querer”, Antígona o apresenta como uma “verdade”, que 

independe dela e tem como que “validade objetiva”. (CASTRO Jr., 

2009, p. 227) 

O conhecer e o saber do jurista são mais propriamente, talvez, um sentir e um 

querer que só ironicamente podem ser revelados. Retoricamente, contudo, do ponto de 

vista pragmático de sua efetivação, o discurso jurídico não pode jamais assumir essa 

ironia, sob pena de destituir de sua noção essencial de validade a qualidade da 

objetividade, da neutralidade e da imparcialidade. 

A neutralidade das formulações linguísticas e a imparcialidade dos juízos que 

visam a sua aplicação ou efetivação só são mantidas por essa retórica da objetividade 

que, por sua vez, não pode ser tomada por mera máscara ideológica do discurso 

jurídico, mas na qualidade de elemento essencial, falando a partir de um ponto de vista 

funcional do direito. 



 

 

268 

 

Esta retórica da autonomia, da neutralidade e da universalidade, que 

pode ser o princípio de uma autonomia real dos pensamentos e das 

práticas, está longe de ser uma simples máscara ideológica. Ela é a 

própria expressão de todo o funcionamento do campo jurídico e, em 

especial, do trabalho de racionalização, do duplo sentido de Freud e de 

Weber, a que o sistema das normas jurídicas está continuamente 

sujeito, e isto desde há séculos. (BOURDIEU, 2009, p. 216) 

A ironia está no fato de que se sabe que por trás da máscara não há tampouco 

uma realidade em si da “não-objetividade” que se supostamente se esconderia 

mascarada. Ou seja, a ironia está em reconhecer que, simplesmente, a noção de 

objetividade é operacionalmente funcional para o raciocínio jurídico, mesmo que ela 

não disponha de qualquer referência semântica literal. Poderíamos dizer: toma-se o 

critério, mesmo que alijado de qualquer critério que o fundamente. Talvez a única forma 

de objetividade de que se pode falar se concretize no imperativo “tomemos a 

objetividade para nós, mesmo que nada de objetivo a fundamente”. 

A objetividade, pois, é um elemento fundamental no que se refere à constituição 

retórica da racionalidade jurídica da maneira como é pensada na Modernidade e 

constitui a marca distintiva que caracteriza “o rosto dogmático de um pensador 

profundo”. 

Pois o nosso tempo exige mais, exige se não um pathos elevado, pelo 

menos altissonante, se não especulação, pelo menos resultados; 

quando não verdade, pelo menos convicção, quando não sinceridade, 

pelo menos protestos de sinceridade; e na falta de sensibilidade, pelo 

menos discursos intermináveis a respeito desta. (KIERKEGAARD, 

2006, p. 215) 

 Entendo como irônica essa atitude na medida em que se pode afirmar que “não 

há seriedade nesta seriedade”. Se as teorias jurídicas da Modernidade objetivam a 

simplificação e sistematização da linguagem do direito isto se deve à existência de um 

escopo – que decorre da exigência de racionalidade tipicamente moderna – de garantir 

que a linguagem propicie o entendimento de forma clara e consistente. Este é escopo 

normativo das teorias jurídicas que são, quase sempre, deste tipo, isto é, vão além, ou 

estão aquém da simples descrição da realidade do cotidiano dos juristas. A linguagem 

do direito não é clara e nem inequívoca e, muito menos, digna de ser considerada 

sincera ou patentemente direta. Muito pelo contrário, dificilmente há uniformidade no 

modo de produção de textos jurídicos. Ou seja, ao mesmo tempo em que há uma 

exigência das teorias normativas do direito de se empregar uma linguagem formalizada 

e exata, há do outro lado uma barreira formada pela própria estrutura retórico-

metafórica da linguagem do direito. Os tropos ou figuras de linguagem estão muito mais 
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presentes do que se pensa na própria linguagem do direito. O modo de ver irônico é uma 

estratégia de compreender esse fenômeno. 

Considerando que a figura de linguagem irônica se anula a si mesma, pois é 

como um enigma para o qual temos no mesmo instante a solução, isto é, que a ironia é 

feita para ser entendida enquanto tal, mesmo que a mensagem deva ser compreendida 

indiretamente, é possível afirmar que essa característica denota um certo ar de 

“nobreza” do discurso irônico “que faz com que esta figura olhe como que de cima para 

baixo o discurso simples que cada um pode entender sem dificuldades”. “Ela como que 

viaja na carruagem nobre do incógnito e desta posição elevada olha com desdém para o 

discurso do pedestre comum” (KIERKEGAARD, 2006, p. 216). Para perceber a ironia 

da linguagem dos juristas basta pensar que sua linguagem especializada só pode ser 

compreendida por quem nela já é iniciado. 

Não é por acaso que somos doutrinados e que a doutrina do saber jurídico é 

empregada como uma justificativa da autoridade de dizer o direito. O argumento de 

autoridade leva à ironia que caracteriza bem o que pretendo dizer: a do doutor que 

entende de doutrina e, por essa razão, não precisa fundamentar sua decisão. Trata-se de 

um episódio narrado como verídico por Almeida Nogueira (1908, p. 180-182), num dos 

volumes de suas Tradições e reminiscências. Os destaques são do próprio autor. 

Procurando dar a nota mais saliente do caracter do dr. Ferreira França, 

como juiz, escrevemos o seguinte para o Álbum Paulista: “O Sr. 

Ministro Ferreira França lê e relê, folha por folha, linha por linha, os 

autos que tem de julgar; os lê e os relê desde a autuação até o termo de 

conclusão, examina, estuda, analysa meticulosamente, já não dizemos 

todas as petições, articulados, allegações, cotas, razões, depoimentos e 

documentos, mas todos os termos dos escrivães, inclusive os de mero 

formalismo; verifica as contas, tira-lhes a prova, observa a paginação, 

o papel, a tinta, a encadernação dos autos. Assim faz por systema, por 

habito e por dever que elle se impõe, por escrupolo de consciência, 

mesmo quando não ha razão especial para taes pesquizas.  

Em taes condições, é absolutamente superfluo pedir-lhe a sua 

attenção para quaesquer autos.  

O dr. Ferreira França é um cavalheiro amavel; recebe com sincero 

agrado as visitas que lhe fazem; não lhe chamem, porém, a attenção 

para qualquer feito! Torna-se logo intratavel.  

A parte, porém, – fraca ou poderosa – que tem por si a justiça e o 

direito – pode contar com elle!” 

Ainda hoje subscrevemos a essas linhas, sem nada lhes acrescentar.  

Para que não pareça engrossamento o retrato que ahi fica, additemos-

lhe uma pimentinha. O dr. França é bahiano e não poderá extranhar o 

tempero.  

Um dia foi elle procurado por um advogado que lhe pediu venia para 

aggravar de um despacho delle.  

- Não é necessária auctorização minha para esse fim. 

- Bem sei, mas é que ignoro as razões do despacho, que não está 

fundamentado... 

- Como! Não está fundamentado? 
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- Não, senhor. 

- É engano seu. Não dou despacho que não fundamente. 

- Pois eu lhe demonstrarei que está. 

O advogado abriu os autos e leu o laconico despacho de que se 

tratava. 

- Pois então? – perguntou o dr. Ferreira França. 

- Eu tinha razão, não está fundamentado. 

- Está! Veja a assignatura “Doutor”. Então?! 

Exprimindo-se nestes termos, queria significar o dr. França a 

auctoridade scientifica do seu grau. Um doutor sabe doutrina; 

portanto, a sua assignatura num despacho, sentença, parecer ou razões, 

constitue de per si – um fundamento jurídico. 

 Considerando que tem razão Aristóteles (1996, p. 379 [1419b]), quando afirma 

que a ironia é mais digna de um homem livre do que o escárnio, porque a ironia cria o 

ridículo para seu próprio divertimento enquanto o escárnio o faz para o divertimento 

alheio, podemos dizer que o doutor Ferreira França, tirou bom proveito desta ironia 

intrínseca ao próprio discurso jurídico de fundamentação. 

 

7.2 O jurista é irônico quando só pode crer, mas, não só espera, como afirma ter 

certeza epistêmica de seu conhecimento 
 

Em cada caso concreto, sempre as pessoas 

presentes imaginavam que eu era entendido no 

assunto em que punha a nu a ignorância dos 

demais. Mas o que eu penso, senhores, é que em 

verdade só o deus é sábio, e que com esse 

oráculo queria ele significar que a sabedoria 

humana vale muito pouco e nada, parecendo que 

não se referia particularmente a Sócrates e que 

se serviu do meu nome apenas como exemplo, 

como se dissesse: Homens, o mais sábio dentre 

vós é como Sócrates, que reconhece não valer, 

realmente, nada no terreno da sabedoria. 

(PLATÃO, 2001, p. 121[23a]) 

 

As coincidências parecem ser importantes para o jurista: pouco importa se a 

inferência é correta ou não, o que interessa são os seus efeitos. Se os efeitos obtidos 

forem os desejados, as teorias se confirmam. Essa interação entre os sujeitos ou utentes 

(S – S) numa relação agôntica (fronética, da retórica analítica)
72

 pode levar à 

constituição de teorias verdadeiras, sem que os objetos sejam levados em consideração e 

sejam assim simplesmente desprezados. 

                                                 
72

 Cf. Capítulo 8. 
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É algo parecido com o que acontece na anedota do cientista que estava 

investigando a anatomia de uma aranha de oito patas. Retirando uma a uma, e 

ordenando a cada pata retirada que se mova, observando que sempre se movia ao seu 

comando, chega a deixar a aranha sem patas e, diante da última ordem para que se 

mova, a aranha, incapaz de sair do canto, é declarada surda. A conclusão do cientista é 

“a aranha sem suas patas fica surda”. Seria simplesmente cômico concluir que a aranha 

não caminha porque não é capaz de ouvir o comando do cientista para que se mova, se 

não fosse o fato de que as aranhas têm seus sensores auditivos justamente nas patas: há 

pelos nas patas que são capazes de detectar o som. O apenas cômico se converte numa 

profunda ironia observável do próprio evento.  

Os juristas, pois, parecem atuar como o cientista que arranca as patas da aranha e 

conclui que não se movem porque estão surdas mesmo sem saber que estão certos. 

 As posições cientificistas podem ser exemplificadas no positivismo jurídico – 

apesar de a ele não se resumir – como as do positivismo realista escandinavo, que 

adotava abertamente uma atitude epistemológica de cunho sociológico e psicológico e 

procurava, assim, com o auxílio da metodologia dessas duas ciências específicas, definir 

o direito cientificamente como um fato (OLIVECRONA, 1959, p. 7-11), como parte do 

mundo físico, determinado por relações de causa e efeito, denominado “realidade”. 

(...) o conceito de direito vigente, apesar de sua positividade, está 

longe de aparecer como um mero conceito da realidade. É 

característica do conceito de direito a crença em uma encarnação do 

válido, do metafísico, do ideal, no reino do existente, do físico, do 

real. O direito, a diferença da moral, não é pura idealidade. Porém 

tampouco é, como a tirania de um poder cru, uma realidade social 

meramente empírica. O direito é ao mesmo tempo válido e fático, 

ideal e real, físico e metafísico, mas não como duas coisas 

coordenadas, mas sim como manifestação da validade na realidade 

que é somente por isso qualificada como direito. O conceito de direito 

leva de forma consistente desde uma metafísica espiritualista, ao 

pressuposto de que existem elementos no mundo físico que em sua 

mais íntima essência são uma encarnação de princípios espirituais ou 

de ideias racionais que expressam valores supra-temporais.” (ROSS, 

1961, p. 26). 

A ironia socrática foi capaz de desafiar a crença em definições que eram 

consideradas por seus adversários como seguras ou não problemáticas em relação aos 

seus sentidos. Quando questionados sobre a definição de conceitos como amizade, 

justiça ou amor, seus adversários logo se apressavam em oferecer uma rápida definição 

que em seguida era refutada. Qualquer definição peremptória era rechaçada 

imediatamente por Sócrates. 



 

 

272 

 

Provavelmente a ironia socrática levava seus interlocutores à busca por um 

conhecimento ético na medida em que demonstrava que o conhecimento que eles 

acreditavam ser seguro não era tão certo assim. Portanto, ironicamente, Sócrates era 

capaz de mostrar como havia uma possibilidade de existir um sentido contrário ao 

evidente, isto é, um sentido latente, velado ou apenas sugerido (COLEBROOK, 2006, 

p.23). 

Se se deseja depositar alguma confiança no saber jurídico, que este seja 

concebido como arte retórica e não como ciência. Enquanto ciência, isto é, no âmbito 

dos saberes científicos, o direito ocupará o último lugar em relação a qualquer critério 

que seja epistemologicamente valioso (universalidade, atemporalidade, racionalidade, 

objetividade, impessoalidade, literalidade, neutralidade axiológica, previsibilidade, 

segurança, transmissibilidade do conhecimento). Enquanto retórica, a jurisprudência é a 

arte mais importante e rica: o paradigma para as outras artes retóricas. Portanto, se se 

quiser atribuir alguma dignidade ao estudo do direito, que seja concebido como arte 

retórico-poética, como a capacidade discursiva de construir mundos, de inovar, de criar 

novas metáforas para novas formas do mundo da vida. 

É preciso sempre assumir uma posição, apegar-se a algo, acreditar em um ponto 

de partida indiscutível tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista 

epistemológico, isto é, “uma definição da verdade que não seja acompanhada de uma 

tomada de posição ontológica e epistemológica, mesmo que útil ao lógico, parece de 

pouco interesse ao filósofo da moral e do direito”
73

 (PINTORE, 1996, p. 92). 

As divisões e subdivisões de categorias que representam essas posições partem 

já da premissa geral de que ou há um só critério unívoco de verdade, ou há critérios os 

mais variados a depender de inúmeros fatores como, por exemplo, contexto, objeto, ou 

finalidade. Assim é possível falar em um monismo e um dualismo alético que por sua 

vez se subdividem ainda em monismos fortes (verdade como correspondência em 

qualquer âmbito do conhecimento) e fracos (outras formas de verdade diversas da 

correspondência) e dualismos positivos (verdade como correspondência para a teoria; e 

verdade prática baseada no consenso, na coerência e na correção dos procedimentos na 

                                                 
73

 “(…) una definizione della verità che non sia accompagnata da una presa di posizione ontologica e 

epistemologica, per quanto utile ai logici, appare di scarso interesse al filosofo della morale e del 

diritto”. 
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qualidade de concepções menos potentes para a verdade) e negativos (que restringem a 

verdade ao âmbito teorético). 

Desta forma, pelo menos quatro diferentes critérios de verdade podem ser 

tomados na ciência do direito: verdade como correspondência, verdade como consenso, 

verdade como coerência e verdade como correção procedimental.  

O padrão de verdade, como se pode intuir, para todas as formas mais “fracas” de 

critérios de verdade é o da correspondência, inclusive para as posições dualistas. Um 

exemplo de posição dualista positiva seria o que determinasse que o critério da verdade 

como correspondência é válido para as ciências da natureza enquanto que para ciências 

do espírito os critérios deveriam ser outros, como o consenso ou a correção 

procedimental na qualidade de verdades práticas. Talvez esse seja o ponto de vista mais 

democraticamente aceitável pelo senso comum da epistemologia contemporânea. 

Mas não se podem excluir as posições monistas que entendem que o único 

critério de verdade é o da verdade como correspondência, inclusive para o 

conhecimento jurídico, o que pressupõe o direito como uma realidade não retórica 

extralinguística. Dessa forma, “com base na concepção de verdade como 

correspondência, atribuir valores de verdade às normas equivale a afirmar que a essas 

pode corresponder uma realidade extralinguística (a que deve corresponder para que as 

normas sejam consideradas verdadeiras)”
74

 (PINTORE, 1996, p. 93). 

O naturalismo ético em geral é assim representado, como uma concepção teórica 

que verifica uma relação de correspondência das normas com uma realidade empírica 

ordinária fundada em opiniões, crenças e comportamentos efetivos. Dessa forma, o bem 

e o justo moral seriam propriedades naturais das próprias coisas. O intuicionismo ético, 

ao contrário, identifica as normas com uma realidade peculiar de valores acessível 

apenas com meio especiais. Os adeptos das teorias naturalistas tendem a considerar uma 

ontologia não apenas complicada, mas também bizarra aquela que concebe uma 

realidade especial a qual corresponderiam as normas jurídicas. Por outro lado, 

Pergunta-se de fato que gênero de realidade seja aquela cuja 

correspondência às normas jurídicas fosse capaz de torná-las 

verdadeiras ou falsas. Dado que as normas jurídicas geralmente gozam 

de um certo (em verdade um tanto indeterminado) grau de efetividade, 

                                                 
74 “In base alla concezione della verità come corrispondenza, ascrivere valori di verità alle norme 

equivale ad affermare che ad esse può corrispondere una realtà extralinguistica (e deve corrispondervi, 

perché le norme possano essere considerate vere”. 
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uma primeira possibilidade poderia ser aquela de identificar esta 

realidade com os comportamentos humanos que constituem o 

cumprimento ou observância das próprias normas
75

. (PINTORE, 

1996, p. 95) 

É evidente que seria preciso deixar de lado os vários graus de efetividade 

normativa, excluindo a possibilidade de uma terceira forma de juízo e pressupondo a 

realidade como sendo o conjunto de comportamentos humanos que constituem o 

cumprimento das normas. Seria preciso também pressupor que haveria uma 

coincidência entre o frástico da norma e o frástico da observação que descreve a 

execução das normas. Se fosse assim, uma norma jurídica deveria ser considerada 

verdadeira quando fosse observada e falsa quando fosse violada. 

Por mais que os juristas possam ser assim filosoficamente desprovidos 

(ou platonizantes) ao ponto de crer na existência de uma realidade 

jurídica especial, um céu dos conceitos jurídicos, eles admitem, 

todavia, em geral que tal realidade possa ser manipulada por meio do 

direito, e que não seja por ele meramente representada; é no geral 

estranha à cultura jurídica a ideia de que o direito tenha uma função e 

um papel passivamente declaratório, receptivo de uma realidade 

jurídica pré-existente 
76

. (PINTORE, 1996, p. 99) 

 No entanto, paradoxalmente, é justamente a noção de correspondência que 

funciona muitas vezes como critério para a verdade jurídica. Especialmente em 

expressões corriqueiras do tipo “o direito deve se adequar à realidade social” que 

orientam o trabalho jurídico tanto prático como teórico, mesmo que não se tenha 

qualquer acordo sobre o que seja a realidade de uma sociedade. Nesse sentido, o direito 

só pode ser representado como sátira ou paródia de uma realidade que em si é 

metaforicamente referida como algo que lhe é prévio e exterior. 

 As formulações linguísticas das metodologias jurídicas, portanto, podem muito 

bem ser representadas como sendo “uma palavra de conforto” com intenções de 

apaziguar as inquietudes da alma e de seu impulso para verdade. 

Poderia ser desesperador descobrir em algum momento que, a despeito de seu 

emprego cotidiano, a palavra liberdade, por exemplo, não se refira a coisa alguma, a 

                                                 
75

 “Ci si domanda infatti che genere de che genere di realtà sia quella la cui corrispondenza alle norme 

giuridiche sarebbe in grado di rendere queste vere o false. Dato che le norme giuridiche di solito godono 

di un certo (invero alquanto indeterminato) grado di effettività, una prima possibilità potrebbe essere 

quella di identificare questa realtà con i comportamenti umani che costituiscono adempimento o 

osservanza delle norme medesime”. 

76
 “Per quanto i giuristi possano essere così filosoficamente sprovveduti (oppure platonizzanti) da 

credere nell’esistenza di una realtà giuridica speciale, un cielo dei concetti giuridici, essi ammettono 

tuttavia di solito che tale realtà possa essere manipolata tramite il diritto, e che non sia da esso 

meramente rappresentata; è nel complesso estranea alla cultura giuridica l’idea che il diritto abbia una 

funzione e un ruolo passivamente dichiarativo, recettivo di una realtà giuridica preesistente”. 
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qualquer “realidade”. Apesar de aparecer em uma infinidade de textos jurídicos e de 

compor formulações normativas do tipo “inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade (...)”, ou “é livre a manifestação do pensamento (...)”, ou ainda “é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica (...)” presentes no texto 

constitucional, do ponto de vista filosófico, a discussão acerca da noção de liberdade 

raramente não nos leva a aporias, contradições performativas, paradoxos lógicos ou 

petições de princípio. Operacionalmente empregamos a expressão deliberadamente 

mesmo sem ter alguma certeza acerca do que estamos falando. 

A crença e a esperança de que algum acordo semântico é possível em torno de 

um conceito como liberdade nos permite estabelecer um padrão de verdade para aferir 

quando um indivíduo é ou não considerado livre. Quando não há correspondência com a 

crença, independentemente do conhecimento que se tem, reforça-se a esperança de que 

uma opinião divergente será sempre rejeitada. 

O indivíduo crente dificilmente se permite perceber uma ironia que ridiculariza 

as suas crenças (BOOTH, 1974, p. 81). Se acredito em um determinado sentido para 

liberdade e considero que todos os seres humanos são inerentemente livres, dificilmente 

serei capaz de perceber que, considerada seriamente, liberdade é uma noção 

extremamente vaga e plenamente questionável do ponto de vista de sua fundamentação 

e de sua oposição aos instintos, sem falar nas posições monistas (TELLES Jr., 1980, p. 

230) que não consideram a divisão do universo em mundo físico e mundo ético. 

Deixar-se seduzir e se apaixonar inadvertidamente pelas próprias crenças é, pois, 

uma maneira de assumir quase que de forma deliberada o papel de vítima de uma ironia 

trágica do destino. A dúvida é, paradoxalmente, a respeito das próprias crenças, uma 

maneira de reforçar a retórica que as afirma. É o momento em que a dúvida se apresenta 

como corolário da certeza que representa a ironia do conhecimento jurídico.  

Ninguém fala do seu direito mais apaixonadamente do que aquele que, 

no fundo da alma, conserva uma dúvida sobre este direito. Deixando 

de lado a paixão, ele quer aturdir sua razão e sua respectiva dúvida: 

assim, assegura a boa consciência e com ela o êxito diante dos 

próximos.
77

 (NIETZSCHE, 1988b, p. 341) 

                                                 
77

 „Leidenschaft und Recht. - Niemand spricht leidenschaftlicher von seinem Rechte, als Der, welcher im 

Grunde seiner Seele einen Zweifel an seinem Rechte hat. Indem er die Leidenschaft auf seine Seite zieht, 

will er den Verstand und dessen Zweifel betäuben: so gewinnt er  das gute Gewissen und mit ihm den 

Erfolg bei den Mitmenschen.“ 
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A ironia não impõe uma interpretação. Uma mensagem irônica não diz como 

deve ser compreendida. Isto é, o ironista não diz como os seus ouvintes devem pensar, 

mas apenas os faz despertar de seus dogmatismos por meio de questionamentos de 

convenções e expectativas. Nesse sentido, a ironia é uma figura que representa tanto 

estabilidade quando instabilidade. Convenções e opiniões são destruídas ao mesmo 

tempo em que verdades mais elevadas são sugeridas, sem que sejam ostensivamente 

apresentadas, deixando-nos em uma posição de eterna leitura e interpretação de 

perpétuas possibilidades contraditórias. 

No Menon (Menão), Sócrates afirma que é possível ter uma opinião verdadeira 

sem possuir o raciocínio causal que delas faz uma epistéme (CASERTANO, 2010, p. 

44). Diferentemente do senso comum acerca da interpretação do pensamento de Platão, 

que estabelece apressadamente uma distinção simplória e artificial entre dóxa e 

epistéme, a opinião verdadeira, para a filosofia platônica, é tão valiosa, no que se refere 

à sua utilidade como guia da boa ação, isto é, da ação correta, quanto o conhecimento, 

mesmo que permaneça no plano do meramente opinativo. Sócrates afirma que  

(...) para a boa direção da conduta, a opinião verdadeira, como guia, 

não é inferior ao conhecimento. (...) Logo a opinião verdadeira não é 

menos útil do que o conhecimento. A diferença entre opinião 

verdadeira e conhecimento verdadeiro, está no fato de que as opiniões, 

apesar de valiosas, “fogem da alma dos homens”, pois não são ainda 

“amarradas pelo conhecimento de causa”. (PLATÃO, 2007, p. 278-

279 [97b-98a]) 

O conhecimento, pois, só é mais valioso do que a opinião pelo fato de estar 

acorrentado. 

Entendo que, por mais desenvolvida e sofisticada que seja a tecnologia da 

dogmática jurídica, o intérprete do direito não é capaz de ter jamais um conhecimento 

completamente “amarrado”, como diria Platão, ou completamente fundamentado 

empírica e racionalmente. Todo conhecimento jurídico está no nível das dóxai, ora 

mais, ora menos bem fundamentadas. Mas nunca atinge o nível epistêmico do 

conhecimento seguro. 

A ironia dos juristas está em mostrar aquilo que é meramente opinativo e, 

portanto, fugaz, assim como são os escravos fujões e as estátuas corredoras de Dédalo 

do exemplo socrático (PLATÃO, 2007, p. 279 [97d]), na qualidade de algo certo e 

inquestionável, isto é, como se fosse conhecimento epistêmico. 
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Nesse sentido, a ironia do pensamento jurídico denuncia que o que se tem por 

conhecimento, mais apropriadamente, é crença. Entretanto, do ponto de vista estratégico 

da persuasão, não se pode apresentar diretamente o fato de que a compreensão jurídica é 

um produto da crença e não do conhecimento. Isso seria à produção jurídica ela mesma. 

A fé depositada no direito, paradoxalmente, depende de sua maneira de se apresentar 

como uma forma segura de conhecimento metodologicamente controlado e 

epistemologicamente fundamentado. O jurista apresenta suas teses como se fossem 

postulados de um conhecimento científico seguro, quando na verdade a mensagem que 

quer e que pode passar é “acreditem em mim, em minha opinião, mesmo que eu não a 

possa revelá-la enquanto tal”. Mas a crença, mesmo que nunca deva ser revelada 

superficialmente como sendo apenas crença, é fundamental para a própria vivência da 

metáfora do direito, isto é, para sua práxis. Se, por exemplo, as decisões judiciais só 

pudessem ser proferidas quando se tivesse produzido conhecimento e não simples 

opiniões, nenhuma decisão judicial jamais seria proferida. Mas a autoridade que 

apresenta a sua decisão judicial, mesmo que esteja convencida intimamente de que não 

se trata de algo absolutamente certo, isto é, mesmo sabendo que a decisão não passa do 

nível da dóxa, sente-se compelida a apresentá-la como o produto do conhecimento. Já o 

jurista cético, que revela o seu ceticismo, está fadado ao insucesso. É preciso talvez não 

tanto acreditar para ser jurista, mas certamente fazer crer. 

(...) a opinião aparece como um estado necessário na vida do homem, 

de todos os homens. Daria um sentido forte àquele οἴομαι de 97b6, no 

sentido pleno do verbo; não só opinar, presumir, genericamente, mas 

também entender, querer; “acreditar” em sentido pregnante, confiar, 

estar convencido e, por conseguinte, apropriar-se de. Por outras 

palavras, não basta conhecer e pensar uma verdade, é necessário 

apropriar-se dela, interiorizá-la, para que ela possa ter um efeito 

prático, isto é, possa ser concretamente um guia para o agir. Neste 

sentido, não é tão importante conhecer a verdade, no sentido pleno do 

possuir um sistema de raciocínios causais, isto é, uma epistéme, mas 

acreditar e principalmente querer a verdade. Deste ponto de vista, 

a opinião aparece como uma disposição de ânimo necessária para que 

se possa unir o circuito teoria-práxis: pode-se até não saber a 

verdade, mas é necessário acreditar nela; por outras palavras, aspirar 

continuamente a ela, porque só assim se pode agir bem. 

(CASERTANO, 2010, p. 44) 

Diante de situações agonizantes – a que podemos chamar de dilemas – que 

podem surgir no contexto de sistemas informais, há necessidade de modificação de 

conceitos, sob pena de se ser obrigado a aceitar inconsistências ou mesmo de reprimir 

certo conhecimento para proteger determinada crença. Por exemplo, em uma 

democracia prevalece o tópos de que se deve proteger o direito à liberdade de 
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expressão; deve-se proteger também o direito à privacidade, à intimidade e à dignidade; 

a autoridade estatal, responsável pela garantia desses direitos recebe uma denúncia de 

violação da privacidade de um indivíduo por parte da imprensa. Como agir diante dessa 

situação e das crenças? Ou os conceitos de privacidade e de liberdade de expressão são 

modificados; ou se aceita uma situação de inconsistência; ou o conhecimento sobre o 

caso é de alguma forma reprimido para manter intactas as crenças. 

Um exemplo de ironia capaz de manter a crença e a confiança na retórica 

material do direito e nos institutos da dogmática jurídica que considero significativo 

pode ser visto no acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo relativo ao habeas corpus nº 0269751-

13.2011.8.26.0000 de 30 de janeiro de 2012. Trata-se do caso de um indivíduo preso em 

flagrante delito por infração do art. 155 do Código Penal. O paciente do habeas corpus, 

após ser preso, acusado do crime de furto de placas de alumínio da Estação República 

do Metrô de São Paulo, teve a sua prisão preventiva decretada com base exclusivamente 

na reincidência. A defesa alegou que não poderia ser mantido preso, contudo, pelo fato 

de ter sido declarada a sua inimputabilidade após exame de sanidade mental realizado 

pelo Instituto Médico Legal que detectou “transtornos mentais e de comportamento 

decorrentes do uso de múltiplas drogas e do uso de outras substâncias psicoativas” 

(TRIBUNAL DE SÃO PAULO, 2012, p. 2). Portanto, deveria ser internado 

provisoriamente e não preso. No entanto, a internação provisória só é aplicável para 

crimes com violência ou grave ameaça de acordo com o art. 319, VII do Código de 

Processo Penal, o que não é o caso do crime de furto. Assim, nem poderia ficar preso, 

por ser inimputável, tampouco ser internado, diante da exigência legal. Por essa razão, 

deveria ser solto e submeter-se a tratamento ambulatorial de acordo com os argumentos 

do impetrante. 

O desembargador relator do habeas corpus suscitou a Lei nº 12.403 de 04 de 

maio de 2011, responsável por introduzir no sistema processual penal a previsão de 

medidas cautelares diversas do encarceramento, para sustentar que não havia 

necessidade no caso concreto de manter o acusado preso, desde que lhe fosse mantida 

alguma restrição de direito, pois obviamente não poderia ser simplesmente solto. Nas 

palavras do relator, 

inegável que a simples soltura do paciente não se mostra apropriada, 

já que nada assegura que, em razão da certificada doença mental, não 

volte a cometer novos delitos. Todavia, evidente também que 
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inadequada a prisão preventiva, por colocar no cárcere comum pessoa 

que demanda cuidados médicos, situação que põe em risco a 

incolumidade física de eventuais companheiros de cela e do próprio 

paciente (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2012, p. 5). 

Diante da certeza da impossibilidade de manter o acusado preso 

preventivamente ou de simplesmente decretar sua soltura, a solução determinada pelo 

tribunal foi converter a prisão preventiva em prisão domiciliar. Até aí nenhuma ironia, a 

não ser que se considere que o paciente do habeas corpus era à época do fato morador 

de rua, de acordo com o que foi noticiado pela imprensa (UOL, 2012). 

Um aluno do primeiro ano do curso de graduação em direito estaria apto a 

classificar o caso como o de uma lacuna legislativa carente de integração. 

Possivelmente, seria de se esperar alguma criatividade dogmática capaz de proporcionar 

uma transformação hermenêutica do direito processual penal. Contudo, a interpretatio 

da solução de integração proporcionada pelo tribunal, nesse caso, optou por seguir o 

caminho mais irônico de todos, pelo menos dos que posso imaginar: determinar a prisão 

domiciliar de um morador de rua, pois a sua soltura seria inadmissível. 

Se tomadas como um todo, as decisões serão sempre, quase que inevitavelmente, 

inconsistentes, mesmo que relativamente coerentes e praticamente livres de 

contradições (ARBIB; HESSE, 2008, p. 33). Nada obstante, é possível ampliar a 

consistência das decisões (diminuindo as situações de ambiguidade em que se pode agir 

contra ou a favor, isto é, em um ou outro sentido) com a ampliação do tempo que, por 

sua vez, permite ampliar a pesquisa com a inserção de um número maior de dados e 

assim considerar um maior número de alternativas. A produção jurisdicional que dá 

origem a normas jurisprudenciais funciona assim. Entretanto, sabe-se que no mundo 

real, o tempo não é ilimitado, nem todos os dados são acessíveis e as alternativas em 

jogo podem ter o mesmo grau de plausibilidade entre si. 

Dessa forma, as crenças cotidianas se submetem as esses constrangimentos, 

todos ligados ao problema da ação. Uma crença não pode ser submetida a uma lógica 

binária do verdadeiro ou falso. Ao contrário, está ligada a diferentes graus de força, isto 

é, graus de crenças que variam em relação às circunstâncias. Seria possível assim falar 

em graus de racionalidade da crença, ou em diferentes graus de uma crença racional. 

Essa racionalidade, no entanto, é limitada em razão do tempo que também é limitado 

para a ação. 
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A crença, pois, não é algo completamente arbitrário, pois pressupõe graus 

diferentes de racionalidade entre seus diversos tipos. Mas obviamente a crença não se 

resume a uma racionalidade computacional, pois envolve também uma racionalidade 

emotiva. Os aspectos computacionais do cérebro humano não são em princípio 

separáveis dos aspectos emocionais. A retórica sabe muito bem lidar com as relações 

entre os aspectos racionais e os emocionais. Juntamente ao éthos, o lógos e o páthos 

atuam como meios de prova técnica fundamentais da retórica. 

Dessa forma, apenas uma posição típica do naturalismo seria capaz de 

considerar a ciência como a mais adequada forma de conhecimento. Em razão do 

sucesso notável das ciências teoréticas, os naturalistas não sentiam necessidade de 

reconhecer outras formas de conhecimento, como o religioso, o mítico ou o alegórico, já 

que seus critérios de sucesso são pouco claros e não há qualquer consenso sobre sua 

satisfação. 

Por conseguinte, somos levados a nos apegar a crenças e compelidos a 

apresentá-las como conhecimento, porque não consideramos juridicamente adequado 

confiar na liberdade criativa do indivíduo. Portanto, toda ação individual que não deseje 

ser classificada como arbitrária e irracional deve se pautar em alguma tradição, em algo 

que se encontra seguro e estável no passado. 

O homem livre é imoral porque ele quer em tudo depender de si 

mesmo e não da tradição: em todas as suas formas de humanidade 

primitiva, o “mau” é sinônimo de “individual”, “livre”, “arbitrário”, 

“não-habitual”, “imprevisto”, “imprevisível”. Sempre segundo os 

critérios dessas culturas primitivas, quando se age não porque a 

tradição assim o quer, mas por outros motivos (por exemplo, o 

interesse pessoal), inclusive pelos motivos que outrora fundaram 

exatamente esta tradição, a ação é taxada de imoral, e mesmo o seu 

autor a considera assim: pois ela não resulta da obediência à tradição. 

O que é a tradição? Uma autoridade superior à qual se obedece não 

porque ordena o que é útil, mas porque ordena. – Em que este 

sentimento da tradição se distingue do sentimento de medo? É o medo 

diante de uma inteligência que dá aqui as suas ordens, de um poder 

incompreensível e impreciso, de algo que ultrapassa o individual – há 

uma superstição nesse medo.
78

 (NIETZSCHE, 1988c, p. 22) 

                                                 
78

 „Der freie Mensch ist unsittlich, weil er in Allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängigen 

will: in allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet ‚böse’ so viel wie ‚individuell’, ‚frei’, 

‚willkürlich’, ‚ungewohnt’, ‚unvorhergesehen’, ‚unberechenbar’. Immer nach dem Maassstab solcher 

Zustände gemessen: wird eine Handlung gethan, nicht weil das Herkommen sie befiehlt, sondern aus 

anderen Motiven (zum Beispiel des individuelle Nutzens wegen), ja selbst aus eben den Motiven, welche 

das Herkommen ehemals begründet haben, so heisst sie unsittlich und wird so selbst von ihre, Thäter 

empfunden: denn sie ist nicht aus Gehorsam gegen das Herkommen gethan worden. Was ist das 

Herkommen? Eine höre Autorität, welcher man gehorcht, nicht weil sie das uns Nützliche befiehlt, 

sondern weil sie befiehlt. – Wodurch unterscheidet sich diess Gefühl vor dem Herkommen von dem 

Gefühl der Furcht überhaupt? Es ist die Furcht vor einem hören Intellect, der da befiehlt, vor einer 



 

 

281 

 

E assim, as transformações da dogmática dependem de um esforço criativo 

irônico para encobrirem as violações à tradição, para não serem consideradas más ou 

perigosas, nem provocarem horror. Pois, 

Toda ação individual, toda maneira de ver individual provoca horror; 

não se pode calcular o que os espíritos mais raros, mais refinados e 

mais originais precisaram sofrer no curso da história para que fossem 

assim considerados como maus e perigosos, mais ainda para se 

considerarem eles próprios assim.
79

 (NIETZSCHE, 1988c, p. 24) 

O sucesso do direito como uma entidade concretizável diante de nós (e, em 

geral, de um sistema ético qualquer) depende mais de uma tradição, de seus tabus, do 

que de fundamentos supostamente racionais. Os tabus perpassam gerações e podem 

sobreviver por muito mais tempo do que qualquer formulação racional. Isso, porque as 

racionalizações (as justificativas racionais) que fundamentam a defesa de certos valores 

ou pontos de vista são sempre dependentes de um contexto específico no qual foram 

produzidas. Nem a linguagem, tampouco as ideias são perenes ou incólumes ao tempo.  

As ideias mais duráveis são aquelas que menos se explicam, isto é, que são menos 

suscetíveis à racionalização. Na história da filosofia isso parece algo obvio. A clareza e 

a inteligibilidade do pensamento (ou do texto) é inversamente proporcional ao interesse 

que desperta nos futuros intérpretes. É a obscuridade do pensamento (ou da escrita) que 

proporciona a sobrevivência de um filósofo na história.  

Paradoxalmente, portanto, se eu quiser deixar uma mensagem para uma 

civilização existente daqui a 10 mil anos, é melhor que seja mais próxima de um tabu do 

que de uma fórmula racional lógica ou matemática. O problema é que o tabu, 

provavelmente, poderá dar origem a diversas interpretações, talvez até bem distantes da 

mensagem original que se intentou produzir. Por outro lado, considero que os tabus são 

mais duráveis até mesmo do que as fórmulas matemáticas. 

Assim, considero que as instituições e ideias mais duráveis no direito são as que 

se manifestam irracionalmente como tabus. É assim com a proibição do casamento para 

pessoas do mesmo sexo ou gênero, com o direito à vida, com a proibição do aborto, 

com o ideal de justiça em todas as suas variantes, ou com o direito à igualdade. São 

                                                                                                                                               
unbegreiflichen unbestimmten Macht, vor etwas mehr als Persönlichem, – es ist Aberglaube in dieser 

Furcht.“ 

79
 „Jede individuelle Handlung, jede individuelle Denkweise erregt Schauder; es ist gar nicht 

auszurechnen, was gerade die selteneren, ausgesuchteren, ursprünglicheren Geister im ganzen Verlauf 

der Geschichte dadurch gelitten haben müssen, dass sie immer als die bösen und gefärlichen empfunden 

wurden, ja dass sie sich selber so empfanden.“ 
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todos tabus que dificilmente encontrarão um fundamento ou uma explicação racional 

que os justifique. Se a tendência, de alguns poucos séculos para cá, é a de conferir 

tratamento igual para todos os indivíduos, ou deveres e direitos iguais para todos os 

seres humanos, essa inversão de paradigma não tem necessariamente um fundamento 

racional. Há tentativas de compreender os indivíduos como iguais, mas nada vai mais 

além de um esforço hermenêutico e ideológico de generalização. É um típico caso de 

mudança ideológica que não se explica, senão a posteriori e por meio de formulações 

teóricas tão precárias quanto numerosas. O pensamento iluminista da Modernidade 

desmascarou o tabu da desigualdade (da superioridade de alguns sobre outros) 

colocando em seu lugar outro tabu, o da igualdade apelando muito mais a mitos (como 

o do estado de natureza de Rousseau ou do Leviatã de Hobbes) do que a formulações 

propriamente racionais que justificassem esse novo paradigma axiológico da igualdade. 

Assim, entendida como atitude irônica, a decisão do Tribunal de São Paulo 

mencionada acima dissolve o paradoxo de confinar alguém em seu domicílio, quando 

não pode mantê-lo preso, mesmo que este seja a rua. Se a liberdade não podia 

simplesmente ser exprimida, que fosse manifestada ocultamente na contradição da 

prisão domiciliar do morador de rua. Não ouso falar da ironia de tratar um possível 

dependente químico de entorpecentes com a instituição do encarceramento, sobretudo 

diante da seriedade com que o aparato estatal parece investir mais em prisões do que em 

hospitais. 

Entendida, pois, na qualidade de uma trágica ironia, a decisão deixa de ser uma 

contradição performativa, transcende o simplista trejeito dogmático, e passa a ser 

coerente com as ideologias e os objetivos de luta pela transformação de uma tradição 

legislativa e jurisdicional. Não que o discurso dogmático seja em si ridículo. Mas o 

absurdo da ironia faz com que o cálculo precário da dogmática processualista se 

converta em movimento criativo de transformação política. 

Nesse sentido, a ironia de forma alguma pode ser entendida somente como 

negatividade absoluta que leva ao niilismo. Ao contrário, torna-se uma potente arma 

contra as tolices de uma tradição. O tom irônico de uma crítica aos institutos jurídicos 

vigentes em uma época é capaz de potencializar a própria crítica. 

É dessa forma que podemos encarar a ironia em Platão, por exemplo. Herdada 

de Sócrates, juntamente com a modalidade do diálogo, a ironia platônica torna-se 

essencial e constitutiva de sua filosofia, isto é, constitutiva do conhecimento. Se em 
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Sócrates, a ironia era uma espécie de jogo hábil conduzido com a máscara da própria 

ignorância que objetivava desmascarar a verdadeira ignorância de seu interlocutor 

presunçoso, em Platão ela assume uma função semelhante e se põe a serviço da 

construção do conhecimento (REALE, 2007, p. 33-34). 

O valor metodológico da ironia platônica está intrinsecamente ligado à maiêutica 

socrática, de forma que Platão não mostra a ironia como expressamente reconhecível, 

pois muda de máscara sem nunca deixá-la cair. Além disso, a ironia platônica implica a 

posse de algo positivo que não expressa diretamente. Portanto, não pode ser considerada 

uma ironia niilista ou vazia que segue o caminho da pura negação. A ironia filosófica é 

pudor de toda verdade direta que quer captar o verdadeiro não falando, mas apenas 

suscitando. É como se Platão quisesse dizer “aqueles que não podem compreender, 

devem compreender erradamente”. 

Por essa razão, arrisco a dizer que só há conhecimento quando este é negado. 

Parece que apenas os céticos poderiam afirmar algo sobre o conhecimento, pois que são 

os únicos capazes de negá-lo em sua plenitude. A postura inicialmente cética de 

Sócrates do “só sei que nada sei” é a mais elevada forma de conhecimento, porque, em 

sua relativa negatividade irônica, inverte as polaridades entre o conhecer e o não 

conhecer. Saber é mais do que conhecer. O jogo irônico proporciona assim sua 

seriedade filosófica e seus fins construtivos. 

Uma discussão pertinente na filosofia socrática gira em torno do papel de 

Sócrates nos diálogos platônicos e da ambiguidade de sua atitude, ora se comportando 

como um antagonista em relação ao que Platão definiu como sofista, ora atuando 

retoricamente como se um sofista fosse (MACCOY, 2010, p. 11). Talvez essa seja a 

maior de todas as ironias socráticas: fazer-se passar por algo diferente de sofista, como 

se estivesse em uma posição moralmente mais elevada em relação a seus adversários. 

Mas será que nem Platão percebeu que Sócrates estava sendo irônico quando parecia ser 

um filósofo e de fato atuava como sofista? Ou será que não haveria característica 

alguma capaz de distinguir um do outro? Das duas uma: a) ou Platão não era tão 

inteligente assim (ou sua inteligência não era capaz de compreender essencialmente a 

ironia socrática), hipótese em que refuto-me a acreditar; b) ou Platão era mais um 

cúmplice do Sócrates irônico, tendo contribuído em preservar as ironias socráticas para 

as futuras gerações durante mais de dois milênios (hipótese que mantém inabalada o 

prestígio da inteligência de Platão). 
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Mesmo que tenha se apresentado como filósofo e, portanto, adversário dos 

sofistas, Sócrates é um retórico, porque emprega técnicas retóricas sofisticadíssimas nos 

seus diálogos. Na República, por exemplo, atinge não só o conceito de justiça de 

fornecido por Trasímaco, como ataca pessoalmente o próprio Trasímaco por meio de 

espécie de argumento ad hominem. Da mesma forma Sócrates, assim como fazia 

Górgias, recorre ao argumento de probabilidade, isto é, ao éikos (εἴκος), ao 

interrogatório, às refutações, ao paralelismo, a interpretações poéticas etc. (MACCOY, 

2010, p. 12). A retórica presente na filosofia de Sócrates é, na verdade, uma continuação 

de uma tradição que lhe é anterior e, apenas em tese, contraposta à retórica sofística. O 

argumento socrático é baseado ainda na phrónesis e no kairós, isto é, na razão prática e 

na noção de oportunidade, respectivamente. 

(...) a fórmula socrática do saber que nada sabe é irônica, não no 

sentido em que uma afirmação aponta para outra coisa ou para o seu 

contrário, mas no sentido mais profundo que dissimula um outro 

saber. Neste sentido, podemos afirmar que, paradoxalmente, Sócrates 

respeita o oráculo: pondo-o em dúvida, não acreditando nele e agindo 

aparentemente contra ele, Sócrates demonstra com a sua ação algumas 

coisas: que não basta dizer a verdade (como faz o deus) ou saber a 

verdade (como acredita Sócrates, que na verdade sabe que nada sabe), 

mas é necessário fazer interagir os dois níveis e demonstrar uma 

verdade; e na demonstração põem-se em jogo quer a asserção 

verdadeira, quer a verdadeira crença pessoal.” (CASERTANO, 2010, 

p. 23) 

Já o indivíduo que afirma a possibilidade de conhecimento absoluto acerca de 

algo é considerado crente, pois aquilo que apresenta como conhecimento não passa de 

crença com fachada metodológica de conhecimento, mas sem fundamento 

epistemológico algum. De forma que, com esta atitude, contribui apenas para a pura 

negação de seu saber, sem qualquer contribuição positiva. 

A “dogmática jurídica é uma ciência sem epistemologia”, diria Luis Alberto 

Warat (1994, p. 45). Justamente porque as crenças e ideologias são apresentadas como 

se formassem um discurso aparentemente científico, mas que no fundo está impregnado 

de categorias pseudo-explicativas. É por essa razão que reitero que, paradoxalmente, só 

há sabedoria quando se nega o conhecimento, pelo menos relativamente. Esta é a ironia 

socrática. Mas esta atitude não está presente apenas em Sócrates. A ironia, 

especialmente a ironia romântica, proporciona um “ceticismo elegante” (ENRIGHT, 

1986, p. 20) que não é pura negatividade, a despeito da crítica hegeliana discutida no 

Capítulo 5. 
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Considerando que seres humanos não pautam suas vidas em argumentos 

rigorosos, mas decidem e fazem escolhas que são apenas plausíveis e vivem no interior 

de uma rede de vinculações elásticas e de contínua interação com o seu meio, pode-se 

concluir que as situações particulares forçam o questionamento de certos critérios 

específicos de vinculação e propiciam a mudança. Mesmo que não haja garantia de que 

seja uma mudança para melhor. 

 

7.3 O saber do jurista entre simples “sabença” e sabedoria (phrónesis/sophía) 
 

Information is not knowledge 

Knowledge is not wisdom 

 Wisdom is not truth 

 Truth is not beauty 

Beauty is not love 

Love is not music 

Music is the best… 

Wisdom is the domain 

Of the wis 

(which is extinct). 

                                  (ZAPPA, 1979) 

 

7.3.1 Justiça e segurança como lugares-comuns para uma lógica do raciocínio jurídico 

 

No que se refere ao saber do jurista, uma chave de leitura irônica nos permite 

identificar uma possível contradição entre duas atitudes diversas: de um lado a 

presunção de sabedoria, no sentido de aparência de saber, e de outro lado o verdadeiro 

saber, no sentido de uma sabedoria essencial. Essa situação de oposição pode ser 

representada, como discutido mais acima, na relação entre as figuras do alazón e do 

éiron, o presunçoso e o dissimulado respectivamente. 

A sabedoria jurídica, pois, se encontra entre os planos de um mero saber 

experiencial (empírico) e um saber prudencial (teórico-prático). É simples sabença 

proveniente da experiência quando se refere ao casuísmo que está ligado à 

multiplicidade, à imprevisibilidade, à individualidade e à consequente irracionalidade 

dos infinitos casos particulares, tanto dos atuais e efetivos quanto dos potenciais e 

hipotéticos. Por outro lado, o saber prudencial, também ligado à experiência, mas a ela 

não subordinado, é responsável por organizar e representar os múltiplos casos 

particulares e conferir-lhes a racionalidade que não lhes é naturalmente intrínseca. Os 
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esquemas, metáforas, modelos, estereótipos e categorias em geral são os instrumentos 

por meio dos quais esse saber prudencial se estrutura. 

Já a sabedoria do conhecimento puramente objetivo e historicamente 

independente, isto é, empiricamente descompromissado é algo não só inútil como, 

provavelmente, impossível de ser determinado, sobretudo, no domínio do conhecimento 

jurídico. Esse saber puro, se possível, só seria alcançável num longo período de tempo, 

o que seria incompatível com as contínuas demandas por decidir e agir em períodos 

curtos de tempo (ARBIB; HESSE, 2008, p. 59). A dedução lógica, tão comentada no 

âmbito das teorias do raciocínio jurídico, é, talvez, importante para a sabedoria jurídica, 

mas excepcional no que diz respeito aos processos intelectivos de produção de decisões 

(ARBIB; HESSE, 2008, p. 61), que envolvem mais raciocínios analógicos e indutivos 

do que propriamente dedutivos (HUNTER, 1998, p. 367). 

Assim, entendidos na qualidade de tópoi do direito, justiça e segurança são 

tomados como princípios orientadores do raciocínio jurídico, o que as teorias anglo-

fônicas costumam chamar de legal reasoning. Ambos os valores são realizados 

empiricamente em razão da maneira como a decisão judicial se vincula racionalmente às 

normas jurídicas previamente estabelecidas em relação aos problemas concretos. 

Segurança e justiça, ao mesmo tempo em que são princípios orientadores são também o 

produto do raciocínio jurídico logicamente determinado. Ou seja, os valores da 

segurança e justiça são garantidos na medida em que o raciocínio jurídico é logicamente 

correto. 

 Tradicionalmente, no mundo ocidental, são apresentadas normalmente duas 

formas lógicas que garantem a racionalidade das decisões e sua vinculação em relação 

às normas que dependem do sistema jurídico no qual se inserem. Na tradição do direito 

legislado, o statutory law, também apelidado de sistema romanista ou continental, que 

representa o núcleo da produção jurídica do assim chamado civil law, prevalece no 

senso comum teórico dos juristas a ideia de que o raciocínio jurídico é guiado pelas 

formas lógicas dedutivas. Já na tradição do direito jurisprudencial, o case law, que 

representa uma parte significativa do sistema do common law, prevalecem as formas 

analógicas de raciocínio. Pode-se dizer que, enquanto no primeiro caso segurança e 

justiça são produtos da aplicação de uma regra geral por meio de uma inferência 

dedutiva, no segundo caso, justiça e segurança são garantidas por uma inferência 

analógica. Em ambos os casos, contudo, pode-se dizer que existe uma vinculação lógica 
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ou formal entre a decisão judicial e uma norma geral prévia, mesmo que no direito 

jurisprudencial, diferentemente do que ocorre no direito legislado, essa vinculação não 

seja imediata. 

No direito legislado, a vinculação entre norma geral e decisão judicial seria 

garantida logicamente por uma relação direta de subsunção do caso à norma, isto é, a 

decisão judicial seria a conclusão lógica de uma inferência dedutiva dos dados do caso 

aos preceitos genéricos da norma. É o assim chamado “silogismo de determinação da 

consequência jurídica” (LARENZ, 1997, p. 381). No direito jurisprudencial, mesmo 

diante de uma relação analógica entre os casos, isto é, o caso a ser decidido e o caso 

prévio que forma o precedente judicial, existem princípios genéricos que proporcionam 

a analogia. Dessa forma, é como se ambos os casos estivessem vinculados a uma norma 

geral, normalmente compreendida em termos de uma ratio decidendi. 

 Mas não são apenas essas as duas formas lógicas de raciocínio judicial. Mesmo 

que as teorias do direito se refiram quase que exclusivamente apenas ao silogismo e à 

analogia como únicas ferramentas lógico-jurídicas para o direito legislado e o direito 

jurisprudencial respectivamente (HUNTER, 1998, p. 367), o caráter tópico-retórico do 

direito nos leva a pensar na indução como sendo uma ferramenta provavelmente mais 

adequada para se compreender o processo de inferência que acontece nos tribunais. 

 Tomando justiça e segurança como parâmetro para a obtenção do direito por 

meio de procedimentos inferenciais, o decisor se vê obrigado, por um lado, a adequar 

seu juízo às particularidades do caso a ser resolvido, respeitando a singularidade de cada 

problema concreto e, por outro, constrangido a limitar as possíveis soluções para o 

problema a um campo previamente delimitado por uma série de textos jurídicos 

normativos. Ou seja, o decisor, diante de cada nova situação, sempre se encontrará 

diante dos tópoi da mudança e da estabilidade. Isto quer dizer que ao mesmo tempo em 

que cada nova situação representa um evento novo e singular que implica adequação do 

direito à realidade, existe também a previsibilidade de que cada novo fato só encontrará 

uma resposta no direito desde que se condicione à ordem previamente estabelecida. 

 O raciocínio indutivo leva em consideração tanto os aspectos permanentes na 

multiplicidade de casos como as particularidades de cada novo caso. É assim que é 

possível generalizar princípios e teorias a partir de um conjunto de precedentes, ou 

examinar uma série de decisões judiciais de um determinado tribunal e concluir que 

uma única rubrica encobre todos os casos, ou mesmo prever que a abordagem de um 
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determinado assunto feita pelo tribunal está mudando em alguma direção (HUNTER, 

1998, p. 365). Mas, como dito acima, apesar de o raciocínio indutivo ser fundamental 

para o raciocínio humano, está praticamente ausente nas discussões sobre o raciocínio 

jurídico, enquanto a dedução parece ser entendida como o meio mais óbvio de produção 

normativa no âmbito do direito legislado e a analogia no âmbito do direito 

jurisprudencial. E não são apenas as teorias lógicas ou racionalistas do direito 

(MACCORMICK, 1997, p. 19) que propagam esta ideia; até as teorias retóricas 

terminam por amplificar o papel da dedução do direito, mesmo que sob outras formas, 

como a do entimema (SOBOTA, 1995). Ou seja, mesmo os retóricos que, em tese, são 

opositores das teorias silogísticas ou subsuntivas do direito, com sua crítica à 

pertinência dos métodos dedutivos no raciocínio judicial, contribuem para a proliferação 

de teses dedutivistas no direito, ainda que com outra roupagem teórica. Já na tradição do 

common law, muito se fala em analogia como o case law method (HUNTER, 1998, p. 

367), isto é, o método adequado à comparação entre um caso passado (precedente) e um 

caso atual, destinado ao descobrimento (ou produção, a depender do ponto de vista) de 

similaridades relevantes. No que se refere à indução, há pouca referência nos trabalhos 

dos juristas. O que se pretende examinar aqui é qual o grau de relevância da indução 

para o raciocínio jurídico assumido o caráter tópico-retórico do direito. 

 Algumas razões podem ser relevantes para se considerar a indução uma 

ferramenta importante para compreender o raciocínio jurídico (HUNTER, 1998, p. 368). 

Em primeiro lugar, sabemos que os advogados são capazes de afirmar com relativa 

segurança, a partir da experiência, qual será a opinião de um juiz sobre determinada 

matéria. Por exemplo, é possível dizer se um caso terá ou não sucesso em razão da 

evolução num sentido ou noutro da doutrina jurídica. Da mesma forma, é possível 

catalogar as decisões judiciais e uma multiplicidade de precedentes em um framework 

relativamente coerente de regras e princípios. Em segundo lugar, no direito 

jurisprudencial, âmbito no qual a analogia é talvez mais relevante para o sistema 

judicial, é possível identificar inúmeros pontos de contato entre o raciocínio analógico e 

o indutivo que tornam as operações lógicas relativamente indistinguíveis. Tanto 

analogia quanto indução baseiam-se na experiência prévia, enquanto, muitas vezes, é a 

indução a base para o raciocínio analógico de comparação entre o passado e o presente. 

Em terceiro lugar, a indução é o instrumento metodológico por excelência das teorias 

críticas e sociológicas do direito. Tanto a teoria crítica quanto os sociólogos do direito 
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estão muito mais preocupados em saber o que o direito é de fato na experiência do que 

saber o que os doutrinadores dizem o que o direito é. A análise sociológica dos dados 

que são obtidos a partir dos casos é o que permite o trabalho de generalização de 

informações sobre um domínio determinado. Em quarto lugar, a indução é sem dúvida 

uma forma de raciocínio jurídico importante para a construção de modelos de decisão. 

Isso não apenas para o direito comum ou jurisprudencial, mas também, a despeito do 

senso comum, no direito legislado. Entender o processo judicial requer entender como 

funciona a indução, isto é, o pensar a partir de casos. 

 O raciocínio jurídico indutivo pode ser desmembrado em um processo de dois 

estágios (HUNTER, 1998, p. 369). Em primeiro lugar, é realizada uma generalização 

indutiva derivada, ou uma generalização da regra a partir de dados observacionais, o 

que se chama de aprendizado indutivo. Essa primeira etapa consiste em selecionar um 

número de casos ou instancias, isto é, de experiências isoladas, de acordo com seus 

atributos e consequências relevantes para posteriormente derivar desses atributos e 

consequências uma ampla regra aplicável, ou seja, uma regra geral que cubra todas as 

instâncias examinadas. Em segundo lugar, aplica-se a regra indutivamente derivada por 

meio de uma inferência dedutiva. Se essa aplicação da regra geral é silogística ou 

entimemática é um ponto que não cabe discutir aqui, mas que não deixa de ser relevante 

para a compreensão da aplicação da lógica no direito (PARINI, 2009, p. 153). Em 

síntese, o raciocínio indutivo é composto por um aprendizado indutivo e uma inferência 

dedutiva. 

 Em geral a indução é considerada uma forma lógica excepcional do raciocínio 

judicial (FERRAZ, JR., 1988, p. 275), especialmente no direito legislado em cujo 

âmbito prevalecem as teses e os métodos dedutivistas. A tradição do pensamento 

positivista no direito, de fato, tende a privilegiar o as conclusões dedutivas em razão do 

rigor lógico de sua demonstração no plano teorético, enquanto a conclusão indutiva, isto 

é, do particular para o geral, tende a ser considerada “como logicamente mais 

problemática do que a conclusão dedutiva” (ENGISCH, 1996, p. 289). De acordo com 

essa tradição, a indução só seria admitida quando a dedução não fosse possível, isto é, 

nos famosos casos de lacunas normativas, a indução funcionaria apenas como 

instrumento de integração no direito. 

 Há pelo menos duas formas genéricas de classificação da indução. Em primeiro 

lugar, a que diferencia a indução sumariante da indução ampliativa (HUNTER, 1998, p. 
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370). A primeira não representa um instrumento útil ao jurista, pois corresponde à 

simples generalização de uma situação em que todas as instâncias possíveis são 

conhecidas, sendo incapaz, contudo, de fazer previsões futuras. Já a indução ampliativa 

ou amplificadora, normalmente concebida restritivamente como método de integração 

do direito, é capaz de produzir generalizações e fazer previsões que vão além dos dados 

presentes ou atuais. Com a indução ampliativa é possível, por exemplo, prever como os 

juízes decidirão determinada matéria no futuro. As profecias que antecipam o 

comportamento futuro das cortes são, de certa forma, obtidas indutivamente a partir das 

generalizações sobre uma cadeia de comportamentos que apresenta certas regularidades. 

 Uma segunda diferenciação se fundamenta na quantidade e na variedade de 

casos examinados (HUNTER, 1998, p. 371). Quando se privilegia a quantidade em 

detrimento da variedade, chama-se indução enumerativa. Este tipo de indução depende 

da quantidade de casos semelhantes ou da quantidade de dados observáveis. Por 

exemplo, os seres humanos são mortais. A grande quantidade de dados observados 

garante a certeza da generalização obtida indutivamente. Diferentemente, quando se 

privilegia a variedade de casos, fala-se em indução variativa. Aqui a indução depende 

da variedade dos dados observados e de suas diferentes instâncias para produzir uma 

generalização segura. Poderíamos observar, por exemplo, que não apenas os seres 

humanos são mortais, mas que a mortalidade é uma característica presente em todos os 

seres vivos, independentemente da espécie, se animal ou vegetal, forte ou frágil, dotado 

ou não de longevidade. 

 Se por um lado, podemos afirmar que a relevância da indução ampliativa para o 

jurista é infinitamente maior em relação à indução sumariante, o mesmo não se pode 

dizer em relação à indução enumerativa e à indução variativa. Não há como determinar 

se é preferível uma grande quantidade de casos ou a sua variedade como forma de obter 

certeza com relação à regra geral indutivamente obtida. Isso não apenas no direito, mas 

na ciência de uma maneira geral. A indução enumerativa pode ser considerada ingênua, 

pois é a variedade de testes que garante que hipóteses falsas sejam excluídas. Mas o 

contrário também pode ser afirmado, já que a indução enumerativa é mais confiável 

diante da grande quantidade de casos observados, pois a inferência indutiva nunca pode 

ser provada como absolutamente verdadeira. Portanto, quanto maior a multiplicidade 

das instâncias, maior será a crença na indução. O que se pode afirmar é que ambas as 

formas de indução, isto é a enumerativa e a variativa, são operacionalmente relevantes 



 

 

291 

 

para o raciocínio jurídico, pois nem sempre o jurista é capaz de contar com uma grande 

quantidade de casos relacionados a uma só matéria, devendo recorrer a uma variedade 

de casos que compartilhem traços característicos relevantes. 

 Uma teoria retórica do direito é obrigada a reconhecer o papel fundamental que 

os exemplos ou paradigmas desempenham na argumentação judicial. E isso vale tanto 

para o sistema jurídico baseado na lei quanto para o sistema baseado no precedente. Os 

casos passados e as soluções desses casos servem como referenciais para possíveis 

casos futuros. Ainda que não exista uma vinculação formal entre a decisão passada e o 

caso atual, como na tradição do direito legislado, retoricamente, o exemplo passado 

exerce influência significativa nos rumos que serão tomados para decidir os casos 

futuros. Mesmo Aristóteles, que privilegia os argumentos dedutivos (o silogismo na 

dialética e o entimema na retórica) reconhece a força persuasiva dos discursos fundados 

em exemplos (ARISTÓTELES, 1996, p. 17). O que dizer então a respeito do poder de 

influência no raciocínio proporcionado por uma cadeia de exemplos capazes de levar a 

uma generalização de expectativa, como ocorre na indução? Em qualquer forma de 

raciocínio indutivo, sumariante ou ampliativo, enumerativo ou variativo, o que há não é 

apenas uma comparação entre um caso e outro, mas uma comparação global entre uma 

multiplicidade de casos que levam a uma formulação geral que incute no próprio 

observador e no seu auditório o valor da coerência e o da continuidade na cadeia de 

dados observados. 

 Normalmente o que as teorias positivistas – mas não só as positivistas – 

tradicionais do raciocínio jurídico defendem é que a racionalidade do direito se perfaz 

com a correção lógica dos juízos e que o modelo de raciocínio por excelência é o 

dedutivo, isto é, o da subsunção do fato à norma jurídica geral prévia. O que não é 

explicitado por essas teorias é que a norma geral prévia dificilmente é obtida 

dedutivamente, pois mesmo uma norma legal promulgada em um código depende da 

experiência prática e do trabalho contínuo de decidir dos tribunais. Por mais que a 

norma válida se desvincule de sua origem fática, isto é, de sua dependência direta em 

relação à experiência, a sua formação é sempre dependente de uma tradição, mesmo que 

de uma contra-tradição ou do desejo de se contrapor a uma tradição já não mais 

condizente com os atuais valores e as novas expectativas. 

O que se pensa, então, é que no direito legislado se deve aplicar a dedução e 

apenas no direito jurisprudencial é que tem pertinência a analogia e a indução. 
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Entretanto, o processo de aplicação do direito não pode ser considerado como um 

processo de aplicação de normas já previamente conhecidas a fatos diversos. As normas 

são descobertas (ou construídas) por meio do processo de identificação de semelhanças 

e diferenças entre os casos. É o chamado processo de classificação e criação normativa, 

uma espécie de processo dinâmico de classificação e re-classificação que ocorre à 

medida que cada novo caso é decidido (HUNTER, 1998, p. 374). Na medida em que os 

casos são construídos e comparados entre si, os conceitos jurídicos começam a ser 

elaborados. Em seguida, o conceito passa a ser relativamente fixado (mesmo que novos 

exemplos ainda possam ser classificados como dentro ou fora do conceito). Até que se 

chega ao colapso do conceito: quando o conceito não tem mais aplicação aos novos 

exemplos e deixa de ter influência no raciocínio jurídico. 

No raciocínio jurídico, a classificação se modifica ao passo em que a própria 

classificação é feita. Isto significaria dizer que as regras mudam no momento mesmo em 

que são aplicadas ou que a comparação de novos fatos a normas prévias leva a criação 

de normas atuais ou atualizadas. A norma não permanece incólume aos fatos: à medida 

que uma norma é aplicada a diversos fatos, o seu próprio significado se modifica, 

indutivamente, por uma conversão semântica. É o que se consolida em um contínuo 

processo de inferência indutiva. 

Mas isso não quer dizer que as normas se modifiquem ou sofram alterações 

semânticas de modo arbitrário e completamente imprevisível. Existe estabilidade no 

processo de produção das decisões mesmo em períodos de grandes mudanças 

(HUNTER, 1998, p. 375). Isso porque normas indutivamente geradas são garantidas 

tanto por indução enumerativa quanto por indução variativa. O próprio processo de 

indução pode sofrer variações a partir da inserção de novos dados. Isso quer dizer que o 

direto muda e as suas regras indutivas também mudam. Mas a mudança de inferências 

geradas indutivamente é uma parte normal do processo de inferência indutiva. Nesse 

caso, a inferência indutiva pode ser usada de duas maneiras: ou para entender o estado 

atual do direito, ou para decidir um caso particular. Princípios indutivamente derivados 

não permanecem constantes ou imutáveis, pois a inferência indutiva é contínua e 

dinâmica e deve dar conta das numerosas mudanças, mesmo as mais sutis. A conclusão 

a que podemos chegar é que as normas não são a-históricas ou atemporais. 

Mas por que há um esforço das teorias dogmáticas em demonstrar exatamente o 

contrário: que são as normas que modificam e interferem no sentido dos fatos ao passo 
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de serem as normas gerais prévias a determinarem o que é juridicamente relevante? Por 

que a indução é rechaçada e considerada apenas um modo excepcional de produção do 

direito utilizável apenas quando a dedução ou a analogia não podem atuar? Talvez seja 

em razão do fato de que sempre há uma relativa obscuridade na indução.  

A indução é vulnerável, especialmente a enumerativa. O processo inferencial da 

indução simplesmente pode tomar um rumo completamente diverso do original em 

razão da inserção de novos dados ou simplesmente em razão de uma nova interpretação 

dos dados anteriormente observados ou da detecção de novas características salientes. 

Mesmo que os juristas recorram à indução para derivar generalizações sobre o direito, 

os fatores utilizados na inferência serão variáveis. Além disso, a explicação oferecida 

pela simples indução não é satisfatória para justificar a decisão de um caso. Toda 

explicação requer hipóteses (teorias ou princípios) como forma de justificar a decisão. 

Dessa forma, somos obrigados a fornecer razões ou justificativas. O raciocínio indutivo 

por si só é fracamente garantido, pois se baseia apenas na regularidade da experiência 

como pano de fundo para a criação da regra. 

A regularidade da experiência é uma garantia pobre para qualquer decisão 

judicial. É preciso abstrair um princípio mais geral que controle a solução dos casos e 

que justifique racionalmente as decisões. Mas, nesse sentido, até que ponto justificação 

é algo diferente de crença? A justificação lógica depende de uma ideia de causalidade, 

isto é, de que algo é ou existe em razão de uma determinada causa. Mas essa relação 

entre causa e efeito pode muito bem ser concebida como a mera constatação de uma 

regularidade, de um fenômeno que acontece com frequência, mas que não passa de uma 

retórica ou de um lógos que conecta ideias distintas de diferentes objetos, ou de mero 

hábito (HUME, 2003, p. 77).  

Se não é a regularidade justificação, apenas o princípio explanatório de uma ou 

mais regras gerais será capaz de garantir confiança. A inferência indutiva por si só não 

garante confiança na generalização derivada do processo indutivo. Para obter um 

princípio explanatório é preciso relacionar mais dois tipos de inferência: somadas à 

indução, a abdução e a retrodução permitem ir além da mera observação dos fatos e até 

da generalização indutiva, chegando a formular um princípio explanatório que justifica 

as regularidades observadas e as previsões conjecturadas. Partindo-se da diferenciação 

estabelecida por Charles S. Peirce entre indução quantitativa e indução qualitativa, isto 

é, respectivamente, a indução que proporciona generalização predicativa, mas não 
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fornece hipóteses subjacentes e a indução que, além de generalizar regularidades 

apresenta as hipóteses teóricas que as fundamentam, é possível dizer que as teorias 

jurídicas mais próximas da realidade do direito são aquelas que se fundamentam em 

processos indutivos qualitativos de observação. 

No processo de indução qualitativa, há duas fases: em primeiro lugar, o 

procedimento de observação e, em segundo lugar, a projeção de um conjunto de 

hipóteses. O trabalho do teórico ou observador do direito não se completa senão com 

um novo procedimento inferencial de abdução, isto é, um processo de proliferação das 

hipóteses. Mas na abdução, esse processo tende ao infinito diante do número infinito de 

potenciais hipóteses de justificação ou princípios explanatórios.  Para separar as boas 

das más hipóteses seria preciso aplicar cada uma para prever a solução de novos casos. 

O que impede que o trabalho do teórico o leve a formulações de aporias é o 

procedimento lógico da retrodução, ou seja, o processo de eliminação de hipóteses 

obtidas abdutivamente. Mas a tendência ao infinito do trabalho lógico de investigação 

dos princípios explanatórios não termina com a retrodução simplesmente. 

Assim, a indução, somada à abdução e à retrodução operam em conjunto para 

gerar um sistema auto-corretivo de hipóteses explanatórias e justificatórias. Mas como 

encontrar hipóteses plausíveis dentro de um conjunto infinito de hipóteses? O que 

acontece se a hipótese se modifica com o tempo? Como se tem a acesso à correção da 

hipótese? O procedimento de determinação da hipótese correta não pode se restringir ao 

processo retrodutivo de eliminação das hipóteses equivocadas. Isso seria da mesma 

forma um trabalho infinito em razão do número potencialmente infinito de hipóteses 

abdutivamente geradas. Peirce, talvez se inspirando no otimismo ético-gnoseológico de 

Aristóteles (1996, p. 9) que diz que “os homens tem uma suficiente disposição natural 

para o verdadeiro e na maior parte dos casos colhem a verdade”, entende os seres 

humanos como sendo geneticamente predispostos para encontrar as hipóteses corretas, 

ou têm um instinto animal para encontrar a verdade. 

Mas a solução para o problema de se cair sempre em aporias é realmente esta? A 

mente humana de fato é predisposta a encontrar as hipóteses corretas? Há um instinto 

animal de separar as hipóteses mais plausíveis das mais implausíveis? Seria esse o 

fundamento para se adotar um método heurístico de investigação? É isso que se chama 

de método de tentativa e erro? Parece que não se pode separar completamente o âmbito 

da justificação racional do âmbito da pura crença. Em alguma medida, as crenças são 
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racionalmente fundamentadas; e, da mesma forma, as justificações racionais são, em 

alguma medida, fruto da crença. 

De qualquer forma, admitindo com certo grau de otimismo que existe um 

instinto para a verdade nos seres humanos, podemos afirmar que os juristas devem ter 

um instinto indutivo que lhes permite interpretar mudanças na atividade judicial e assim 

produzir novos princípios, regras ou predições. E se não for realmente um instinto, é ao 

menos uma habilidade importante na experiência jurídica não só teórica como prática. O 

raciocínio generalizante do jurista é proporcionado pela inferência indutiva, abdutiva e 

retrodutiva. O estudante de direito deve ser treinado a abduzir hipóteses de maneira 

eficaz. 

 

7.3.2 A sabedoria do jurista como phrónesis 

 

A dogmática jurídica, pois, é uma espécie de sabença ou saber puramente 

experiencial que pode se desenvolver até se tornar uma sabedoria prática ligada ao agir 

humano. O jurista crente, mas não conhecedor, pode ser tornar sapiente se bem souber 

conduzir a sua crença e dosá-la com uma medida adequada de ceticismo. 

A crença na própria faculdade/possibilidade/capacidade de crer faz do jurista um 

eironista. Já a crença na faculdade/possibilidade/capacidade de conhecer faz do jurista 

um alazonista. Enquanto o éiron se auto-concebe como alguém capaz apenas de crer, 

mas nunca de conhecer (pois conhecimento é coisa dos deuses e não de seres humanos), 

o alazón se auto-declara sapiente, assim como os deuses. O primeiro se resigna na sua 

limitação de ser crente, o outro exagera na sua capacidade de conhecer e se sente deus.  

A ironia socrática de se auto-proclamar, ao mesmo tempo, ignorante e o mais 

sábio de todos os sábios, segundo lhe dissera o oráculo de Delfos, procura explicitar, 

por meio dessa contradição, a nossa limitação no que diz respeito ao conhecimento 

humano. É assim que Sócrates “se confessa possuidor de certa sabedoria, a sabedoria 

humana, muito relativa e condicionada, que ele contrapõe à verdadeira sabedoria, 

apanágio dos deuses” (NUNES, 2001, p. 107). 

Como relata Platão (2001, p. 121 [23a]), em sua Apologia, Sócrates teria dito: 

Em cada caso concreto, sempre as pessoas presentes imaginavam que 

eu era entendido no assunto em que punha a nu a ignorância dos 
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demais. Mas o que eu penso, senhores, é que em verdade só o deus  é 

sábio, e que com esse oráculo queria ele significar que a sabedoria 

humana vale muito pouco e nada, parecendo que não referia 

particularmente a Sócrates e que se serviu do meu nome apenas como 

exemplo, como se dissesse: Homens, o mais sábio dentre vós é como 

Sócrates, que reconhece não valer, realmente, nada no terreno da 

sabedoria. 

Quero dizer que, no âmbito do direito, o jurista deve ter consciência de sua 

limitação de ser crente e de que seu conhecimento vale muito pouco, mesmo que não 

seja capaz de declará-lo explicitamente para o próprio benefício e o sucesso de suas 

estratégias retóricas de construção dos discursos. Revelar abertamente que a 

compreensão jurídica é questão de crença corresponderia a diminuir a força do amuleto 

da justiça que é o direito. 

Mesmo que, porventura, o jurista saiba a verdade, isso é muito pouco; é preciso 

acreditar nela, especialmente no que se refere ao jurista prático e a seu caráter político-

poético-profético-divinatório. Isto é, para fazer o direito é preciso ser crente. Direito não 

é apenas uma questão de saber, mas especialmente de crer e de querer crer. E assim, o 

jurista, pelo menos quando produz direito, deve agir como político, poeta, profeta e 

adivinho. Pode parecer mais importante para o jurista desenvolver sua sensibilidade ao 

invés da razão. O aperfeiçoamento de uma aptidão racional-conceitual no direito é uma 

maneira de encobrir o significado que tem a sensibilidade para o desempenho da vida 

profissional do jurista prático, e mesmo do teórico. Dessa forma, o jurista precisa ser 

capaz de experimentar, de ter sensações. São essas sensações que possibilitam o acesso 

às metáforas do direito. 

Platão (2007, p. 282 [99c-d]) faz Sócrates, no Ménon (Menão), dizer: 

Sócrates – Ora, se não foi pelo conhecimento, resta a opinião 

verdadeira, que é com o que os políticos dirigem com acerto as 

cidades, não se distinguindo em nada, no que diz respeito ao 

discernimento, dos profetas e dos adivinhos. Estes, de fato, dizem 

muita coisa certa, porém na sabem o que dizem. 

Menão – É possível que seja assim mesmo. 

Sócrates - E não seria justo, Menão, chamar divinos a esses homens 

que, sem fazer uso da razão, realizam muitas e grandiosas coisas, tanto 

por meio da ação como da palavra? 

Menão – Perfeitamente. 

Sócrates – Com toda a justiça deveríamos também dar o qualificativo 

de divino aos a que há pouco nos referimos, os profetas e os 

adivinhos, bem como a todos os que são dotados da faculdade 

poética. Sim, com igual direito poderíamos dizer que os homens 

políticos são divinos e iluminados, por serem inspirados e possuídos 

pela divindade que os deixa em condições de levar felizmente a cabo, 
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por meio da palavra, tão grandes empreendimentos, sem nada saberem 

do que falam. 

A sabedoria que se forma a partir da experiência e que, apesar de a ela não se 

resumir, mantém-se com ela intrinsecamente conectada é o que os antigos chamaram de 

phrónesis em grego e de prudentia em latim. 

A noção de phrónesis, traduzida muitas vezes por prudência ou saber prático 

está ligada aos sentidos dos substantivos phrén (φρήν), phrónema (φρόνημα), phrónis 

(φρόνις) e phrontís (φροντίς) e ao verbo phronéo (φρονέω). A expressão hè phrén (ἡ 

φρήν) – que pode se traduzir por “ventre”, “peito”; “alma”, “mente”, “coração”; ou, 

“sentido”, “compreensão”, “razão” – simboliza o centro da razão ou do pensamento 

humano que repousa na alma e se encontra anatomicamente no centro do corpo humano 

entre o peito e a cintura. Para os gregos antigos, o diafragma representava uma noção 

importante como sendo o centro da alma e do pensamento humano. O diafragma seria 

responsável fisiologicamente por separar o ar puro que passa pela cabeça e pelos 

pulmões do ar impuro que circula no baixo ventre. Segundo Aristóteles, o ar, ainda 

puro, que entra pela cabeça, passa primeiro pelo cérebro, depois pelos pulmões e só 

então se contamina com as impurezas das vísceras intestinais. Enquanto a parte 

concupiscível da alma animal responsável pelos instintos pertence à parte baixa do 

ventre, a parte propriamente racional e pura da alma está-lhe acima. Esta, justamente 

por conter os instintos e as paixões da parte irracional da alma, é responsável pelas 

virtudes humanas, dentre elas a justiça.  

Assim, na tradição grega, diferentemente do que afirmam os modernos, o 

pensamento, a razão e a mente não se encontram exclusivamente no cérebro, mas no 

centro do corpo humano. Algo, do ponto de vista sensível, absolutamente de acordo 

com as angústias, desejos e ponderações que reverberam nas cólicas intestinais diante 

do perigo, da escolha, ou de uma decisão prudente. As emoções que vêm de baixo, 

assim, são contidas pela razão que vem da parte de cima e colidem no centro da alma. 

Por mais alegórica que pareça, a noção antiga não se afasta tanto assim da 

contemporânea, própria das teorias cognitivas que consideram a mente humana como 

inseparável do corpo, numa visão de uma mente corporificada (embodied mind), 

conforme tratado acima. 

De phrén derivam os outros substantivos como phrónema ou phrónesis, 

traduzidos por “mente”, “vontade”; “pensamento”, “perspicácia” (insight); “intenção”, 
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“determinação”; e ainda, “espírito elevado”, “orgulho”, “arrogância”. Também phrónis 

que significa “sabedoria prática” (practical wisdom). Ou, phrontís que igualmente pode 

significar “pensamento”, mas no sentido de “cautela”, “cuidado”, “atenção”; “reflexão”; 

“ansiedade”; e “preocupação” (concern). E, por extensão, phrontistés, que quer dizer 

“pensador”. Por último, o verbo phronéo ou phronéin que pode ser traduzido como 

“pensar”, “compreender”, “considerar”, “saber”; “estar pronto ou disposto a”; 

“significar”, “dar a entender”. 

De fato, a fome, o medo e a coragem, o riso impossível de conter, os desejos 

sexuais, ou a angústia se refletem no tórax. Para os antigos gregos, como para 

Aristóteles, o diafragma é a principal sede da alegria. O diafragma, ou phrénes 

juntamente com o coração, por exemplo, é relatado por pensadores antigos e medievais 

como sendo o instrumento responsável pelas paixões do riso (ALBERTI, 2002, p. 99). 

Em Aristóteles, no tratado As partes dos animais, encontra-se a famosa afirmação sobre 

o riso: “O homem é o único animal que ri”. A explicação para isso vem antes no texto e 

está relacionada às à tradição fisiológica do riso e a função do diafragma no ser humano. 

Como visto, o diafragma separa o baixo do alto do animal de forma a isolar o coração e 

o pulmão em relação ao abdômen, protegendo-os da exalação e do excesso de calor dos 

alimentos. Assim, o diafragma separa a parte nobre (cabeça, coração e pulmões) da 

parte menos nobre (abdômen, fígado, intestino, vesícula) nos animais em que é possível 

separar o alto do baixo. Se assim não fosse, os humores quentes e excrementícios 

provenientes do abdômen provocariam uma perturbação incontornável no raciocínio e 

na sensibilidade. O diafragma ou centro frênico cumpre assim a sua dupla função 

fisiológica e espiritual como se participasse do pensamento. Diafragma, na verdade, 

significa “barreira” e parece ter sido introduzido por Platão no Timeu (ALBERTI, 2002, 

p. 50). 

Phrén (phrénes), pois, é uma expressão tão fundamental do ponto de vista 

psicológico quanto psyché na antiga tradição grega. Ambos os termos querem dizer 

alma. São conceitos empregados quase como sinônimos em Eurípides e também em 

Sófocles e Ésquilo. Eurípides usa o termo tanto no sentido original dos poetas seus 

contemporâneos e dos que o antecederam (SULLIVAN, 2000, p. 10). Phrénes nos 

poetas contemporâneos e antecedentes se refere à atividade intelectual que tem 

geralmente natureza discursiva e deliberativa (SULLIVAN, 2000, p. 11). Serve à 
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consideração de possibilidades com uma grande amplitude de atividades (se 

diferenciando de nous). Várias passagens em Eurípides sugerem o sentido de “mente”.  

Na tradição grega, em ambos os conceitos existe uma relação de continuidade 

entre o físico e o espiritual (psicológico). Nous, contudo, tem um sentido relativamente 

diferente, ligado a mente, atenção e inteligência. Enquanto phrénes está ligado a 

ponderação, consideração e deliberação. Nos poetas primevos e nos contemporâneos o 

termos phrén é associado a atividades morais de diferentes maneiras (SULLIVAN, 

2000, p. 31). Os poetas relacionam phrénes a santidade, justiça e prosperidade. 

Podemos organizar os diversos sentidos ligados ao radical phrén, e aos seus 

correlativos phrónesis, phrónema, phrónis, phronéo, phrontís e phrontistés provenientes 

da tradição grega em cinco diferentes classes de sentidos, de acordo com o âmbito 

semântico de cada um: o fisiológico, o espiritual, o racional, o valorativo e o volitivo. 

Esses sentidos estão ligados à maneira como os gregos empregavam essas expressões. É 

importante deixar claro que essa classificação não tem nenhum cunho ontológico, mas 

apenas procura apresentar uma coerência metafórica entre as interpretações que podem 

ser suscitadas a partir da relação entre sentidos que vão da metáfora do corporal à 

metáfora do espiritual, isto é, do orgânico ao psíquico. Em termos modernos, a 

classificação dos sentidos procura apontar as conexões entre as noções relativas ao 

cérebro e as noções relativas à mente, como estruturas semânticas interdependentes e 

ligadas à ideia de raciocínio, pensamento, compreensão, entendimento, interpretação 

etc. 

O sentido fisiológico, corporal, biológico ou anatômico é o que representa a 

origem sensível da metáfora em torno do papel da phrén no humano. Nesse sentido 

podemos incluir as noções de ventre, peito e coração (que os neurocientistas atualmente 

substituiriam por cérebro).  

O sentido espiritual ou metafísico pode ser vislumbrado nos sentidos que giram 

em torno dos conceitos de alma, mente e espírito. Essa conotação espiritual ou 

metafísica da interpretação das expressões, provavelmente tão antiga e originária quanto 

a conotação fisiológica, na filosofia permanece ainda como um vocabulário dotado de 

sentido e altamente funcional na estruturação não só de sistemas filosóficos como 

também da ainda relativamente relevante diferenciação entre ciências naturais e ciências 

do espírito, sobretudo para a linhagem historicista dos hegelianos, heideggerianos e 

gadamerianos. 
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O sentido racional ou cognitivo, ou ainda, mais amplamente, compreensivo que 

está presente nas próprias noções de sentido, compreensão, razão, pensamento, 

sabedoria prática, cautela, cuidado, atenção, reflexão, preocupação, consideração, 

significado é aquele que nos interessará mais diretamente aqui na investigação acerca do 

saber jurídico. Todavia o interesse específico por esse sentido racional não afasta de 

forma alguma a importância das conexões semânticas com as outras classes de sentido. 

O sentido valorativo, axiológico ou avaliativo está ligado às noções que 

envolvem algum tipo de avaliação que pode ser considerada virtude ou vício para uma 

determinada cultura. Os termos phrónema ou phrónesis, nessa classe de sentido, podem 

ser empregados para designar um espírito elevado, orgulho ou arrogância. Essa classe 

de sentidos também será relevante na medida em que o espírito irônico se encontra entre 

o elevado e o arrogante. O saber jurídico fronético, pois, pode ou não ser visto como 

algo virtuoso, desde que o jurista seja considerado um espírito elevado ou simplesmente 

um indivíduo arrogante. Se o jurista é de fato um ironista e se a sua maneira de pensar, 

de representar e de construir seus discursos é necessariamente irônica, e se isto o faz 

olhar de cima para baixo, do alto de sua carruagem, o discurso vil e mesquinho do senso 

comum, esse modo de ser pode ser ambiguamente interpretado como virtude ou vício, 

como espiritualmente elevado ou simplesmente arrogante. 

Por fim, o sentido volitivo, isto é, próximo da ideia de vontade, escolha, decisão 

pode ser suscitado nos significados de disposição, intenção, determinação, ansiedade e 

preocupação. Essa classe de sentidos aproxima o saber jurídico de um querer, de uma 

sede de verdade, de um desejo por respostas e da própria angústia que as escolhas éticas 

fundamentais ao raciocínio jurídico – como a fixação de textos normativos ou talvez 

mais evidentemente a decisão judicial – podem vir a representar para o jurista. 

Fazendo uma analogia entre o saber do filósofo e o saber do jurista, é possível 

equiparar os tormentos de um “filósofo-partido-ao-meio” (CASTRO Jr., 2009, p. 1-6) 

aos do “jurista-partido-ao-meio”. Ambos encontram a sua alma dividida. A phrén de 

cada um, tanto do filósofo, quanto do jurista enfrenta uma cisão que carece de cura. 

Da mesma forma que os problemas filosóficos mais profundos não se resolvem 

em definitivo, mas são curados pelas “premências do tempo”, fecham-se num “sistema 

de crenças, ainda que inverídico em termos científicos mais rigorosos” e “seguem em 

frente” (CASTRO Jr., 2009, p. 1), os problemas jurídicos mais fundamentais também 

sofrem do mesmo mal. No entanto, enquanto o filósofo se sente livre mesmo que 
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prisioneiro da dúvida, pois a própria dúvida leva à suspensão do juízo definitivo, o 

jurista simplesmente neutraliza a dúvida e constrói seus discursos de forma a fazê-las 

aparentemente desaparecer. Essa mágica da neutralização da dúvida, mesmo diante de 

sua permanência, só é possível com a astúcia que caracteriza o modo irônico de pensar 

do jurista. 

Torquato Castro Jr. usa como paradigma do indivíduo astuto a figura de Ulisses, 

capaz de se deixar encantar pelas armadilhas e sair ileso ao mesmo tempo. 

Para prevenir o cativeiro do encantamento, boa saída teria encontrado 

o Filósofo no exemplo de Ulisses. Para vencer o poderoso e letal canto 

das sereias aladas, que atraiam marinheiros para a morte, a 

personagem homérica fez-se amarrar ao mastro de sua embarcação, 

mandou que entupissem os remadores seus ouvidos com cera e seguiu 

a jornada. Cantando, pois, as sereias, embora o encantassem, não 

lograram subjugá-lo ao final. Ulisses, tendo experimentado o 

maravilhoso encantamento musical, escapou todavia ileso do episódio. 

Foi o primeiro e o único a sobreviver à armadilha. Perdido o segredo, 

as sereias, desgostosas, findam suicidando-se. (CASTRO Jr., 2009, p. 

2) 

 A ação de amarrar-se ao mastro da embarcação Castro Jr. (2009, p. 3) qualifica 

como sendo uma atitude pragmática, pois não resolve o problema do ponto de vista 

lógico ou metodológico. Amarrar-se aí pode ser interpretado alegoricamente como 

apegar-se a um sistema de crenças, adotando assim uma atitude retórica. Uma atitude 

que ao mesmo tempo permite o encantamento do canto das sereias sem precisar 

abandonar a segurança do barco. O jurista-filósofo, preocupado com o problema de sua 

sabedoria, diante de questões complexas faz como Ulisses: deixa-se encantar pelo 

problema, procura analisá-lo indefinidamente, contempla eternamente a dúvida e, 

simultaneamente, vê-se constrangido a não se deixar capturar pela dúvida, 

estabelecendo estratégias que garantam alguma segurança, amarras da dogmática 

jurídica capazes de sublimar a dúvida. 

 A sabedoria de respeitar profundamente a dúvida e ao mesmo tempo tratá-la 

como se insignificante fosse estabelece uma situação de cisão da alma, literalmente, 

esquizofrenia. Na esquizofrenia, a alma (espírito, razão, pensamento, vontade) se 

encontra partida ao meio. Tratar questões éticas fundamentais com seriedade não-

ironica pode levar à impossibilidade de encontrar para elas uma solução. Por outro lado, 

justamente pelo fato de serem fundamentais, essas questões precisam ser solucionadas. 

A decisão, afinal, depende de alguma forma de delírio em que o virtual torna-se 

realidade efetiva e o impossível, necessário. Características típicas da esquizofrenia 
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como os distúrbios de associação de pensamento, autismo, ambivalência, embotamento 

afetivo, distúrbios de atenção e avolição que na psiquiatria são considerados 

patológicos, na dogmática decisional parecem fundamentais do ponto de vista 

funcional, como no solipsismo, na mecanização do pensamento destacada na figura do 

“operador do direito”; ou na capacidade de considerar a verdade jurídica em si mesma 

como se fosse fundamental entender que “o que não está nos autos não está no mundo”; 

na necessidade de separar a realidade dogmática do direito da realidade do mundo; ou 

no embotamento afetivo de não sentir ou não se deixar levar pelas paixões; sem falar na 

atenção limitada e na avolição do não-querer, mas saber. 

 Assim, diante de questões éticas, o jurista dogmático deve agir astuta e 

ironicamente como se fosse a sua alma partida ao meio, entre uma realidade e outra, 

entre o saber e o querer, entre o comunicável e o inefável. 

 A sabedoria do jurista, portanto, não é o mero acúmulo de conhecimento acerca 

da lei, das normas, do ordenamento jurídico. Parafraseando Wayne Booth (1974, p. 236) 

que pergunta: “já percebeu que médicos não parecem viver mais do que outros 

homens?”
80

, posso afirmar que, assim como o médico não se torna uma pessoa mais 

saudável do que os outros porque entende de medicina, um juiz não é mais justo ou 

sábio porque entende de direito. 

 A phrónesis irônica do jurista, pois, está em se apresentar como detentor da 

justiça. Porque sabe o direito é mais justo do que qualquer outro indivíduo: típica ironia 

de caráter elitista do discurso dogmático. Aqueles que não são iluminados pelo saber 

jurídico-dogmático não são tampouco capazes de compreender a noção de justiça. A 

ironia do discurso dogmático, pois, permite ao jurista permanecer acima do que ele 

próprio diz, fazendo com que apenas os membros de seu auditório suficientemente 

hábeis sejam capazes de compreender o que realmente disse. 

O enunciado irônico se dirige sempre a dois públicos distintos: os que fazem 

parte da elite capaz de não só ouvir, como compreender o que foi enunciado e os que 

estão de fora, incapazes de perceber a ironia e consequentemente de captar o sentido 

irônico e a mensagem indireta, ou velada, ou implícita. Como diz Claire Colebrook 

(2006, p. 27), “talvez sagacidade e sabedoria não sejam simples artes ou téchnai que 

podem ser ensinadas e passadas adiante como muitas tecnologias. Talvez sabedoria 
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requeira ironia: não falar literalmente e explicitamente, reconhecer que há sempre mais 

do que dizemos.
81

 Pois, “ironia é parte de um processo mais geral de compreensão e 

reconhecimento, no qual discernimos intenções e significados por meio da 

pressuposição de convenções e projetos comuns e um ideal global de coerência”
82

 

(COLEBROOK, 2006, p. 46). 

Procedimento (a metáfora do processo, vista na Parte I desta tese) é uma maneira 

moderna de suplantar o problema da legitimidade do direito e substituí-lo pelo problema 

da legitimação. A legitimação é um processo pelo qual se confere legitimidade a 

decisões políticas. Com a modernização ou dogmatização do direito, “a legitimidade 

faz-se legitimação, o que significa transferir a questão de fundamento para uma ação 

legisladora por parte do Estado e do ordenamento em geral” (ADEODATO, 1989, p. 

55). Pode-se dizer que, enquanto a legitimidade está ligada a uma noção material do 

direito, isto é, de seus conteúdos éticos, a legitimação está ligada a uma noção formal, 

ou seja, aos procedimentos que formalizam o direito e suas escolhas ético-políticas. 

Se os jusnaturalistas racionalistas no início da modernidade jurídica se 

preocupavam ainda com o conteúdo ético do direito, após a recepção e difusão da crítica 

de Kant e da impossibilidade de se conhecer as coisas elas mesmas de forma universal, 

a discussão material do direito deixou, da mesma forma, de ter caráter universal. A 

ciência do direito então passou a se concentrar nos estudos das formas e da estrutura do 

direito. Os processos, assim, ganharam destaque no estudo do direito como se o 

encadeamento lógico e racional fosse em si uma garantia de legitimidade das escolhas e 

decisões jurídico-políticas. A noção do saber formal e dogmático seria suficiente para 

fundamentar (legitimar) as escolhas jurídicas. Decidir passa a ser uma questão 

metodológica. Basta seguir um caminho previamente estipulado e considerado o 

caminho verdadeiro para que a decisão deixasse de ser uma escolha arbitrária, mas ao 

contrário, fosse controlada pelo método, isto é, a forma, o processo, o procedimento. A 

ciência do direito, portanto, com o avançar da modernidade, torna-se uma ciência 

formal em que os conteúdos não interessam tanto. A metáfora do caminho (do 
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  “Maybe cleverness and wisdom are not simple arts or téchne that can be learned and passed around 

like so much know-how. Perhaps wisdom requires irony: not speaking literally and explicitly, recognizing 

that there is always more to what we say.” 

82
 “Irony is part of a more general process of understanding and recognition, where we discern intentions 

and meanings through the assumption of common conventions and projects and an overall ideal of 

coherence.” 
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processo), assim, literalizou-se com o apoio de outra metáfora, a do encadeamento 

lógico do raciocínio que “amarra” o conhecimento e não o deixa escapar. 

A interação entre as pessoas envolve necessariamente aspectos idiossincráticos, 

divergentes, controversos, imaginativos. Tudo isso faz com que um saber prudencial 

seja fundamental para a tomada de decisões. A dogmática jurídica procura codificar 

esse saber prudencial de forma simbólica. Mas é preciso separar o saber prudencial de 

sua codificação. É possível fazer uma comparação entre o papel de um dicionário no 

aprendizado de uma língua, isto é, na produção de conhecimento linguístico em geral, e 

dos códigos ou das leis na aprendizagem do direito. 

Fazendo então um paralelo entre o dicionário no aprendizado da linguagem e o 

código no aprendizado do direito é possível dizer que sem um conhecimento 

experiencial (saber prudencial) não é possível conhecer de forma alguma o direito 

estudando apenas o texto normativo que forma uma lei ou um código. Conhecer o 

direito é um processo que extrapola significativamente o estudo dos textos normativos.  

O conhecimento produzido por um organismo, como o humano, que é 

necessariamente corporificado (embodied) pressupõe que sua existência é definida no 

interior de um ciclo contínuo de ação e percepção (JOHNSON, 2007, p. 846). Com a 

ideia de que os seres humanos são sujeitos essencialmente corporificados, os dualismos 

mente/corpo, mente/cérebro, materialismo/idealismo, fato/valor, razão/emoção, e até 

mesmo sujeito/objeto perdem a razão de ser. Sabedoria é algo que envolve tanto a 

mente quanto o corpo, isto é, tanto a mente quanto o cérebro. E mais, essas noções não 

podem ser dissociadas. Só apenas artificialmente é que se pode separar a mente do 

cérebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 8 – O velado e o oculto do discurso irônico na retórica do direito: o que se 

quer e o que se pode fazer ver 

 

8.1 A ironia nos três planos da retórica: material, prática e analítica 
 

E Górgias disse que é necessário demolir 

a seriedade do adversário com o riso e o 

riso com a seriedade – e diz bem. 

(ARISTÓTELES, 1996, 1419b) 

 

A esta altura do texto podemos dizer juntos sem receio e livres do sentimento de 

obrigação de justificar novamente: o direito é retórica. É uma parte da retórica, como 

afirmaram os antigos seguindo a tradição sistematizada pela compreensão de 

Aristóteles. A despeito da repetição, mesmo correndo o risco de se tornar enfadonho, 

isso deve ser mencionado no início e no fim da tese, pelo menos. 

O direito é um caso especial não só de arte ou técnica retórica, mas é 

imanentemente retórico no que se refere a seu próprio vocabulário e é retórico também 

no que diz respeito a sua produção de conhecimento. Falamos em três dimensões da 

retórica jurídica, porque a própria retórica pode ser compreendida de três diferentes 

modos (NIETZSCHE, 1922, p. 291): retórica como dýnamis (δύναμις), como téchne 

(τέχνη)
 
e como epistéme (ἐπιστήμη). 

Aristóteles (1996, p. 10 [I, 1355b]), explicitamente ambíguo – o que torna o 

trabalho moderno de tradução difícil e consequentemente variado – entende-a tanto 

como téchne quanto como dýnamis. Quando afirma que “ésto dè he rhetorikè dýnamis 

perì hékaston tôu theorêsai tò endechómenon pithanón” (“ἓστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις 

περὶ ἔκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν”), ou seja “a retórica é a arte 

descobrir especulativamente o que em cada caso é próprio para persuadir”
83

, ou “a 

retórica pode ser definida como faculdade de descobrir o possível meio de persuasão em 

relação a qualquer objeto”
84

, ou ainda “entendamos por retórica a capacidade de 

descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir”
85

, define-a como 

dýnamis, mas ao mesmo tempo leva os tradutores modernos a empregarem 

indistintamente as expressões “arte”, “faculdade” ou “capacidade”. Talvez isso se deva 
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 Da tradução de francesa de Médéric Dufour. 

84
 Da tradução italiana de Marco Dorati. 

85
 Da tradução portuguesa de Manuel Alexandre Júnior. 
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ao fato de que, logo em seguida, já nas linhas subsequentes de seu texto, o próprio 

Aristóteles usa reiteradas vezes a expressão téchne para se referir à retórica ou 

simplesmente mencioná-la, conectando-a também à noção de theoría (θεωρία) e à ação 

de theoréo (θεωρέω). 

Possivelmente foi em consideração a essa tripartição suscitadas por Nietzsche 

nos seus estudos de retórica que Ottmar Ballweg tomou como pressuposto para sua 

teoria os três diferentes níveis de retórica: “material” como sendo, num primeiro nível, 

uma espécie de dýnamis típica e intrinsecamente humana; “prática” entendida como 

téchne e, no nível mais abstrato, a “analítica”, como epistéme. 

 Neste sentido analítico oferecido por Ottmar Ballweg (1989, p. 230), portanto, é 

possível empregar a palavra retórica de três diferentes formas, ou seja, material, prática 

e analítica.  

No contexto desta tese, como anunciado anteriormente, procuro aplicar como 

modelo metodológico essa tripartição analítica da retórica para compreender o próprio 

direito em três diferentes níveis, o da retórica material de seus conceitos e metáforas, o 

da retórica prática da dogmática jurídica e o da sua própria retórica analítica da teoria e 

filosofia jurídicas. Assumida essa perspectiva metodológica de entender os fenômenos 

ligados a esse ente a que metaforicamente chamamos de direito, procuro apontar as 

ironias em cada um dos níveis de sua retoricidade. Além de existir ironia no que chamo 

de retórica material do direito, também são irônicos os outros dois níveis das retóricas 

material e prática, em tese, mais esclarecidos e racionais, mas justamente por isso, mais 

irônicos.  

Isso significa dizer que o direito também tem, do ponto de vista retórico-

analítico, três níveis distintos, todos impregnados de ironias fundamentais: em primeiro 

lugar, o nível mais basal de sua retórica material, que é o nível da linguagem objeto dos 

juristas empregada na redação de textos normativos que formam leis, códigos, decretos, 

resoluções, portarias, emendas à constituição, a própria constituição, decisões judiciais, 

súmulas dos tribunais, precedentes, acórdãos, contratos, petições, sentenças, despachos, 

ou qualquer documento jurídico dotado de autoridade. Em segundo lugar, pode-se falar 

de uma retórica prática da linguagem dogmática do direito como as estratégias de 

sistematização, interpretação e manipulação da linguagem material dos textos 

normativos. Por fim, está a retórica analítica da teoria e da filosofia do direito com sua 

linguagem reflexiva, crítica e questionadora em relação à natureza, às características e a 



 

 

307 

 

pertinência de se empregar tal ou qual conceito e de manipulá-lo dogmaticamente assim 

ou assado. 

Dessa forma, assumindo a analogia dos três níveis da retórica com os três níveis 

retóricos da linguagem jurídica, tem-se, em primeiro lugar, no sentido material, a 

retórica como objeto da análise retórica. Nesse sentido a própria linguagem é retórica e 

o que se evidencia a partir dessa constatação é o caráter retórico de toda a linguagem 

humana. Ballweg (1991b, p. 176) diz que “a linguagem mesma é retórica. Ela tem todos 

os meios retóricos a seu alcance, cada um com a função específica que lhe é atribuída 

nos sistemas linguísticos sociais”. 

De fato, as retóricas materiais preenchem as funções básicas da vida ordinária 

como, por exemplo, funções de orientação, ordenação, regularidade, vinculação 

duradoura, posicionamento, relacionamento. Existe um processo de condensação da 

retórica material que, partindo da linguagem comum, resulta nas linguagens 

especializadas, como as linguagens de controle do direito, do dinheiro, do poder, do 

amor, dos mitos, das religiões. Cada sistema linguístico que forma cada um desses 

âmbitos específicos constitui um vocabulário filtrado da linguagem comum, isto é, da 

retórica material da linguagem ordinária. Assim, no caso da retórica material do direito, 

palavras como, por exemplo, justiça, igualdade, liberdade, dignidade, pena, retribuição, 

Estado, democracia, autoridade, respeito, boa-fé etc. que formam um vocabulário 

essencial a essa retórica material do direito, exercem funções específicas – que podem 

ser diferentes ou coincidentes – tanto no âmbito da linguagem comum quanto no âmbito 

das linguagens especializadas de controle, como é o caso da linguagem especializada do 

direito. 

Essas funções, contudo, podem ser, segundo Ballweg (1991b, p. 177), mais bem 

desempenhadas caso sejam mantidas latentes. Seria o caso das palavras por mim acima 

citadas e as que o próprio Ballweg oferece como exemplo. Ele afirma que quando se 

fala aparentemente em “verdade” está latente o sentido de “ordem”; ou quando uma 

teoria propõe-se a produzir “conhecimento”, o sentido latente seria o de “orientação”; 

ou quando se fala em “racionalidade” tem-se na verdade “regularidade”; para o 

grandioso verbo “ser” a ideia subjacente seria a de uma simples “vinculação 

duradoura”; a latência também está presente quando se fala em “direitos”, no lugar de 

“posicionamento”, ou de “responsabilidade”, no lugar de “relacionamento”. Isso quer 

dizer que diversos vocábulos são explicitados com o objetivo de manter latentes 
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significados diferentes que revelam sua verdadeira função de controle e predição. A 

retórica analítica seria em tese capaz de desentranhar esses significados da retórica 

material e essas funções latentes da retórica prática. 

Segundo Ballweg, portanto, o jurista quando recorre à palavra “verdade” quer 

significar outra coisa diferente da verdade que o próprio direito é incapaz de prover. A 

palavra “verdade” empregada pelo jurista quer dizer qualquer coisa, menos literalmente 

verdade. O mesmo acontece com “racionalidade”. Ballweg pensa ser mais honesto aos 

juristas valer-se da expressão “regularidade” (Regelhaftigkeit) ao invés de racionalidade. 

“Regularidade”, pois, seria mais justo ou oportuno, ou mesmo mais exato do que 

“racionalidade” quando empregada em discursos jurídicos de qualquer tipo. Em todo 

caso, de acordo com ele, falar em “regularidade” seria menos enganador ou 

desorientador (BALLWEG, 1989, p. 229). 

No âmbito das retóricas do direito, entendo como ironia essa latência dos 

sentidos originais e metafóricos desse vocabulário essencial dos juristas práticos e 

teóricos. Quero dizer que é por meio de uma ironia (seja de evento, de situação, 

observável, de fato, trágica, dramática, do mundo; seja verbal, instrumental, dialética, 

inconsciente, niilista) que, por exemplo, na retórica material do direito, a expressão 

“justiça” pode muito bem significar “vingança”. Justiça pode muito bem estar para 

vingança como uma metáfora que se comunica apenas ironicamente entre aqueles que 

compartilham um mesmo contexto, um conjunto comum de valores e critérios de 

referência semelhantes. A ironia da retórica material do direito estaria em apresentar 

superficialmente um sentido, como no caso o de justiça, enquanto se quer produzir e 

comunicar outro em seu lugar. Nós juristas empregamos constantemente a palavra 

justiça quando estamos praticando, provavelmente, apenas uma forma velada e 

retoricamente racionalizada de vingança. Só ironicamente, porém, compreende-se isso, 

pois esse sentido velado e sua verdadeira função devem permanecer latentes. É como se 

o direito fosse ironicamente codificado para que só os detentores de uma chave de 

leitura adequada fossem capazes de compreender os verdadeiros significados latentes. 

Essa chave de leitura seria a ironia. 

Dessa forma, a esse artifício linguístico de usar uma palavra no lugar de outra – 

como, por exemplo, racionalidade no lugar de regularidade – que Ballweg (1991b, p. 

177) chama de “redenominação com significado existencial” eu chamo de ironia 

(existencial), por meio da qual, por exemplo, a vingança ao se tornar justiça, se legitima 
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e garante assim sua credibilidade e sua confiança, sendo capaz de continuar a exercer 

suas funções, mesmo que de forma latente. A vingança, apesar de repudiada em um 

contexto moderno, continua existindo, mesmo que não verbalizada ou explicitada, 

porque é redenominada como justiça. Enquanto vingança, num vocabulário originário 

da retórica material da linguagem comum, se torna historicamente ilegítima, irracional, 

desautorizada e pessoal, por meio de outra expressão, como justiça, ela se legitima, se 

racionaliza e é dotada da autoridade impessoal do direito e do Estado. É essa 

transformação semântica – a que chamo de irônica – que pretendo compreender no 

próximo tópico deste capítulo. 

Reitero, no entanto, que as ironias não se resumem a esse nível da retórica 

material. Esta tese defende que há ironia em todos os três níveis retóricos da linguagem 

jurídica. Há ironia no nível material da retórica dos próprios textos normativos em 

várias expressões dentre os possíveis conceitos irônicos a que me referi acima (aqueles 

a todo momento passíveis de inversão semântica). Há ironia também na retórica prática 

dos dogmáticos que ensinam os juristas menos experientes a lidar com as ironias da 

retórica material e os ensinam a serem, de vários modos, irônicos ao racionar 

juridicamente, pois enquanto os juízos dogmáticos apresentam uma realidade ou um 

sentido aparentes, oferecem de forma latente outra realidade e outro sentido como sendo 

o verdadeiro sentido. 

O segundo sentido para a palavra identifica a retórica como sendo uma doutrina 

orientada à efetividade ou à realização dos discursos persuasivos. Este é o sentido 

tradicional das retóricas práticas compromissadas com os objetivos de produção de 

efeitos retóricos de persuasão e submetidas aos constrangimentos dogmáticos da 

obrigatoriedade de fixar textos normativos, da obrigatoriedade de interpretar esses 

textos de acordo com certos cânones previamente estabelecidos, da obrigatoriedade de 

argumentar exclusivamente com base nesses textos interpretados, da obrigatoriedade de 

decidir e da obrigatoriedade de fundamentar (BALLWEG, 1991b, p. 179).  

É nesse âmbito da retórica prática que se desenvolvem as técnicas para a 

manipulação efetiva da retórica material, incluindo o aprendizado que vem com a 

experiência, ou com a observação e as possíveis reflexões que têm a finalidade de 

fundamentar teoricamente a atividade prática organizando-a em um saber tecnológico. 

Nas palavras de Ballweg (1991b, p. 178), “as retóricas práticas ensinam o emprego 

transcendente dos meios retóricos imanentes à linguagem, objetivando a transmissão 
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das dóxai tal como estas são reunidas nas dogmáticas, na intenção de persuadir, 

convencer ou fazer crer”. Fazem parte da retórica prática disciplinas como a doutrina da 

tópica, o estudo da argumentação, as artes do estilo e das figuras de linguagem, assim 

como desenvolvimentos lógicos ligados ao entimema e ao paradigma, além das técnicas 

de interpretação e da dogmática hermenêutica.  

Por fim, o terceiro sentido é o de retórica como metarretórica (BALLWEG, 

1989, p. 232), ou seja, como uma retórica analítica. Em sua função analítica a retórica 

não está submetida aos mesmos constrangimentos das retóricas material e prática, mas a 

outros inteiramente diferentes como 

a limitação a enunciados formais; a consideração permanente de que 

tais enunciados podem vir a se tornar empíricos; a necessidade de sua 

complementação através de outros princípios analíticos; a 

possibilidade de controle das proposições teóricas e sua 

compatibilidade com outras teorias analíticas; o caráter parcial das 

análises e de seus resultados, assim como a possibilidade de 

reprodução, acumulação e generalização dos mesmos. (BALLWEG, 

1991b, p. 179) 

A retórica analítica, pois, tem como objetivo investigar – de forma não 

dogmática – a estrutura e o modo de funcionamento dos outros dois âmbitos de 

aplicação retóricos sem que haja qualquer espécie de compromisso com as estratégias 

de persuasão da retórica prática. A análise retórica tem o papel apenas descritivo e não 

prescritivo – por essa razão, não dogmático – de averiguar tanto o conteúdo das 

retóricas materiais, como as regras formais das retóricas práticas, isto é, dos aspectos 

internos à própria práxis dogmática prescritiva (BALLWEG, 1989, p. 232). Assim, a 

retórica analítica se funda em um ponto de vista externo-analítico que é capaz de 

perceber as relações entre sujeitos, objetos e sinais desde diferentes perspectivas 

(fronética, holística e semiótica). Externamente a retórica analítica visualiza as 

construções dos sistemas linguísticos sociais levando em consideração o seu caráter 

autorreferente e autopoiético (BALLWEG, 1991b, p. 180). O desenvolvimento de uma 

retórica analítica tem como objetivo, portanto, a elaboração de um “retículo” analítico 

capaz de decifrar o caráter retórico de sistemas linguísticos complexos como os da 

linguagem do direito, da economia, da moral, da política, da história, da sociedade, da 

arte, da filosofia, da religião e, num sentido geral, de todas as humaniora e da 

linguagem cotidiana, no sentido de uma linguagem impositiva, normativa ou prescritiva 

(BALLWEG, 1989, p. 231). 
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Por ora, apenas como um resumo condensado do que será desenvolvido mais 

abaixo no último tópico deste capítulo, segue uma composição do esquema da retórica 

analítica proposto por Ballweg. Em primeiro lugar, no âmbito da fronética, a análise 

retórica parte da compreensão de uma relação de interação linguisticamente imanente 

entre sujeitos (S → S) a que Ballweg chama de agôntica, para depois passar à análise 

retórica da relação entre sujeito e objeto (S → O), denominada ergôntica, até chegar à 

dimensão pitanêutica da relação persuasiva do sujeito em relação à manipulação do 

sinal (S → Z). Em segundo lugar, no âmbito da holística (ou holotática como Ballweg a 

chamou inicialmente), a retórica analítica se subdivide em ontotática destinada à análise 

retórica das ontologias que se fundam na interação entre objetos (O → O), em 

axiotática, com o estudo das relações determinantes entre objeto e sinal (O → Z) e em 

teleotática que estuda as relações finalísticas entre objeto e sujeito (O → S). Por fim, a 

retórica analítica se completa com o já tradicional âmbito da semiótica composto de 

sintaxe (Z → Z), semântica (Z → O) e pragmática (Z → S). 

A necessidade de estabelecer esses diferentes âmbitos ou dimensões da análise 

retórica não implica que o objeto da retórica seja repartido ou desmembrado em vários 

objetos diferentes. Pelo contrário, Ballweg (1989, p. 232) afirma que a subdivisão da 

retórica tem apenas um escopo puramente analítico e que o objeto da análise, a saber, o 

os sistemas linguísticos – embora desmembrado em razão da analiticidade do próprio 

procedimento – deve ser compreendido como um “todo”, isto é, como um todo situativo 

no interior de um sistema linguístico social que se constitui em uma unidade 

multidimensional. 

Irônica também é a retórica analítica dos teóricos e filósofos do direito 

observada em todos os seus três âmbitos (fronético, holístico e semiótico) e em cada 

uma de suas tripartições (agôntica, ergôntica e pitanêutica; ontotática, axiotática e 

teleotática; sintática, semântica e pragmática). Aliás, não poderiam deixar de sê-lo 

diante das ironias dos outros níveis retóricos, material e prático, da própria linguagem 

conceitual do direito e da linguagem da dogmática.  

Nesse sentido, defendo que uma teoria do direito que não é irônica, na sua 

literalidade, é incapaz de captar de forma autêntica o direito, porque é incapaz de 

percebê-lo ironicamente. Uma teoria não-irônica do direito termina por ser cega ou 

esquizofrênica, seja porque não é capaz de enxergar a(s) realidade(s) do direito que 

acontece(m) e se pratica(m), ou porque defende com unhas e dentes a certeza, a 
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objetividade e a determinação de postulados teóricos, como se fossem a mais pura, 

óbvia e clara verdade e não uma série em aberto de insolúveis aporias. 

Antes de entrar na análise irônica de cada um dos âmbitos das retóricas material, 

prática e analítica do direito, vejamos ainda alguns de seus fundamentos teóricos. 

 Voltando aos pressupostos que sustentam a tripartição da retórica, para a 

confecção do esboço de um uma retórica analítica, Ballweg parece se apoiar em dois 

grandes pilares da reflexão teorética: em primeiro lugar, o sistema filosófico de 

Aristóteles e, em segundo lugar, mas não de maneira menos importante, a retórica 

filosófica de Friedrich Nietzsche. 

De acordo com a classificação do conhecimento fornecida por Aristóteles, que 

distingue pelo menos quatro formas do pensar humano: póiesis, phrónesis, epistéme e 

sophía, Ballweg (1989, p. 229) procura estabelecer diferentes níveis também para o 

pensamento retórico. Esses três níveis vão desde uma perspectiva imanente da atividade 

irrefletida de uso da própria linguagem, passando pelo desenvolvimento tecnológico de 

estratégias de manipulação dessa linguagem, até o nível mais abstrato – e de certa forma 

transcendente – de análise e reflexão acerca dos outros dois níveis mais imanentes da 

retórica.  

Ao mesmo tempo, contudo, em que recorre à diferenciação aristotélica, Ballweg 

não aponta exatamente a quais desses âmbitos correspondem os de sua tripartição da 

retórica. De qualquer modo, a retórica pode ser equiparada a todas essas formas de 

pensamento categorizadas na filosofia antiga, seja como póiesis, na produção efetiva de 

discursos persuasivos, ou como phrónesis, isto é, enquanto sabedoria prática ligada 

diretamente à experiência argumentativa a que nos submetemos cotidianamente, ou 

ainda como epistéme ou estudo analítico-científico do próprio caráter retórico de toda a 

linguagem. Como sophía, a retórica seria tomada num sentido filosófico, como a 

sabedoria capaz de determinar todo o pensar humano como o desenvolvimento 

comunicacional linguístico-dependente de toda formulação intelectual. Mas não 

podemos dizer que a este nível corresponde exatamente o que Ballweg denomina de 

retórica analítica. Especialmente diante de sua constante afirmação de que retórica não é 

filosofia (BALLWEG, 1982, p. 28) e tampouco deseja sê-lo (BALLWEG, 1989, 230), 

mesmo que a construção filosófica seja sempre acompanhada da desconstrução retórica 

(BALLWEG, 1989, 229).  
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De qualquer forma, é provavelmente no sentido prático e no analítico que 

Ballweg (1989, p. 229) afirma que “retórica é uma das mais antigas formas de 

esclarecimento”
86

. Apesar de não ser objetivo da retórica a defesa de qualquer tipo de 

ideologia iluminista do esclarecimento, o próprio esclarecimento não pode ser 

considerado um privilégio da filosofia (BALLWEG, 1989, p. 230). De fato, descobrir 

como dominar o discurso e os modos de persuasão (e, além disso, ser capaz de refletir 

sobre a que se deve a própria persuasão) é o ponto mais original de tomada de 

consciência sobre as formas de existência tipicamente humanas relacionadas à 

manipulação da linguagem, ou seja, da retórica material, dos conceitos e metáforas que 

formam o nosso mundo real, ou seja, é uma forma de esclarecimento. 

Ballweg ainda se inspira em Nietzsche quando este afirma que “a própria 

linguagem é retórica, pois ela quer transmitir apenas uma dóxa e não uma epistéme”
87

 

(NIETZSCHE, 1922, 298). Essa afirmação talvez seja justamente o pressuposto ou 

ponto de partida filosófico para o estabelecimento de uma teoria analítica da retórica. 

Segundo o próprio Ballweg (1989, p. 230), é nessa afirmação que se encontram 

sinteticamente os três distintos sentidos ou modos de emprego da palavra retórica. “A 

própria linguagem é retórica” se refere à linguagem objeto da retórica material, isto é, 

da linguagem que empregamos em nossa comunicação. O sentido de retórica prática 

está no fato de que aprender e ensinar a usar essa retórica material de maneira efetiva e 

eficiente dependem do estabelecimento de doutrinas retóricas orientadas para a prática. 

E o sentido de retórica analítica está pressuposto na própria afirmação, no sentido de 

que é possível assumir, como fez Nietzsche, um ponto de vista externo metalinguístico e 

analítico a respeito da própria retórica, tanto no nível material da própria linguagem 

humana, quanto no prático das doutrinas retóricas (BALLWEG, 1989, p. 231). 

Ballweg (1989, p. 232) estabelece que o objetivo da retórica analítica não é o de 

prescrever como a retórica deve funcionar, seja nos níveis material ou prático, mas de 

descrever, a partir de uma intentio zetetica, o seu modo próprio de operar. Ou seja, a 

retórica analítica não dita regras para a manipulação retórica da linguagem, mas ao 

contrário, procura descrever o que são essas regras e quais os seus fundamentos. A 

própria intentio dogmatica de estabelecer regras técnicas que devem ser observadas na 

construção discursiva é também um objeto da análise retórica. Mas, da mesma forma, a 
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 „Rhetorik ist eine der ältesten Formen der Aufklärung”. 
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 „Die Sprache selbst ist Rhetorik, denn sie will nur eine dóxa, keine epistéme übertragen”. 
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retórica analítica não prescreve como deve ser essa dogmática ou esse conjunto de 

regras técnicas. 

Assim, pois, a retórica analítica tem como objeto de investigação tudo o que faz 

parte do sistema linguístico, ou seja, os seus símbolos e as suas respectivas relações. 

Nesse aspecto a retórica analítica se aproxima da semiótica e com ela divide as mesmas 

dificuldades. Assim a retórica, da mesma forma que a semiótica, reconhece sua 

imanência sistêmica em relação à própria linguagem, dado que também se define 

simbolicamente, assim como os utentes de uma língua, em um mesmo plano 

(BALLWEG, 1989, p. 233). Isso quer dizer que um ponto de vista realmente externo, 

isto é, situado fora dos sistemas linguísticos e simbólicos é apenas uma forma retórica 

de lidar com o problema. Não há como deixar de fazer retórica mesmo que seja para 

analisar a retórica. Nada mais irônico para a retórica analítica do que a frase “isso não 

passa de retórica”, como se a afirmação, ela própria, não constituísse uma retórica e 

também fosse constituída por uma retórica. 

 

8.2 A ironia na retórica material do “operador do direito”: a ironia irrefletida da 

linguagem-objeto dos juristas 
 

Si vis pacem, para bellum. 

(Publius Flavius Vegetius Renatus) 

 

Não só as teorias jurídicas, mas os vocabulários jurídicos mesmos revelam que o 

direito é cheio de ingredientes para a formação de paradoxos que levam à ironia. Como 

espécie de sistema ético-normativo, assim como a moral e a religião, o direito depende 

de escolhas éticas, isto é, depende da determinação daquilo que servirá de meio para um 

fim específico. E, na relação entre meio e fim, os mais oblíquos, bizarros e tortuosos 

caminhos podem se construir. 

O caso da liberação do consumo de carne de crocodilo na Austrália, em 

decorrência do fato de que a espécie não está mais ameaçada do perigo de extinção 

(ENRIGHT, 1986, p. 39), é prova de que, no direito, é bastante fácil incorrer numa 

justaposição contraditória entre expectativas e resultados, em que estes são sempre 

contingentes em relação àquelas. Chega-se ao ponto de se poder afirmar que, na 

realidade, os crocodilos  estavam individualmente mais seguros quando ameaçados de 
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desaparecerem enquanto espécie. Ora, quando a ameaça de extinção cessa, o resultado 

obtido, ironicamente, são milhares de crocodilos na mesa do açougueiro. 

A anedota alude à forma como o direito protege as minorias ameaçadas pelas 

maiorias. Enquanto minorias, os grupos sociais correm o risco de serem oprimidos pelo 

fato de suas opiniões não prevalecerem no jogo democrático de representação de 

interesses políticos. Mas se os grupos majoritários são capazes de oprimir, ao mesmo 

tempo, pelo fato de serem maioria, podem terminar não sendo protegidos, porque nada 

têm de especial. Assim, pode ser melhor fazer parte de uma minoria ameaçada pela 

maioria e se ver protegido pelo direito e movimentos de afirmação social do que fazer 

parte da maioria opressora que por ser maioria não precisaria em tese ser protegida. Pois 

só se tem direito à proteção quando se está ameaçado. É paradoxalmente a ameaça, pois, 

que garante a tranquilidade. 

A expressão aparentemente contraditória “si vis pacem, para bellum” ou “qui 

desiderat pacem, præparat bellum” torna-se coerente se a tomamos por ironia. Esse tipo 

de discurso caracteriza muito bem várias experiências próprias do direito, especialmente 

a noção de coercitividade como uma autorização de se praticar a violência de maneira 

legítima. Impedir, controlar e mesmo reparar a violência por meio da violência é irônico 

em si mesmo, ou pelo menos potencialmente irônico para qualquer observador irônico. 

Pois é preciso entender que se o fim do direito é a paz, o meio é a guerra, ou a violência 

que a guerra representa. Característica típica, por exemplo, do direito penal. 

Os discursos jurídicos, assim como alguns discursos religiosos, pregam 

constantemente a paz ou a ideia de convivência pacífica ao mesmo tempo em que 

praticam a violência: o discurso é sempre pacífico, a prática é necessariamente violenta. 

É possível entender o cristianismo, por exemplo, de forma não irônica? Sabemos que, 

enquanto Jesus de Nazaré prega a paz, a história do cristianismo é permeada de 

violência, desde a própria crucificação de seu deus até o ritual macabro – não visto 

como tal – de venerá-lo após a sua morte física por meio da devoração de sua carne e do 

ato de sorver o seu sangue. Tanto na religião quanto no direito, é possível notar, então, 

uma série de contradições entre o que se professa e o que se faz. 

A ideia de que a paz é um estado de ausência da força é apenas relativa. A 

ausência absoluta da força em sociedades organizadas, como no anarquismo, pode ser 

considerada impossível, uma vez que, para se garantir a paz, a comunidade não poderia 

excluir todos os atos de violência. Pode-se afirmar que o monopólio da violência por 
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parte da comunidade é, pois, considerado uma forma de pacificação das relações entre 

os seus membros. É como se a violência fosse essencialmente uma garantia para a paz 

(KELSEN, 1944, p. 3). 

O direito é produzido e determinado por quem está no poder; é feito de cima 

para baixo. Um ironista é capaz de entender rapidamente o que significa a fórmula 

democrática que diz que todo poder vem do povo. Quem está no poder fala de uma 

esfera superior para outra inferior. Como discutido na primeira parte desta tese, o 

“povo” é já uma entidade metaforicamente personificada que se refere a uma substância 

dificilmente determinável. Mas, estrategicamente, do ponto de vista retórico, a metáfora 

do povo tem uma função primordial, isto é, a de encobrir a situação de sentimento do 

“afeto do desprezo” (NIETZSCHE, 1998, p. 29) de quem está no poder. O “olhar de 

cima para baixo” que implica ao mesmo tempo desprezo e compaixão é fundamental 

para a manutenção das relações de hierarquia e subordinação. A despeito das teorias 

jusnaturalistas modernas e de suas fantasias que procuraram compreender a origem do 

Estado a partir da noção de contrato social, muito mais provavelmente o Estado foi 

formado por meio do sentimento de hostilidade que levou a conflitos armados após os 

quais o grupo mais agressivo e afeito à guerra subjugou os demais, impondo assim a 

ordem (KELSEN, 1944, p. 6). Os indivíduos mais violentos e belicosos seriam assim 

ironicamente os responsáveis pela imposição e pela manutenção da paz. Segundo Hans 

Kelsen, a história, contradizendo as teorias contratualistas, parece nos mostrar que não 

foi por meio do direito – de um negócio jurídico como um contrato – que se chegou à 

paz, e sim por meio da força. Por outro lado, compreendendo-se ironicamente o 

conceito de coercitividade talvez seja possível concluir que os contratualistas não 

estejam completamente equivocados, assim como tampouco estariam os defensores da 

tese da subjugação pela força. 

A ironia e o discurso irônico também olham de cima para baixo o discurso 

simples, como se tivessem um ar de nobreza que ao mesmo tempo despreza e tem 

compaixão pelo próximo. O discurso irônico do direito permite a manutenção de uma 

retórica desse tipo que fundamenta a confiança na fórmula “o poder vem do povo”. É 

uma maneira astuta de não ofender por não revelar a quem em tese se sente legitimado 

na posição de membro do povo a posição de subjugação, subordinação ou inferioridade 

em que ele se encontra. Por isso, diz-se geralmente o que se deseja ouvir do outro lado, 

significando secretamente o que não se gostaria de ouvir, atestar ou ter revelado. 
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A abordagem irônica carrega consigo, lado a lado, os dois sentimentos 

aparentemente contraditórios de desprezo e compaixão contemporaneamente em face de 

sua vítima. O discurso presente na retórica material do direito é irônico na medida em 

que despreza sua vítima e dela se compadece ao mesmo tempo. 

Por exemplo, a defesa de um direito que não é próprio (o direito de terceiros, das 

minorias, de grupos sociais oprimidos de que não se faz parte) é na verdade a defesa de 

um interesse próprio: a compaixão. É o meu direito de me compadecer em relação ao 

outro que procuro proteger e não o direito do outro. 

O “eu” que repousa sob máscaras e papéis sociais como a noção de sujeito só 

pode ser conhecido como algo diferente daquilo que é apresentado. O “eu” nunca se 

apresenta como ele mesmo (COLEBROOK, 2006, p. 73). A noção moderna de sujeito 

de direitos parece exemplificar bem isso, sobretudo quando se pensa na prevalência da 

comunidade sobre o indivíduo. 

Há uma série de expressões do vocabulário jurídico do próprio direito 

compreendido objetivamente, ou do assim chamado direito objetivo (isto é, o direito 

como objeto em relação a um sujeito que, só ironicamente – porque cria para si a 

dualidade sujeito/objeto ao mesmo tempo em que nega sua autoria na criação –, é capaz 

de pensar o direito como objeto e a si próprio como sujeito), que representam em sua 

gênese uma profunda ironia que se completa com a sua tradição (no sentido de 

transmissão de um presente que se torna passado para uma geração futura) e o 

consequente engano. Quando se fala em “dignidade do homem” ou em “dignidade do 

trabalho”, está-se diante de duas expressões que nada de digno representam ou 

significam. Na Modernidade, essas duas expressões “nos servem de alguma maneira de 

consolo, em face de um mundo em que todos se comportam como escravos e no qual, 

por isso mesmo, a palavra ‘escravo’ faz recuar de pavor
88

” é o que diz Nietzsche 

(1988a, p. 764) que continua:  

Todos se matam de trabalhar para perpetuar miseravelmente uma vida 

de miséria; são coagidos por esta necessidade terrífica de um trabalho 

extenuante, que depois o homem – ou mais exatamente – intelecto 
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 „(...) als Trostmittel einer durchaus sklavish sich gebahrenden und dabei das Wort “Sklave” ängstlich 

scheuenden Welt gegeben sind.“ 
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humano, enganado pela “vontade”, olha por um momento admirado 

como um objeto digno de respeito
89

. (NIETZSCHE, 1988a, p. 764)  

 Nietzsche se refere às noções modernas de dignidade do homem e de dignidade 

do trabalho como se fossem “fantasmas” ou “produtos indigentes da escravidão que se 

esconde de si mesma” (NIETZSCHE, 1988a, p. 765). O escravo, assim, na 

Modernidade, tem sua inocência arruinada porque é levado a refletir sobre sua própria 

condição. Nietzsche atribui a certas “mentiras transparentes” como a da igualdade 

universal, dos direitos do homem, ou da dignidade do trabalho o papel de fonte de 

entretenimento para o escravo moderno. Se houvesse alguma dignidade no trabalho, não 

existiria a necessidade de frequente compensação, seja mensal, quinzenal, semanal, 

diária ou horária, em forma de indenização. Pense no adicional de insalubridade, por 

exemplo, como uma declaração explícita de indignidade do trabalho e de desvalorização 

do humano. 

Pensando agora no Estado militar originário em sua mais vivaz 

atividade e no seu “trabalho” próprio, e conduzindo toda a técnica da 

guerra para diante dos olhos, já não podemos nos eximir de corrigir o 

conceito em toda parte disseminado da “dignidade do homem” e da 

“dignidade do trabalho”, por meio da seguinte pergunta: o conceito de 

dignidade convém ao trabalho que tem como único fim a negação dos 

homens “plenos de dignidade”, convém igualmente ao homem que 

está encarregado deste trabalho “tão digno”?
90

 (NIETZSCHE, 1988a, 

p. 775). 

Não seriam essas mentiras transparentes do linguajar ético do direito o que eu 

aqui concentro sobre o rótulo de ironia da retórica material? São justamente essas 

ironias que repousam na própria gênese desses valores-conceito que constituem a 

linguagem jurídica no plano de sua retórica material e que capturam – entretendo ou 

persuadindo – cada qual que se sente digno, que se reconhece igual e que se sente 

virtuoso por ser trabalhador. Para os gregos, por exemplo, o trabalho era sempre motivo 

de vergonha, seja o artesanato vulgar – de bánausos (βάναυσος) que significa em grego 

tanto artesão como vulgar –, ou mesmo uma criação artística. O trabalho e a escravidão 

eram considerados na Grécia antiga “ao mesmo tempo necessidade e aviltamento – em 
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 „Alles quält sich, um ein elendes Leben elend zu perpetuiren; diese furchtbare Noth zwingt zu 

verzehrender Arbeit, die nun der vom “Willen” verführte Mensch – oder richtiger – menschliche Intellekt 

gelegentlich als etwas Wündevolles anstaunt.“ 

90
 „Denken wir uns jetzt den militärischen Urstaat in lebhaftester Regsamkeit, in seiner eigentlichen 

‚Arbeit’ und führen wir uns die ganze Technik des Krieges vor Augen, so können wir uns nicht 

entbrechen, unsere überallher eingesognen Begriffe von der ‚Würde des Menschen’ und der ‚Würde der 

Arbeit’ durch die Frage zu corrigieren, ob denn auch zu der Arbeit, die die Vernichtung von 

‚würdevollen’ Menschen zum Zwecke hat, ob auch zu dem Menschen, der mit jener ‚würdevollen Arbeit’ 

betraut ist, der Begriff von Würde stimmt, oder ob nicht.“ 
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face do qual se experimenta vergonha
91

” (NIETZSCHE, 1988a, p. 767). A criação 

artística, por exemplo, é vista como o filho cuja beleza é admirada pelo pai que ao 

mesmo tempo sente vergonha ou repugnância do ato que o concebeu. É esse impulso 

irresistível para a existência que faz da produção artística um aviltamento necessário. 

 Ironicamente, pois, o instinto de justiça e a exigência de igualdade no sofrimento 

(NIETZSCHE, 1988a, p. 768) se juntam ao grito de compaixão dos escravos modernos 

que se sentem livres pelo direito ao trabalho.  

 “Estado” é outra expressão metafórica, obviamente fundamental do vocabulário 

do direito que está carregada de ironia. Uma palavra tão importante para a definição e a 

compreensão do direito na Modernidade que deixaria o mais terrível dos iconoclastas 

envergonhado de escrevê-la inteiramente com letra minúscula, como se fosse um 

substantivo comum – que de fato é. É sempre importante levar em consideração esta 

advertência diante de palavras que não se costuma escrever com minúscula (ver 

Capítulo 6). 

 O Estado, em sua origem entre os gregos, é “objetivação de um instinto de 

sociabilidade humana” que admitia máximas do tipo: “ao vencedor pertencem o 

vencido, a sua mulher e os seus filhos, o seu corpo e os seus bens”, ou “a força dá o 

primeiro direito” e, posteriormente, torna-se cruel instrumento que, com punho de ferro, 

é capaz de forçar as grandes massas a se fundir (NIETZSCHE, 1988a, p. 770). As 

teorizações modernas sobre o Estado e o espírito calculador racionalizante se perdem 

em suas redes conceituais de forma a esquecer a sua origem metafórica, ou seja, a sua 

própria genealogia e, juntamente com todos aqueles que se submetem ao poder estatal, 

deixam de se preocupar com sua horrível origem. 

 Como vimos, na primeira parte desta tese, o “caráter mágico da formação do 

Estado” é uma forma de encobrir o seu aparecimento enquanto usurpação violenta, 

súbita e sangrenta (NIETZSCHE, 1988a, p. 770). O que é instinto em sua origem passa 

a ser reinterpretado como impulso ético. O que temos na origem moderna do Estado é 

“a utilização do pensamento revolucionário a serviço de uma aristocracia do dinheiro, 

egoísta e destituída de sentido de Estado”
92

 que é acompanha por um otimismo liberal 

(NIETZSCHE, 1988a, p. 774). A primeira imagem – o modelo originário de Estado – 
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 „(…), vor der man Scham empfindet, zugleich Schmach, zugleich Nothwendigkeit.“  

92
 „(…) die Verwendung der Revolutionsgedanken im Dienste einer eigensüchtigen staatlosen 

Geldaristokratie.“ 
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relacionada à divisão e à separação imediata da massa caótica em castas militares vê-se 

já representada na figura da pirâmide, um símbolo fundamental da identificação entre 

direito e Estado na Modernidade.  

Também na Modernidade, enquanto o discurso de universalização dos direitos 

humanos é celebrado como avanço ou evolução da humanidade, isto é, como discurso 

libertador, ironicamente é possível entendê-lo como forma de opressão, como imposição 

de um ideal forjado que transmuda o ódio dos impotentes e a vingança dos fracos em 

algo bom, numa falsa ideologia do bem comum. 

A diferença entre o justo e o injusto é muito simples para aqueles que 

sofrem, mas ela é difícil para aqueles que cometem uma injustiça; o 

conceito do justo surge exatamente naquele que sofre. Aqueles que 

sofrem se vingam, por isso é que professam a justiça para todos. 

Pressupõe-se uma força de resistência daqueles que sofrem a injustiça: 

só há direito igual para forças iguais, portanto entre iguais. 

(NIETZSCHE, 2009, p. 69) 

Se Nietzsche está certo, o sentimento de justiça não passaria de corolário do 

prévio sofrimento de uma vítima da injustiça. Segundo esse ponto de vista, o tormento 

de quem sofre o que considera ser injusto despertaria no indivíduo o medo de vir a ser 

novamente vítima de uma injustiça e levaria, por conseguinte, à determinação daquilo 

que deveria ser determinado como sendo o justo. Mas, ainda segundo Nietzsche, 

naquele que sofre brota o desejo de se vingar. Assim, pois, seria o sofrimento origem 

não apenas do sentimento de justiça, mas também do sentimento de vingança. 

No direito penal, especialmente – mas não exclusivamente – pode-se ter um bom 

exemplo de como justiça e vingança se confundem. A despeito de todas as hipóteses 

que procuram fundamentar não só a existência da pena, mas também sua necessidade, 

entendendo-a como retribuição, expiação, superação, reintegração, prevenção, 

intimidação etc., dificilmente o seu conceito se afastará da noção de vingança, mesmo 

que de uma vingança instrumentalizada. 

A justificação da pena é considerada, do ponto de vista filosófico, um tema 

central de qualquer forma de filosofia moral e poderia se resumir em duas perguntas: “a 

pretensão da comunidade de sancionar os sujeitos desviantes, chegando até a provocar a 

sua morte, possui um fundamento moral?” e “é licito perguntar-se: quais as verdadeiras 

funções sociais da pena, ou seja, as suas finalidades implícitas e latentes?” (ZOLO, 

2005, 127). 
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Quando se fala em se “fazer justiça” no direito penal, quer-se dizer que “a pena 

deve ser aplicada ao culpado”. Na história do direito penal podemos vislumbrar um 

número exorbitante de modalidades punitivas – a fantasia humana não tem limites – que 

vão desde penas consideradas mais “racionais” até penas mais “irracionais”.  

Dessa forma seria possível até estabelecer uma sistemização das penas de acordo 

com os períodos do direito penal: o “período do terror” e o “período liberal”. O período 

do terror se caracterizaria pela ausência de limites ao poder de punir do Estado e, por 

conseguinte, pela desconsideração do valor da dignidade da pessoa humana, enquanto o 

período liberal, que consolida o princípio iluminista da legalidade, se caracteriza por ter 

o valor da dignidade humana e a própria figura do ser humano, entendido na qualidade 

de pessoa, como centro de toda a ordem jurídica penal (BRANDÃO, 2005, p. 112).  

Segundo a perspectiva aqui defendida, não há muita objetividade na 

classificação das penas quanto a sua racionalidade. A própria tentativa de classificá-las 

é em si irônica. Entretanto, modernamente, de acordo com as categorias e os valores 

ocidentais, costuma-se pensar que as penas de humilhação ou infamantes e as penas que 

provocam sofrimento corporal são consideradas mais irracionais do que as penas de 

encarceramento ou as restritivas de direitos. Já as de encarceramento,  se acompanhadas 

do trabalho do preso ou de sua reeducação ou domesticação para a vida pacata em 

sociedade, podem se tornar mais racionais. De acordo com esse critério, portanto, seria 

mais racional manter um indivíduo condenado por homicídio preso durante toda sua 

vida com uma pena de prisão perpétua do que apedrejar uma mulher que foi condenada 

pelo crime de adultério ou amputar a mão de alguém que foi condenado por roubo. Esse 

parece ser o senso comum difundido no mundo ocidental contemporâneo. 

Entretanto, na Modernidade, a racionalidade do cárcere, muitas vezes tomada 

por evidente, é um tema cultural socialmente esquecido que, quando volta a ser 

discutido, leva a “formas paradoxais e espantosas” de observação (ZOLO, 2005, p. 

131). A própria instituição cárcere é rechaçada, não apenas por teóricos ou filósofos do 

direito, mas pelos profissionais mesmos que nela desenvolvem suas atividades. Nada 

obstante, a instituição carcerária, atualmente, encontra-se em contínua expansão, 

inclusive no Brasil. 

Não quero dizer com isso que seja banal ou natural condenar alguém à pena de 

sofrimento ou humilhação pública e que não se deva lutar contra esse tipo de postura. 

Pretendo apenas apontar a dificuldade em caracterizar como racional qualquer forma de 
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pena ou até o próprio direito penal e, especialmente, mostrar a ironia que existe em 

qualquer tentativa de sua fundamentação teórica e de sua retórica material baseada no 

emprego do valor da justiça em lugar da ideia de vingança.  

Apenas captando as ironias da retórica material do direito penal é possível 

perceber que a racionalidade moderna (idealizada) de origem iluminista não é tão 

racional assim. Qual é a justiça que existe em se manter alguém encarcerado ou de fazer 

sofrer aquele que já provocou o sofrimento alheio? Uma retribuição? A isso que 

chamamos de justiça não se poderia facilmente dar o nome de vingança? A 

transformação de um conceito no outro e sua diferenciação não dependeriam apenas da 

institucionalização dessa vingança e de sua procedimentalização por meio do direito 

estatal?  

A vingança praticada e organizada pelo Estado não deixa de ser algo semelhante 

à vingança privada na sua materialidade. Justiça aqui não passa de uma metáfora que 

ironicamente não revela a sua qualidade de vingança. 

A autodefesa é a forma originária de toda justiça; este fundamento 

originário não pode jamais desaparecer completamente. A justiça 

oficial é somente a autodefesa organizada em vista da vingança da 

injustiça. (NIETZSCHE, 2009, p. 70) 

Nós modernos, desejosos por acreditar em algo que seja considerado racional, 

muitas vezes independentemente de qualquer critério, somos persuadidos pela retórica 

do direito e do Estado a meramente substituir um vocabulário pelo outro, passando a 

compreender a vingança como justiça, ironicamente. 

Esta institucionalização da vingança como justiça é tal, que a pena, isto é, um 

mal praticado a alguém, juntamente com a sua teorização, a “ciência” do direito penal, 

parecem fundamentais, para alguns pensadores, nomeadamente os teóricos do direito 

penal, à própria ideia de sociabilidade. Aníbal Bruno (1962, p. 17) define como crime 

os fatos a que a consciência jurídica de um povo considera como ameaça aos próprios 

fundamentos da organização social e por essa razão os condena rigorosamente, de forma 

que o Estado possa cumprir a sua função primordial de garantir a segurança e a 

continuidade das condições de convivência. No mesmo fundamento acreditava 

Giuseppe Bettiol (1976, p. 86) que afirmou “que o direito penal serve para garantir as 

condições de existência da sociedade, entendida não em sentido puramente mecânico 

mas espiritual e moral”. Assim, o Estado recorre à sanção que, segundo o autor, é a mais 

grave que a autoridade estatal pode impor, porque atinge o transgressor da norma penal 
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nos mais importantes bens da vida. A pena, pois, desde suas mais remotas origens 

nasceu e se mantém atrelada a seu caráter aflitivo do malum propter malum. 

 Ainda nas palavras de Giuseppe Bettiol (1967, p. 169), 

(...) partindo de um ponto de vista formal, a pena também pode ser 

sistematizada na sanção como “consequência” do ilícito, sob o ponto 

de vista substancial, a pena é malum passionis propter malum 

actionis. É uma noção cheia de conteúdo moral, inserida nos valores 

concretos da vida, expressão de uma exigência ética, sem a qual não 

pode imaginar-se uma vida humana. 

A ideia de bem e mal que justificam a pena parece ser bastante clara na ótica dos 

penalistas. 

São os valores sociais que dão conteúdo, significado, justificação ao 

direito penal: assim, a pena extrai sua força moral e sua justificação do 

fato de ser expressão daquela exigência natural, viva no coração de 

todo homem, atuante em todos os setores da vida moral, em razão da 

qual ao bem deve seguir o bem e ao mal deve seguir o mal. É esta 

uma realidade psicológica que não pode ser negada. (BETTIOL, 

1976, p. 88) 

E de acordo com Aníbal Bruno (1962, p. 18),  

O que de tradicional e ainda persistente existe na pena é o seu caráter 

de retribuição, mal justo com que o Estado responde ao mal injusto 

praticado pelo criminoso, em correspondência com a gravidade do 

fato, segundo o bem ofendido e a grandeza da sua culpabilidade. 

É curioso que se possa estabelecer tão rapidamente uma diferença entre um mal 

justo e outro injusto. E mais curioso ainda é afirmar simplesmente que o mal praticado 

pelo Estado é que pode ser chamado de justo sem que se precise recorrer a qualquer 

expediente justificador que permita estabelecer uma verdadeira inferência ao invés de 

mera suposição. 

A domesticação do indivíduo considerado criminoso é metafórica e ironicamente 

chamada de “reajustamento às condições da vida comum dentro do direito” (BRUNO, 

1962, p. 18). Assim, contrariamente à concepção tradicional retributivista, a pena perde 

o seu caráter exclusivamente retributivo e passa a ser considerada especialmente como 

forma de prevenção e, como consequência, defesa da ordem e da estabilidade social, 

fazendo com que a exigência de retribuição e de aflição seja mitigada em prol do 

“reajustamento” do indivíduo criminoso e de sua “recondução ao convívio social” para 

que seja possível “emendá-lo” e “recuperá-lo socialmente” (BRUNO, 1962, p. 19). Essa 

noção de ressocialização do criminoso foi entendida modernamente, de acordo com o 

novo direito penal, como forma de “evolução” e “humanização” da pena. 
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Nada obstante, o próprio Aníbal Bruno (1962, p. 23) enfatiza e reitera, ao definir 

o conceito de pena, que  

É de sua essência o caráter aflitivo e retributivo. É aflitiva no sentido 

de que consiste na privação ou restrição de bens jurídicos 

fundamentais do criminoso. Em si mesma é um mal que se opõe ao 

mal do delito e em que se exprime a reprovação da ordem de direito. É 

retributiva porque posta em correlação, na sua qualidade e quantidade, 

com a grandeza do crime e o grau da culpabilidade do agente. 

E Giuseppe Bettiol (1967, p. 168), ainda mais enfático (na minha visão, mais 

irônico) afirma entusiasticamente – com direito a exclamação no seu texto – que a pena 

é “um castigo verdadeiro e próprio!”; o castigo é sua “nota dominante e característica” e 

por isso a pena não pode ser comparada a uma mera sanção civil ou administrativa, não 

pode ser somente a consequência de um ilícito, pois no caso destas “não se trata de 

castigos, visto o castigo ser, efectivamente, a expressão de uma ideia retributiva, de 

carácter vincadamente moral” (BETTIOL, 1967, p. 169). Para Bettiol (1967, p. 183), 

pois, “a ideia retributiva é uma ideia profundamente moral e, portanto, pedagógica”. 

Desse modo, “a idéia de retribuição é portanto idéia central do direito penal. A pena 

encontra sua razão de ser no seu caráter retributivo” (BETTIOL, 1976, p. 85). Essa é a 

maneira pela qual o penalista italiano procura afirmar o caráter retributivo da pena e 

combater as teorias preventivas ou defensivas bem como o naturalismo positivista que 

em sua época se infiltrava no direito penal. 

 Bettiol diz que os argumentos dos positivistas contra a teoria da pena como 

retribuição se baseiam no desenvolvimento social da humanidade intolerante para com a 

ideia bárbara e imoral de vingança, pois, segundo o autor (BETTIOL, 1967, p. 166), 

afirmam os positivistas modernos que “um direito penal que pretenda ser adequado à 

civilização moderna, não pode tomar a lei da compensação, e portanto do ‘número’, 

como seu critério inspirador fundamental”. Ainda segundo o autor, 

Afirmaram, em especial os positivistas, que a retribuição é um simples 

travestimento moderno da idéia da vingança, que contaminou o 

direito penal nas origens e o acompanhou através de toda sua dolorosa 

história, até o momento em que apareceu a idéia de defesa social para 

dar fundamento humano e moral à intervenção do Estado no campo 

punitivo. (BETTIOL, 1976, p. 90) 

De acordo com o próprio Bettiol, essa é uma ideia absurda na sua crítica mesma. 

Ele afirma, “que esta opinião não pode ser acolhida. Se é exato que, via de regra, nas 

origens da sociedade, a vingança estava na ordem do dia, não significa que nela se 

devam buscar as origens da pena” (BETTIOL, 1976, p. 91). Esse tipo de tese levaria à 

teoria da pena como medida preventiva ou defensiva orientada para o futuro, o que 
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provocaria uma perversão do próprio conceito de pena, tornando o conceito de 

culpabilidade idêntico ao de periculosidade. O jurista italiano diz com ironia: 

A culpabilidade torna-se, por conseguinte, sinónimo de perigosidade, 

e já não há razão, nem sequer formal, que aconselhe a ter fé no termo 

tradicional. E foi isto que compreenderam os requintados positivistas 

modernos quando, ùltimamente, substituíram o termo “pena” pelo de 

“sanção criminal” e identificaram a culpabilidade com uma 

deficiência e anormalidade do carácter: a perigosidade. A 

naturalização da culpa e da pena era um facto consumado, e alguns 

dos mais altos valores da vida eram, assim, reduzidos a um puro 

cálculo de probabilidades. (BETTIOL, 1967, p. 167) 

A maior ironia, contudo, está na crença que leva à afirmação de que a pena 

“desperta o sentimento da dignidade humana”! 

A pena atinge o homem na sua individualidade concreta, determina 

nele um sofrimento, como correspondente do sofrimento por ele 

infligido a outros com a ação delituosa, sacode uma alma talvez já 

endurecida no vício, desperta o sentimento da dignidade humana. 

(BETTIOL, 1967, p. 169) 

Mas a ironia não para por aí, pois, segundo Bettiol, penalista cuja opinião 

influente é extremamente respeitada mundo afora, “o homem tem direito à pena”. 

O homem tem direito à pena, assim como tem direito ao 

reconhecimento da sua dignidade de pessoa. O grito angustioso dos 

acusados que se reconhecem culpados e pedem aos juízes a pena pelos 

delitos cometidos, é o reconhecimento de uma realidade moral, que 

nenhuma lógica intelectual poderá jamais negar ou ocultar nas 

profundezas do coração humano. (BETTIOL, 1967, p. 170) 

 E não seria necessariamente no instinto de vingança que se fundamentaria a 

pena, pois, mesmo que algumas reações contra uma agressão tenham o objetivo de 

satisfazer o instinto de vingança, admitindo a hipótese de um indivíduo se encontrar na 

ausência de uma autoridade estatal, de acordo com Bettiol (1976, p. 91), pode reagir de 

forma a expressar uma “exigência de justiça própria do homem, bem mais por nobreza 

do que por mero instinto vingativo”. Percebe-se aqui nesse trecho como o penalista 

italiano procura estabelecer uma diferença nítida entre justiça e vingança. Mas que 

espírito nobre seria capaz de praticar um mal, mesmo que seja como retribuição a outro 

mal? Não é próprio da moral cristã – que inspira o nosso sentimento de nobreza até hoje 

– perdoar e até dar a outra face? 

 Separar o instinto da razão é um distintivo característico da típica arrogância 

própria dos seres humanos, ou talvez apenas dos juristas que, injustificadamente, talvez 

por instinto, obstinam-se em diferenciar as coisas. 

Não devemos realmente relacionar o significado moderno de 

vingança a reações individuais que ocorriam em épocas nas quais 
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faltava ou era rudimentar a administração da justiça, porque a 

exigência de que ao mal siga o mal não é realmente expressão de 

desordenado instinto primordial de reação contra o injusto, mas é 

expressão de um sentimento de justiça, que exige um castigo para 

os réus, sem o que desapareceria o fundamento ético da sociedade 

civil. (BETTIOL, 1976, p. 91) 

De tal modo, a teoria da pena e a assim chamada “ciência penal” se fundam 

sobre a estratégia retórica da dissociação que é operada entre o “mal injusto” e o “mal 

justo” como se fosse uma dicotomia óbvia em si mesma em que os termos são ligados 

pela noção de “retributividade”.  

A ciência penal recorre destarte a expedientes retóricos de definições 

persuasivas que procuram alterar o sentido descritivo de um termo atribuindo-lhe maior 

precisão em detrimento de sua original vagueza, como é o caso da palavra “mal”. No 

fundo, contudo, a definição não estabelece uma diferença essencial no que se refere ao 

sentido emotivo do termo. A estratégia retórica de definir persuasivamente a pena como 

“mal justo” ou como “expressão de justiça” ou, mais literalmente ainda, como 

“expressão de uma exigência moral de justiça” (BETTIOL, 1967, p. 171) se dá 

especialmente pelo trabalho hermenêutico e sistematizador da dogmática que constrói 

sentidos técnicos com suficiente grau de precisão (pelo menos aparentemente) para 

legitimar teoricamente o conceito. As estratégias retóricas da dogmática jurídica serão 

analisadas no próximo tópico. Por enquanto, desejo compreender como estamos 

perdidos e imersos na ironia de uma retórica material do próprio vocabulário jurídico do 

qual não somos capazes de escapar. 

Nem mesmo na defesa de uma distinção essencial entre o instinto de vingança e 

o sentimento de justiça é possível escapar da retórica na qual etimologicamente os 

sentidos se sedimentam. Dificilmente não cairá em contradição ou recorrerá a 

sofisticados expedientes retóricos especificadores quem procurar distanciar o conceito 

de pena do conceito de vingança. É o que acontece com Bettiol (1976, p. 92) quando 

apela para a transformação semântica ou apropriação do sentido tradicional de vindicta, 

ao afirmar contraditoriamente que 

Não pode, portanto, um elemento irracional permanecer como 

fundamento de instituto que se propõe à restauração da ordem violada 

pelo delinqüente: a pena é, apenas impropriamente, uma publica 

vindicta, ou melhor, é uma vindicta se esta for entendida no sentido 

especificado por Cathrein, como um mal que a autoridade legítima, 

inflige, a serviço da ordem jurídica como expiação do delinqüente 

para dobrá-lo à observância da própria ordem. 

É ou não vindicta? 
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Fazemos uma série de rodeios intelectuais, seguindo as mais embaraçosas 

trajetórias, produzindo uma cadeia de ironias (geralmente não-intencionais, mas apenas 

observáveis) e situações irônicas na tentativa de nos livrarmos ou pelo menos 

distanciarmo-nos da velha metáfora do “olho por olho e dente por dente” incrustada no 

que narramos historicamente como sendo a própria tradição da retórica da “origem do 

direito”, isto é, de sua arché. Isso tudo para separar a ideia de justiça da ideia de 

vingança. E que se esclareça que o sentimento de vingança não é exclusivo da justiça 

penal. A vingança está na reparação civil, na ação de alimentos, no divórcio litigioso e 

assim por diante. 

Outro problema da retórica material empregada pela moderna ciência penal é o 

peso da influência positivista e da crença na capacidade humana de aferição, isto é, de 

tudo pesar e medir. As teorias racionais da pena estabelecem que deve haver 

proporcionalidade entre a pena e a grandeza do delito no que se refere a qualidade e 

quantidade.  

Do fato de ser ela um mal com que a ordem jurídica responde ao mal 

praticado pelo delinqüente resulta que há de ser proporcional à 

gravidade do próprio crime. Essa proporcionalidade começou por 

consistir em dano igual ao que o agente causara, na grosseria 

equipolência da medida do talião, em que ainda Kant apoiava a sua 

justiça punitiva, mas terminou por tomar o aspecto de uma correlação 

de valores, um mal que equivalesse ao mal causado, sem aquela 

material e rigorosa igualdade de dano. (BRUNO, 1962, p. 24) 

Por mais que rechace a possibilidade ou mesmo pertinência de se estabelecer 

uma relação de igualdade entre o mal do delito e o mal da pena, a ideia de 

proporcionalidade ainda é resquício disso que Bruno chama de “grosseira 

equipolência”. A noção de proporcionalidade é apenas uma forma retórica mais 

sofisticada ou refinada de tratar o conceito simplório de igualdade; não quer dizer, no 

entanto, que seja diferente. É essa confiança na retórica sofisticada da possibilidade de 

se mensurar as ações humanas e de atribuir pesos às suas qualidades fundamenta a 

própria noção material e empírica de direito penal. 

Dessa forma, de acordo com as teorias da retribuição ou teorias absolutas da 

pena, o “justo” do direito penal se encontra na “retribuição da pena”, ou seja, na 

“retribuição justa do mal injusto que o criminoso praticou e pela qual se processa a 

reintegração da ordem jurídica violada” (BRUNO, 1962, p. 33). Já para as teorias 

relativas ou finalistas, a pena serve como instrumento de prevenção do crime e sua 

razão de ser está na necessidade de segurança social (BRUNO, 1962, p. 34). Dentre 
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inúmeras diferenças relevantes entre as duas maneiras de fundamentar a pena, podemos 

destacar o aspecto temporal. Enquanto as teorias da retribuição fundamentam o ser da 

pena no passado, isto é, no crime cometido pelo agente no passado e que o Estado tem o 

dever de punir, as teorias da prevenção a fundamentam no futuro, ou seja, na possível 

prática de novos crimes que o Estado deve prevenir. 

De uma forma ou de outra, a ciência penal moderna procura justificar a pena por 

meio de alguma demonstração lógica de que é necessário punir o crime (BRUNO, 1962, 

p. 36). É como se o sentimento de vingança, diante da necessidade moderna de 

racionalização do direito, tivesse se tornado demasiado arbitrário, irracional ou mesmo 

injustificado e, por essas razões, devesse ser suplantado por uma explicação teorética. 

Não que essa preocupação seja exclusividade dos modernos, ou dos pensadores 

iluministas. Já em Platão, no Protágoras, nas Leis e no Górgias, está presente a 

discussão em torno do caráter retributivo ou preventivo da pena (BRANDÃO, 2005, p. 

116-117). 

Ainda no âmbito do direito penal, atrelada ao conceito de pena está a noção de 

culpa, outra típica ironia fundamental ao direito. 

Se é verdadeiro que a ciência do direito, como boa parte da tradição moderna 

costuma aceitar – a despeito das teorias realistas ou sociologistas – se caracteriza por ser 

uma ciência do dever e não do ser, isto é, uma ciência que lida com juízos prescritivos e 

não descritivos, então quer dizer que, enquanto as ciências da natureza ou que 

descrevem o ser se preocupam com relações de causalidade, a ciência do direito deveria 

estabelecer, como noção central, a ideia de culpabilidade, já que no direito, e na ética 

em geral, o que interessa não é a ligação de uma causa a um efeito, mas a relação de um 

meio com um fim. 

Se é também verdadeiro que podemos ser céticos em relação à própria noção de 

causalidade, o que dizer em relação à ideia de culpabilidade. Mesmo diante dos avanços 

científicos e tecnológicos das assim chamadas ciências da natureza, os filósofos não têm 

razão para não duvidar disso que identificamos muitas vezes com extrema facilidade 

como sendo uma relação de uma causa que produz determinado efeito. Na história da 

ciência, as teorias, hipóteses e mesmo paradigmas inteiros se sobrepõem variando na 

explicação dessas relações de causalidade: de época em época uma verdade científica é 

substituída por outra verdade que revela que isso causa aquilo. 
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Sabemos que na filosofia o pensador mais famoso por duvidar da própria ideia 

de causalidade, David Hume (2003, p. 57-59), disse que seria impossível demonstrar ou 

mesmo conhecer toda uma cadeia de causa e efeito e que, na verdade, deveríamos 

pensar em um hábito que junta um antecedente a um consequente e apenas isso. Claro 

que o paradoxo de Hume é duramente contestado a cada vez que conseguimos repetir 

um experimento com relativo grau de sucesso. Mas o que quero dizer é que, se é 

possível pôr em dúvida algo que parece tão evidente à nossa própria experiência como a 

relação de causa e efeito, o que dizer em relação à noção de culpa? Como pressupor que 

alguém pode ser culpado de determinado ato? 

Toda a ideia de direito se baseia necessariamente nessa noção de culpa e a toma 

como pressuposto para a responsabilização de alguns de nossos atos, como aqueles 

tipificados por algum texto normativo como crime.  

A culpa traz com ela a pena. Trata-se, na verdade, de dois termos 

correlativos. Negado o primeiro, também o segundo é negado, e o 

mesmo acontece quando se querem atribuir à pena funções que 

“tradicionalmente” não lhe competem. É preciso acabar, assim, por 

dar um conteúdo diverso à noção de culpa. Na verdade, nos últimos 

tempos, temos assistido a um processo gradual de “naturalização”, 

tanto o conceito de culpa, como do de pena, realizada com 

surpreendente habilidade, mas sem, contudo, conseguir ocultar a 

marca de origem. (BETTIOL, 1967, p. 165) 

A metáfora da culpa se funda na metáfora da liberdade que, entendida como 

livre-arbítrio e autonomia, funciona retoricamente na Modernidade como justificação 

para o conceito de direito no seu sentido subjetivo, mesmo que considerada 

“internamente contraditória e irônica” (COLEBROOK, 2006, p. 67). De fato, o 

princípio da responsabilidade penal depende dessa assunção filosófica – que é 

internamente controvertida – da liberdade do sujeito, pois “sem supor uma livre volição 

individual – o chamado “livre-arbítrio” – seria impossível atribuir responsabilidade 

moral e penal a cada agente social e considerá-lo, portanto, individualmente imputável e 

punível” (ZOLO, 2005, p. 126): 

Atualmente, as más ações que nos indignam mais repousam no erro de 

que o outro, aquele que no-las inflige, tem uma vontade livre, quer 

dizer, que teria à sua discrição fazer-nos ou não este mal. Esta crença 

no livre-arbítrio suscita o ódio, a necessidade de vingança, a astúcia, 

todas as perversões da imaginação, ao passo que ficamos menos 

incomodados com um animal, porque o consideramos irresponsável. 

Quanto a fazer o mal, não mais por instinto de conservação, mas por 



 

 

330 

 

represália, isto é a consequência de um falso julgamento, é, portanto 

também totalmente inocente.
93

 (NIETZSCHE, 1988b, 95). 

Na opinião de Nietzsche (2009, p. 75), inspirado por Tucídides, o homem é, por 

natureza, invejoso e hostil por excelência, pois sua inveja quer prejudicar e, assim, 

preferem a vingança ao direito. “O instinto de vingança sem freios que chega a formar 

as ideias transcendentais! Aqueles que invocam o tribunal da eternidade mostram num 

espelho o reflexo da sua própria imagem” (NIETZSCHE, 2009, p. 73). 

Nossa percepção habitual, imprecisa, toma um grupo de fenômenos 

como uma unidade e a denomina um fato: entre este e outro fato, ela 

acrescente pela imaginação um espaço vazio, ela isola cada um dos 

fatos. Na realidade, agir e conhecer não são sequências de fatos e 

intervalos vazios, mas um fluxo constante. Porém, a crença no livre-

arbítrio é exatamente incompatível com a representação de um fluxo 

constante, único, indiviso, indivisível: ela supõe que todo ato distinto é 

isolado e indivisível; ela é um atomismo em matéria de querer e 

conhecer. – Da mesma maneira que compreendemos os caracteres de 

modo impreciso, também fazemos assim com os fatos: falamos de 

características idênticas, não elogiamos e não censuramos senão em 

virtude deste falso postulado de que há fatos idênticos, que existe uma 

ordem hierarquizada de tipos de fatos aos quais corresponderia uma 

ordem hierarquizada de valores; portanto, não isolamos somente os 

fatos um a um, mas também, por sua vez, grupos de fatos 

pretensamente idênticos (ações boas, más, compassivas, invejosas 

etc.) – cometendo nos dois casos um erro
94

.” (NIETZSCHE, 1988b, p. 

546-547]). 

O Estado seria, pois, justamente fruto dessa natureza invejosa e hostil dos 

indivíduos na medida em que sua razão de ser está no combate ao “desencadeamento de 

todos os afetos” e ao consequente “massacre mútuo” (tese notoriamente defendida na 
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 „Die bösen Handlungen, welche uns jetzt am meisten empören, beruhen auf dem Irrthume, dass der 

Andere, welcher sie uns zufügt, freien Willen habe, also dass es in seinem Belieben gelegen habe, uns 

diess Schlimme nicht anzuthun. Dieser Glaube an das Belieben erregt den Hass, die Rachlust, die Tücke, 

die ganze Verschlechterung der Phantasie, während wir einem Thiere viel weniger zürnen, weil wir diess 

als unverantwortlich betrachten. Leid thun nicht aus Erhaltungstrieb, sondern zur Vergeltung – ist Folge 

eines falschen Urtheils und desshalb ebenfalls unschuldig.“ 

94
 “Unsere gewohnte ungenaue Beobachtung nimmt eine Gruppe von Erscheinungen als Eins und nennt 

sie ein Factum: zwischen ihm und einem andern Factum denkt sie sich einen leeren Raum hinzu, sie 

isolirt jedes Factum. In Wahrheit aber ist all unser Handeln und Erkennen keine Folge von Facten und 

leeren Zwischenräumen, sondern ein beständiger Fluss. Nun ist der Glaube an die Freiheit des Willens 

gerade mit der Vorstellung eines beständigen, einartigen, ungetheilten, untheilbaren Fliessens 

unverträglich: er setzt voraus, dass jede einzelne Handlung isolirt und untheilbar ist; er ist eine Atomistik 

im Bereiche des Wollens und Erkennens. – Gerade so wie wir Charaktere ungenau verstehen, so mache 

wir es mit den Facten: wir sprechen von gleichen Charakteren, gleichen Facten: beide giebt es nicht. Nun 

loben und tadeln wir aber nur unter dieser falschen Voraussetzung, dass es gleiche Facta gebe, dass eine 

abgestufte Ordnung von Gattungen der Facten vorhanden sei, welcher eine abgestufte Werthordnung 

entspreche: also wir isolieren nicht nur das einzelne Factum, sondern auc wiederum die Gruppen von 

angeblich gleichen Facten (gute, böse, mitleidige, neidische Handlungen u. s. w.) – beide Male 

irrthümlich“. 
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Modernidade por Thomas Hobbes
95

 e seguida na filosofia do direito por inúmeros 

pensadores como, por exemplo, Herbert Hart
96

). 

O sentimento de justiça é um ressentimento, ele está ligado à 

vingança: tal como a representação de uma justiça no além está ligada 

ao sentimento de vingança. A justiça consiste na represália [ofensa 

como retaliação]; à ofensa deve corresponder uma injúria recíproca: 

talião. Esta é uma concepção tão velha quanto o mundo e sempre 

popular. Por outro lado, buscou-se uma razão e se chegou, pela justiça 

oficial, a uma razão final: prevenção da ofensa pela intimidação. A 

inteligência guiada por motivos práticos não conhece qualquer justiça 

que seja desprovida do sentimento de vingança. (NIETZSCHE, 2009, 

p. 72) 

Outro aspecto irônico acerca do papel da justiça no vocabulário jurídico, isto é, a 

respeito da semântica invertida que se produz quando suscitada está na sua relação com 

a noção de equilíbrio. O sentido mais comum no uso tradicional da palavra vê no valor 

da justiça um antecedente em relação a uma situação de equilíbrio como consequente. 

Mas ironicamente é possível perceber que essa relação é de fato invertida: o equilíbrio é 

uma condição necessária para o surgimento da justiça. Pois não é a justiça que garante o 

equilíbrio das relações sociais, mas é o equilíbrio dessas relações de poder, econômicas, 

afetivas, educacionais, culturais que permite ou torna possível que a justiça se torne 

presente.  

A justiça pressupõe igualdade, ou pelo menos uma situação em que todos são 

quase iguais. Por essa razão, teorias da justiça como a de Rousseau ou a de John Rawls 

pressupõem um estado originário de igualdade para a determinação da justiça. A justiça 

é troca. Uma troca que só se pode dar entre iguais: o “a cada um o seu” ou o “dar a cada 

um o que lhe pertence” da fórmula do suum cuique tribuere de Ulpiano poderia 

significar na verdade “dar a cada um o que se quer ter”. Como diz Nietzsche (1988b, p. 

89), “a justiça [a equidade] tem a sua origem entre os mais ou menos igualmente 

poderosos”
97

. A igualdade é condição fundamental para o surgimento da justiça, e não o 

contrário. No mesmo sentido, ele afirma: “O direito baseado nos contratos entre iguais 

dura enquanto o poder dos que contrataram é igual ou semelhante; foi a prudência que 
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 Hobbes defendeu e foi responsável por popularizar a tese do homo homini lupus que afirma que lupus 

est homini non homo ou lupus est homo homini, expressão oriunda de Plautus contida na sua obra 

Asinarias. 

96
 Hart defende que o conteúdo mínimo do direito natural necessariamente deve estabelecer normas que 

impeçam a violência mútua. A ausência de normas desse tipo num ordenamento jurídico positivo seria 

razão suficiente para tornar este último um non sense, isto é, sem sentido. 

97
 „Die Gerechtigkeit (Billigkeit) nimmt ihren Ursprung unter ungefähr gleich Mächtigen.“ 
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criou o direito, para por fim ao conflito e ao desperdício inúteis entre poderes 

semelhantes”
98

 (NIETZSCHE, 1988b, p. 560). 

Onde não há superioridade claramente reconhecida e um conflito só 

levaria a prejuízos recíprocos e sem resultado, nasce a ideia do 

entendimento e da negociação sobre as pretensões de cada lado: o 

caráter de troca é o caráter inicial da justiça. Cada um satisfaz o outro, 

na medida em que recebe aquilo que aprecia mais do que o outro. Dá-

se a cada um o que ele quer ter e que será doravante seu e se recebe 

em troca o que se deseja. A justiça é, portanto, troca e equilíbrio, uma 

vez colocada uma relação de forças mais ou menos iguais: é assim que 

originariamente a vingança pertence à esfera da justiça, ela é uma 

troca.
99

 (NIETZSCHE, 1988b, p. 89) 

Na luta de um contra o outro e contra todos, o momento de equilíbrio de forças, 

juntamente com o instinto econômico e o de preservação, aparece como condição 

fundamental para a origem da justiça. No texto acima transcrito, percebe-se como é 

importante para a opinião de Nietzsche o elemento volitivo egoístico na origem da 

justiça. Não se pode estabelecer o “seu” de cada um da fórmula de Ulpiano antes que se 

manifeste uma vontade, um querer. O querer que é humanamente instintivo e está 

limitado pela sua necessidade de preservação ou conservação. O fato de não ser 

suficientemente superior para se obter o que se quer, para se atingir os objetivos 

próprios, faz recuar o indivíduo no seu egoísmo e, assim, propor uma troca. É somente 

numa situação tal de equilíbrio que se permite uma troca, apenas quando existem 

condições de igualdade ou quando não há superioridade que se pode proporcionar 

abertura suficiente para permitir a troca a que se chama justiça. 

Nada obstante, uma troca também é possível quando se está numa situação de 

superioridade e de inferioridade, mas desde que esta leve a uma conjuntura de alguma 

forma igualitária. Nietzsche (1988b, p. 90) dá o exemplo de uma cidade sitiada em que 

o conquistador poderoso percebe a ameaça de a cidade se autodestruir, causando um 

prejuízo para aquele que vê vantagem em conservá-la. Estabelece-se assim uma espécie 

de igualdade a partir da qual se permite criar direitos, mesmo que limitados. A mesma 
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 „Recht, auf Vertägen zwischen Gleichen beruhend, besteht, solange die Macht Derer, die sich 

vertragen haben, eben gleich oder ähnlich ist; die Klugheit hat das Recht geschaffen, um der Fehde und 

der nutzlosen Vergeudung zwischen ähnlichen Gewalten ein Ende zu machen.“ 

99
 „Wo es keine deutlich erkennbare Uebergewalt giebt und ein Kampf zum erfolglosen, gegenseitigen 

Schädigen würde, da entsteht der Gedanke sich zu verständigen und über die beiderseitigen Ansprüche zu 

verhandeln: der Charakter des Tausches ist der anfängliche Charakter der Gerechtigkeit. Jeder stellt den 

Andern zufrieden, indem Jeder bekommt, was er mehr schätzt als der Andere. Man giebt Jedem, was er 

haben will als das nunmehr Seinige, und empfängt dagegen das Gewünschte. Gerechtigkeit ist also 

Vergeltung und Austausch unter der Voraussetzung einer ungefähr gleichen Machtstellung: so gehört 

ursprünglich die Rache in den Bereich der Gerechtigkeit, sie ist ein Austausch.“ 
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coisa se dá numa relação entre senhor e escravo, pois a posse do escravo para o senhor e 

a sua integridade física e capacidade para o trabalho são coisas úteis e importantes. 

Entretanto, não se pode dizer que se está diante de uma situação de justiça, mesmo 

diante da presença de certos direitos, a menos que uma situação de igualdade seja 

identificada, mesmo que artificialmente. 

Só ironicamente é possível perceber como esse sentido de justiça se esconde sob 

os significados apenas aparentes ou superficiais de seu uso corrente na retórica material 

do direito. Apenas com o “esquecimento” de sua origem é possível conceber a justiça 

como um valor primário ou primordial para o direito. 

Ainda de acordo com Nietzsche (1988b, p. 90),  

(...) pelo fato de que os homens, de acordo com os seus hábitos 

intelectuais, esqueceram o objetivo primeiro das ações ditas de justiça 

e de equidade e, sobretudo, porque durante séculos as crianças foram 

educadas para admirar e imitar estas ações, formou-se pouco a pouco 

a ilusão de que uma ação justa é uma ação não-egoísta.
100

 

Eu não diria que se trata de uma ilusão, mas de uma ironia, ou mesmo de uma 

dissimulação. Basta fazer parte do clube dos iniciados para permitir a inversão da 

compreensão do conceito de justiça e de seu papel no vocabulário dos juristas. O efeito 

primordial da ironia é ético e político, no sentido em que desafia e questiona o uso 

convencional e as pressuposições valorativas, sem, contudo, impor ou oferecer outro 

valor (COLEBROOK, 2006, p. 28). Por outro lado, a ironia não apenas nega, mas 

também afirma, mesmo que de forma indireta, por meios oblíquos, sem oferecer de 

forma determinada algo peremptório. A sedução da ironia, pois, implica um 

engajamento não categórico. Mesmo que no âmbito do direito, o engajamento político e 

social da linguagem seja patente, por meio da ironia é possível dizer sem significar, isto 

é, afirmar os conceitos de justiça, liberdade e igualdade, sem propriamente os referir.  

Assim, portanto, pode-se perceber a ironia intrínseca ao uso retórico que se faz 

do conceito de igualdade. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) (BRASIL, 1988) 
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 „Dadurch, dass die Menschen, ihrer intellectuellen Gewohnheit gemäss, den ursprünglichen Zweck 

sogenannter gerechter, billiger Handlungen vergessen haben und namentlich weil duch Jahrtausende 

hindurch die Kinder angelernt worden sind, soche Handlungen zu bewundern und nachzuahmen, ist 

allmählich der Anschein entstanden, als sei eine gerechte Handlung eine unegoistische.“ 
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Se o a noção de justiça representa uma ironia na retórica material dos juristas, 

pode-se dizer o mesmo em relação ao conceito de igualdade. Se de fato é a igualdade 

que proporciona a justiça e se a igualdade mesma representa uma ironia, então o 

conceito de justiça é duplamente irônico, é o que se chama de ironia dupla (double 

irony). 

A ironia a respeito da igualdade pode ser vislumbrada em primeiro lugar na 

maneira afirmativa pela qual era é representada no texto da constituição da república: 

“todos são iguais perante a lei” parece não só absurdo do ponto de vista empírico como 

também normativo. Essa igualdade não pode ser compreendida literalmente. Por mais 

que se fale em uma igualdade mínima, relativa apenas aos direitos fundamentais 

elencados no próprio texto do caput do artigo 5º da constituição. Os seres humanos são 

muito diferentes entre si no que diz respeito a sua individualidade, a seus desejos, aos 

seus objetivos, a suas expectativas. O que se poderia afirmar com mais propriedade é 

que só se deseja uma situação de igualdade quando não é possível ser especial, seja por 

uma situação de fraqueza, impotência ou inferioridade. A igualdade só é almejada 

quando se está numa situação de inferioridade. 

Como diz Nietzsche (1988b, p. 292), “reivindicar a igualdade de direitos, tal 

como fazem os socialistas das classes subjugadas, nunca é uma emanação da justiça, 

mas da ambição”
101

.  

E ainda diz mais, “Assim falo convosco por imagens, vós que fazeis a alma 

rodopiar, vós pregadores da igualdade! Não passais de tarântulas e bem ocultas almas 

vingativas!” (NIETZSCHE, 2000, p. 129) 

Na medida em que os homens se puseram todos como iguais, tendo 

em vista a sua segurança e a fundação da comunidade, mas também 

na medida em que esta concepção é no fundo contrária à natureza 

do indivíduo, a quem ela é imposta pela força, novos impulsos do 

antigo instinto de dominação voltam a aparecer, a partir do momento 

em que a segurança geral se encontra mais garantida.
102

 

(NIETZSCHE, 1988b, p. 563)  

Uma grande ironia paradoxal é que a moralidade ou o direito só se reforça diante 

do imoral ou do antijurídico: “Foi somente por imoralidade que a moral permaneceu 
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 „Gleichheit der Recht fordern, wie es die Socialisten der unterworfenen Kaste thun, ist nimmermehr 

der Ausfluss der Gerechtigkeit, sondern der Begehrlichkeit.“ 

102
 „Da die Menschen ihrer Sicherheit wegen sich selber als einander gleich gesetzt haben, zur Gründung 

der Gemeinde, diese Auffassung aber im Grunde wider die Natur des Einzelnen geht und etwas 

Erzwungenes ist, so machen sich, je mehr  die allgemeine Sicherheit gewährleistet ist, neue Schösslinge 

des alten Triebes nach Uebergewicht geltend.“ 
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durante tanto tempo acreditada” ou “Que exista uma lei eterna e sagrada ‘tu não 

mentirás e não matarás’ – num mundo cujo bem é feito de mentiras e assassinatos – é 

risível” (NIETZSCHE, 2009, p. 106). 

No que diz respeito ao direito de liberdade, R. M. Costa Lima (1928, p. 5), em 

um texto intitulado A ironia das leis, proferido em uma conferência realizada no 

Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros em 1926, publicado dois anos depois, é 

enfático: 

Não, que venha ainda, no limiar da advocacia pratica, descrêr dos 

institutos juridicos, apregoando a fallencia de instituições seculares, 

legadas pelos Romanos, e que a civilisação procurou aperfeiçoar com 

a evolução até os nossos dias, mas, apenas, como um sorriso de 

incredulidade, sobre certos dispositivos e aphorismas, deturpados 

pela intransigencia ou precipitação dos homens, quando a noção de 

responsabilidade, é o horrôr, de que nos falla Emile Faguet; as 

liberdades, uma ficção legal, variando o sentimento juridico entre o 

absoluto e o absurdo!  

Esse sorriso de incredulidade mencionado por Costa Lima, é, na verdade, o 

típico sorriso irônico do jurista que, ao mesmo tempo, se espanta e se sente confortável 

diante de paradoxos ou contradições. As inconsistências entre, de um lado, “a natureza 

das coisas” e “a praxe do costume consagrado” e, de outro, as normas jurídicas e as leis 

em geral, se vistas sem ironia, levam “a uma situação duvidosa, cujas doutrinas, rijas ou 

sophisticas, concorrem para a anarchia do Direito, à desordem, à impunidade, fazendo 

da Lei um mytho e da Justiça, uma linda miragem” (LIMA, 1928, p. 6). Expressões 

vagas como justiça e liberdade são talvez mais suscetíveis à ironia, pois são 

metaforicamente ao mesmo tempo amplas e vazias. De um ponto de vista irônico, a 

riqueza de significados de uma expressão corresponde à sua pobreza e ao seu vazio.  

Assim, o jurista, perito em manipular a retórica material do direito, é capaz de 

jogar com palavras que, do ponto de vista semântico, tudo e nada significam. As 

técnicas de manipulação do vocabulário jurídico fazem parte das retóricas práticas da 

dogmática jurídica. De acordo com Ballweg (1991b, p. 178), “essas retóricas práticas, 

formais, na medida em que procuram chamar atenção para a dependência da situação e 

para o auditório, deveriam, enquanto conhecem a ambigüidade da língua, garantir um 

trânsito efetivo e bem sucedido no trato com as retóricas materiais”. Perceba-se que 

manipulação, ironicamente, não tem qualquer conotação pejorativa, mas é uma 

condição ou garantia de credibilidade dos discursos dos dogmáticos. O fato de os 

juristas dogmáticos serem capazes de dominar e manipular a vagueza e a ambiguidade 
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do vocabulário jurídico é fundamental para que se aceite como certo ou verdadeiro o 

que eles afirmam e impõem como certo ou verdadeiro. 

A esse propósito, as teorias contemporâneas do direito agrupadas sob o rótulo de 

pós-positivismo jurídico têm como foco as situações de indeterminação 

(CALSAMIGLIA, 1998, p. 211) que geram ambiguidade de interpretação. O foco do 

jurista contemporâneo está na ambiguidade, isto é, em interpretações potencialmente 

ambíguas e não nas interpretações supostamente unívocas. Todo o esforço da doutrina 

contemporânea parece se concentrar em casos hermeneuticamente problemáticos, como 

se de um momento para outro surgisse uma consciência da duplicidade de 

interpretações. As energias hermenêuticas se concentram agora nas artimanhas e nos 

truques dos processos de interpretação. 

O foco na duplicidade, por sua vez, inevitavelmente faz com que cada 

interpretação isolada seja apenas perifericamente percebida o que impede que haja 

completa atenção ou foco em uma única interpretação (BOOTH, 1974, p. 128). O foco 

na duplicidade, portanto, diminui o efeito de cada leitura individualizada. De forma que 

as interpretações plurais e os múltiplos desacordos e contradições levam a uma situação 

insustentável de improvisações hermenêuticas que competem entre si, como se não 

houvesse algo a que pudéssemos chamar de uma “verdadeira arte hermenêutica” 

(BOOTH, 1974, p. 133). 

Assim, se o foco das várias doutrinas hermenêuticas contemporâneas está na 

pluralidade de interpretações possíveis, na incessante abertura hermenêutica diante de 

problemas não só concretos como também hipotéticos, podemos afirmar que os próprios 

casos não impõem uma maneira certa ou definitiva de ver o problema. Em alguns casos, 

diante da disparidade de interpretações suscitadas, é como se os intérpretes estivessem 

diante de problemas completamente diferentes. 

A tarefa da retórica prática da dogmática jurídica é justamente propiciar 

estratégias capazes de encobrir essas situações de indeterminação e apresentar o 

indeterminado como certo. É o que parece acontecer no início da Modernidade jurídica 

com o conceito de povo e com o de nação. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada em 26 de 

agosto, embora assinada “pelos representantes do povo francês”, 

contém, no entanto, em seu art. 3º, a disposição inequívoca: “O 

princípio de toda soberania reside essencialmente na Nação (com 

maiúscula). Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer 

autoridade que dela não emane expressamente”. A ironia da história 
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é patente. Para afastar a ambigüidade do termo povo, os 

revolucionários franceses acabaram entronizando, em lugar do rei, um 

dos mais notáveis ícones políticos dos tempos modernos: a nação, a 

cuja sombra têm-se abrigado comodamente, desde então, os mais 

variados regimes antidemocráticos. (COMPARATO, 2003, p. 19) 

 Os procedimentos de desambiguação típicos da retórica prática das abordagens 

dogmáticas da retórica material do direito funcionam assim: substituem expressões 

ambíguas por outras que, apesar de também ambíguas ou mesmo vagas, são 

apresentadas como se não o fossem. É o que passamos a examinar. 

 

8.3 A ironia na retórica prática da atividade teórico-dogmática: a ironia como 

expediente estratégico de consolidação da dogmática jurídica 
 

L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti 

e li adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non 

solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e 

industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le 

sue nuove divinità ed è diventato servo e schiavo di 

esse. Viva la Macchina che meccanizza la vita! Vi 

resta ancora, o signori, un po’ d’anima, un po’ di 

cuore e di mente? Date, date qua alle macchine 

voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che 

prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare. 

Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, 

che pasto potete estrarre da voi ogni giorno, ogni 

ora, ogni minuto? È per forza il trionfo della 

stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi 

per la creazione di questi mostri, che dovevano 

rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, 

i nostri padroni. (PIRANDELLO, 2006, p. 7) 

 

À retórica prática ou estratégica da dogmática jurídica, a moderna metáfora da 

mecanização do direito foi e continua sendo bastante útil. A dogmática jurídica é uma 

tecnologia desenvolvida pelos juristas modernos que se tornou uma espécie de monstro. 

De instrumento, a máquina do direito passa a senhor, fazendo de seus criadores, os 

juristas, servos. Claro que o dogmático irônico sabe muito bem se fingir de servo para 

atuar como senhor. Enquanto se faz de manipulado, manipula. Enquanto suprime a 

retórica da manipulação do direito, isto é, a retórica de que o jurista manipula o direito, 

apresentada ironicamente outra retórica, a saber, a do discurso que define os juristas, 

especialmente os práticos, como sendo meros operadores do direito.  

É assim que interpretações e conclusões absurdas para o senso comum muitas 

vezes são absolutamente coerentes do ponto de vista da dogmática jurídica. O que seria 
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uma aberração para o raciocínio comum não jurídico pode ser somente mais um produto 

de deliciosa estupidez proveniente da máquina. 

Um exemplo de estratégias contraditórias: o defensor de um réu acusado de 

homicídio num processo criminal não pode recorrer ao mesmo tempo a estratégias 

acessórias ou complementares de defesa: não pode alegar negativa de autoria e legítima 

defesa ao mesmo tempo, pois são teses que se excluem mutuamente. 

A ironia fundamental da dogmática jurídica – que a fundamenta mesmo – está 

em se apresentar como um saber técnico e objetivo enquanto dissimula – apesar de ao 

mesmo tempo estar consciente disso – ser uma forma de querer, como foi discutido no 

Capítulo 7. A ironia da dogmática jurídica funciona como uma chave de leitura para o 

seu próprio jogo de esconder e revelar concomitantemente que, apesar de aparentemente 

as disputas e a produção do direito se darem na forma de uma retórica da cognição, isto 

é, de discursos cognitivos, no fundo o que importa são os discursos volitivos de uma 

retórica da vontade. 

Se as questões fundamentalmente jurídicas são no fundo questões políticas ou 

disputas de interesses contrapostos, a decisão judicial também tem caráter político, 

porque é uma escolha sobre a prevalência de um ou outro interesse em conflito. O jogo 

irônico da dogmática está em encobrir esse caráter político da atividade dogmática de 

decidir e neutralizar retoricamente o caráter volitivo da própria decisão para que ela não 

apareça na superfície como simples escolha, como mero ato de vontade, em uma 

palavra, como arbítrio. 

A partir dessa ironia fundamental da dogmática jurídica formam-se outros 

expedientes também irônicos. Quer dizer, a ironia fundamental, por ser constitutiva da 

própria ideia de dogmática, não pode deixar de contaminar tudo o que se processa no 

âmbito das estratégias de produção do direito. 

A ironia do querer que se apresenta como saber pode ser vislumbrada no circuito 

que se parte de um querer, se desenvolve como um saber, para posteriormente se fechar 

novamente em um querer. 

Tomemos por base uma descrição analítica da atividade dogmática e dos 

constrangimentos ou postulados que encerram o seu procedimento tecnológico. Toda 

produção dogmática está constrangida a observar pelo menos cinco diferentes 

postulados (ADEODATO, 2012, p. 246-249): a obrigatoriedade de fixar textos 
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normativos, a obrigatoriedade de interpretar esses textos normativos, a obrigatoriedade 

de argumentar com base nos sentidos obtidos com a interpretação desses textos 

normativos, a obrigatoriedade de decidir com base nos argumentos produzidos a partir 

dos sentidos obtidos com a interpretação desses textos normativos e, por fim, a 

obrigatoriedade de fundamentar a decisão jurídica. 

O que à primeira vista pode parecer um processo linear de produção do direito 

que parte da fixação de textos normativos e termina com a fundamentação de uma 

decisão produzida judicialmente, pode ser igualmente vislumbrado como sendo um 

círculo ou circuito fechado, cujo fim está conectado direta e imediatamente ao seu 

início. Perceba-se que a primeira etapa ou o primeiro constrangimento da atividade 

dogmática diz respeito à fixação dos textos que servirão de base para a efetivação dos 

constrangimentos posteriores. Os constrangimentos da interpretação, da argumentação e 

da decisão são necessariamente dependentes em relação aos textos, aos quais também se 

remete a fundamentação. 

Os textos a serem fixados podem ser os de uma determinada lei, de um código, 

da constituição, de súmulas ou acórdãos dos tribunais, de instrumentos contratuais, de 

resoluções, decretos, portarias etc. A produção da decisão judicial depende, pois, 

necessariamente, da fixação desses textos, seja ele legal, constitucional, jurisprudencial 

etc. O que pretendo destacar aqui é que a fixação desses textos, ou a produção desses 

textos é fundamentalmente um expediente político, isto é, volitivo. A determinação de 

um texto legal, do texto constitucional ou mesmo do texto de um instrumento de 

contrato depende de um jogo político que leva em consideração a adequação de 

interesses, inclusive de interesses contrários, controversos ou contraditórios, além de 

finalidades, objetivos, valores e ideologias concorrentes. Isso significar dizer que a 

determinação ou fixação de um texto normativo – o primeiro constrangimento 

dogmático – depende de uma retórica política, de uma escolha, de um jogo de vontades. 

A partir desse momento, isto é, tomado o texto como algo já previamente fixado 

e dotado de autoridade – por exemplo, o texto de uma lei, de um código ou de um 

contrato – prossegue-se às etapas propriamente dogmáticas de interpretação, 

argumentação, decisão e fundamentação.  

O que se preconiza como ideal moderno é que um jurista bem treinado em 

dogmática jurídica, a par de todas as regras de interpretação constitucional e das 

técnicas hermenêuticas de cada ramo específico do direito, ciente da dogmática 
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processual e das modalidades de argumentação admitidas pelo sistema jurídico seria 

capaz de produzir objetivamente um resultado que seria o produto da elaboração técnica 

interpretativa, argumentativa e decisória, em plena conformidade com as diretrizes 

fixadas previamente no texto normativo.  

Entretanto, não se pode olvidar que além de fixar textos, interpretar, argumentar 

e decidir, o dogmático ainda precisa fundamentar sua decisão. Alguém poderia retrucar 

afirmando que a fundamentação já estaria contida na própria decisão sob forma de 

interpretação e argumentação com base nos textos dotados de autoridade. Assim, o 

quinto constrangimento da dogmática apontado por Adeodato seria até mesmo 

dispensável meramente por uma questão de economia e simplificação do ponto de vista 

tecnológico da dogmática. A crítica poderia afirmar que suscitar um quinto 

constrangimento seria apenas uma maneira de reforçar a importância da argumentação, 

supérfluo do ponto de vista lógico, ou mesmo desnecessário.  

Esse não é o caso. A fundamentação é o retorno ao início de todo o processo que 

se fecha como um circuito que parte e termina em um “querer”. O quinto 

constrangimento da fundamentação é o que – mesmo que não exclusivamente, mas por 

certo mais enfaticamente – caracteriza a atividade dogmática como política, isto é, como 

uma retórica da vontade. 

De acordo com Adeodato (2012, p. 249), o constrangimento dogmático de 

fundamentar as decisões envolve não apenas o problema da legalidade, mas também o 

da legitimidade. Segundo o autor, seria o caso de, além de fundamentar as normas 

inferiores nas normas superiores – fazendo reverência à já clássica retórica do esquema 

positivista-lógico que fundamenta o modelo do Stufenbau da Teoria Pura do direito de 

Kelsen – explicitar mais crucialmente, em situações-limite, fundamentos axiológicos 

para as decisões jurídicas. Ainda de acordo com o autor, esse processo de 

fundamentação geralmente recorre não só a uma série de teorias as mais diferenciadas 

entre si, como também a uma série ainda maior de “engenhosas combinações teóricas”. 

Engenhosas, especialmente, de acordo com minha opinião, do ponto de vista de suas 

retóricas, qualidade que depende do sucesso de seu vocabulário metafórico e do 

insucesso de seus críticos irônicos. Quanto mais sedutoras forem as metáforas que os 

discursos teóricos oferecem para representar ou modelar o direito (como discutido no 

Capítulo 4), mais aparentemente elucidativa será a teoria. 
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Veja-se que, de acordo com a opinião de Adeodato, o problema da legitimidade, 

ligado ao dever de fundamentação de uma decisão jurídica, está atrelado diretamente à 

noção de “explicitação” dos fundamentos axiológicos, isto é, da ideologia que subjaz à 

decisão. Entretanto, logo em seguida, o próprio autor afirma que essa fundamentação 

amplia “cada vez mais a vagueza e a ambiguidade dos textos fundantes” (ADEODATO, 

2012, p. 249). Eis aqui, pelo menos aparentemente, um sério paradoxo na análise 

teórica: a fundamentação dogmática que tem como tarefa “explicitar” os fundamentos 

axiológicos da decisão termina por “ampliar a vagueza e a ambiguidade” dos textos que 

no início deram origem ao próprio procedimento dogmático com a sua fixação. Então 

“explicitar”, no procedimento de fundamentação dogmática da decisão, seria na verdade 

indeterminar, ou tornar mais vago e ambíguo o texto, ou ainda, como diz a metáfora, 

obscurecê-lo – em uma palavra inexistente, com o perdão do trocadilho, “implicitar”. 

Explicitar seria, pois, para os dogmáticos, implicitar
103

.  

Nada como um bom paradoxo, ou uma boa contradição para um ironista. A 

ironia do procedimento dogmático de fundamentação das decisões está na contradição: 

para o dogmático, explicitar seria o mesmo tornar implícito, isto é, o mesmo que 

dificultar a compreensão unívoca ou a determinação semântica de um texto. 

Aqui temos duas metáforas de ação ou movimento que se contrapõem uma em 

relação à outra na qualidade de verbos contrários: explicitar e implicitar. A primeira 

representa o movimento para fora e a segunda o movimento para dentro. A 

fundamentação do direito, pois, depende da compreensão desse movimento e da 

presunção de que há um “dentro” e um “fora”, âmbitos para os quais um discurso 

fundamentador poderia em tese seguir. O discurso então poderia se “desdobrar”, 

explicitando seus argumentos, ou poderia se “dobrar para dentro”, tornando-os 

implícitos. 

Nada obstante, para uma dogmática hermenêutica
104

 e para uma dogmática da 

argumentação jurídica as noções espaciais de “dentro” e “fora”, ou de “para dentro” e 

                                                 
103

 “Implícito” vem do latim implicitu(m), particípio passado do verbo implicare, implicar. In- “dentro” e 

plicare “pregar”, “dobrar”, isto é, “dobrar para dentro”, seria o contrário de explicare, “desdobrar”, de 

onde vem explicitu(m), “explícito”, ou “dobrar para fora”. 

104
 “Dogmática hermenêutica” é expressão aqui tomada no sentido de uma doutrina, ou seja, de uma 

doutrina hermenêutica do direito, ou como diz Tercio Ferraz Jr. (1988, p. 260), no sentido de um 

“discurso do poder de violência simbólica” que não a explica, mas apenas diz como “deve ser” a 

interpretação do dogmático. Por esta razão, é dogmática e não zetética, porque não se constitui como uma 

teoria descritiva. De uma dogmática hermenêutica é possível extrair as regras para a interpretação. 
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“para fora”, incrustadas nas metáforas do “explícito” e do “implícito”, continuam a 

formar um todo coerente. Por exemplo, para a dogmática jurídica hermenêutica, há 

textos que precisam ser explicitados em uma interpretação extensiva ou restritiva, ao 

invés de uma interpretação especificadora ou simplesmente declaratória, quando existe 

um sentido implícito que não foi literalmente revelado pelo próprio texto. O senso 

comum da dogmática pressupõe que, enquanto se desenvolvem, a interpretação dos 

textos e a argumentação em torno dos sentidos obtidos com a interpretação desses textos 

deveriam tornar os sentidos textuais mais explícitos, isto é, desdobrá-los colocando-os 

para fora, na superfície.  

Mas, se há mesmo um paradoxo que não é só aparente, o que ocorre, segundo 

Adeodato, é o inverso: a explicitação dos fundamentos segue em direção contrária, isto 

é, para dentro, tornando-se “implicitação” ou, para ser menos perturbador, 

“implicação”. Ao invés de uma inferência qualquer ou de um desdobramento lógico dos 

argumentos como em uma explicação, ter-se-ia uma “implicação”, quer dizer uma 

pressuposição, dentro de uma relação intercorrente entre o antecedente e o consequente 

de uma proposição, em que sendo verdadeiro o antecedente, é verdadeiro também o 

consequente.  

Implicitamente, pois, o decisor apresenta seus valores como algo tão vago e 

ambíguo que seria impossível determinar uma única interpretação. Faltam elementos 

contextuais e ideológicos que estão presentes apenas no intérprete e não no texto, e, 

mais especialmente, no momento específico da interpretação. Se a fundamentação é 

uma explicitação, esse processo de explicitação só se completaria com as várias 

interpretações possíveis que só poderia ser conhecidas com a presença atual do 

intérprete historicamente localizado. No entanto, aquilo que se explicita, durante o 

processo, permanece como explicitamente verdadeiro (justo ou correto) só enquanto 

está sendo interpretado, para novamente voltar ao nível da genericidade do discurso 

fundamentador formado por um vocabulário em que prevalecem o vago e o ambíguo. 

Isso seria o mesmo que dizer: “fundamentar” é uma metáfora para “explicar” que, por 

sua vez, é uma metáfora para “implicar”. Isso por que, quando o dogmático fala em 

“fundamentação” se refere a “implicação”. Pois não há nada a ser explicado ou 

explicitado no texto da fundamentação, mas apenas a ser implicado, ou havido como 

verdadeiro (ou certo, ou justo) com a interpretação. 
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A fundamentação (explicação) dogmática é uma implicação na medida em que – 

agora sim, tentando dissolver o aparente paradoxo – explicita os seus fundamentos, 

tornando ao mesmo tempo implícitos os argumentos que serão desenvolvidos 

entimematicamente por cada um dos intérpretes que se colocar como crítico ou 

questionador da decisão. As expressões vagas ou ambíguas a que se refere Adeodato são 

constituídas por uma série de metáforas que serão compreendidas de acordo com a 

ideologia, o contexto, os pressupostos, os preconceitos e a visão de mundo dos que 

compõem o auditório. Pois os textos normativos, compostos por essa linguagem 

metafórica da retórica material do direito, “apenas sugerem significados” 

(ADEODATO, 2012, p. 249). A plasticidade ou elasticidade da retórica material do 

direito permite ao mais complexo dos auditórios desenvolver o sentido que se quiser. 

Cada experiência interpretativa constrói o seu sentido metafórico. É uma “explicação” 

que acontece não apenas no interior do próprio texto da fundamentação, mas na 

interpretação produzida pelos variados auditórios, especializados ou não.  

Diante do alto grau de complexificação social que caracteriza a Modernidade, 

pressupõe-se naturalmente um alto grau de complexidade também da interpretação, ou 

seja, da determinação de sentidos. O sentido dos fundamentos se desdobra não só em 

uma única interpretação possível, mas em diferentes sentidos em cada experiência 

interpretativa particular. Ou seja, a “explicitação”, ou propriamente o “desdobramento” 

da fundamentação só acontece com a interpretação do texto da própria fundamentação, 

quando as metáforas que compõem o seu discurso são acolhidas pelos intérpretes que 

formam o seu auditório. 

Os vários “sentidos” potencialmente implicáveis fornecem “direções” diferentes 

nesse movimento de “dentro para fora” da explicitação. A ideologia pressuposta em 

cada interpretação dos valores “explicitados” na fundamentação será responsável por 

um sentido específico. 
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O circuito do procedimento dogmático que parte do texto normativo e termina 

com a fundamentação se fecha, destarte, em um “querer” (em uma verdade, um sentido, 

um valor implicados que serão ou não acolhidos pelo auditório a depender das 

ideologias concorrentes entre si), apesar de se desenvolver em toda a sua trajetória 

circular como um “saber”. Isto é, a atividade dogmática se instaura como vontade com a 

fixação dos textos normativos, mas se desenvolve como saber técnico, para 

posteriormente se encerrar novamente como vontade no plano da fundamentação. A 

retórica da vontade fica, por conseguinte, implícita ou comprimida nas extremidades de 

todo o procedimento dogmático que aparentemente se revela como um saber técnico, 

enquanto profundamente se desvela como um querer político. 

Da mesma forma que o legislador, a assembléia constituinte ou simplesmente as 

partes contratantes escolhem em um jogo político a vontade que será fixada em um 

texto, o juiz, o tribunal ou o funcionário da administração que precisa decidir se vê 

obrigado a fundamentar a sua decisão como um retorno às escolhas que foram 

relevantes para a fixação dos textos normativos. 

O jogo circular seria representável no seguinte circuito ou esquema: 
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Note-se que para o jogo da dogmática a primeira etapa da fixação dos textos 

normativos é tomada como pressuposta. Não é tarefa própria do dogmático discutir a 

autoridade, muito menos a verdade, justiça ou correção do texto normativo. Ele 

simplesmente assume o texto como válido e dotado de autoridade. A fixação do texto 

seria, em tese, uma questão política que antecede o procedimento propriamente 

dogmático de elaboração de uma decisão. Aliás, é isso que caracteriza a dogmática 

jurídica, ou seja, a sua necessidade de partir de um ponto indiscutível previamente 

fixado que será tomado como antecedente numa relação formal de implicação do tipo: 

se é verdadeiro o sentido do texto normativo na qualidade de antecedente, a decisão 

judicial no papel de consequente será necessariamente verdadeira. 

Claro que a escolha, por parte do juiz, do advogado, ou, mais genericamente, dos 

envolvidos em uma questão jurídica, do texto a ser empregado no processo de produção 

dogmática do direito pode ser a mais variada. O juiz pode simplesmente deixar de lado 

o texto de uma lei para se referir exclusivamente ao texto da constituição ou a um 

determinado costume jurídico que precisará ser verbalizado, isto é, textualmente fixado. 

Ou simplesmente pode alegar que não é o caso de considerar pertinente determinada 

parte do texto de uma lei, ou de um decreto, ou de uma cláusula contratual. Mas essa 

escolha também é uma escolha política e está atrelada diretamente à última etapa do 

procedimento dogmático, ou seja, ao constrangimento da fundamentação. 
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O mais estratégico, no entanto, para o dogmático, é não revelar que se trata de 

uma questão de escolha do texto, mas que o próprio texto fixa inexoravelmente a 

atividade dogmática na função de ponto de partida indiscutível. É como se o texto 

devesse escolher o seu intérprete, isto é, o jurista dogmático, e não o contrário. 

A ironia fundamental da dogmática jurídica, pois, constitui-se em revelar na 

superfície apenas as etapas consideradas técnicas, em tese, dependentes unicamente de 

um saber objetivo e impessoal, como as tecnologias hermenêuticas, argumentativas e 

decisionais. 

Nada obstante, uma segunda ironia é derivada justamente do fato de apresentar 

essas outras etapas como puramente técnicas, objetivas, impessoais e dependentes 

exclusivamente de discursos cognitivos. A dogmática hermenêutica, por exemplo, 

apresenta um número variável de cânones interpretativos gerais e outros específicos 

para cada âmbito dogmático, mas não determina qualquer princípio racional de 

hierarquia ou de adequação entre esses cânones. Não existe racionalização da 

preferência de uma técnica interpretativa sobre outra. O dogmático se vê num 

emaranhado de possibilidades hermenêuticas e deve obrigatoriamente decidir 

previamente (para chegar à decisão jurídica propriamente dita), isto é, “escolher” 

antecipadamente uma forma de interpretação sobre outra. Por exemplo, diante de um 

texto constitucional, o jurista deve escolher se naquele caso deve recorrer a uma 

interpretação literal, gramatical, lógica, sistemática, histórica, genética, sociológica, 

axiológica, teleológica, dentre outras imagináveis, sem que seja capaz de pautar em 

critérios puramente técnicos ou racionais sua escolha de um método interpretativo em 

detrimento de outros, ou de vários ao mesmo tempo, ou mesmo de diversas 

combinações possíveis. 

Por outro lado, o texto previamente fixado, mas sem a interpretação por parte da 

autoridade competente, não é capaz de prover à produção do direito no caso. O 

dogmático se vê obrigado a necessariamente interpretar os textos selecionados, mas não 

se vê obrigado – com algumas exceções – a seguir este ou aquele método hermenêutico. 

Mais uma vez: é uma questão de escolha: uma decisão dentro da decisão.  

O mesmo pode-se dizer em relação aos métodos argumentativos e decisionais. 

Eles não estão simplesmente disponíveis e facilmente classificados ou racionalizados 

para que o dogmático saiba objetivamente qual caminho seguir e quais expedientes 

evitar. 
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O irônico é que boa parte da legitimidade da decisão judicial depende desse 

aparato tecnológico da dogmática jurídica que os juristas, como artesãos, escolhem de 

forma sempre relativamente arbitrária. Como diz Marc Gold (1987, p. 384), 

O que é importante é a força retórica de apelo à objetividade na 

interpretação, porque a legitimidade do papel judicial depende não em 

pequena dimensão da percepção de que o judiciário está aplicando 

regras e princípios do direito, ao invés de decidindo casos com base 

em preferências políticas pessoais
105

.  

A ironia é capaz de encobrir para os não iniciados na arte da dogmática jurídica 

toda a política e toda a retórica da vontade que necessariamente a fundamenta. O 

discurso volitivo de um querer político se neutraliza, pois, no discurso técnico de um 

saber tecnológico. Nesse jogo de superfície/profundidade típico a toda forma de ironia, 

forma-se um circuito aparente que encobre – e só aos iniciados revela – o jogo político 

da luta de interesses e a sua retórica de controle e dominação. 

O esquema irônico de superfície/profundidade seria precisamente este de 

apresentar uma imagem de um circuito dogmático do direito sobreposta a outra imagem 

da política do direito, isto é, uma imagem jurídico-dogmática da produção do direito 

sobreposta a uma imagem política da produção do direito: 

 

                                                 
105

 “What is important is the rhetorical force of appeals to objectivity in interpretation, because the 

legitimacy of the judicial role depends to no small extent on the perception that the judiciary is applying 

rules and principles of the law, rather than deciding cases based on personal political preferences.” 
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Enquanto a imagem da superfície corresponde à imagem clássica do 

procedimento judicial e continua a ser propagada, ensinada e aprendida nas faculdades 

de direito, a imagem antitética da profundidade é renegada e transformada em exemplo 

daquilo que deve ser evitado na produção do direito moderno e democrático. Os 

tribunais, levando em consideração sua aparente legitimidade diante de uma série de 

auditórios especializados ou não, tendem a invocar a imagem clássica da dogmática 

jurídica (GOLD, 1987, p. 385). 

Adeodato parece reconhecer essa relação de dependência entre saber e querer, ou 

entre técnica e política existente na dogmática jurídica e revela isso quando afirma 

(recorrendo provavelmente à retórica da teoria dos sistemas e da autopoiese de Niklas 

Luhmann, cujas expressões típicas destaco em negrito) que  

O problema da fundamentação está relacionado com o abismo 

axiológico de que foi falado acima, constituindo-se o mais 

heterorreferente dos constrangimentos dogmáticos, daí positivistas 

considerarem uma questão extradogmática. Mas essa é uma 

simplificação indevida, ainda que a questão da legitimidade se 
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constitua em um dos pontos cruciais de abertura e comunicação 

entre o sistema dogmático e o sistema político, dentre outros. 

(ADEODATO, 2012, p. 250) 

Um caso prático capaz de exemplificar o que quero dizer pode ser retirado de 

um estudo retórico sobre o amplo papel interpretativo da Suprema Corte do Canadá e a 

legitimação desse seu novo papel com relação à revisão judicial dos casos ligados à 

Canadian Charter of Rights and Freedoms (Carta Canadense de Direitos e Liberdades) 

que corresponde à Parte I do Ato Constitucional (Constitution Act) de 1982. De acordo 

com Gold (1987, p. 375), as interpretações iniciais do texto da Carta produzidas pela 

Suprema Corte do Canadá partiram da metáfora da “constituição como uma árvore 

viva”
106

, o que lhe possibilitou assumir um papel amplo e atuante, invocando a Carta 

em quase todas as decisões que proferiu nesse período entre os anos de 1984 e 1986. A 

despeito do que se pode pensar a partir do emprego de uma metáfora relativamente 

imprecisa, segundo Gold (1987, p. 376) a Suprema Corte enfatizou que a Carta deveria 

ser tomada com muita seriedade. A mensagem seria clara: a Carta deveria ser 

livremente interpretada e entusiasticamente aplicada. 

A legitimação de seu novo papel, mais amplo e mais ativo do ponto de vista 

interpretativo, se deu por meio do argumento de que a Corte só estaria fazendo o que a 

própria Carta determina e que esta escolha do novo papel da Corte teria sido feita 

democraticamente pelos representantes do povo que determinaram a sua jurisdição. Pelo 

simples fato de a Carta ter sido enxertada (entrenched) na Constituição, a competência 

para interpretar qualquer matéria ligada a seu texto seria da Suprema Corte. 

O argumento dogmático da Corte é de que o texto foi fixado de acordo com a 

vontade política que não é da própria Corte e que antecede as suas decisões. Destarte, é 

“como se a Corte não tivesse exercido qualquer escolha em relação à matéria e que agiu 

simplesmente de acordo com o que foi ditado pelo texto constitucional” (GOLD, 1987, 

p. 386). Segundo seu próprio entendimento, pois, a Corte afirmou que não foi em 

qualquer momento responsável pela assunção de seu novo papel interpretativo. 

A Corte usa aquelas formas de argumento que estabelecem a 

responsabilidade do papel ampliado da Corte a outros e representa a si 

própria como meramente responsável pela vontade dos outros. 

Porquanto essa imagem positivista contrasta nitidamente com o que a 

Corte realmente fez no exercício do controle judicial, ela funciona 

mesmo para legitimar o papel da Corte aos olhos de seus 
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 “Constitution as a living tree”. 
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auditórios, notavelmente daqueles pertencentes à comunidade 

jurídica.
107

 (GOLD, 1987, p. 387) 

De acordo com o estudo de Gold, portanto, a Corte recorre ao próprio texto da 

Carta, apresentando implicitamente um sentido correto para a fundamentação de sua 

decisão de ampliar suas competências hermenêuticas e o seu papel na jurisdição da 

Carta. O fundamento se liga diretamente ao texto, forçando antecipadamente o 

fechamento do circuito acima descrito (figura 3). 

A estratégia de dotar o texto de autoridade, e não apenas o seu autor, permite à 

dogmática apresentar uma tese objetivista de impessoalidade e neutralidade da 

interpretação.  

A mais elevada dogmatização é alcançada por meio da negação da 

autoria “somente” humana. O texto correspondente é assim tornado 

sacrossanto, de forma que o intérprete toma o lugar do autor. Essa 

escamotagem do autor deve tornar o indivíduo impensável.
108 

(BALLWEG, 1989, p. 234) 

É como se o autor importasse menos ou simplesmente não importasse. Um texto 

normativo dotado de validade depende de que o seu autor seja competente para criá-lo, 

isto é, que seja autorizado a criá-lo. Mas a autorização para produzir o texto normativo 

não está na própria autoridade, e sim, no texto de uma norma considerada superior no 

ordenamento e que delega a autoridade ou competência para a produção da norma. Ou 

seja, é um texto normativo válido superior que determina a autoridade para a produção 

de um texto normativo inferior que será válido em razão da autoridade delegada. Por 

exemplo, é o texto normativo da constituição, do código civil e do código de processo 

civil e de outros textos como alguma lei orgânica da magistratura ou acórdãos de 

tribunais superiores que autorizam o juiz a produzir sentenças, despachos ou decisões 

em geral nos limites de sua competência e jurisdição. 

É justamente em razão desse contexto que o modelo de ordenamento jurídico 

escalonado se torna uma metáfora tão útil à dogmática jurídica. A dogmatização do 

direito, pelo menos em parte, depende da estrutura escalonada (ou piramidal) que 

racionaliza a produção do direito, dentre outros critérios, a partir da noção de hierarquia, 

                                                 
107

 “The Court uses those forms of argument that place the responsibility for the Court’s expanded role on 

others, and portrays itself as merely responding to the will of others. Although this positivist image 

contrasts sharply with what the Court actually has done in the exercise of judicial review, it does function 

to legitimate the Court’s role in the eyes of its audiences, notably those in the legal community.” 

108
 „Die höchste Dogmatisierung wird durch Leugnung der ‘nur’ menschlichen Urheberschaft erreicht. 

Der jeweilige Text wird dadurch sakrosankt (gemacht), dass der Interpret der Stelle des Autors einnimmt. 

Diese Eskamotage des Urhebers soll das Individuum undenkbar machen”. 
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de coordenação e de subordinação. A retórica da teoria do ordenamento jurídico, pois, 

torna-se estrategicamente funcional para o discurso tecnológico da dogmática. É uma 

maneira de organizar o sistema textual normativo de forma hierárquica, no interior da 

qual a autoridade dos textos normativos depende da autoridade de outros textos que lhes 

sejam superiores, encobrindo assim a figura do autor, de um autor humano, demasiado 

humano.  

Não é por acaso que as teorias estruturalistas do direito, responsáveis por propor 

o estudo das características formais, isto é, lógicas, sintáticas e sistêmicas, do 

ordenamento jurídico, tenham se desenvolvido justamente no apogeu do positivismo 

jurídico. 

Como já visto, a ironia, especialmente a ironia instrumental, é capaz de manter o 

seu autor – o ironista, ou sujeito ativo da ironia – em uma posição crítica de 

distanciamento em relação a determinado contexto. É o caso, por exemplo, dos 

escritores pré-modernos que ocupavam uma posição crítica e distanciada em relação às 

cortes, usando a retórica da ironia para dizer implicitamente o que, estrategicamente, do 

ponto de vista político, não poderia ser dito francamente (COLEBROOK, 2006, p. 10). 

Claro que esse tipo de estratégia irônica, de recorrer a um modo indireto de expressão, 

pode estar presente em qualquer época, mas é mais típico de um contexto em que o 

ideal social do cidadão irônico como sendo um indivíduo elevado e urbano é louvado.  

Por meio da ironia, ao não dizer o que se pensa, como fazia Sócrates nos 

embates com seus adversários (COLEBROOK, 2006, p. 29), é possível permanecer 

acima e além de qualquer contexto ou diálogo. Dessa forma, é possível criar um sentido 

de ausência e negatividade, ou de distanciamento em relação a uma retórica recebida da 

tradição. A ironia, assim, é uma estratégia criativa de auto-formação que se opõe a 

sentidos previamente fixados, definições ultimativas ou convenções preestabelecidas.  

No entanto, a ironia, como se pode discutir no Capítulo 5, não é necessariamente 

negatividade absoluta, posto que há uma contradição interna à própria estrutura irônica. 

Para reconhecer um enunciado, um texto, uma atitude ou qualquer coisa como sendo 

algo irônico é preciso reconhecer que convenções sociais ou linguísticas, acordos éticos 

ou alguma forma de conhecimento compartilhado foram desafiados por meio de uma 

contradição, de uma situação paradoxal ou de uma justaposição de opostos 

inconciliáveis. Mas a relação de oposição depende justamente da crença, certeza ou 
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presunção de que as convenções, os acordos e o conhecimento compartilhado têm 

alguma validade. 

No caso da ironia jurídica, portanto, a atitude irônica é responsável tanto por 

confirmar quanto por rechaçar o que é convencional ou socialmente válido. A ironia do 

jurista tanto desafia o senso comum quanto o reafirma por meio de discrepâncias entre 

expectativas e resultados. Por meio da ironia, então, paradoxalmente, cria-se uma 

situação de instabilidade que ao mesmo tempo reafirma e fortalece a estabilidade das 

instituições, do conhecimento, dos valores e das crenças. 

Antes de levar a qualquer forma de niilismo ou de insegurança em relação a 

sentidos e valores, isto é, antes de acabar com todos os valores ou de fazer com que tudo 

seja válido ao mesmo tempo e indiferentemente, a ironia destaca a confiança que se 

deposita em certos significados preestabelecidos pelo senso comum jurídico. 

Assim, é possível destacar um paradoxo da ironia jurídica presente no 

pensamento jurídico contemporâneo. Se por um lado, as teorias contemporâneas 

enfatizam o caráter indeterminado da linguagem jurídica e destacam a sua instabilidade, 

por outro a ironia se apresenta como evidência de sua coerência e estabilidade. E se, de 

um modo, a dogmática jurídica moderna rechaça essa indeterminação da linguagem e se 

caracteriza como tecnologia que se desenvolve dogmática ou axiomaticamente, a ironia 

tende a multiplicar pontos de vista e levar a situações de incoerência. 

A dogmática jurídica enquanto tecnologia do direito – isto é, de elaboração, 

interpretação, aplicação, classificação, hierarquização, sistematização, racionalização de 

normas – só tem sentido no âmbito de uma visão moderna do próprio direito. As teorias 

jurídicas que se definem pós-modernas são, de certa forma, incompatíveis com esse 

modelo dogmático do direito e do pensamento modernos. Por isso que vemos o 

surgimento de teorias pós-positivistas, de novos paradigmas epistemológicos, em suma, 

de propostas e desenvolvimentos teóricos de cunho crítico em relação à forma de operar 

do direito moderno. A ironia está no fato de que as teorias contemporâneas se esforçam 

de um lado para apresentar o direito como algo determinado, enquanto, de outro lado, as 

práticas dogmáticas teimam em funcionar como se tudo fosse determinado. 

O pensamento pós-moderno pretende ser pluralista ao admitir diferentes formas 

de racionalidade para um mesmo fenômeno, metodologias alternativas e ao privilegiar o 

aspecto contingente da compreensão humana. Por meio da ironia pós-moderna, 
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portanto, a contingência daquilo que chamamos de realidade ou a instabilidade e 

precariedade de nossa compreensão do real são simplesmente pressupostas, como se não 

houvesse um terreno firme ou contextos reconhecíveis. As teorias jurídicas pós-

modernas tendem a ver o direito da mesma forma no que se refere ao seu discurso de 

legitimação.  

Os discursos dogmáticos são hábeis na recriação de contextos. Na verdade, essa 

é uma estratégia retórica fundamental para o próprio desenvolvimento do direito, sem 

falar de readaptações e acomodações de novos pontos de vista ou novas interpretações 

para um mesmo texto normativo, por exemplo. Se o escopo da ironia é de repetir e 

parodiar a linguagem de um contexto de forma a expor a possibilidade de sua recriação 

(COLEBROOK, 2006, p. 71) isso não se deve ao fato de haver um caos para além da 

linguagem, mas simplesmente em razão da força retórica da própria linguagem. 

Assim, por exemplo, nenhuma prova processual é introduzida nos autos sem que 

previamente se prepare uma forma de interpretação determinada e adequada aos 

interesses de quem argumenta. Isso vale para a transcrição de depoimentos de 

testemunhas, para o interrogatório do réu, e mesmo para fotografias, imagens em 

movimento, ou gravações de áudio. Uma mesma imagem ou som pode gerar diferentes 

tipos de interpretação. Antes de exibir uma fotografia ou de apresentar o depoimento de 

uma testemunha, o orador retórico prepara o seu auditório para que sinta a necessidade 

de interpretar de uma determinada maneira em detrimento de outras interpretações 

possíveis. O “olhar” de seu auditório é guiado para que perceba de uma forma 

específica um texto, uma imagem ou som.  

O mesmo acontece com as metáforas e outras figuras da retórica material do 

direito. Todas são conduzidas estrategicamente por meio de uma retórica estratégica 

para que proporcionem uma forma desejada de compreensão, excluindo assim as 

indesejadas. Essa estratégia, obviamente, não é exclusividade das narrativas jurídicas, 

mas está presente também em outros âmbitos como, por exemplo, a política ou o 

jornalismo. Assim como acontece nos telejornais, uma imagem de vídeo antes de ser 

veiculada, é severamente processada e filtrada por meio de uma variedade de 

mecanismos. Seja qual for o meio, técnico ou popular, não há uma maneira não-

interpretativa de moldar o sentido pelo qual será compreendido o texto, imagem ou som 

(SHERWIN, 2009, p. 97-98). 
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A dialética do processo judicial é considerada retórica na medida em que a 

dialética, como entendida por Platão, é, não apenas um processo metodológico, como 

também uma atitude psicológica em que os interlocutores devem querer sinceramente 

procurar a verdade em conjunto. A dialética, na filosofia, pressupõe que se está à 

procura de algo que vale mais do que as próprias opiniões pessoais em jogo, isto é, a 

verdade. A dialética, portanto, é pressupõe sempre uma disposição para repor em 

discussão as próprias verdades com o objetivo de construir um acordo em comum 

cooperação. Mas a verdade do processo judicial está subordinada às estratégias de 

persuasão. Verdade é também um conceito metafórico que faz parte da retórica material 

dos discursos jurídicos e é manipulada pela retórica prática da dogmática. 

A verdade, ou melhor, procurar em comum a verdade tem portanto 

não só uma consequência lógica, que consiste na correção das 

definições e dos raciocínios, mas também uma não menos importante 

consequência psicológica, que consiste em encontrar-se na condição 

ideal da investigação, isto é, num contexto amigável de pessoas 

sinceramente interessadas em procurar a verdade. (CASERTANO, 

2010, p. 40) 

A retórica forense tem sempre caráter agonístico ou competitivo e, portanto, 

nunca se desenvolve em um contexto amigável, mas, ao contrário, pressupõe sempre 

disputa, mesmo que seja uma disputa hipotética. Portanto, o processo judicial, e mesmo 

as interpretações doutrinárias de textos normativos nunca se desenvolvem em um 

contexto amigável, o que faz da decisão judicial, num sentido mais estrito, e da própria 

interpretação do direito, num sentido mais amplo, uma atividade repleta de estratégias 

retóricas e erísticas em razão de seu próprio caráter agonístico. Não só na jurisprudência 

antiga, mas na vida pública como um todo, a retórica não se caracterizava como uma 

capacidade técnica ou literária isolada e fechada em si mesma. A retórica era uma 

prática política fundamental à própria vida em comunidade (COLEBROOK, 2006, p. 

45). 

No entanto, na Modernidade, a retórica, considerada precária em sua própria 

racionalidade interna, foi levada a ser escamoteada pelas fórmulas dogmáticas 

desenvolvidas para o raciocínio jurídico que fizeram com que este, para ser considerado 

mais aceitável, devesse ser constituído por um procedimento lógico e imparcial. 

Os juristas discutem entre si sobre qual direito deveria triunfar num 

povo, se o direito mais sistematicamente organizado, ou o direito 

mais fácil de compreender. O primeiro, cujo modelo singular é o 

direito romano, parece incompreensível ao leigo, que assim não vê 

nele a expressão do seu sentimento do direito. O direito popular, por 

exemplo, o germânico, era, por outro lado, grosseiro, supersticioso, 
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ilógico, absurdo, mas respondia a costumes e sentimentos bem 

determinados do caráter nacional e hereditário. – Contudo, ali onde o 

direito não é, como entre nós, uma tradição, ele não pode ser senão um 

imperativo, uma coação; não temos em nós o sentimento tradicional 

do direito e, por conseguinte, devemos nos contentar com direitos 

arbitrários, expressões desta necessidade de que é preciso haver um 

direito. O mais lógico é, em todos os casos, o mais aceitável, na 

medida em que é o mais imparcial: admite-se que a menor unidade 

de medida aplicada ao delito e à pena deve ser fixada arbitrariamente 

em cada caso particular.
109

 (NIETZSCHE, 1988b, p. 297). 

No tópico anterior, acerca da ironia presente na retórica material do direito, tratei 

da pena como uma concepção irônica em si mesma na acepção retributiva de que a um 

mal injusto deve corresponder um mal justo que só assim poderia satisfazer a exigência 

de justiça própria do direito penal. Agora, falo das estratégias retóricas da dogmática 

jurídica penal e da ironia desses expedientes dogmáticos de tentar calcular o montante 

da pena de acordo com critérios supostamente objetivos e racionais. A ironia da 

dogmática penal está em apresentar o arbitrário como racional, o incalculável como 

computável. A justiça, nesse caso, seria o resultado de uma aritmética que não tem outro 

fim, senão encobrir a loucura que subjaz à própria ideia de um direito penal. Segundo os 

dogmáticos, deve haver uma “relação de proporção entre o facto e a pena” (BETTIOL, 

1967, p. 180). 

O montante da pena poderá determinar-se tendo em atenção a 

gravidade do facto, a inclinação para dadas espécies de crime, ínsita 

na alma de um povo num determinado momento, e as circunstâncias 

em que o crime foi perpetrado. Em tempo de alarme, de guerra, de 

obscurantismo, a pena, para certos crimes, pode ser agravada. 

(BETTIOL, 1967, p. 179) 

A ideia matemática de proporcionalidade, isto é, de cálculo parece ser, na 

dogmática penal, responsável pelo estabelecimento da racionalidade do próprio direito. 

O direito penal se distingue do arbítrio na medida em que, junto à legalidade, está 

presente a proporcionalidade. 

Se é verdade que o direito penal começa onde o terror acaba, é 

igualmente verdade que o reino do terror não é apenas aquele em que 

falta uma lei e impera o arbítrio, mas também aquele onde a lei supera 
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 „Die juristen streiten, ob das am vollständigsten durchgedachte Recht oder das am leichtesten zu 

verstehende in einem Volke zum Siege kommen solle. Das erste, dessen höchstes Muster das römische ist, 

erscheint dem Laien als unverständlich und desshalb nicht als Ausdruck seiner Rechtsempfindung. Die 

Volksrechte, wie zum beispiel die germanischen, waren grob, abergläubisch, unlogish, zum Theil albern, 

aber sie entsprachen ganz bestimmten vererbten heimischen Sitten und Empfindungen. – Wo aber Recht 

nicht mehr, wie bei uns, Herkommen ist, da kann es nur befohlen, Zwang sein; wir haben Alle klein 

herkömmliches Rechtsgefühl mehr, desshalb müssen wir uns Willkürsrechte gefallen lassen, die der 

Ausdruck der Nothwendigkeit sind, dass es ein Recht geben müsse. Das logischste ist dann jedenfalls das 

annehmbarste, weil es das unparteilichste ist: zugegeben selbst, dass in jedem Falle die kleinste 

Maasseinheit im Verhältniss von Vergehen und Strafe willkürlich angesetzt ist.“ 
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os limites da proporção, na intenção de deter a mão dos delinqüentes. 

(BETTIOL, 1967, p. 182) 

Da mesma forma, além da gravidade do fato, a própria personalidade do 

indivíduo considerado criminoso e o seu caráter são levados em consideração no cálculo 

do montante da pena. 

A individualização da pena, em que tanto se fala hoje, importa a 

adequação da pena ao carácter e, portanto, à personalidade do réu: não 

se cria o esquematismo, no âmbito da eficácia da pena retributiva, 

porque a uma diversidade de carácter corresponde uma diversidade de 

culpa, a qual, por sua vez, postula uma diversidade no quantum da 

pena. (BETTIOL, 1967, p. 185) 

É absurdamente irônico que se possa falar com tanta naturalidade sobre a 

possibilidade de se aferir ou mensurar tais atributos como a “gravidade do fato” ou o 

“caráter” e a “personalidade do réu” e atribuir pesos ou quantidades para se estipular um 

número preciso que será a pena. O Código Penal brasileiro, no art. 59, se adéqua a esses 

postulados teóricos da dogmática penal quando estabelece que: 

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 

conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime 

Critérios relativamente objetivos, mas, por essa razão mesma, também 

relativamente subjetivos e amplamente variáveis, são suscitados como elementos 

garantidores da certeza e segurança que a racionalidade do direito penal exige. Os 

manuais de dogmática penal se perdem numa miríade de cálculos em busca de um 

fundamento racionalizador para o irracionalismo do próprio direito penal, da ideia de 

crime e da de pena. 

Na dogmática processual penal se fala ironicamente em duas verdades distintas: 

a verdade real e a verdade processual. Usar e aceitar que se use a expressão pleonástica 

“verdade real” é uma ironia dos juristas. É assumir desde já a necessidade retórica de se 

falar em “verdade” quando se quer significar “verossimilhança”. Verossimilhança é 

uma expressão, do ponto de vista retórico, estrategicamente fraca em relação a verdade. 

Os dogmáticos reconhecem intimamente que se está falando em verossimilhança apesar 

de se verbalizar a palavra verdade. Mas o verossímil tem características muito diferentes 

do verdadeiro. O que é verossímil pode nunca chegar a ser verdadeiro, assim como o 

que é verdadeiro pode nunca parecer verossímil, apesar de verdadeiro. Diferentemente 

do que pensa Aristóteles (1996, p. 9 [1355a]), entendo que o verossímil não é diferente 

do verdadeiro apenas por uma questão de grau. Isto é, o verossímil não é aquilo que se 
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aproxima do verdadeiro, pois o verdadeiro é necessariamente verdadeiro, enquanto o 

verossímil é apenas possível ou provavelmente verdadeiro. Necessidade, possibilidade e 

probabilidade são conceitos absolutamente distintos, não apenas do ponto de vista 

semântico, mas também do ponto de vista pragmático. Emprega-se cada um desses 

conceitos com diferentes escopos, em diferentes contextos, diante de diferentes 

circunstâncias. A diferença entre verdade e verossimilhança, portanto, não é uma 

questão quantitativa ou de grau em que verossimilhança seria uma fração da verdade, 

mas uma questão de qualidade, de características diferentes entre um e outro. 

Ironicamente, portanto, os dogmáticos empregam a palavra verdade, com todo o 

seu peso retórico fincado na ideia de necessidade que o conceito carrega consigo, no 

lugar do conceito de verossimilhança, atrelada às noções de possibilidade e 

probabilidade. A retórica do verdadeiro, portanto, suprime a retórica do verossímil de 

forma irônica. Mais uma vez, só os irônicos são capazes de perceber isso, pois é preciso 

participar de alguma forma da ironia, é preciso pensar também estrategicamente assim 

como os dogmáticos que falam da verdade sempre com um sorriso implícito no canto 

dos lábios.  

A própria estratégia dogmática da processualística, portanto, depende da retórica 

da verdade. É algo que decorre da necessidade retórica de falar em verdade mesmo 

sabendo tratar-se literalmente de verossimilhança. 

 

8.4 A ironia na retórica analítica da teoria e da filosofia do direito: a ironia como 

constituição de um mundo teórico próprio do jurista 
 

As these noble Houyhnhnms are endowed 

by Nature with a general disposition to all 

virtues, and have no conceptions or ideas of 

what is evil in a rational creature, so their 

grand maxim is to cultivate Reason, and to 

be wholly governed by it. Neither is Reason 

among them a point problematical as with 

us, where man can argue with plausibility 

on both sides of a question; but strikes you 

with immediate conviction; as it must needs 

do where it is not mingled, obscured, or 

discoloured by passion and interest. 

(SWIFT, 1994, p. 315) 

 

Basta deslocar uma proposta teórica do direito de seu contexto originário e quase 

que automaticamente ela se torna suscetível de uma leitura irônica. Quando alijada de 
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seu contexto uma teoria jurídica torna-se digna de crítica, especialmente quando se 

considera que a realidade que ela deveria compreender e representar ou já não é mais a 

mesma, ou nunca o foi. A retórica analítica proposta por Ballweg procura dar um 

tratamento filosófico ou científico aos elementos retóricos que propiciam esse tipo de 

fenômeno. 

 

 

 

Na primeira parte da fronética, a agôntica, estuda-se as relações entre os sujeitos 

(S → S) que são responsáveis pela construção linguística do mundo que é reconhecido 

como sendo o mundo (real, imaginário, ideal, irreal, simbólico, empírico, cultural etc.). 

Nesta dimensão da fronética, observa-se a maneira de agir e os padrões pelos quais os 

sujeitos se interrelacionam (ADEODATO, 2009, p. 42). 

No âmbito da teoria geral do direito e da filosofia do direito, a análise agôntica 

da fronética corresponde às teses sobre status jurídico e papel social, sobre 

reconhecimento, integração, coordenação e subordinação, cooperação e conflito, isto é, 

sobre as posições que ocupam os sujeitos dentro desses vários mundos a que chamamos 

real, ideal, imaginário etc. que são formados pelas inúmeras retóricas materiais de 

diferentes âmbitos (do direito, da religião, da economia, da ciência, da política, da 

história etc.). Assim, determina-se de antemão nas teorias jurídicas quem pode e quem 

não pode figurar como sujeito de direitos e de deveres, quem deve ou não deve ter 

considerada a sua personalidade jurídica, as relações de igualdade e desigualdade, de 

coordenação e subordinação, de autoridade, de competência, de responsabilidade, de 

bilateralidade atributiva, de entrelaçamento, dentre várias outras referentes à luta pelo 

reconhecimento de cada um no interior de uma comunidade. Esse embate entre 

Fronética: 

Agôntica (S → S) 

Ergôntica (S → O) 

Pitanêutica (S → Z) 

 

Holística: 

Ontotática (O → O) 

Axiotática (O → Z) 

Teleotática (O → S) 

 

Semiótica: 

Sintaxe (Z → Z) 

Semântica (Z → O) 

Pragmática (Z → S) 

Esquema da retórica analítica 
Figura 6 
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diferentes sujeitos na conformação do que concebemos como mundo é aludido na 

própria expressão agón (ἀγών), de onde vem o termo Agontik escolhido por Ballweg 

(1989, p. 245; 1991a, p. 48; 1991b, p. 180), que representa uma assembléia, uma arena, 

um lugar de encontro, de combate ou o próprio combate, concurso ou disputa, trabalho, 

esforço e também ação judicial, e de onde derivam outros termos gregos como agonia 

(ἀγωνία)
110

, agoníao (ἀγωνιάω)
111

, agonízomai (ἀγωνίζομαι)
112

, agónisis (ἀγώνισις)
113

, 

agónisma (ἀγώνισμα)
114

, agonismós (ἀγωνισμός)
115

, agonistés (ἀγωνιστής)
116

 todos 

relativos à ideia de competição, combate, disputa e contenda, inclusive no sentido 

especificamente jurídico. A escolha da expressão Agontik e não Agonistik, isto é, 

agôntica ao invés de agonística que vem de agonistés, pode revelar um caráter mais 

amplo do que a simples noção de rival, de mero combatente, ou mesmo de advogado, e 

se referir também a situações públicas de cooperação, de coordenação. Se na agonística 

está escancarada a noção de combate, de vitória, e de vencedor, na agôntica pode-se 

incluir também a discussão comum num ambiente em que os debatedores cooperam 

para um mesmo fim e em que a disputa não tem necessariamente um vencedor e um 

perdedor. De qualquer forma, ambos os termos estão ligados à noção de luta ou disputa 

que parece ser essencial à própria ideia de direito, ou seja, de conflito de interesses, de 

violência e de coercitividade. 

Em um segundo momento da fronética, a ergôntica, estudam-se as relações entre 

sujeito e objeto (S → O). As teorias jurídicas que pertencem a esse âmbito estudam as 

relações jurídicas, os contratos, as obrigações e as próprias noções de direito e de dever 

que se relacionam com os sujeitos, ou seja, tudo aquilo que é considerado objeto em 

relação a um sujeito. Nesse âmbito é que surgem, por exemplo, as diferentes teses sobre 

se a relação jurídica que envolve direitos reais se dá entre dois sujeitos, sendo um deles 

o sujeito passivo universal, ou se a relação é entre o sujeito e a coisa. Mais 

abstratamente ainda discute-se o que pode vir a ser objeto de um direito, isto é, o que 

pode ser objeto em relação a determinado sujeito e o que é o objeto do próprio direito 
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 Luta, esforço, argumentação, discussão; medo, agonia. 

111
 Rivalizar, competir, irritar-se, ser assediado. 

112
 Lutar, contender, seguir com uma ação judicial, falar publicamente, esforçar-se para fazer algo. 

113
 Combate. 

114
 Torneio; ação judicial; prêmio; coisa esplendorosa; bravura. 

115
 Discussão, competição. 

116
 Competidor, rival, campeão; advogado, defensor. 
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compreendido objetivamente como norma ou ordenamento. Ergontik (BALLWEG, 

1989, p. 186; 1991a, p. 48; 1991b, p. 180), provavelmente vem de érgon (ἔργον) que 

significa fato, realidade, trabalho, o próprio produto do trabalho, mas também coisa, 

matéria, pedaço, circunstância. Adeodato estende o significado até a noção de 

“efetividade”, ou “realidade”, ou ainda “realidade efetivada”, em alemão Wirklichkeit. É 

justamente nesse âmbito que os sujeitos determinam o que é o “mundo real” do direito, 

quais são as “coisas” do direito, aquilo que pode ser reificado pelo direito como algo 

material ou substancialmente válido. É assim que se passa de estratos mais concretos 

como, por exemplo, a posse efetiva e direta de uma coisa móvel a estratos mais 

abstratos como o direito de propriedade intelectual sobre uma ideia, um som, um 

desenho, um texto, ou mesmo a noção de direito subjetivo. 

Por último, ainda na fronética, a pitanêutica estuda as relações entre sujeito e 

sinal (S → Z) referente às prescrições dos sinais que se deve utilizar nos vários 

domínios específicos de um sistema linguístico. Assim, no direito, em cada âmbito da 

dogmática jurídica há uma maneira determinada como sendo certa ou legítima para se 

referir a um sentido específico. As teorias jurídicas se perdem entre descrições e 

prescrições sobre o sentido de cada conceito e o seu respectivo sinal. O trabalho de 

dogmatização do direito depende dessas discussões teóricas e do sucesso das 

argumentações acerca deste ou daquele nome que deve ser empregado para denotar este 

ou aquele sentido. Assim, emoção
117

 e paixão
118

 significam coisas diferentes para os 

juristas da dogmática penal, assim como roubo, furto e apropriação indébita; da mesma 

forma prescrição e decadência se referem a objetos completamente diferentes na 

dogmática privatista e se transformam na teoria do direito tributário, na dogmática 

processual penal etc. A Pithaneutik de Ballweg (1989, p. 246; 1991a, p. 48; 1991b, p. 

180) está relacionada possivelmente ao significado de pithanós (πιθανός), isto é, 

persuasão, persuasivo, vencedor, plausível, credível, provável e ainda obediente e 

verdadeiro. 

A universalização dos significados estabelecidos pelos sujeitos em suas 

interações comunicacionais e a legitimação dessa universalização com base em algum 

fundamento (histórico, mítico, científico, religioso, filosófico, antropológico, natural), 
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 Da expressão “violenta emoção” contida no Art. 65, III, c; no Art. 121, § 1º; e também no Art. 129, § 

4º do Código Penal. 
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 Do Art. 173 do Código Penal. 
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juntamente com o processo de reificação que essa universalização proporciona leva a 

outra parte da retórica analítica, a holística (BALLWEG, 1991a, p. 48), ou holotática 

(BALLWEG, 1989, p. 247) que é composta da ontotática, axiotática e teleotática. Na 

interpretação da teoria retórica de Ballweg feita por João Maurício Adeodato (2009, p. 

41), “a análise retórica holotática visa pôr a descoberto, desconstruir os sistemas 

linguísticos holísticos das ontologias tradicionais, mostrando que também são retóricos 

os ‘objetos’ e ‘valores’ alegadamente extralingüísticos, a ‘natureza’, o ‘conceito’, a 

‘síntese’”. De acordo com a terminologia adotada por Adeodato, os “objetos” dos quais 

falamos incessantemente e a que se refere a retórica analítica de Ballweg nas diversas 

relações com sujeitos e sinais são “relatos (temporariamente) vencedores”. 

A ontotática procura compreender as formas de ontologização dos significados, 

isto é, das retóricas materiais que constituem o que concebemos por mundo e tudo 

aquilo que o integra. Esse processo de ontologização dos significados em um ser 

determina a relação entre objetos (O → O). Agora não se está mais no âmbito de 

domínio dos sujeitos sobre os objetos, mas dos próprios objetos em relação a outros 

objetos em uma realidade aparentemente independente de qualquer sujeito e objetiva em 

si mesma. É o que Adeodato (2009, p. 41) chama de “ontologismo” ou “objetivação 

retórica totalizadora dirigida ao próprio objeto”. É assim que se permite à teoria e à 

filosofia do direito falar de um direito sem autoria, como um direito natural racional, ou 

de regras em si mesmas racionais, por exemplo, ou ainda de uma norma fundamental 

que não é posta por ato de vontade algum e fundamenta todo o ordenamento jurídico, ou 

de uma vontade despsicologizada da própria norma jurídica, ou de alguma ideia jurídica 

que existe em si mesma e vale de per si etc. A expressão Ontotatik de Ballweg (1989, p. 

244; 1991a, p. 48; 1991b, p. 181) está relacionada à ideia filosófica da realidade ou 

atualidade – óntos (ὄντως) – do ente, isto é, do tò on (τὸ ον). 

Essa relação objetual se reforça na relação axiotática, isto é, a relação de um 

objeto com um sinal (O → Z) que determina o valor do próprio sinal. O que significa 

dizer que, nesse âmbito, o objeto exerce uma relação de domínio sobre o sinal. Na 

axiotática, portanto, o sinal assume uma função secundária em relação ao objeto, como 

se houvesse uma dependência do nome em relação ao ser da coisa. É o que se pode 

denominar “objetivismo linguístico” (ADEODATO, 2009, p. 41). É nesse âmbito que as 

teorias se perdem em suas classificações, categorizações e taxonomias. Axiotatik, como 

escolhido por Ballweg (1989, p. 244; 1991a, p. 48; 1991b, p. 181), se refere a áxios 



 

 

362 

 

(ἄξιος) que quer dizer valioso, equivalente, precioso, conveniente, meritório, certo ou 

próprio. Daí o nome certo, o conceito justo, representarem algo tão valioso para 

algumas formas de pensar o direito que acreditam ser a compreensão do jurídico apenas 

uma consequência de sua definição. No fundo, a retórica analítica, justamente por ser 

analítica, compartilha de algum modo essa forma de pensamento. 

Por fim, ainda faz parte da holotática, a teleotática que analisa as relações entre 

objeto e sujeito (O → S). Na teleotática essas relações são, assim como na axiotática, 

também valorativamente determinantes ou normativas, nas quais há agora um domínio 

dos objetos não mais sobre os sinais, mas sobre os sujeitos. Aqui o ser objetual das 

coisas determina a posição dos sujeitos. Há, na teleotática, portanto, também uma 

“objetivação retórica totalizadora dirigida ao sujeito” a que se pode chamar de 

“subjetivismo” (ADEODATO, 2009, p. 41). O indivíduo deixa de ser único em sua 

individualidade subjetiva para assumir posições objetivadas na figura do réu, do 

contratante, do apelante, da autoridade competente. Prevalecem nessas situações as 

características objetivas em detrimento das subjetivas, isto é, não interessa o homem, 

mas a sua qualidade de réu, de juiz, de testemunha, de recorrente, de defensor etc. 

O terceiro subgrupo da retórica analítica é formado pelo esquema já tradicional 

da semiótica, estabelecido por Charles William Morris, composto por sintaxe, semântica 

e pragmática.  

Na sintaxe, segundo Ballweg (1991b, p. 181), para que se possa permanecer com 

exclusividade no plano das relações entre signos (Z → Z), deve-se pressupor 

necessariamente a univocidade da língua, ou melhor, “a crença na univocidade da 

língua”. No direito, as relações de sintaxe interessariam às discussões analíticas da 

lógica jurídica a respeito dos problemas das lacunas normativas e das antinomias. Esses 

problemas só têm sentido no âmbito da sintaxe em que prepondera a crença na 

univocidade dos conceitos jurídicos empregados na elaboração de textos normativos. Os 

problemas sintáticos são problemas lógicos de conexões entre as proposições 

normativas. 

Quando se ultrapassam os limites das conexões sintáticas e procura-se definir a 

relação entre sinal e objeto (Z → O) passa-se ao plano da semântica no qual interessa 

definir que objeto é denotado por determinado sinal. É nesse âmbito que se discute qual 

o alcance e o limite de um conceito como, por exemplo, o conceito de propriedade e, em 

que medida ele se diferencia dos conceitos de posse, uso, gozo, usufruto etc.; ou, em 
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outro exemplo, se energia elétrica pode ser considerada coisa do ponto de vista da 

dogmática jurídica civil, penal, administrativa etc. 

Por último, na pragmática, estudam-se as relações entre sinal e sujeito (Z → S), 

isto é, as questões relativas ao uso da língua. Segundo Ballweg (1991b, p. 181), 

“excursões na dimensão pragmática Z → S proibir-se-iam por si mesmas; por isto, 

quando acontecem, quase nunca são tematizadas, ainda que se tenha de reconhecer a 

intervenção manipuladora que se desenrola na dimensão S → Z e que lhe é própria”. 

Deve-se notar que há uma diferença na relação de implicação entre sujeito e sinal, e 

entre sinal e sujeito. O que Ballweg não diz explicitamente, mas provavelmente faz 

subentender é que no plano pragmático da sintaxe, o sujeito termina ficando em 

segundo plano em relação ao sinal, o que não acontece no âmbito especialmente retórico 

da fronética, no qual o próprio sinal pode ser suprimido, mesmo que apenas 

momentaneamente, na análise das relações entre sujeitos da agôntica (S → S). Como 

afirma João Maurício Adeodato (2009, p. 41): 

A análise retórica fronética ou prudencial tenta ir adiante, na medida 

em que não mais enfatiza o signo, como a semiótica, mas sim os 

próprios participantes que se utilizam da comunicação, os utentes. Ela 

constitui a atitude retórica propriamente dita, é a atitude tomada 

pelo retórico analítico, pois lhe dá uma perspectiva além da material, 

na qual todos estão imersos, e da prática, que é dominada pelo técnico, 

pelo especialista. 

Adeodato prefere a expressão “utente” ao invés de “sujeito”, provavelmente 

assumindo uma perspectiva precipuamente pragmática em que o “uso” se destaca dentre 

outras funções da língua. Prefiro manter a terminologia adotada originalmente por 

Ballweg que, apesar de mais tradicional, saturada, hipertrofiada e impregnada de 

preconceitos de diferentes sistemas filosóficos, ainda é mais abrangente e supera a 

própria ideia de pragmática ou do uso da linguagem. Se falo em “utente”, destaco o 

caráter pragmático do sujeito, ou faço da retórica um ramo da semiótica, isto é, da 

pragmática. Já se falo em sujeito, de forma mais abrangente, faço da pragmática uma 

espécie subordinada do gênero retórica e não mais exclusivo da semiótica.  

A transposição do esquema da retórica analítica para a teoria do direito não é 

proposta por Ballweg. Procuro de qualquer forma me manter fiel aos seus propósitos, 

apenas ampliando a análise de forma a compreender as diversas retóricas da teoria 

jurídica no que se refere às construções que determinam relações entre sujeito, objeto e 

sinal. 
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No que se refere à relação ergôntica entre sujeito e objeto (S → O) na teoria do 

direito deve-se considerar que não se pode separar o autor de sua obra: “o que um 

homem é se estende a suas obras” (JHERING, 1974, p. 133). A ironia está em tentar 

separar as duas coisas quando se trata de “ciência jurídica”. A pessoa do cientista, do 

ponto de vista epistemológico, em tese, não teria importância, pois o que é relevante são 

suas hipóteses, provas e conclusões. Da mesma forma acontece com a própria 

dogmática jurídica que despersonifica (despessoaliza, des-subjetiviza) o intimamente 

pessoal e subjetivo que existe em uma decisão judicial, em um ato administrativo, ou na 

criação de uma lei. O que importa para a dogmática em sua mímica epistemológica não 

é a pessoa física do juiz, ou do legislador, ou do agente da administração pública. É 

como se toda criação e aplicação do direito fossem independentes de um sujeito e de 

todas as circunstâncias que envolvem e determinam sua existência. Melhor seria não 

levar em consideração o sujeito, o indivíduo, ou o conjunto de indivíduos que têm 

interesses concretos, cujas escolhas são determinadas em razão de sua ideologia e visão 

de mundo, e ficar com o dado objetivo: a norma, a lei, o ordenamento jurídico. No lugar 

do juiz (indivíduo), tem-se o juiz (órgão do judiciário). Essa forma objetivadora do 

pensamento jurídico é altamente sofisticada e depende também, claramente, de uma 

retórica da objetivação. 

Muito dificilmente as supostas análises objetivas da filosofia e da teoria do 

direito estão desvinculadas de uma ideologia particular ou de uma visão de mundo 

própria do jurista filósofo ou teórico. É o que se vê, por exemplo, no caso em que juízes, 

mesmo quando não estejam desempenhando a sua função institucional, mas estejam 

atuando exclusivamente naquele momento como pesquisadores ou cientistas do direito, 

não conseguem se despir completamente do seu papel, ou fazer uma análise neutra, 

imparcial ou objetiva da “realidade” do direito. É o que se vê na seguinte passagem:  

Por fim, será feita uma análise mitológica do papel do juiz, que tem 

sua função social e profissional modificada com o passar do tempo, 

deixando de ser neutro para constituir-se não apenas num aliado, mas 

no próprio garante da efetividade das conquistas constitucionais. 

(GOMES, 2010, p. 192). 

Sendo o autor do artigo um magistrado, seria de se esperar que sua posição a 

respeito do papel do juiz na atualidade seja influenciada pela sua visão própria de 

funcionário da magistratura. Ora, o juiz, na história, nunca foi neutro em suas 

formulações ou imparcial na elaboração de seus juízos, como afirma o próprio autor. 

Pode ter existido em algum momento uma ideologia jurídica, dogmática ou filosófica, 
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que defendesse a neutralidade e a imparcialidade como características essenciais de todo 

juiz, mas empiricamente eu diria que é quase impossível encontrar um indivíduo que de 

fato fosse neutro ou imparcial no momento em que decide.  

Como já discutido, toda decisão implica escolha. E aqui não falo apenas da 

decisão judicial. Qualquer decisão da vida quotidiana implica escolha: a roupa que 

usarei hoje, se devo permanecer ou não casado, se devo estudar este ou aquele tema, se 

devo defender uma ou outra posição. Todas essas decisões são em parte determinadas 

objetivamente pelos padrões e modelos que nos são impostos a todo instante e, em parte 

subjetivamente, de acordo com as nossas idiossincrasias por vezes incapazes mesmo de 

serem comunicadas ou transmitidas a outros indivíduos ou até a nós mesmos quando em 

outros contextos. 

Um juiz que também desempenha um trabalho acadêmico dificilmente deixará 

de se deixar influenciar pela sua atividade profissional e pela avaliação que faz de seu 

próprio papel institucional de magistrado. Se admira sua profissão ou se a rejeita, se 

convencido de sua importância ou simplesmente desiludido diante da realidade de seu 

trabalho, são aspectos que terão um reflexo direto nas suas hipóteses e mesmo nas suas 

conclusões supostamente objetivas de seu trabalho de pesquisa. 

Evidentemente esse fenômeno não é exclusivo dos pesquisadores que exercem 

outra função ou que têm outra atividade profissional paralela à sua vida acadêmica.  No 

âmbito jurídico, os trabalhos acadêmicos do “somente professor” também sofrerão 

influência do fato de se dedicar exclusivamente à vida universitária. As hipóteses de 

seus trabalhos científicos também serão o resultado de escolhas e as suas conclusões 

não serão incólumes em relação a sua ideologia ou a sua visão de mundo que lhe é 

própria. Outro trecho relevante para esta minha tese que se encontra no mesmo artigo: 

A abordagem que faremos é crítica, no sentido de que buscará 

desvendar nas entrelinhas das teorias as redes de hegemonia que nela 

estão subjacentes e que as sustentam, de modo que a teoria do Direito 

atual seja eminentemente reflexiva e voltada para a emancipação dos 

seus agentes, em especial dos juízes. (GOMES, 2010, p. 192) 

O que se pode dizer de um texto científico, escrito por um juiz, que defende a 

“emancipação dos seus agentes, em especial dos juízes”? É possível dizer que não há 

influência alguma da profissão que exerce e talvez da admiração que tenha pelo próprio 

cargo na sua investigação científica? 
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Ainda no âmbito da fronética, mas com referência à agôntica, isto é, às relações 

entre sujeitos, pode-se perceber o caráter absurdo de algumas metáforas convencionais 

da linguagem jurídica, como a noção de sujeito de direito. O caráter absurdo das 

repercussões metafóricas de um conceito fundamental como o de sujeito de direito pode 

fazer com que essas novas metáforas se convertam em ironias.  

Originariamente a expressão sujeito de direito foi empregada para denotar o 

sujeito individual. No entanto, com as mutações semânticas e os novos usos da 

expressão, a própria noção de sujeito se estendeu a novas entidades metaforicamente 

personificadas, como a noção de um sujeito coletivo. Mais abstratamente, a metáfora do 

sujeito coletivo, talvez em razão do aumento do que se chama de complexificação 

social, deu lugar a uma metáfora ainda mais distante de sua origem com a figura do 

sujeito difuso em que não há propriamente uma figura do sujeito como porto seguro 

para as excursões metafóricas. Na medida em que o sujeito difuso independe da 

presença de um sujeito individual, pois não há critério algum que o determine, pode-se 

considerar que o sujeito simplesmente está ausente. 

Para melhor dizer, o conceito de sujeito toma o lugar do próprio sujeito 

(indivíduo), tornando-o dispensável. Estabelecendo-se assim um percurso que vai desde 

o sujeito individual e segue para o coletivo e depois o difuso é de se esperar que o 

potencial criativo da imaginação científica das teorias do direito seja capaz de 

ironicamente estabelecer direitos subjetivos mesmo na ausência de sujeitos. A ironia 

pode ser sintetizada na expressão paradoxal de que “há direito subjetivo sem sujeito de 

direito”. 

Talvez, o problema central de toda teorização do direito esteja relacionado à 

premissa inicial assumida de que esse complexo fenômeno pode ser reduzido a uma 

única e singular imagem. Um problema que se irradia a todos os fenômenos que se 

relacionam com essa imagem de forma a constituí-la como um todo unitário dotado de 

sentido. 

A atitude irônica, de maneira contrastante, é capaz de lidar com sua própria 

incompletude, fragmentação e contradição, pois assume o poder criativo da vida como 

um eterno devir, um contínuo processo de criação que está sempre por ser completado 

(COLEBROOK, 2006, p. 66). 

Somente a escrita irônica, uma escrita que não tem pretensão de ser a 

representação completa e transparente do “homem pensante”, pode 
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reivindicar qualquer rigor ou autenticidade. A poesia romântica 

suplanta a filosofia na qualidade de discurso primeiro porque enquanto 

a filosofia pode apenas fazer reivindicações literais sobre o que é, a 

poesia mostra a linguagem em seu formativo e sintetizador processo 

produtivo. A poesia não apresenta uma definição ideal de homem ou 

humanidade; ela não cai na ilusão de tomar o homem como se fosse 

mais uma substância definível.
119

 (COLEBROOK, 2006, p. 75) 

Por vezes, é preciso ser irônico para se fazer filosofia, ainda mais quando se trata 

de filosofia do direito, pois no reino das aporias os juristas falam como se tivessem 

certeza. O mais irônico é que eles têm. 

Um exemplo saliente de uma imagem grandiosa, hiperbólica até, para o direito 

que representa bem a ironia de tentar encarar os fenômenos jurídicos em uma unidade 

de sentido omnicompreensível capaz de rechaçar qualquer casuísmo ou caráter 

fragmentário de sua experiência é a teoria do direito quântico de Goffredo Telles Jr. 

Na sua proposta teórica, o direito tem um lugar bem definido, não só na história 

da humanidade, mas na história universal do próprio cosmos. De forma curiosa, para 

falar da origem do direito, de seu momento mais arcaico, sua teoria começa com o 

surgimento da primeira nuvem cósmica anterior a qualquer galáxia ou mesmo a 

qualquer astro responsável pelo surgimento do universo. 

Há vinte ou trinta bilhões de anos, uma gigantesca nuvem começou a 

invadir os céus. Sua temperatura ascendia a milhões de graus. 

Extremamente rarefeita, compunha-se sobretudo de hidrogênio.  Se 

quiséssemos descrevê-la com mais exatidão, diríamos que ela era feita 

de partículas carregadas de eletricidade negativa, chamadas elétrons, e 

de partículas carregadas de eletricidade positiva, chamada prótons. 

(TELLES JR., 1980, p. 15) 

E continua ao longo de cerca de duzentas páginas descrevendo a natureza física 

do cosmos até chegar ao seu entendimento em relação ao que seja o direito. De fato, os 

juristas se preocupam exageradamente com o início do direito, sua origem e o seu 

nascedouro, como discutido na primeira parte desta tese. Mas será preciso ir tão longe, 

até à primeira nuvem cósmica que depois de condensada deu origem a um astro que 

supostamente depois de ter explodido deu origem ao universo? Não estaria o autor 

sendo irônico com a própria teoria e filosofia do direito ao propor um tema como “o 

direito quântico”? Se as explicações históricas e fenomênicas soam assaz retóricas ou 
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 “Only ironic writing, a writing that does not pretend to be the full and transparent representation of 

‘thinking man’, can lay claim to any rigour or authenticity. Romantic poetry supplants philosophy as the 

primary discourse because, while philosophy can only make literal claims about what is, poetry shows 

language in its formative, synthesizing and productive process. Poetry does not present an ideal 

definition of man or humanity; it does no fall into the illusion of taking ‘man’ as yet one more definable 

substance.” 
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poéticas, melhor seria então apelar para o campo da física, esta sim, matéria universal, 

atemporal e infinitamente duradoura. Mas não a física mecânica de Newton, deve ser a 

física quântica, ainda não dominada completamente.  

Qual a carga de metaforicidade que uma teoria dessa carrega consigo? Do estudo 

físico dos elétrons, se passa ao estudo da liberdade e deste ao estudo do direito. Aqui 

não é só a filosofia que é usada por um jurista teórico para fundamentar o direito, é a 

própria ciência, a partir de seu paradigma epistemológico mais respeitado, o da física.  

A primeira edição de O direito quântico remonta a 1974 quando essas 

informações sobre astrofísica e física quântica ainda eram tidas como relativamente 

novas. Era novidade para o público comum formado por não-cientistas e muito 

provavelmente não haviam sido consideradas pertinentes à formação acadêmica de um 

jurista. 

Então um filósofo do direito resolve escrever um livro sobre física para os 

juristas, para mandar uma mensagem positiva e negativa ao mesmo tempo (assim como 

a ironia): “está aqui um livro de direito feito para juristas, mas que fala sobre física em 

metade da extensão do texto”. A ironia é: “eu digo que isto é direito e que estou tratando 

de filosofia do direito, mas o significado é outro, isso é física. Isso faz de meu trabalho, 

uma pesquisa científica, porque fala de ciência. Mas um cientista, um físico, não 

tomaria nunca esse trabalho por ciência, e sim como material de divulgação para o 

grande público sobre resultados das recentes pesquisas científicas. Ou seja, o trabalho 

nem é tomado seriamente pelos juristas como sendo um trabalho de filosofia do direito, 

nem é tomado seriamente pelos físicos como um trabalho científico. 

Mesmo quando há o intuito de se produzir uma teoria científica autenticamente 

jurídica, livre de sincretismos metodológicos e de conceitos metafísicos como pretende 

a teoria pura do direito de Kelsen, a impossibilidade de se livrar completamente do 

caráter figurativo da linguagem cria a possibilidade de se cair em contradições. Mesmo 

que essas contradições não sejam percebidas no interior do próprio discurso teórico, isso 

não quer dizer que não esteja sujeita a críticas externas. É o que acontece quando Kelsen 

é chamado de metafísico pelos teóricos do realismo jurídico por procurar desenvolver 

uma teoria da norma fundamental, por exemplo. Contra toda metafísica, Kelsen é 

acusado de criar sua própria metafísica da “norma fundamental” e da separação 

ontológica entre o ser e o dever, aos olhos dos realistas escandinavos, simplesmente 

absurda ou inconcebível.  
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No caso específico de Kelsen, a ironia parece estar na sua própria concepção de 

ciência jurídica. Depois de todo o desenvolvimento de uma teoria científica do direito, 

chega ao final de sua teoria afirmando que o direito e a ciência do direito não se 

misturam e que o desenvolvimento do direito positivo nada tem de científico. É o que se 

pode chamar de desafio kelseniano (FERRAZ Jr., 1988, p. 236). Na qualidade de 

abordagem científica do fenômeno, a teoria pura só seria capaz de apontar os problemas 

das metodologias jurídicas, mas não de resolvê-los, sob pena de deixar de ser 

propriamente ciência.  

Quando se é irônico em um segundo nível de abstração, a própria binariedade de 

termos como justiça/injustiça, dignidade/indignidade, igualdade/desigualdade, 

privado/público, autonomia da vontade/interesse público passam a ser ironizadas. No 

primeiro nível da retórica material, quando se diz, por exemplo, que “todos são iguais 

perante a lei” está-se diante de uma ironia que quer dizer “todos são desiguais, a lei que 

não o vê”. Num segundo nível de reflexividade da linguagem, isto é, numa 

metalinguagem retórica a própria dicotomia entre igual e desigual é compreendida 

ironicamente como uma falácia de que muitos são vítimas. 

Vejo também como irônico o fato de a filosofia do direito contemporânea 

procurar reaproximar, ao modo dos jusnaturalistas, as noções de direito e de moral. As 

teses contemporâneas das teorias assim chamadas pós-positivistas desejam demonstrar 

que as conexões necessárias entre o direito e a moral não existem apenas em virtude dos 

pontos de contato entre ambos os vocabulários, mas seriam conexões de tipo essencial. 

O mais curioso é tentar apresentar essas conexões como uma dependência do direito em 

relação à moral, ou de categorizar o direito como uma espécie do discurso moral 

prático. 

Ironicamente é possível também inverter as conexões apontadas pelas teorias 

desse pós-positivismo jurídico e afirmar que a moral é um efeito da coerção, isto é, que 

a moral é uma consequência do direito, ou da coerção praticada pelo direito, como faz 

Nietzsche (1988b, p. 96): 

A moralidade só vem depois da coerção, ela própria permanece ainda 

durante algum tempo como coerção, e as pessoas se submetem a ela 

para evitar o desprazer. Depois, ela se torna costume, em seguida 

ainda livre obediência, enfim quase instinto: então, tal como todos os 
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comportamentos naturais e habituais existentes há muito tempo, ela 

fica ligada ao prazer – e carrega daí em diante o nome de virtude.
120

 

 Dessa forma, podemos falar em uma autoironia da teoria do direito, na qual a 

racionalidade irônica se fundamenta com uma lógica de opostos e contrários 

incompatibilizados. A ironia tem o seu sentido determinado na fragilidade lógica que 

introduz por meio da interrogatividade e da problematização. A ironia funciona como 

uma problematização constante. 

A teoria do direito é capaz de decifrar o seu objeto, mas sempre de maneira 

precária e problematizante. Como resultado o que se tem na teoria do direito é uma 

constante problematização de múltiplos sentidos errantes.  

A ironia da teoria do direito – ou mais especificamente – a autoironia da teoria 

do direito, portanto, está relacionada a sua maneira precária de racionalizar o seu objeto. 

A racionalidade retórica da teoria do direito é de certa forma precária, aberta e 

contingente, assim como é a racionalidade irônica. Uma metodologia retórica irônica é 

capaz de lidar com essas precariedade e contingência da própria metodologia jurídica. 

Especialmente quando se entende a ironia não apenas como tropo, mas também como 

forma de argumentação. Nesse sentido, boa parte do que se chama de razão no discurso 

dos juristas é razão-como-simulação. Ou ainda, razão-como-dissimulação.  

A inferência irônica funciona como uma “contradução”: um jogo de negação e 

contradição irônicas no qual os postulados da teoria do direito são sempre flutuantes e 

aquáticos, nunca sólidos. 
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 „Der Moralität gehtder Zwang voraus, ja sie selber ist noch eine Zeit lang Zwang, dem man sich, zur 

Vermeidung der Unlust, fügt. Später wird sie Sitte, noch später freier Gehorsam, endlich beinahe 

Instinct: dann ist sie wie alles lang Gewöhnte und Natürliche mit Lust verknüpft – und heisst nun 

Tugend.” 



 

Conclusão 

 

No que se refere à dependência da noção de direito em relação à linguagem que 

se emprega e os discursos que se constroem, pode-se constatar que em grande medida a 

constituição e a permanência dos institutos do direito estão sujeitas às regularidades 

representadas pelas redes conceituais que lhe dão significado. Desde um ponto de vista 

analítico da retórica, é possível conceber as instituições jurídicas, enquanto objeto do 

conhecimento do jurista, como um grande “jogo-de-palavras” levado a sério. Nesse 

sentido, o objeto direito pode ser apresentado não só como conjunto de códigos 

estatuídos convencionalmente dentro de um sistema, mas também de metáforas que 

criam um mundo radicalmente novo e inaudito. 

Em relação à estrutura figurativa da linguagem da dogmática jurídica concluiu-

se que o funcionamento e a estrutura tropológica do discurso jurídico podem ser 

compreendidos a partir da observação do nível material da linguagem e do meta-nível 

dos discursos teóricos, na medida em que conceitos próprios da linguagem jurídica 

representam metáforas que permitem enunciar eventos não previstos pelo código 

semiótico da linguagem ordinária, cotidiana, ou natural. Notou-se, pois, um grau 

significativo de dependência do discurso jurídico material em relação à linguagem 

figurada, de forma que a linguagem metafórica empregada nos discursos jurídicos 

interfere diretamente na produção do conhecimento jurídico, com modelos, alegorias e 

fábulas que constituem as suas narrativas. 

Acerca do papel da ironia como “negatividade absoluta” no sentido de Hegel e 

como instrumento criativo de reavaliação e redescrição, em relação aos paradoxos e à 

contraditoriedade dos discursos empregados na construção do pensamento jurídico, 

percebeu-se que conhecer o modus operandi do discurso irônico auxilia o teórico do 

direito a entender de que maneira os juristas relacionam o produto da elaboração do 

direito com sua apresentação textual, de forma que se torna possível identificar se aquilo 

que é expressado é realmente o que se pretende dizer. É possível identificar a verdade 

dos enunciados jurídicos a partir de uma relação de não-identidade entre texto e 

significado. Por meio da compreensão irônica, é possível reconhecer se o autor de um 

texto jurídico quer significar aquilo mesmo que é aparente no seu discurso. 
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Por fim, a respeito da estrutura figurada da linguagem jurídica e da interpretação 

do direito, viu-se que a liberdade de sentidos proporcionada pela linguagem figurada 

constrange a interpretação dos discursos do direito e a manipulação dos próprios 

conceitos jurídicos. Uma leitura irônica (e metafórica) é capaz de produzir propriamente 

conhecimento para além da noção do “literalmente expresso” no texto, mesmo que por 

meio de pressentimento, crença, intuição. O contexto influencia a determinação do 

discurso jurídico entre ironias estáveis e ironias instáveis, de forma que para o jurista é 

fundamental reconhecer a ironia e com ela lidar. 
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