
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrique Carvalho Carneiro 

Decisão jurídica e assessoramento tecnológico 

Observações sobre mecanismos de participação em decisões do STF a partir de Luhmann. 

 

                                                   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Recife, 2010 

  



II  

Henrique Carvalho Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisão jurídica e assessoramento tecnológico 

Observações sobre mecanismos de participação em decisões do STF a partir de Luhmann. 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Linha de Pesquisa: Estado, Constitucionalização e Direitos Humanos 
Grupo de Pesquisa: 1.3  Direitos Humanos, Sociedade e Democracia 
  
Orientador: Prof. Dr. Artur Stamford da Silva 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2010 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Faculdade de Direito  do Recife / Centro de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal  de  Pernambuco  como  
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. 

Sociologia do direito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carneiro, Henrique Carvalho 

 

       Decisão jurídica e assessoramento tecnológico. 
Observações sobre mecanismos de participação em 
decisões do STF a partir de Luhmann / Henrique Carvalho 
Carneiro. – Recife : O Autor, 2010.    

  139 folhas.   
  

 

  Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
Federal de Pernambuco. CCJ. Direito, 2010. 

 

  
  Inclui bibliografia. 
 

 

      1. Decisão jurídica - Direito da sociedade. 2. STF - 
Decisões - Mecanismos de participação - Luhmann. 3. 
Teoria do direito - Decisão jurídica. 4. Niklas Luhmann - 
Teoria da sociedade. 5. Ação direta de 
inconstitucionalidade 3510 - Mecanismos de participação 
segundo a perspectiva luhmanniana - Mecanismos 
participativos segundo uma perspectiva empírica 
orientada pela reconstrução das comunicações integrantes 
da decisão. 6. Organizações - Decisão e risco. 7. 
Regulação e participação. 8. STF - Assessoramento 
tecnológico - Prática. 9. Teoria do direito - Visão 
sociológica - Decisão jurídica. 10. Direito - Visão 
sociológica. I. Título.    

 

         
          340.12 CDU (2.ed.)   UFPE  
          340.115 CDD (22.ed.) BSCCJ2010-049  

 
 
 
 



III  

 
HENRIQUE CARVALHO CARNEIRO 

Decisão jurídica e assessoramento tecnológico. Observações sobre mecanismos de 
participação em decisões do STF a partir de Luhmann. 

 

 

 

 

 

                                                

Linha de Pesquisa: Estado, Constitucionalização e Direitos Humanos 
Grupo de Pesquisa: 1.3 Direitos Humanos, Sociedade e Democracia 
  
Orientador: Prof. Dr. Artur Stamford da Silva 
 

 

A Banca Examinadora composta pelos  professores abaixo, sob a presidência  do primeiro, submeteu o 
candidato à defesa em nível de Mestrado ou Doutorado e a julgou nos seguintes termos: 

 

Prof. Gustavo Ferreira Santos, Dr. UFPE 

Julgamento: ____________________________ Assinatura: _________________________ 

 

Prof. João Paulo Allain Teixeira, Dr. UFPE 

Julgamento: ___________________________Assinatura: _______________________________ 

 

Prof. Pierre Guibentif, Dr. Universidade Nova Lisboa  

Julgamento: ___________________________Assinatura: _______________________________ 

 

MENÇÃO GERAL: __________________________________________________________ 

 

Coordenador do Curso: 
Prof. Dr. Marcos Antônio Rios da Nóbrega 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Faculdade de Direito do Recife / Centro de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal de Pernambuco como requisito parcial para obtenção 
do grau de Mestre. 

Sociologia do direito. 



IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha esposa, Mariana Durant 
e à minha mãe, Maria Celina 



V  

AGRADECIMENTOS 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado de Pernambuco – FACEPE 

– pela concessão do Auxílio à Mobilidade Discente, sem o qual não seria possível a realização 

da pesquisa de campo que integra este trabalho de dissertação. 

Ao Prof. Dr. Artur Stamford da Silva, pela responsabilidade, dedicação e 

disponibilidade para orientar a produção deste trabalho de dissertação. 

Ao Prof. Dr. Marcelo da Costa Pinto Neves, pela orientação durante a pesquisa de 

campo, assim como pelas valiosas sugestões que contribuíram para a realização deste 

trabalho. 

Ao Dr. Westei Conde y Martin Júnior, por todo o apoio às minhas iniciativas. 

Ao meu pai, Antônio Carlos, meus irmãos, Mariana e Humberto, e a Cecy Costa por 

compreenderem a minha ausência. 

A John Heinz, por insistir em ser meu amigo. 

 



VI  

RESUMO 

CARVALHO, Henrique. Decisão jurídica e assessoramento tecnológico. Observações 
sobre mecanismos de participação em decisões do STF a partir de Luhmann. 2010. 139 p.. 
Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Aplicar a visão sociológica a um tema tradicionalmente trabalhado na teoria do direito, como 
é a decisão jurídica, implicou aportar a complexidade como metodologia, esse caminho 
epistemológico foi indispensável para observarmos o convívio dentre sistemas sociais 
funcionalmente diferenciados (direito, política, ciência, economia) numa tomada de decisão 
jurídica. Para tratar dessa questão, uma vez definida a teoria da sociedade de Niklas Luhmann 
como marco teórico, dedicamo-nos a observar a convivência dentre sistemas sociais na 
decisão produzida pelo Supremo Tribunal Federal. Para isso, realizamos pesquisa empírica 
tendo por corpus a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510, na qual se decidiu pela licitude 
das pesquisas com células-tronco embrionárias. A questão central de pesquisa é composta de 
duas partes: 1) a apresentação uma possível leitura da ADI 3510, notadamente dos seus 
mecanismos de participação, segundo a perspectiva luhmanniana e, 2) a observação dos 
mecanismos participativos presentes na ADI 3510, segundo uma perspectiva empírica 
orientada pela reconstrução das comunicações integrantes da decisão. A escolha de uma 
decisão do STF se justifica pela concepção luhmanniana de que os tribunais, a partir da 
produção recursiva de suas decisões, serem organizações responsáveis pelo primado funcional 
do sistema, bem como por essa teoria ter uma explicação da relação entre decisão e risco 
suficiente para abordar a complexidade presente nos casos de novas tecnologias, como são as 
pesquisas com células-tronco. Aplicamos a visão de assessoramento tecnológico participativo 
(Technikfolgenabschätzung) enquanto alternativa ao modelo de expertise para observar a 
participação de diversos atores na produção da decisão, o que implicou termos por 
participação a produção de informações pelo sistema resultante do acoplamento estrutural. 
Como resultado da pesquisa, uma vez identificadas as organizações participantes do processo 
decisório da ADIN 3510, observamos que as comunicações são construídas temporalmente 
ordenada, assim como pudemos explicar a dinâmica da participação como absorção de 
incertezas e premissas de decisão. 

 

 

 

Palavras-chave: Decisão jurídica, organizações, assessoramento tecnológico participativo. 



VII  

ABSTRACT 

 

CARVALHO, Henrique. Decisão jurídica e assessoramento tecnológico. Observações 
sobre mecanismos de participação em decisões do STF a partir de Luhmann. 2010. 139 p.. 
Masters Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

Our research subject is the decision produced by the Brazilian Supreme Court related to the 
handling of embryonic Stem cells to research and therapy ends. To do so, we use the Niklas 
Luhmann theoretical background, in which law represents a functional differentiated system 
and tribunals are understood as organizations which, by the recursive production of their own 
decisions, are responsible for the system functional primacy. In this context the relation 
between decision and risk acquires outstanding relevance in cases related with the new 
technologies, as in the researches with Stem cells. Using the participative technological 
Assessment (Technikfolgenabschätzung) as an alternative to a expertise-based model, we 
observe the participation of a diversity of social actors in decision-making, according to a 
perspective in which, on one hand, conflicts are externalized to tribunals, while, on the other 
hand, the legal system externalizes demands to its social environment. Then, participation 
represents the system’s information production as a result of structural coupling. We define as 
our research corpus the constitutionality argue (Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI) 
3510, which focuses on the handling of embryonic Stem cells and define our central research 
question as composed of two parts: 1) the construction of a possible understanding of the ADI 
3510, specially its participative mechanisms, under the luhmannian perspective, and 2) these 
participative mechanisms empirical observation, by the reconstruction of its respective 
communications. In order to fulfill this empirical oriented work we assume that 
communication is a result of a temporally organized construction, and, by collecting the 
registers in the tribunal website as well as in a field research in the Supreme Court, we 
observed the participating organizations, the chronological sequencing of communications, 
and we observed the registers which allow to a comprehension of the participative dynamics 
as uncertainty absorption and as premises to decisions. 

 

Keywords: juridical decision, organization, participative technological assessment. 
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Introdução: sobre os desafios decisórios 

Judiciário, administração da justiça, papel e função do juiz na sociedade são temas 

cada vez mais pesquisados por politólogos, sociólogos, antropólogos, linguistas, juristas. 

Acontece que monismos visuais não bastam a uma explicação da decisão jurídica, 

principalmente quando se objetiva pesquisar justamente as presenças e influências dos 

múltiplos fatores nessa decisão. 

Afirmar, portanto, que a decisão jurídica é nosso objeto, não ajuda o leitor a entender 

nossa pesquisa, assim como não é suficiente dizer que partimos da visão sociológica do 

direito. Mesmo nossa pesquisa tendo por objeto a decisão jurídica e por perspectiva analítica a 

sociologia do direito. A insuficiência dessa afirmação evidencia o crescente interesse da 

decisão jurídica pela sociologia do direito, o que não implica reduzir a temática à sociologia, a 

uma observação da eficácia social do direito numa sociedade, a uma análise do discurso 

jurídico, a uma análise política da decisão jurídica ou da instituição judiciário numa 

sociedade. 

A escolha de Niklas Luhmann como marco teórico representa uma decisão por ampliar 

os espectros de observação da decisão jurídica, pois a sua teoria da sociedade possibilita a 

observação da produção e reprodução do direito da sociedade, assim como possibilita explicar 

as presenças e influências dentre os sistemas da sociedade. Para tratar dessa questão, 

definimos como corpus da pesquisa a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510 por ela 

questionar a licitude de pesquisas com células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e 

terapia. Como cabe ao sistema do direito da sociedade dar respostas sobre a licitude ou 

ilicitude, cabe ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro decidir a questão. 

Dessa forma, abordamos a decisão jurídica como construção social, pois, com explica 

Niklas Luhmann, a sociedade é constituída pela reprodução autorreferente de comunicações. 

Podemos, agora, informar que abordamos a decisão jurídica enquanto construção social, 

enquanto comunicação. Assim é porque as decisões que compõem o corpus da pesquisa 

podem ser delimitadas em relação ao sistema do direito e em relação à organização, portanto 

ao tribunal. Explicamos: segundo a perspectiva de Luhmann, o direito é entendido enquanto 

um sistema parcial da sociedade funcionalmente diferenciado, resultado da especificação 

temática das comunicações recursivamente produzidas, pois direito produz recursivamente 

direito. Ademais, segundo esta proposta teórica, os tribunais são entendidos enquanto 
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organizações que ocupam uma posição central ao sistema, e, a partir da produção recursiva de 

suas decisões, são responsáveis pelo primado funcional do sistema jurídico. 

O termo decisão se relaciona, segundo nosso marco teórico, intimamente ao termo 

risco. É que os sistemas sociais, como temporalizados, vivem em constante descontinuidade 

entre passado e futuro. Observados, pois, segundo a perspectiva temporal, os presentes, que 

representam os estados de cada sistema, estão localizados na interseção entre o passado 

estável, conhecido e reutilizável enquanto estruturas de expectativas – sob a perspectiva 

específica de cada presente pontualmente considerado –, e o horizonte de possibilidades, 

necessariamente indeterminado. Acresce a isso a caracterização do risco segundo as seguintes 

pré-condições: a) dependência de uma decisão e b) possibilidade de um dano (Schaden) como 

resultado do comportamento conseqüência da decisão. 

O entendimento da temporalização dos sistemas sociais permite, associada a esta 

conceituação sobre o risco, a elaboração do conceito de sociedade de risco, no qual há risco 

em qualquer comportamento, de tal modo que a não-decisão também é uma decisão, e, 

portanto, também é arriscada. Essas reflexões adquirem significativa relevância quando 

associadas a desenvolvimentos científicos, especificamente no que se refere à alta tecnologia, 

como nos casos da nanotecnologia e da produção de novos modelos de terapia, como os 

desenvolvidos a partir de pesquisas com células-tronco. 

Situações que envolvem alta tecnologia permitem observar uma interface entre 

decisões políticas, jurídicas e científicas, portanto entre as distintas organizações. O que nos 

leva a reafirmar a insuficiência do monismo visual. Os relacionamentos entre decisões dessas 

organizações – que, conforme detalharemos mais adiante, segundo Alfons Bora são 

denominadas de technoscientific normativities – são caracterizados, por um lado, pelo uso, 

por parte da política e do direito, de informações cientificamente produzidas enquanto 

assessoramento. Por outro lado, o uso por parte da ciência das decisões construídas no âmbito 

político e/ou jurídico, é denominado de regulação. Essa distinção é fundamental para o 

desdobramento de nossa pesquisa. 

Segundo Alfons Bora, esta situação é entendida enquanto um modelo de 

assessoramento tecnológico (Technikfolgenabschätzung), e pode tomar dois caminhos 

distintos. Por um lado, o assessoramento realizado apenas por parte de organizações 

científicas é conhecido por modelo de expertise. Este modelo, segundo pesquisas empíricas 

que apresentaremos posteriormente, se encontra em crise, especificamente relacionada a sua 

baixa eficiência em evitar, ou ao menos minimizar, as chances de ocorrência de danos. 
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Por outro lado, enquanto alternativa ao modelo de expertise, são observadas as 

perspectivas que envolvem a participação de uma pluralidade de atores na produção da 

decisão, em um modelo denominado de participativo. Ao mesmo tempo em que este modelo 

não exclui nem reduz a importância do sistema científico, ele inclui a perspectiva de outros 

atores sociais. Nessa nova perspectiva, a interface esboçada anteriormente é reformulada por 

uma perspectiva de dupla externalização, em que, de um lado as situações de conflito que se 

desenvolvem socialmente – em diversos âmbitos, como: morais, religiosas, familiares, 

educacionais, econômicas, científicas – são externalizadas aos sistemas político e/ou jurídico, 

objetivando a solução do conflito, sob a forma de regulação. Por outro lado, política e/ou 

direito externalizam aos diversos setores da sociedade as situações de conflito e de elevado 

risco, enquanto abertura para a participação, a fim de produzir decisões com maior 

legitimidade. 

Desses modelos, podemos observar a participação das distintas organizações na 

tomada de decisão jurídica. Esclarecendo: uma vez que as organizações são tipos de sistema 

social que reproduzem suas decisões autopoieticamente, essas decisões não podem ser 

determinadas por interação com o entorno. Para isso, aplicamos o conceito de participação 

como a produção de informações internamente ao sistema, segundo seus próprios mecanismos 

de absorção de incerteza, do que resulta a igualmente auto-produção de irritações, estas 

resultantes do acoplamento estrutural com o seu entorno. Como explicaremos com os devidos 

detalhes no decorrer do trabalho. Passemos à explicação de nosso corpus. 

A ação direita de inconstitucionalidade (ADI 3510) julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) contém informações suficientes para podemos observar a presença de 

mecanismos de participação. Referimo-nos especificamente à possibilidade de participação 

social prevista na Lei 9.868/99, como ocorreram no julgamento da referida ADI: o amigos da 

corte (amici curie) e a audiência pública. A figura dos amigos da corte foi prontamente 

utilizado pelo Supremo Tribunal. Já o mecanismo de realização de audiência pública, mesmo 

previsto na Lei 9.868/99, só em 2007 veio s ser utilizado no STF, por ocasião da ADI 3510, a 

qual tinha por objeto o questionamento sobre a constitucionalidade do texto da Lei 

11.105/2005 que permitiu a pesquisa com células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e 

terapia. 

Agora sim, podemos esclarecer que nosso objeto de pesquisa é a decisão produzida 

pelo Supremo Tribunal Federal relativa à licitude de uso de células-tronco embrionárias para 

fins de pesquisa e terapia. 
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Ainda de acordo com as reflexões acima apresentadas, combinadas com a 

especificação do nosso objeto de pesquisa, afirmamos que a questão central de pesquisa a qual 

nos propomos é composta de duas partes: por um lado nos propomos a apresentar uma 

possível leitura da ADI 3510, em especial dos seus mecanismos de participação, segundo a 

arquitetura teórico-conceitual desenvolvida por Niklas Luhmann. Por outro lado, nos 

ocuparemos neste trabalho de dissertação, em observar os mecanismos de participação 

presentes na ADI 3510, utilizando para tanto uma perspectiva empírica orientada pela 

reconstrução das comunicações que constituem esta decisão. 

Antes de iniciarmos o desenvolvimento da pesquisa, consideramos indispensável 

esclarecer que, por se tratar de pesquisa, esta é uma comunicação científica. Nessa 

perspectiva, orientamos nossas observações pela produção de verdades temporalmente 

contingentes, verdades que representam a verificação/comprovação do conhecimento 

produzido a partir das comunicações cotidianas segundo a perspectiva da observação de 

segunda ordem, ou seja, são verdades produzidas enquanto decisões de organizações (centros 

de pesquisas) em relação a acontecimentos atribuídos ao entorno, enquanto um momento de 

heterorreferência. 

Com isso, localizar este trabalho enquanto uma proposta de comunicação científica, 

nos termos propostos por Luhmann, representa afirmar que nos preocupamos com a 

verificação/confirmação do sentido condensado por comunicações cotidianas – externas ao 

sistema científico – utilizando, para tanto, critérios científicos específicos, denominados 

programas. Os programas utilizados para a produção de comunicações científicas são 

denominados de teorias e métodos. Se por um lado, as teorias podem ser entendidas, enquanto 

programa do sistema científico, como comunicações que representam uma limitação auto-

construída pelo sistema para a organização da complexidade do seu entorno social, 

significando assim uma limitação das possibilidades do mundo (Weltmöglichkeiten). Assim, a 

teoria é composta por afirmações que permitem a produção de uma redução de complexidade 

relativa às possibilidades de interpretação do entorno. Por outro lado, os programas 

denominados de métodos fornecem condições para a atribuição de uma comunicação segundo 

um dos valores do código. Os métodos, portanto, possuem o objetivo de possibilitar uma 

decisão sobre verdade ou não verdade, a partir da utilização de uma seqüência de passos ou 

estratégias, enquanto observações de segunda ordem sobre os conhecimentos socialmente 

produzidos, organizando temporalmente a atribuição contingente de verdades cientificamente 

produzidas. 
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Aplicando essa lógica ao nosso corpus, se por um lado, em relação à teoria, 

enfrentamos a questão da leitura do processo da ADI 3510 aplicando a perspectiva 

radicalmente construtivista, tal como proposta por Luhmann; por outro, os métodos 

relacionados à atividade empírica são desenvolvidos segundo perspectiva empírica orientada 

pela reconstrução comunicativa. Desse modo, a realização de nossa atividade empírica se 

constrói segundo o pressuposto de que as comunicações são resultado de uma construção 

temporalmente ordenada. A partir desse pressuposto, nos propomos, a partir dos registros 

textuais e áudiovisuais, a reconstruir a ordenação temporal dessas comunicações. Assim, a 

partir da coleta dos referidos registros, tanto na página eletrônica do Tribunal, quanto em 

pesquisa de campo realizada no próprio STF, pudemos, em um primeiro momento, localizar 

as organizações que participaram desta decisão, assim como realizar a ordenação temporal das 

comunicações que a integram. Uma vez localizadas as organizações, passamos a identificar, 

dentre os referidos registros, aqueles que permitem compreender a dinâmica da participação 

segundo a absorção de incertezas e as premissas de decisão. Com relação à absorção, 

concentramo-nos nas decisões que integram a ADI 3510 relacionadas à aceitação de 

organizações políticas, científicas e religiosas enquanto amici curie, assim como nas decisões 

que justificam e designam a realização da audiência pública. 

Sobre essas etapas de nossa pesquisa, é importante considerar: a) quanto ao 

mapeamento das ocorrências de absorção de incerteza e premissa de decisão, concentramo-

nos nos registros que expressamente (de forma explícita) se referem a essas ocorrências; b) 

não nos dedicamos ao uso de qualquer parâmetro quantitativo, de tal modo que ao 

relacionarmos os momentos que caracterizam os mecanismos de absorção de incerteza e 

premissa de decisão, apenas estamos mapeando a sua ocorrência, não sua freqüência; c) não 

nos ocupamos em localizar um critério de correção relativo ao uso dos registros presentes nos 

momentos de participação nem tampouco com uma valoração de seu uso, seja em relação ao 

julgamento pela procedência ou em relação à improcedência do questionamento de adequação 

à constituição do texto legal posto a julgamento. 

Dada a complexidade da teoria de Luhmann, dos quatro capítulos, os três primeiros se 

destinam à apresentação das decisões conceituais que possibilitaram nossas observações dos 

mecanismos de participação presentes na ADI 3510. Estes capítulos que tem por objetivo o 

detalhamento teórico estão ordenados segundo uma relação crescente de especificidade, de tal 

modo que o primeiro é o mais abstrato e o último, o mais especifico. 
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Ainda tentando superar os riscos das escolhas do por onde começar a apresentar a 

arquitetura teórico-conceitual desenvolvida por Niklas Luhmann, no primeiro capítulo 

pretendemos detalhar os elementos que integram a rede conceitual do construtivismo radical. 

Porém, uma vez que uma abordagem sobre todos os conceitos e autores que integram esta 

perspectiva teórica poderia nos afastar do objeto deste trabalho, abordamos alguns conceitos 

utilizados por Niklas Luhmann em sua construção teórica. Assim, dividimos o primeiro 

capítulo segundo a abordagem de quatro pontos centrais do pensamento construtivista radical. 

Em primeiro lugar, nos ocupamos em abordar o conceito de autopoiesis, segundo os 

aportes de Humberto Maturana e Francisco Varela. Nesta oportunidade procuramos 

proporcionar uma abordagem que engloba as origens empíricas das reflexões sobre 

autopoiesis, assim como a caracterização desses sistemas e os seus desdobramentos, inclusive 

com o entendimento desses autores sobre sistemas sociais. Apesar da aplicação que Luhmann 

faz do conceito de autopoiesis ser relacionado a um âmbito distinto em relação a seus 

idealizadores, entendemos que a compreensão desta última perspectiva é fundamental para a 

compreensão proposta por Luhmann. 

Em um segundo momento, passamos a descrever o cálculo indicacional desenvolvido 

por George Spencer-Brown. Segundo esta perspectiva, é possível observar um formalismo 

que parte do conceito de distinção para aplicá-lo às formulações da lógica matemática 

moderna, ao mesmo tempo em que representa uma vantagem em relação ao formalismo 

lógico tradicional. Esta vantagem se refere à possibilidade de interpretar os paradoxos 

segundo uma perspectiva temporal a partir do conceito de re-entry. Esses aportes são úteis 

para a consecução de nossos objetivos de pesquisa, uma vez que nos permite: a) entender a 

temporalização dos sistemas sociais; b) formular a autopoiesis enquanto uma perspectiva 

formal, aplicável a qualquer sistema que opere segundo este modelo de organização sistêmica; 

c) desenvolver, a partir do conceito de re-entry, quase toda rede conceitual luhmanniana. 

Utilizando os conceitos abordados até aqui, ainda neste capítulo, desenvolvemos a 

relação conceitual observador/observação e as contribuições de alguns autores do 

construtivismo radical relativos ao tema da construção da realidade, ressaltando que ambos os 

temas ocupam uma posição central na teoria luhmanniana. Especificamente em relação ao 

primeiro, utilizamos a expressão-chave do construtivismo radical, elaborada por Maturana: 

“Tudo é visto por um observador” e utilizamos os aportes do cálculo indicacional para 

demonstrar que observador e observação existem em uma relação paradoxal, ou seja: ao 

mesmo tempo em que são distintos, são iguais. Em relação ao segundo, utilizamos o conceito 
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de re-entry e o conceito de observação para demonstrar a construção da realidade segundo o 

mecanismo de condensação/confirmação. Destacamos mais uma vez que estes conceitos são 

fundamentais para a compreensão da proposta teórica luhmanniana, e por conseqüência para a 

realização da primeira parte da questão central desta dissertação. 

No segundo capítulo da pesquisa, apresentamos os elementos fundamentais à 

compreensão da teoria da sociedade de Luhmann, destacando a reformulação conceitual 

realizada por Niklas Luhmann, de forma a esclarecer ao leitor o quanto este autor não aplica 

conceitos, mas os reformula adaptando-os à sua teoria da sociedade, com ocorre com termos 

como sistema, interação, organização, os quais levam à teoria dos sistemas funcionalmente 

diferenciados (a própria sociedade), agora vista como sistema geral mais amplo formado por 

todas as comunicações nela possíveis. Dessa forma, o segundo capítulo cumpre o objetivo de 

conectar as perspectivas teóricas mais abstratas presentes no construtivismo radical com os 

conceitos centrais utilizados para a realização da primeira parte dos objetivos desse trabalho, 

os quais estão presentes no terceiro capítulo. 

No terceiro capítulo, iniciamos equacionando a decisão jurídica enquanto 

comunicação, por ser reproduzida circularmente nas organizações. Do que resulta o debate 

sobre relação entre decisão e risco, nos termos da perspectiva de temporalização dos sistemas 

sociais, servir de caminho à compreensão do futuro indeterminável, apenas construível por 

operações do próprio sistema em relação àquilo que é conhecido em cada estado (presente). 

Dessa forma ampliamos a compreensão da decisão enquanto um processo circular formado 

pela relação entre os conceitos de absorção de incertezas, premissas de decisão e decisão. Em 

seguida, descrevemos o papel da decisão jurídica no contexto do sistema funcionalmente 

diferenciado do direito, assim como relacionamos tipo de risco típico desse tipo de decisão em 

relação à característica funcional de sua programação, para, por fim, apresentarmos o conceito 

de participação. 

Por fim, dedicamos o último capítulo às reflexões que se referem à segunda parte de 

nossa questão central de pesquisa, ou seja: a observação dos mecanismos de participação 

presentes na ADI 3510, utilizando para tanto uma perspectiva empírica orientada pela 

reconstrução das comunicações que constituem esta decisão. Justificamos a posição final 

ocupada por este capítulo, uma vez que entendemos como necessário ajustar a compreensão 

da decisão segundo os aportes da teoria, para, em seguida, direcionarmos os esforços no 

sentido da sua verificação/comprovação. Aqui, descrevemos nossas observações sobre as 

atividades empíricas realizadas: a) o mapeamento das organizações presentes na produção da 
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ADI 3510, assim como a ordenação temporal das comunicações que a integram; b) a relação e 

discussão dos registros que apontam para a utilização dos mecanismos de amici curie e 

audiência pública como mecanismos de absorção de incerteza; e c) a relação e discussão dos 

registros que apontam para a utilização dos relatos produzidos pelos amici curie e durante a 

audiência pública enquanto premissa de decisão. 

Assim, realizamos esta pesquisa propondo uma ampliação do olhar sobre a decisão 

jurídica, como se pode ler a seguir. 
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 Capítulo 1: construtivismo radical como epistemologia 

Este capítulo tem por objetivo apresentar algumas contribuições inseridas no contexto 

do construtivismo radical que nos serão úteis para os demais desenvolvimentos relativos à 

teoria dos sistemas proposta por Niklas Luhmann, os quais estarão presentes em todos os 

capítulos posteriores a este. 

Esta opção por dedicar todo um capítulo às reflexões construtivistas possui uma dupla 

motivação. Por um lado, a perspectiva do radical construtivismo é declarada por Luhmann 

como uma das características fundamentais de sua teoria, e dessa forma, entendemos por 

necessária a apresentação de alguns tópicos centrais presentes nessa abordagem teórica. Por 

outro lado, a discussão de alguns temas fundamentais ao construtivismo radical, neste texto, 

cumpre a função de proporcionar uma compreensão mais ampla da arquitetura conceitual 

desenvolvida na proposta luhmanniana, e assim permitir uma maior fluidez em sua 

apresentação. 

Uma das maiores dificuldades para apresentar uma pesquisa que tem Luhmann como 

marco teórico é dar fluidez à compreensão de sua teoria. Como Luhmann constrói e reconstrói 

vários termos conhecidos pelo senso comum e pela sociologia, definir por onde começar a 

apresentação de nossa pesquisa foi um dos desafios que vivenciamos. Esse desafio aumenta 

porque Luhmann declara que sua teoria é radicalmente construtivista: não há origem, começo, 

parte-se do como está aí e, construtivamente, desenvolve as observações. É, portanto, o 

construtivismo radical a epistemologia empregada na pesquisa que desenvolvemos. Vivendo 

esse desafio, propomos, na expectativa de promover maior compreensão da arquitetura 

conceitual luhmanniana, apresentar as consequência do construtivismo radical em nossa 

pesquisa. 

Ressaltamos, portanto, que uma abordagem completa sobre o construtivismo radical, 

com a riqueza de detalhes e de contribuições a qual esta se reveste, demandaria um espaço 

significativamente mais amplo, o qual nos afastaria dos objetivos desse trabalho. Para tanto 

realizamos a seguinte sequência de “decisões conceituais”. 

O primeiro tópico aborda o conceito de autopoiesis no contexto de suas bases 

biológicas, conforme proposta por Maturana e Varela. Neste, partimos de uma referência à 

origem empírica desse conceito, especificamente com a observação do fechamento 

operacional da célula e do sistema nervoso, para, em seguida descrevermos a respectiva rede 
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conceitual, desde a observação de unidades até a perspectiva de sistemas sociais, como aquele 

regido pelo sentimento do amor. 

O tópico 2, em uma abordagem mais abstrata e mais próxima da lógica e da 

matemática, apresenta o formalismo intitulado cálculo indicacional em sua formulação 

originariamente desenvolvida por George Spencer-Brown, bem como com as posteriores 

contribuições de Francisco Varela e Louis Kauffman, especificamente em seus esforços para a 

compreensão da autopoiesis nos termos deste formalismo, bem como na proposição de um 

cálculo para a autorreferência. O caminho percorrido neste tópico, que possibilita a 

interpretação da autopoiesis em uma perspectiva não necessariamente vinculada aos seres 

vivos, parte do conceito de distinção, para, com uma descrição formal de um paradoxo, 

descrever uma leitura espacial e temporal da recursividade associada ao conceito de re-entry. 

No terceiro e último tópico deste capítulo discutimos dois dos principais temas 

propostos pelo radical construtivismo, sejam: a relação entre os conceitos de observação e 

observador e o conceito de realidade enquanto resultado de uma construção. A fim de 

proporcionar uma abordagem mais consistente, partimos dos conceitos discutidos nos tópicos 

anteriores a fim de conectá-los com outras contribuições, notadamente as produzidas por 

Gothard Günther, Ernst Von Glaserfeld, Heinz von Foerster e Ranulph Glanville,     

1.1. Os fundamentos biológicos da autopoiesis 

 Neste tópico abordaremos alguns conceitos, assim como os mecanismos de 

relacionamento entre estes, construídos pelos professores chilenos Humberto Maturana e 

Frederico Varela. Importante mencionar que os conceitos trabalhados nesta seção estão 

inseridos em uma ampla perspectiva que vai além dos objetivos deste texto, de tal modo que, 

não obstante a importância de sua construção como um todo, apenas abordaremos aqueles que 

nos serão úteis para os fins a que nos propomos.  Mais especificamente nos concentraremos 

em destacar os elementos desenvolvidos por esses cientistas para a caracterização da 

autopoiesis. 

A formulação do conceito de autopoiesis em suas bases biológicas, segundo afirmado 

por Maturana, tem sua origem relacionada a pesquisas empíricas que apontam para uma 

compreensão da célula, assim como do cérebro, enquanto sistemas fechados determinados por 

sua estrutura. A primeira destas afirma que, nesse contexto, o termo autopoiesis foi utilizado 

primeiramente por volta de 1963, com a discussão sobre genética molecular. Neste 

experimento, foi observado que, em oposição ao conhecimento anteriormente difundido de 



19  

que, dentro da célula, a informação fluía do núcleo para o citoplasma, o estudo dos retrovírus 

revelou que o DNA participa da síntese das proteínas, assim como que as proteínas participam 

da síntese do DNA. Dessa forma, mantém-se a circularidade das produções moleculares, 

enquanto um sistema fechado e autorreferente, com a conservação de sua unidade 

(MATURANA, 2001, p.31-32). 

 Num segundo experimento, ocupado em observar a operação do sistema nervoso na 

distinção de objetos externos, Maturana parte da relação entre os espectros de luz 

relacionados às cores e a percepção destas pela retina. Com a realização deste experimento 

não foi possível responder a pergunta conforme o entendimento tradicional, ou seja, de 

compreender o sistema nervoso como um sistema aberto que capta estruturas do meio 

ambiente. A pergunta, então foi modificada para o "como” seria possível relacionar a 

atividade da retina com o nome da cor, abandonando a proposta de relacionar a atividade da 

retina com os termos espectrais da luz que define a cor. Este novo questionamento revelou 

que a percepção da cor se dava a partir de operações levadas a cabo apenas internamente ao 

sistema nervoso com resultados determinados apenas pela própria estrutura interna desse 

sistema, ou seja: levou à conclusão do fechamento do sistema nervoso (MATURANA, 2001, 

p.33-34). 

A partir desses experimentos, Maturana observa o fechamento celular e do sistema 

nervoso e formula o conceito de sistemas fechados determinados por sua estrutura, utilizando 

a afirmação de que “tudo é dito por um observador” (MATURANA, 2001, p.53). A 

consequência dessa afirmação é observar passa a representar, enquanto operação básica, a 

realização de uma distinção ao mesmo tempo em que destaca uma unidade. Trata-se d o seu 

background (MATURANA, 2001, p.56). 

Há, segundo o autor, dois tipos de unidades, resultado das distinções realizadas por um 

observador: unidades simples e unidades complexas, que são diferenciadas pela capacidade de 

serem novamente distintas em outras unidades simples ou complexas menores, também 

resultado de observações. Assim, enquanto as unidades simples não são objeto de outras 

distinções, as unidades complexas permitem ser observadas de duas formas: ao mesmo tempo 

em que podem ser entendidas apenas como unidades simples, quando se diferenciam apenas 

de seu entorno, também permitem a observação das unidades menores que as compõem 

(resultantes de sucessivas distinções realizadas por um observador) e pela relação entre estas 

(MATURANA, 2001, p.57). 
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Estas afirmações sobre as unidades complexas são o ponto de partida para a 

formulação de outros dois conceitos: estrutura e organização. Conceitos esses fundamentais 

par o entendimento de nossa pesquisa, pois a partir dessa arquitetura conceitual Maturana 

descreve a autopoiesis enquanto modo de organização. Por um lado, entende-se que todos os 

elementos que compõem uma unidade complexa, bem como todas as relações entre esses 

elementos, caracterizam a estrutura de uma unidade complexa particular. A estrutura de uma 

unidade particular pode ser variável, tanto com relação às características de seus 

componentes, quanto de suas relações (MATURANA, 2001, p.83-84). Já o conceito de 

organização se refere especificamente à relação entre os elementos de uma unidade complexa 

(MATURANA, 2001, p.57-58). Assim, a partir da sua organização, é possível definir uma 

unidade composta como uma unidade simples de um determinado tipo, e a partir deste critério 

definir a identidade de classe de uma unidade composta, que se conserva enquanto um 

conjunto de relações invariantes (MATURANA, 2001, p.83). Ao serem definidas as unidades 

pela manutenção da organização, podemos afirmar que, qualquer modificação organizativa, 

com origens internas ou a partir de interferências externas, provoca a destruição da unidade 

originária, que pode ser outras unidades complexas diferentes com outra organização. 

Outro critério para a caracterização das unidades complexas se refere à mobilidade de 

seus elementos. Segundo essa categorização, as unidades complexas podem ser estáticas, 

quando seus elementos e a relação entre eles permanecem invariantes, e dinâmicas, quando há 

a variação de elementos e/ou relações. Devido a esta possibilidade de variação, sob a 

perspectiva dos conceitos de organização e estrutura, tanto os sistemas estáticos quanto os 

dinâmicos se mantêm enquanto a sua organização (leia-se: a relação entre seus elementos) 

permanecer invariante. Por outro lado, no que se refere à estrutura, e especificamente em 

relação aos sistemas dinâmicos, simultaneamente se dá a invariância de sua organização, e a 

contínua variação de sua estrutura pode variar, como no exemplo dos sistemas vivos 

(MATURANA, 2001, p.58-59). 

A construção conceitual anterior, apesar de seu alto grau de abstração, permitiu a 

Maurana desenvolver com maior profundidade o conceito de sistema determinado por sua 

estrutura. A compreensão deste conceito é necessária, não somente para o entendimento do 

conceito biológico de autopoiesis, sobre o qual nos dedicamos neste tópico, mas representa 

um desenvolvimento necessário para a compreensão de toda a arquitetura teórica que 

fundamenta este trabalho. Sob este conceito, são designados os sistemas dinâmicos em que, 

mudanças ocorridas em seus elementos a partir de suas próprias operações, são determinadas 
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apenas por suas estruturas. Em uma frase: "uma unidade composta em contínua mudança 

estrutural com conservação de organização é um sistema dinâmico determinado 

estruturalmente" (MATURANA, 2001, p. 85)1. 

A circularidade decorre da própria designação desses sistemas, uma vez que a 

contínua operação que gera a modificação de suas estruturas é determinada exclusivamente 

por suas estruturas. Desse modo, podemos afirmar o fechamento operacional desse tipo de 

sistemas enquanto uma conseqüência de sua organização. Seguindo esta mesma perspectiva, 

podemos afirmar que quaisquer interferências externas ou interações instrutivas desses 

sistemas com os seus respectivos entornos representariam, conforme mencionado acima, uma 

variação da organização desses sistemas e, em conseqüência, a sua destruição. Esta afirmação, 

contudo, não exclui a possibilidade de interação desses sistemas com o meio. Ocorre, 

portanto, que em interações com o meio, as quais podem incluir outros sistemas de mesmo 

tipo, apenas podem ocorrer desencadeamentos de mudança estrutural no sistema, de modo 

que todas as mudanças são determinadas apenas pela estrutura interna do sistema 

(MATURANA, 2001, p.85). 

A partir dos conceitos até aqui apresentados, destacamos a presença do construtivismo 

radical nas decisões conceituais realizadas. Vejamos. Sistemas, que possuem o determinismo 

estrutural enquanto tipo de organização, podem funcionar apenas de duas formas: ou as suas 

mudanças estruturais são determinadas apenas por suas próprias estruturas, podendo as 

interações desse tipo de sistemas com o meio (background) apenas desencadear mudanças no 

sistema, sem especificar qualquer mudança (MATURANA, 2001, p.59-60); ou, por outro 

lado, o meio determina mudanças nas estruturas desses sistemas, o que acarreta a sua 

destruição. 

A interação dos sistemas-determinados-por-sua-estrutura com o meio, na perspectiva 

de um acoplamento estrutural, dá lugar aos conceitos de aprendizagem e adaptação. É que o 

acoplamento estrutural, conforme utilizamos nesse capítulo e que será de fundamental 

importância para a caracterização do problema central de nossa pesquisa, representa uma 

complementariedade estrutural entre o sistema e o meio, que resulta da operação de distinção 

realizada por um observador, e é condição de existência para sistemas definidos por sua 

estrutura (MATURANA, 2001, p.86). O acoplamento estrutural entre um sistema-fechado-

                                                            

1 Segundo esta afirmação, as unidades complexas que existem em contínua mudança estrutural com conservação 
de sua organização recebem a denominação de sistemas. Como é possível observar com a leitura deste texto, a 
partir deste ponto, passaremos a utilizar o termo sistemas. 
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determinado-por-sua-estrutura representa a relação entre esse sistema e seus respectivos 

entornos, do que resulta ser o acoplamento o mecanismo pelo qual o sistema se permite irritar 

e estimular pelos caminhos altamente seletivos que constituem a deriva estrutural ontogênica, 

ou o caminho das interações que constituem a coexistência entre sistema e entorno. Nesse 

sentido, o conceito de aprendizagem representa o manipular da variação estrutural de modo 

que, enquanto um sistema que existe em um meio, e que opera de forma adequada às suas 

necessidades, continue atuando de forma adequada em seu meio, este que também se modifica 

(MATURANA, 2001, p.60-61). Por conseguinte a adaptação - ou mais especificamente a 

invariância da adaptação - representa uma coerência estrutural entre sistema e entorno, 

significando que a estrutura do sistema pode ser descrita como possuidora de uma 

correspondência mútua (isomórfica) de uma maneira dinâmica. É justamente a isto que 

Maturana chama de acoplamento estrutural (MATURANA, 2001, p.65). 

Este tipo de organização que caracteriza os sistemas dinâmicos fechados e 

determinados apenas por suas estruturas que interagem com o seu meio através do mecanismo 

de acoplamentos estruturais é denominada autopoiesis (MATURANA, 2001, p.188). 

Importante destacar que, segundo a formulação proposta por Maturana, a autopoiesis 

representa o modo de organização dos sistemas vivos. Portanto, neste ponto de nossas 

descrições, apenas os sistemas vivos são sistemas fechados que geram estados em autopoiesis, 

em uma dinâmica de estados que resulta em interações com o meio e reciprocamente para o 

meio. Sistemas vivos e meio desencadeiam reciprocamente mudanças em seus respectivos 

estados internos, que apenas são permitidas pela estrutura interna do sistema (MATURANA, 

2001, p.61-62).  

1.2 Sistemas vivos, sistema nervoso e sistemas sociais 

A partir do esquema conceitual acima apresentado, pudemos descrever os sistemas 

com organização autopoiética, ou seja: unidades complexas que, a partir da dinâmica de suas 

próprias operações produzem contínuas modificações estruturais, com conservação da 

organização. Ademais, nestes tipos de sistemas, a interação com o seu meio, ou entorno, não 

determina nenhuma mudança estrutural no sistema, mas apenas pode desencadear mudanças 

determinadas recursivamente pela própria estrutura do sistema. 

Veremos neste tópico que, segundo proposto por Maturana e Varela, essa arquitetura 

conceitual será utilizada para a caracterização de dois sistemas presentes em organismos 

vivos, os quais convivem em acoplamento estrutural recíproco, refiro-me aos sistemas 
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nervosos e aos sistemas psíquicos. Esta arquitetura conceitual também será usada para 

caracterizar os domínios relacionais construídos por sistemas psíquicos, dentre os quais os 

sistemas sociais, estes que, por sua vez, segundo o entendimento desenvolvido por seus 

idealizadores, não constituem sistemas com organização. 

Segundo proposto por Maturana, em consonância com os resultados das pesquisas 

mencionadas no início do primeiro tópico deste capítulo, o sistema nervoso é entendido 

enquanto um sistema fechado. Mais especificamente, o sistema nervoso é uma unidade 

neuronal fechada que integra a deriva estrutural ontogênica2 de um organismo particular. 

Assim, o sistema nervoso existe enquanto sistema localizado internamente, ao mesmo tempo 

em que está acoplado, a um sistema vivo (organismo). Deste modo, organismo e sistema 

nervoso estimulam-se reciprocamente em suas mudanças internas, ao ponto de as mudanças 

do sistema nervoso resultarem em mudanças no organismo ao qual se encontra acoplado e 

vice-versa, o que ocorre a partir das superfícies sensoriais e efetoras compartilhadas por 

ambos os sistemas (MATURANA, 2001, p.93). 

Por outro lado, as superfícies sensoriais e efetoras, que são compartilhadas por 

organismo e sistema nervoso, cumprem simultaneamente uma dupla função: ao mesmo tempo 

em que, por um lado essas superfícies constituem mecanismos de realização das sinapses 

neuronais; por outro lado constituem os canais utilizados pelos organismos em suas interações 

com o seu meio, ou seja: as superfícies sensoriais e efetoras são superfícies de interação de 

um organismo no domínio de existência em que é distinguido (MATURANA, 2001, p.95). 

No caso específico do sistema nervoso, a maioria dos contatos sinápticos ocorre entre 

neurônios. Porém, sinapses também ocorrem entre estes e muitos outros tipos de células do 

organismo, como no caso do conjunto de células que chamamos de superfície sensorial. Do 

mesmo modo, há neurônios que se conectam com células da superfície motora, especialmente 

as musculares. "Forma-se assim uma rede tal que entre as superfícies sensorial e motora há 

sempre uma teia de interconexões neuronais, o que constitui o conjunto que chamamos de 

sistema nervoso" (MATURANA E VARELA, 2001, p.174). 

                                                            

2 Deriva estrutural ontogênica é o histórico de interações entre sistema autopoiético e seu entorno, seja ele 
estático ou dinâmico, que utilizando o mecanismo de acoplamento estrutural produz o caminho realizado pelo 
sistema durante a sua existência. Mais especificamente, a deriva estrutural ontogênica de seres vivos representa 
um curso de mudanças estruturais num sistema dinâmico estruturalmente determinado, com conservação de sua 
organização e adaptação, contingente com a sequência de suas interações com meio em que se conservam 
adaptação e organização. Cf. MATURANA, Humberto. Ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 
p.93. 
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Assim, a relação de acoplamento estrutural entre organismo e sistema nervoso pode 

ser descrita da seguinte forma: 1) A partir das interações do organismo com o seu meio são 

desencadeadas mudanças em seus elementos estruturais que resultam em mudanças de estado 

do sistema nervoso que integram os organismos como componentes neuronais; 2) as 

mudanças na dinâmica de estados do sistema nervoso resultam, enquanto uma rede neuronal 

fechada, em mudanças estruturais em seus componentes internos, assim como em seus 

componentes que também são sensores e efetores do organismo; 3) mudanças de estado do 

sistema nervoso resultam em mudanças nas correlações sensoriais e efetoras que constituem 

as interações do organismo com o meio; 4) mudanças nas correlações sensoriais e efetoras do 

organismo, provocam mudanças na configuração dos encontros sensoriais e efetores com o 

meio e também a configuração de mudanças estruturais desses componentes enquanto 

participantes do sistema nervoso; 5) volta-se ao primeiro ponto da dinâmica com um sistema 

nervoso de estrutura diferente e esta dinâmica ocorre enquanto uma rede entrelaçada de 

processos recursivos (MATURANA, 2001, p.111-112). 

Enquanto seres humanos, seres vivos dotados de sistema nervoso, o psíquico é 

entendido como o domínio interno que resulta das dos diversos domínios relacionais, 

constituído pelas interações de que o organismo de um ser humano participa (MATURANA, 

2001, p.113). Mais especificamente: "A nossa vida psíquica é o nosso modo de vivenciar 

nosso espaço relacional como seres humanos, e esse nosso modo de vivenciar ocorre por meio 

de nosso conversar sobre nosso viver no conversar" (MATURANA, 2001, p.115). A vida 

psíquica, enquanto constituída a partir do domínio relacional dos seres humanos, é formada 

por elementos simbólicos que correspondem a construções relacionais de significados que 

estabelecemos como observadores que conversam. O termo simbolização, significa, nos 

termos propostos por Maturana, uma conexão entre duas situações diferentes, a partir do 

operar de observadores em interação (inclusive nós), de modo que uma observação 

simultaneamente substitui e complementa operacionalmente a outra no curso do conversar 

(MATURANA, 2001, p.117). Em uma frase: uma conversa entre observadores é entendida 

como as interações entre seres humanos que resultam na construção de um domínio formado 

por símbolos, cujo significado também é resultado da dinâmica dessas interações. 

De modo distinto às operações do organismo e do sistema nervoso, o psíquico não está 

em nossa corporalidade, apesar de afetá-la. Outro aspecto importante é o fato de que, apesar 

de o psíquico ser uma forma em que o ser vivo tem de viver sua dinâmica relacional, este é 

vivido apenas na solidão individual. Existe enquanto modo individual de viver, no viver 
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relacional de sua espécie, grupo ou comunidade (MATURANA, 2001, p.119). Ou melhor: a 

dimensão psíquica representa, enquanto dimensão relacional, o modo de vida de uma cultura 

que constitui o espaço referencial onde faz sentido o operar do sistema nervoso como rede 

fechada de mudanças de relações de atividade (MATURANA, 2001, p.120). 

Esta dupla esfera de existência do organismo é representada, conforme descrito para 

os seres humanos enquanto domínios orgânico e relacional, segundo a proposta de Maturana, 

como domínios fenomênicos da fisiologia e comportamental, respectivamente. O domínio 

fenomênico da fisiologia ou da dinâmica interna, conforme anteriormente discutido, é fechado 

e contido em si mesmo. Por outro lado, o domínio comportamental, ou de relacionamento 

externo não está fechado, pois resulta do encontro entre dois ou mais sistemas em interação. 

Apesar de não se entrecruzarem, esses domínios são mutuamente gerativos, ou seja: a 

dinâmica de modificação estrutural de uma unidade composta segue sempre o curso histórico 

e contingente de suas interações com o meio a que se encontra acoplado (MATURANA, 

2001, p.215-216). 

Neste ponto cabe uma observação: partindo do fechamento operacional dos sistemas 

orgânicos e do sistema nervoso, ambos com operações e dinâmica de estados e estruturas 

específicos para cada um desses sistemas (que existem em deriva estrutural ontogênica); 

assim como pelo assinalado anteriormente, especificamente no que se refere à existência do 

psíquico enquanto vivido apenas na solidão interna de cada indivíduo, cumpre destacarmos 

que também o sistema psíquico é um sistema operacionalmente fechamento. Da mesma 

forma, podemos destacá-lo enquanto o sistema que interage (acoplamento estrutural), por um 

lado, com as operações (sinapses) do sistema nervoso, assim como, por outro lado, interage 

com o domínio aberto comportamental de relacionamento, externo do indivíduo. 

O âmbito do domínio fenomênico relacional, constituído a partir do comportamento 

dos sistemas, possui a linguagem enquanto conceito fundamental. Nesse contexto, a 

linguagem é entendida como coordenações de coordenações de interações, ou seja: uma 

sucessão particular de coordenações de condutas no viver que resulta em uma orientação. Ao 

retomarmos o que fora acima descrito enquanto conversa entre observadores, poderemos 

afirmar que a construção de signos e regras representa a simbolização resultante da 

coordenação de interações decorrente da linguagem (MATURANA, 2001, p.37-39). Dessa 

forma, os seres humanos, enquanto sistemas dinâmicos estruturalmente fechados podem falar 

sobre coisas e descrevê-las porque criam as coisas a partir da geração de domínios 

consensuais de segunda ordem, construídos a partir de suas operações de distinção 
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(MATURANA, 2001, p.157-158). Seguindo a mesma perspectiva, objetos significam o 

resultado deste operar consensual, que resulta na produção de símbolos, apenas na própria 

recursividade dessas interações, assim como pelo termo palavras são entendidos gestos, sons, 

posturas corporais que atuam como elementos consensuais da linguagem e não enquanto 

representação de um mundo objetivo externo e apriorístico. São modos de coordenação de 

conduta (MATURANA, 2001, p.168). 

Partindo desta descrição da linguagem enquanto fenômeno biológico, que consiste no 

fluir de interações recorrentes constituinte de um sistema de coordenações consensuais de 

conduta, podemos afirmar que a linguagem, assim como o psíquico não tem lugar no corpo 

dos participantes. Por outro lado, enquanto o psíquico existe apenas na solidão individual de 

cada observador, a linguagem existe no espaço externo de coordenações de conduta. Este 

relacionamento entre fenômenos distintos são reciprocamente modulados, de modo que os 

participantes na linguagem desencadeiam mutuamente mudanças estruturais da linguagem 

que estimulam reciprocamente suas respectivas dinâmicas estruturais internas, de tal modo 

que "o que fazemos em nosso linguajar tem conseqüências em nossa dinâmica corporal, e o 

que acontece em nossa dinâmica corporal tem conseqüências em nosso linguajar" 

(MATURANA, 2001, p.168). 

Da mesma forma que distinguimos uma língua enquanto um comportamento 

lingüístico ocorre recursivamente num domínio consensual de segunda ordem – de tal forma 

que seus componentes são recursivamente utilizados na geração de novos componentes do 

mesmo domínio consensual (MATURANA, 2001, p.150-151) – o que distinguimos como 

emoções são disposições corporais que especificam, temporalmente, o domínio de ações em 

que se encontra o organismo observado. Desta forma podemos distinguir língua e emoção 

segundo a sua orientação. Por um lado, a língua segue o caminho do domínio relacional e 

externo, enquanto as emoções seguem o caminho inverso, ou seja: do domínio corporal 

interno para o das interações entre observadores. Emocionar, portanto, é o fluir de uma 

emoção a outra, é o fluir de um domínio de ações a outro. Em uma frase: "A existência 

humana se realiza na linguagem e no racional a partir do emocional" (MATURANA, 2001, 

p.170). 

Dentre as emoções, a teoria proposta por Maturana dá especial destaque ao amor. 

Segundo proposto, o amor é entendido enquanto a emoção que, partindo do domínio interior 

dos seres humanos, constitui, no domínio relacional, o espaço de ações no qual aceitamos o 

outro na proximidade da convivência, sendo, portanto, a emoção que funda a origem do 



27  

humano. Assim a relação entre linguagem e emoções ganha uma perspectiva assimétrica, 

especificamente quanto à emoção, mais especificamente o amor, ser condição para a 

existência da linguagem, uma vez que esta, em sua origem, “exige um espaço de reencontro 

na aceitação mútua suficientemente intensa e recorrente” (MATURANA, 2001, p.173-175). 

Ainda como derivado dos conceitos de emoção (amor) e linguagem, e, seguindo a mesma 

orientação, o conceito de cultura se refere a uma rede de conversações que constitui e define 

um modo de viver, um modo de orientação no existir no âmbito humano, assim como no 

âmbito não humano, envolvendo um modo de atuar, de emocionar, e um modo de construção 

desses atuar e emocionar (MATURANA, 2001, p.177). 

Por fim, enquanto construção existente no âmbito do domínio relacional dos seres 

humanos, e com a utilização dos conceitos de linguagem e emoção, podemos descrever a 

formação de diversos tipos de sistemas, que são denominados, conforme esta perspectiva 

teórica, de sistemas de convivência. Esses diferentes sistemas são especificados de acordo 

com a emoção que delimita o espaço básico de ações em que se dão nossas relações com os 

outros e com nós mesmos. Assim distinguimos os sistemas de trabalho como aqueles sistemas 

de trabalho são os sistemas de convivência que são constituídos sob a emoção do 

compromisso, ou seja, a aceitação de um acordo para a realização de uma tarefa. Da mesma 

forma, sistemas hierárquicos, ou de poder, são descritos como aqueles que são constituídos a 

partir da emoção que configura ações de autonegação ou negação do outro, numa dinâmica de 

ordem e obediência. Por fim são caracterizados os sistemas sociais como aqueles que, em 

oposição aos dois outros tipos apresentados, são constituídos sob a emoção do amor, ou seja: 

construídos no espaço de ações em que o outro é aceito na proximidade da convivência 

(MATURANA, 2001, p.177). 

Conforme observaremos nos capítulos seguintes, o entendimento sobre o conceito de 

sistemas sociais é bastante distinto nas formulações propostas de um lado, por Maturana, e de 

outro, por Luhmann; apesar de ambos utilizarem os princípios básicos da autopoiesis. 

Afirmamos ainda que, dentre as diferenças existentes entre as construções desses autores, a 

mais significativa se refere ao entendimento dos sistemas sociais. Em oposição à formulação 

acima apresentada, em que os sistemas sociais representam um momento do domínio 

relacional dos seres humanos, e portanto sem características de fechamento autopoiético, a 

proposta teórica que utilizamos para enfrentar o problema central deste trabalho parte do 

pressuposto de que os sistemas sociais são sistemas fechados com organização autopoiética 

sob a base da comunicação. Conforme veremos a seguir, a construção de um formalismo em 
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que possa ser descrito o mecanismo da autopoiesis representa um argumento favorável a 

afirmação de que esta forma de organização sistêmica pode ser atribuída a qualquer sistema 

que funcione com esta organização e, portanto, para além dos organismos vivos.  

 Partimos da realização de experiências empíricas visando caracterizar a autopoiesis 

segundo suas bases biológicas, ou seja: enquanto forma de organização dos seres vivos. 

Assim como a observação de domínios fisiológicos - composto pelos sistemas orgânicos e 

sistema nervoso -, os sistemas presentes nos domínios relacionais dos seres humanos - 

sistemas psíquicos e sistemas sociais - são de grande interesse para os objetivos deste 

trabalho. Para uma compreensão desse tema, uma rede de conceitos se encontra associada ao 

termo autopoiesis, dentre eles: recursividade, fechamento operacional, organização e 

estrutura. Vejamos um a um, de modo a possibilitar a compreensão de autopoiesis para além 

dos sistemas vivos e, com isso, evitar a crítica de que Luhmann repete o engano de usar 

conceitos da biologia para explicar o social. 

1.3 A distinção: considerações epistemológicas 

As considerações feitas no decorrer desse texto têm como ponto de partida o conceito 

de forma, desenvolvido, na perspectiva de um formalismo, por George Spencer-Brown. Para 

esta conceituação se faz necessário tomar como existentes as ideias de distinção e indicação 

(SPENCER-BROWN, 1999, p. 03), de tal modo que uma indicação não é possível sem uma 

distinção, da mesma forma em que uma distinção (forma) apenas se completa com a indicação 

de um de seus lados. 

Explicamos: o conceito de distinção se refere, em um alto grau de abstração, a uma 

divisão realizada entre um lado interno e outro externo em qualquer espaço indicacional. 

 

 

 

 

Observe-se que, segundo este diagrama de formas fechadas, é possível perceber tanto 

a distinção entre dois espaços, como a indicação do lado interno e externo. A leitura do que se 

entende por distinção e por indicação também pode ser apresentada, se utilizamos 

primeiramente uma distinção: 

 

 

Lado interno 

 

Lado externo 
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Que necessita da indicação de um de seus lados para que se complete a distinção 

(forma), conforme apresentado acima: 

 

 

 

De tal modo que podemos entender este segundo diagrama, que utilizaremos em todo 

o decorrer desse texto, como uma simplificação do primeiro (KAUFFMAN, 2008, p. 04): 

 

 

 

É importante mencionar que usamos, nos desenvolvimentos acima, duas significações 

para a palavra “distinção”: uma, mais abstrata, se refere apenas à divisão entre dois lados 

ainda não indicados; a outra, que contempla também a indicação de um de seus lados, 

funciona, mais especificamente, como um sinônimo para o conceito de forma. 

Vejamos dois desdobramentos epistemológicos relativos ao acima exposto: o “o que” 

cabe nos lados da forma? E “quem” realiza tais distinções (formas)? Já vimos que toda forma 

divide o espaço indicacional em dois lados apenas. Disso resulta que qualquer distinção 

promove a construção de valores binários e opostos, ou seja: o estado ou o conteúdo do lado 

marcado (o interno) não é o conteúdo do outro lado (SPENCER-BROW, 1999, p. 06), mas é o 

que identifica, por distinção, o que integra o objeto observado. Segundo Spencer-Brown, os 

lados de uma forma podem possuir apenas os valores de estado marcado ou não marcado 

(marked and unmarked states) (SPENCER-BROWN, 1999, p. 03). Porém, além dessa 

concepção abstrata, é possível incluir em uma forma quaisquer valores que possuam a 

característica de oposição binária. Podemos citar alguns exemplos para melhor compreensão 

da abordagem que pretendemos nesse texto: a distinção entre os valores 0 e 1, utilizados na 

álgebra booleana em aplicações como a de circuitos eletrônicos; a distinção entre verdade e 

falsidade, como valores lógicos (HEGENBERG, 1977, p. 06 e ss.); a distinção entre unidade e 

background, utilizada por Maturana para a conceituação de unidades simples e complexas 

(MATURANA, 2001, p. 128) e de sistemas determinados por sua estrutura (MATURANA, 

Um lado Outro lado 

Lado interno Lado externo 

=
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2001, p. 86); a distinção entre atualidade e possibilidade, na dimensão temporal do sentido em 

sistemas sociais (LUHMANN, 2002, p. 84-85).  

Quanto à pergunta sobre quem realiza distinções, nos deparamos com a questão do 

observador, cuja caracterização requer a informação de observação como realização de uma 

distinção e, por consequência, indicação de um de seus lados da forma, aquele que se observa 

(LUHMANN, 2002, p. 85). Conforme veremos com maior destaque no tópico seguinte, os 

conceitos de observador e observação existem em uma relação de complementaridade 

recíproca, uma vez que o observador é resultado de uma observação e ao mesmo tempo 

realiza observações (GLANVILLE, 1990, p. 03 ss.). Em uma frase Nas palavras de Maturana:  

“O observador existe enquanto fazendo distinções de distinções e surge como produto de suas 

próprias distinções na recursão dessas que distingue o que distingue” (MATURANA, 2001, p. 

53). 

Essas conceituações, descritas ainda em uma perspectiva abstrata, têm por objetivo 

apenas ilustrar algumas possibilidades de utilização da teoria. Maiores detalhamentos 

relativos ao alcance da proposta desenvolvida por Spencer-Brown requerem que sejam dados 

alguns passos adicionais, os quais nos propomos a trilhar no tópico seguinte. 

1.3.1 Leis da Forma: formalismo 

Segundo a proposta de Spencer-Brown a relação entre pelo menos duas formas pode 

ser que uma esteja completamente dentro da outra ou, ao contrário, totalmente externa a outra 

(SPENCER-BROWN, 1999, p. 06). 

 

 

 

  

 

 

A partir dessas relações se chega ao conceito de expressão, sendo este entendido como 

qualquer seqüência finita ou infinita de formas que obedeçam estas relações (KAUFFMAN, 

2008, p. 04), por exemplo: 

 

 

=

=
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A matemática das Leis da Forma tem como ponto de partida duas expressões básicas 

que representam leis de transformação: a lei do calling e a lei do crossing (SPENCER-

BROWN, 1999, p. 02). 

 

 

 

 

 

 

A lei do calling pode ser interpretada da seguinte forma: uma distinção qualquer, feita 

novamente, tem o valor dela mesma. Essa lei, em uma perspectiva dinâmica, também é 

denomina de condensação ou confirmação (SPENCER-BROWN, 1999, p. 10). Por 

condensação entendemos a expressão da forma, conforme apresentada acima, ou seja: uma 

distinção novamente realizada pode ser condensada como uma única. Porém, a leitura da 

mesma expressão em uma ordem inversa, possibilita a afirmação de que uma distinção pode 

ser confirmada por sua repetição. 

 

 

 

  

 

 

Por outro lado, a lei do crossing pode ser lida como um comando para atravessar de 

um lado da forma (marked state) para o outro (unmarked state), de tal modo que a realização 

de dois crossings consecutivos conduz ao estado inicial anterior às operações (SPENCER-

BROWN, 1999, p. 02). Observe-se que da mesma forma que a lei de 

confirmação/condensação, a lei do crossing também pode ser observada segundo uma 

perspectiva dinâmica, ou seja, a partir de um estado qualquer é possível se chegar a uma 

construção com duas formas superpostas (SPENCER-BROWN, 1999, p. 10): 

=

= Calling 

= Crossing 

= Condensação 
...

= Confirmação 
...
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A partir do conceito de expressão anteriormente mencionado e das leis de 

confirmação/condensação e crossing, podemos iniciar um desenvolvimento matemático que, a 

partir de simplificações sucessivas, nos conduz aos valores de qualquer expressão finita 

(SPENCER-BROWN, 1999, p. 12). Aplicaremos, a título de ilustração, as leis na expressão 

finita do exemplo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma maneira, se atribuirmos um valor ao menor dos níveis da expressão 

anteriormente considerada, também poderemos aplicar as leis da forma para calcular o valor 

de qualquer expressão finita (KAUFFMAN, 2008, p. 20 ss.). Sobre essas considerações, é 

possível construir um sistema formal que utiliza variáveis (arbitrariamente utilizamos para 

esse texto letras maiúsculas “A”, “B”, ...) e que tem como operações primitivas a disjunção e 

a negação, em um sistema denominado primary algebra (SPENCER-BROWN, 1999, p. 25 

ss.). Para a designação dos valores utilizaremos o símbolo da forma como marked state e o 

espaço em branco para o unmarked state. 

Como expressão mais simples desse sistema, temos: 

 

 

 

Marked state Unmarked state 

Marked Unmarked Marked 

Crossing 

=
Condensação 

=
Crossing 

A p/ A =  ou  A =     
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A negação pode ser ilustrada com a seguinte expressão: 

 

 

 

 

Nas construções da primary algebra, o sinal da forma possui uma dupla interpretação: 

por um lado representa um dos valores atribuíveis a uma expressão, por outro, representa uma 

operação, um comando para cruzar o lado da distinção. Observe-se que as duas interpretações, 

apesar de distintas, coexistem na construção do sistema formal (KAUFFMAN, 2008, p. 07). 

Dando continuidade ao desenvolvimento, podemos ilustrar a disjunção com a seguinte 

expressão: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Da mesma forma, com a conjunção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A p/ A =  ,      A      =                = 

ou p/ A =  ,      A      =                = 

p/ A =            e B =     ,      AB  =                      = 

AB p/ A =            e B =        ,   AB  =                      = 

p/ A =            e B =        ,   AB  =                      = 

p/ A =            e B =        ,   AB  =                      = 

A      B p/ A =            e B =        ,     A         B      =                         = 

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                        = 

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                        = 

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                        = 
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Implicação (material): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalência (material): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir desses desenvolvimentos concluímos que é possível, utilizando a simbologia 

proposta pelas leis da forma, representar as expressões de uma lógica matemática de 

proposições (SPENCER-BROWN, 1999, p. 97ss.). Porém daremos por implícita a tradução 

dos diversos teoremas da lógica, em conformidade com a simbologia que nos propomos a 

utilizar. Sem embargo, cumpre ressaltar que a simbologia utilizada, assim como a perspectiva 

epistemológica que justifica a tradução para esta nova representação gráfica das expressões 

lógicas (conforme anteriormente esboçado), não pretende, qualquer aproximação com um 

modelo lógico do tipo normativo. Conforme trataremos no tópico seguinte, ao abordarmos o 

paradoxo em uma proposta de sua utilização criativa, nos aproximaremos cada vez mais da 

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                         

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                         

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                         

A      B p/ A =            e B =        ,                         =                         

A    B B    A p/ A =       e B =           ,                                   =                   =      

B    A p/ A =       e B =           ,                                   =                   =        = A    B 

B    A p/ A =       e B =           ,                                   =                   =        = A    B 

B    A p/ A =       e B =           ,                                   =                   =       A    B 
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perspectiva radicalmente construtivista, ao mesmo passo em que, nos afastaremos 

proporcionalmente, de qualquer ambição normativa. 

1.3.2 Paradoxo, recursividade, espaço e tempo 

Até este ponto de nossas discussões utilizamos apenas expressões finitas, ou seja, 

aquelas em que é possível observar sua dimensão e, consequentemente, calcular o seu valor 

(marked ou unmarked state). A fim de melhor ilustrar expressões infinitas de acordo com a 

simbologia das leis da forma, partiremos de algumas expressões matemáticas denominadas de 

recursivas (KAUFFMAN, 2002, p. 4-6), como a seguinte: 

 

i2 = -1 

Que também pode ser expressada da seguinte forma: 

 

i = -1 / i 

Uma leitura possível para essa última equação é a seguinte: “i” é igual ao inverso 

negativo de “i”, ou, se preferirmos usar valores binários excludentes, “i” é igual a não “i”. A 

recursividade da expressão pode ser ilustrada a partir de sucessivas substituições do valor do 

termo “i” do lado esquerdo da equação ( -1 / i ), no próprio “i” do lado direito, uma vez que 

ambos representam a mesma variável: 

i = -1 / ( -1 / i )  =  -1 / ( -1 / ( -1 / i ) ) = -1 / ( -1 / ( -1 ( -1 / i ) ) ) = ... 

 

Podemos também representar a recursividade a partir do seguinte exemplo 

(KAUFFMAN, 2002, p. 01): 

J = o termo J é falso. 

Valendo-nos novamente do recurso acima, teremos: 

J = o termo J é falso. 

J = o termo (o termo J é falso) é falso. 

J = o termo (o termo (o termo J é falso) é falso) é falso. 

... 
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Utilizaremos a seguinte simbologia para representar a recursividade desses exemplos: 

 

 

Estas expressões também são denominadas de autorreferentes. Outro utilizado para 

expressar o recurso de re-entrada da expressão nela mesma é re-entry (KAUFFMAN, 1987, p. 

61-63). Estas expressões recursivas podem ser representadas, de acordo com a simbologia 

utilizada na primary álgebra anteriormente discutida, em sua expressão mais simples, nos 

seguintes termos (KAUFFMAN, 2008, p. 10-11): 

 

  

Desenvolvemos essa expressão, utilizando o mesmo mecanismo de reentrada da 

expressão nela mesma, assim como aplicado nos exemplos anteriores (SPENCER-BROWN, 

1999, p. 50): 

  

 

 

 

 

Segundo a proposta de Spencer-Brown, esse sucessivo crescimento de formas 

proveniente da reentrada da forma em seu próprio espaço indicacional é entendido como uma 

interpretação espacial do paradoxo anteriormente ilustrado. Por outro lado, em uma 

interpretação temporal, a sequência crescente de formas resultado da reentrada recursiva pode 

ser observada como uma oscilação entre marked e unmarked states (SPENCER-BROWN, 

1999, p. 50-52; KAUFFMAN e VARELA, 1980, p. 177-179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

i = -1 / (1 /   ) 

J  =      J 

J  =      J        =    J         =       J           =      J            =        ... 

J  =   

   =      J        ,      J         ,         J           ,        J            ,            J J  =   

   =      J        ,    J        ,           J           ,        J            ,           J J  =   

Interpretação espacial 

Interpretação temporal  
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O passo seguinte de nosso desenvolvimento será, assim como na álgebra das 

expressões finitas, a substituição da variável pelos seus possíveis valores, a fim de 

encontrarmos o valor da expressão. Sem a necessidade de maiores esforços, podemos 

observar que na interpretação espacial, a simples substituição de ”J” por um dos valores 

(marked ou unmarked state), pode ter como efeito, diferente do que já temos disposto no 

desenvolvimento acima, um acréscimo em um nível na superposição de formas. Por outro 

lado, a substituição dos possíveis valores binários na formulação da interpretação temporal, dá 

como resultado dois possíveis perfis de oscilação, que variam conforme estes sejam iniciados 

por marked ou por unmarked state (KAUFFMAN e VARELA, 1980, p. 179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oscilação entre os valores binários, resultado da interpretação temporal do paradoxo 

pode ser assim ilustrada graficamente (SPENCER-BROWN, 1999, p. 52): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t1=    J     , t2=    J  ,  t3=     J    ,  t4=    J  ,  t5=     J     ,  t6=     J  , t7=     J    ,  t8=     J ,= ... 

J  =           

   p/ Jt1 =          

  t1=          , t2=        ,  t3=            ,  t4=        ,  t5=            ,  t6=        , t7=           ,  t8=       ,= ... 

p/ Jt1 =      

  t1               t2              t3             t4              t5             t6              t7             t8              ... 

p/ Jt1 =      

  t1               t2              t3             t4              t5             t6              t7             t8              ... 

  t1=          , t2=        ,  t3=            ,  t4=        ,  t5=            ,  t6=        , t7=           ,  t8=       ,= ... 

  t1=          , t2=        ,  t3=            ,  t4=        ,  t5=            ,  t6=        , t7=           ,  t8=       ,= ... 

   p/ Jt1 =   
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A partir dessa dupla interpretação sobre os paradoxos, e antes de passarmos a uma 

leitura específica dessas mesmas possibilidades em relação à construção de sistemas sociais e, 

mais especificamente sobre a decisão jurídica, entendemos necessárias algumas considerações 

adicionais, ainda em uma perspectiva abstrata. 

1) A partir do conceito de distinção é possível escrever a lógica matemática sentencial 

em uma nova linguagem. Especificamente no que se refere à primary algebra, há uma 

aproximação específica com relação à álgebra booleana. Porém ressalvamos a observação que 

a utilização dessa nova linguagem fornecida pelas leis da forma proporciona, além das 

interpretações matemáticas já conhecidas (lógica sentencial, álgebra booleana), possibilidades 

epistemológicas que vão mais além do proposto por essas interpretações. O diferencial 

encontra-se na própria conceituação da distinção, enquanto a simbolização de uma operação 

cognitiva (KAUFFMAN e VARELA, 1980, p. 173). 

2) A nova notação, desenvolvida para as leis da forma, proporciona novos horizontes 

para o desenvolvimento dos paradoxos. E talvez mais: sugere uma nova interpretação para 

uma das maiores questões da lógica formal, e da linguagem (o paradoxo), que, 

tradicionalmente, é cuidadosamente evitado (VARELA, 1975, p. 6). Contudo, não 

descartamos os questionamentos referentes à inclusão de uma perspectiva temporal em um 

domínio lógico, que tem por pressuposto a verdade e estabilidade de suas afirmações, a tal 

ponto de sua inquestionabilidade, que a lógica formal apenas se preocupa com a validade de 

seus argumentos e de suas proposições (HEGENBERG, 2001, p. 6-7). 

3) Na dupla perspectiva de interpretação dos paradoxos apresentada anteriormente, 

não se dissolvem os paradoxos, mas sim, se convive com eles. A observação da interpretação 

espacial não implica na exclusão da interpretação temporal e vice-versa. Pelo contrário, 

ambas coexistem, de tal forma que é possível a compreensão de que, ao observarmos a 

mudança de um marked a outro marked state, o estado é o mesmo (na perspectiva temporal), 

ao mesmo tempo em que não é o mesmo (na perspectiva espacial). Posteriormente 

ampliaremos essas questões quando incluirmos a distinção entre médium e forma, em uma 

interpretação mais específica em relação à teoria dos sistemas sociais. 

4) O formalismo anteriormente apresentado pode ser entendido como um modelo para 

a interpretação formal da autopoiesis (KAUFFMAN, 2008, p. 12). Recapitulando os 

desenvolvimentos anteriores, temos que: a) a partir de um paradoxo, podemos perceber a 

formação de uma unidade que possui a autorreferência como propriedade; b) esta unidade 

autorreferente é obtida a partir das sucessivas re-entries realizadas em seu próprio espaço 
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indicacional; c) a autorreferência resultante possibilita a construção, até este ponto, na 

perspectiva de um formalismo, de um sistema que utiliza apenas a si mesmo para sua 

reprodução, que pode ser entendida como uma sucessão de estados resultantes da sua contínua 

operação e auto-reprodução de suas estruturas. Esse modelo formal não implica na vinculação 

da autopoiesis a qualquer uma de suas propostas interpretativas, ou seja: o formalismo que 

desenvolvemos até este ponto não possui qualquer restrição a qualquer nível de sistemas 

determinados por sua estrutura, sejam sistemas vivos, sistemas, psíquicos ou sistemas sociais. 

1.4 Distinção, observação e observador 

Retomando o que discutimos no tópico 1, apresentamos como primeiro conceito para a 

caracterização dos sistemas determinados por sua estrutura, a divisão entre unidades simples e 

unidades complexas, assim como que as unidades são resultados de um procedimento 

denominado observação. Mais especificamente, a observação representa o procedimento de 

destacar uma unidade de um background que também é especificado quando se faz a 

distinção. Ou seja: "quando digo que alguma coisa é uma unidade, também estou 

especificando todo o background". É isso o que fazemos continuamente (MATURANA, 

2001, p.56). 

Por outro lado, o observador, ou aquele que realiza o procedimento de observação, é 

aquele sistema capaz de realizar distinções e especificar o que distingue como uma unidade. 

Uma vez que, tudo o que fazem os sistemas enquanto observadores, é distinguir unidades de 

seus respectivos backgrounds, assim caracterizando sistemas, sejam eles autopoiéticos ou não, 

assim como, os sistemas são o resultado da observação, própria e/ou de outros observadores, 

justificamos a afirmação de que "tudo o que é dito é dito por um observador a um outro 

observador, que pode ser ele mesmo" (MATURANA, 2001, p.128). 

A partir dos termos “observador” e “observação”, que carregam em si a realização de 

uma distinção, derivam os demais termos empregados por Maturana e Varela. Quanto ao 

sistema, por exemplo, ele é determinado por sua estrutura, o que não lhe retira a conexão com 

um meio, ou seja, o sistema surge em um meio na medida em que ele, por distinguir-se do 

meio, conforme o observador realiza a operação de distinção sistema/meio (MATURANA, 

2001, p.86). 

Vejamos outros exemplos. O comportamento ou conduta de um sistema vivo se 

caracteriza pela mudança de forma ou posição (correlações senso-motoras) em sua interação 

com um ambiente, resultado das operações de distinção realizadas por um observador 
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(MATURANA, 2001, p.92-93). Dessa mesma forma, a linguagem, no domínio das coerências 

mútuas entre os organismos, ocorre diante da observação que as distinções (observações) 

realizadas podem ser recursivas, ou seja, podem ser distinções de distinções nesse domínio 

(MATURANA, 2001, p.66). A linguagem, por sua vez é formada por simbolizações, estas 

que “pertencem somente às distinções do observador, e uma situação é símbolo da outra 

apenas nas distinções que um observador faz" (MATURANA, 2001, p.118). A partir da 

linguagem e seus símbolos, há comunicação, e a partir da comunicação entre observadores, é 

definido um meta-domínio, que enquanto domínio consensual aparece como um domínio de 

distinções, indicações e descrições encadeadas, dependentes de como se realize a referência 

ao comportamento observado (MATURANA, 2001, p.147). 

 Em todos esses exemplos, o conceito de observação é relacionado ao conceito de 

distinção. A operação de distinção representa, conforme apresentado no tópico 2,uma divisão 

do mundo em dois lados, assim como a indicação de um dos lados, de tal forma que esses 

passam a ser entendidos como marked e unmarked states, ou como unidade e background. 

Como uma conseqüência desta última afirmação, podemos relacionar a recursividade das 

operações que caracterizam os sistemas operativamente fechados, determinados apenas por 

suas estruturas, como realizando re-entrys em seu próprio espaço indicacional, assim como 

que a história de mudanças estruturais com conservação da organização sistêmica, conforme a 

conceituação da deriva estrutural ontogênica. Em todos esses exemplos frisamos que o 

conceito de observação é sinônimo do que se afirma enquanto a operação de distinção, ou 

seja: distinguir e assinalar, de tal forma que essas idéias estejam, em conjunto, pressupostas, 

não sendo possível assinalar sem que haja uma divisão do espaço (distinção), nem a 

realização desta, sem o assinalar de um de seus lados (SPENCER-BROWN, 1999, p.01). 

 Conforme anteriormente mencionado, observador e observação são conceitos que se 

complementam, de tal forma que para que exista uma observação, é necessário um observador 

que a realize. Por outro lado, o observador apenas existe enquanto resultado da operação de 

observação (GLANVILLE, 1990, p. 03 ss.). Porém, de acordo com o que fora debatido no 

tópico 2 acerca do formalismo, podemos localizar a observação. Onde, porém, é possível 

localizar o observador? 

 Segundo formulado por Gothard Günther, não é possível encontrar uma resposta para 

esta pergunta nos limites de uma lógica tradicional de dois valores, fundamentado na questão 

do ser. O problema reside no fato de que apoiado na ontologia do ser, tudo aquilo que não se 

encontrar no espaço delimitado pelo ser, é entendido como não ser, ou seja: a distinção seria 
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lida como ser/não ser. Se aquilo que o observador distingue enquanto verdadeiro ou falso, 

portanto externo a ele mesmo, conforme lecionado pelo modelo tradicional, é o que se 

encontra no plano do ser, onde estaria ele mesmo, o observador? Não poderia estar no plano 

do não ser, uma vez que o não ser não é, ou melhor: não existe (GÜNTHER, 1973, p.2-4). 

 A solução, que na proposta formulada por Günther dá fundamento para a discussão 

sobre policontexturality, está no fato de que o observador é a própria distinção, o tercium non 

datur, o terceiro valor desta distinção, ou conforme Spencer-Brown, o observador é a própria 

distinção, que divide um determinado espaço indicacional entre marked e unmarked states 

(SPENCER-BROWN, 1999, p.66). Assim, o símbolo da forma, apresentado anteriormente, 

indica ao mesmo tempo, a distinção realizada (observação), assim como representa o próprio 

observador, observador e observação são reciprocamente constitutivos, ou melhor: “O 

observador existe enquanto fazendo distinções de distinções e surge como produto de suas 

próprias distinções na recursão dessas que distingue o que distingue” (MATURANA, 2001, p. 

53). 

Agora sim, podemos explicar a expressão “observador de segunda ordem”, que 

observa as observações de outros observadores. Observadores de primeira e segunda ordem, 

ambos realizam observações segundo o mesmo mecanismo de distinguir e indicar. A 

diferença está no que observa cada observador. Enquanto o, de primeira ordem realiza suas 

distinções, não observa a si mesmo. , permanecendo a distinção (forma ou observador) como 

ponto cego.  Já o observador de segunda ordem observa um observador fazendo distinções, e 

assim observa o esquema de observação de outro observador (o que é o próprio observador de 

primeira ordem e que também pode ser ele mesmo) (LUHMANN, 2009a, p.16-17).  

1.5 Construção da realidade 

 Segundo a proposta desenvolvida por Maturana, a percepção consiste na associação de 

regularidades de comportamento, através de distinções realizadas pelo observador, em relação 

ao organismo observado em interação com as condições do meio, que ele vê desencadeando 

essas regularidades (MATURANA, 2001, p. 71). Uma vez que é necessária a observação de 

regularidades depende de uma pluralidade de observações, podemos afirmar que o perceber é 

constituído a partir de operações de distinção e descrição (MATURANA, 2001, p. 103).  

 A percepção, construída a partir de sucessivas observações, distingue-se da ilusão. 

Ilusão e percepção, ambas são resultado de uma observação. Uma vez que, constitutivamente, 



42  

para os sistemas determinados por sua estrutura, não há captação de realidade independente 

do observador, a distinção entre percepção e ilusão se faz apenas unicamente em referência a 

outra experiência diferente da que se qualifica com esta distinção (MATURANA, 2001, p. 

73). Mais especificamente, as mudanças estruturais geradas apenas pela dinâmica interna de 

mudanças estruturais do próprio organismo são chamadas pelo observador de ilusões. O 

observador chama de percepção àquelas mudanças estruturais proporcionadas por 

perturbações do meio. O sistema nervoso não pode distinguir uma da outra no momento de 

sua ocorrência. Apenas com referência a outras observações anteriores e/ou posteriores, e, 

portanto, por associação, é possível para o sistema psíquico distinguir entre percepção e ilusão 

(MATURANA, 2001, p. 100). 

Se retomarmos o conceito de linguagem anteriormente apresentado, na qual esta é 

entendida enquanto um fluir nas interações e nas coordenações de ações entre seres vivos, que 

apesar de necessitar da neurofisiologia de seus participantes, não é um fenômeno 

neurofisiológico, que ocorre no domínio das coordenações de ações dos participantes 

(MATURANA, 2001, p. 270-271), podemos afirmar que este (a linguagem) é o mecanismo 

para as descrições que geram as percepções. Nesse mesmo sentido, uma explicação biológica 

para a aprendizagem, afirma que esta é a parte da ontogenia de um organismo que, segundo a 

perspectiva de um observador, vemos como uma adaptação do organismo a alguma 

circunstância nova e incomum do seu meio. Portanto, o que um observador chama de 

aprendizagem, é um simples processo de epigênese, no qual a mudança constitutiva de um 

sistema segue um curso com sua história de interações com um meio independente 

(MATURANA, 2001, p. 290-292). 

Uma vez que percepção, linguagem e aprendizagem figuram como resultado de 

observações, assim como que em virtude do determinismo estrutural, não há a possibilidade 

da captação de uma realidade independente e objetiva, o observador se encontra como fonte 

de toda a realidade através de suas operações de distinção no viver. Ele pode construir tantos 

domínios de realidade quantos forem os tipos diferentes de operações de distinção que puder 

executar. Ele pode usar um ou outro domínio de realidade como um domínio de explicações, 

de acordo com um critério de aceitabilidade para uma reformulação da práxis do viver, sendo 

responsável por todos os domínios de realidade em que vive (MATURANA, 2001, p. 252). 

O termo explicação, no âmbito da proposta desenvolvida por Maturana e Varela é 

entendido como experiências de segunda ordem, no sentido de estas são “reflexões do 

observador na sua práxis do viver na linguagem sobre sua práxis do viver" (MATURANA, 
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2001, p. 263). Em um sentido abstrato, o mecanismo da explicação científica representa a 

descrição da estrutura de uma unidade, obtida por uma distinção, cuja estrutura determina o 

que acontece. Em uma perspectiva mais detalhada, as explicações científicas são mecanismos 

gerativos (proposições de processos) que originam os fenômenos a serem explicados como 

um resultado de sua operação, e aceitas na comunidade, pelo seu critério de validação 

(MATURANA, 2001, p. 81). 

Este mecanismo gerativo pode ser assim descrito: a) descrição do fenômeno que se 

deseja explicar, ou seja: a descrição das condições que um observador deve satisfazer, em seu 

domínio de experiências, a fim de ter a experiência do fenômeno a se explicar; b) proposição 

de um processo, que como mecanismo, gera o fenômeno; c) dedução de outras experiências 

não consideradas em sua proposição a partir de (b); d) a realização da experiência do 

deduzido por um observador, em seu domínio de experiências, satisfazendo as condições de 

(c). Satisfeitas essas condições, o mecanismo proposto em (b) é uma explicação científica. 

(MATURANA, 2001, p. 81). Dessa forma, podemos afirmar que a validação de uma 

explicação ocorre quando outros fenômenos podem também ser explicados pelo mecanismo 

proposto, nada mais que isso, nada menos que isso; assim como uma explicação científica 

vale até quando se encontrem fenômenos que não sejam gerados pelo mecanismo validado. 

Então a explicação anterior deve ser abandonada e uma nova explicação deve ser construída. 

(MATURANA, 2001, p. 55-56). 

Esta perspectiva de construção da realidade enquanto resultado da validação recursiva 

de observações (distinções) realizadas por participantes de uma comunidade pode também ser 

explicado segundo o formalismo proposto por Spencer-Brown. Explicamos: se cada 

observação pode ser representada por uma forma, e que, conforme apresentado anteriormente, 

a ocorrência da percepção requer sucessivas e recursivas observações, este mecanismo pode 

ser lido no cálculo indicacional como uma distinção realizada novamente representa uma 

confirmação da anterior, que se condensa em uma única distinção (SPENCER-BROWN, 

1999, p. 10). 

A partir do mecanismo de re-entry descrito anteriormente, Heinz von Foerster 

descreve a cognição como uma recursiva computação de descrições de realidades, assim 

representada: “cognição  computar descrições de uma realidade” (FOERSTER, 1987, p. 

222). Nesta descrição, assim como proposto por Maturana, a realidade é resultado de uma 

operação de observação. A recursividade da cognição, entendida como infinitas descrições de 

descrições, ou mais especificamente: 
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Em seguida, a partir do entendimento de que as descrições também são entendidas 

enquanto computações recursivas (VON FOERSTER, 1987, p. 223): 

 

 

Todos os exemplos acima mencionados se referem a contribuições do construtivismo 

radical. Segundo esta perspectiva científica, e com suporte na rede conceitual apresentada 

neste texto, podemos afirmar o afastamento de qualquer proposta de uma realidade externa 

independente daquela produzida por um observador, assim como que não é possível, a partir 

de um ponto de vista ontológico, a existência de uma realidade dotada de certeza, nem 

tampouco, de “verdades eternas e independentes” (GLASERFELD, 1998, p.30). 

Cognição  computar descrições de  

                    Cognição  computar   
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Capítulo 2: teoria dos sistemas sociais autopoiéticos 

Apresentada a terminologia de partida da teoria sociológica de Niklas Luhmann, 

vejamos como ele desenvolve sua adaptação à sua teoria. 

Antes, algumas advertências. Consideramos que a escolha de uma proposta teórica 

como referencial para o desenvolvimento de pesquisas traz consigo pelo menos dois 

pressupostos: um se refere à capacidade mínima de conhecimento e de desenvoltura relativas 

às possibilidades da teoria por parte do pesquisador. O outro está relacionado com a amplitude 

de problemas que, com o uso da teoria escolhida, se pode explicar de maneira coerente. 

Neste capítulo, procuramos realizar com maior ênfase, o primeiro pressuposto. Nosso 

intento se pauta por discutir os elementos presentes na teoria dos sistemas sociais 

autopoiéticos proposta por Niklas Luhmann, de modo a possibilitar a produção de respostas a 

perguntas como: o que se entende por sistemas segundo a teoria luhmanniana, ou ainda como 

é possível a produção e reprodução de sistemas. Dessa forma, podemos ainda afirmar que 

produção desse trabalho ainda teve como objetivo o esclarecimento de problemas lógicos e 

teóricos que possivelmente funcionarão como instrumento para os questionamentos centrais 

desenvolvidos nos próximos capítulos. Sintetizando: este texto tem por objeto os sistemas 

sociais autopoiéticos e tem por objetivos a discussão dos principais elementos que compõem a 

teoria e as relações entre estes, assim como a produção de uma base teórica a ser aplicada em 

futuras pesquisas. 

Para tanto recorremos à revisão bibliográfica de textos produzidos pelo sociólogo 

alemão acima citado. Tomamos como referência principal o texto de Sistemas Sociales – 

Lineamentos para una teoría general (1998), de modo que é possível perceber a divisão de 

tópicos em nossa apresentação em uma correlação aproximada com a constante no livro. 

Porém não perdemos de vista o tempo decorrido para a produção de toda a teoria (quase trinta 

anos), motivo pelo qual inserimos nos debates, elementos tanto de trabalhos menos 

divulgados, como nos volumes do Soziologische Aufklärung (2009) – assim como de 

trabalhos de maior porte, como em El derecho de la sociedad (2005), Die Wissenschaft der 

Gesellschaft (1992) e, por fim La sociedad de la sociedad (2007). Apesar de não 

representarem quantitativamente um grande número de referenciais bibliográficos, estes 

textos atenderam às necessidades de nossa pesquisa.  
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Por fim, advertência sobre a divisão dos tópicos. A seqüência desenvolvida na obra 

Sistemas Sociales norteou a forma como procuramos agregar os conceitos de acordo com o 

requisito de aproximação. Os tópicos desse texto, porém, não estão limitados ao 

desenvolvimento dos conceitos mencionados nos seus respectivos títulos, mas desenvolvem 

também o relacionamento desses com alguns dos conceitos relacionados no capítulo anterior. 

Iniciemos o primeiro tópico com a conceituação da observação como ponto de 

partida, não só para todas as discussões desenvolvidas nesta ocasião, como também para toda 

a teoria que nos propomos a estudar. O entendimento da observação enquanto operação 

paradoxal é utilizada para a conceituação de sentido e para o conceito dos sistemas sociais 

enquanto sistemas de sentido. 

No segundo tópico abordamos o elemento constituinte dos sistemas sociais: a 

comunicação. Em seguida, discutimos a sua composição enquanto uma síntese de três 

seleções (informação/dar a conhecer/entendimento), a atribuição dessas seleções aos 

participantes do processo comunicativo, e damos um destaque especial à distinção 

medium/forma para a constituição dos meios de comunicação. Por fim, ainda trabalhamos a 

relação entre a distinção aceitação rechaço (capacidade de enlace) e a sua relação com a 

autorreferência basal de sistemas fechados, bem como a adscrição da comunicação enquanto 

ação (acontecimentos) para a realização da auto-observação e auto-descrição desses sistemas. 

No tópico seguinte nos concentramos na distinção entre sistema e entorno, 

considerada como a referência para a mudança de paradigma proposta pela teoria, e algumas 

de suas conseqüências diretas, sejam o gradiente de complexidade gerado a partir dessa 

distinção, os processos de diferenciação interna e externa e, por fim, discutimos o conceito de 

mundo. 

O tópico de número quatro tem por temática a relação dos sistemas sociais com os 

seres humanos, formados pelos sistemas psíquicos e pela sua corporalidade, ambas 

pertencentes ao entorno da sociedade. Nessa ocasião, o relacionamento sociedade/consciência 

será discutido a partir dos conceitos de interpenetração e acoplamento estrutural, bem como 

são observadas as influências mútuas possibilitadas pela co-evolução entre os sistemas 

envolvidos. 

Os quinto tópico se destina a questões relativas respectivamente à formação, 

conservação e mudança das estruturas sistêmicas e possui como ponto central a mudança de 

perspectiva especificamente quanto ao conceito de estrutura, que segundo a formulação 
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teórica desenvolvida por Niklas Luhmann é formada apenas por expectativas, que por sua vez 

distinguem-se de acordo com sua capacidade de resistência à ocorrência de uma frustração em 

expectativas cognitivas e normativas.  

No sexto tópico são abordadas questões relativas à autorreferência, bem como são 

discutidas as suas formas e desdobramentos. Como ponto de partida, utilizamos o conceito de 

autorreferência apresentado no formalismo do capítulo anterior. Em seguida discutimos a 

autorreferência basal, enquanto a própria operação dos sistemas sociais, ou seja: comunicação 

que determina e é determinada apenas por outras comunicações. Da mesma forma 

apresentamos a reflexividade enquanto comunicação sobre a comunicação e a reflexão, 

enquanto momento mais amplo da autorreferência, especificamente enquanto uma re-entry da 

distinção sistema/entorno no espaço indicacional do sistema, assim como introduzimos o 

conceito de racionalidade, enquanto a unidade da diferença da reflexão. 

No último tópico é abordada a tipologia de sistemas sociais presentes na teoria 

luhmanniana. Partimos, para tanto, do sistema social mundial (Weltgesellschaft) enquanto o 

sistema social mais abrangente formado por todas as comunicações possíveis, seguido pelas 

formações de sistemas parciais funcionalmente diferenciados, pelas interações e organizações. 

Por fim, destacamos que alguns conceitos, como o temporalização dos sistemas 

sociais, risco e decisão, igualmente importantes para a compreensão desta proposta teórica 

que nos propomos a utilizar, serão apresentados no capítulo posterior a este. Justificamos esta 

opção por entendermos que estes conceitos estão mais diretamente relacionados com o 

problema central deste trabalho, de modo que a abordagem em conjunto daqueles facilitará a 

compreensão deste. 

2.1 Sentido e o paradoxo dos sistemas que observam 

A indicação, relacionada à distinção, produz uma dupla limitação: uma determina o 

lado indicado, e a outra limita, ao mesmo tempo, todo o demais. Desse mesmo modo, as 

observações (operações) seguintes se darão em duas etapas: a passagem do limite estabelecido 

pela anterior e, em seguida, a aposição de outra forma – nova distinção e indicação 

(LUHMANN, 2002a, p. 85). 

Para o relacionamento dos conceitos que dão nome a este tópico, iniciaremos com 

algumas considerações relacionadas à observação. Observar significa, enquanto nosso ponto 

de partida, realizar uma distinção e indicar um de seus lados. A indicação, relacionada à 
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distinção, produz uma dupla limitação: uma determina o lado indicado, e a outra limita, ao 

mesmo tempo, todo o demais. Desse mesmo modo, as observações (operações) seguintes se 

darão em duas etapas: a passagem do limite estabelecido pela anterior e, em seguida, a 

aposição de outra forma – nova distinção e indicação (LUHMANN, 2002a, p. 85). 

A observação é entendida, portanto, como a passagem de forma para forma, num 

contínuo posicionamento e reposicionamento desses limites entre marked e unmarked states 

(LUHMANN, 2002a, p. 86) entre diversas possibilidades. Ou melhor: as seleções atuais são 

entendidas enquanto formas fixadas temporalmente em um meio constituído por todas as 

demais possibilidades. No entanto, essas considerações nos levam a perguntar pelo “como” se 

dá a atualização desse esquema meio/forma. 

No âmbito de sistemas de sentido operacionalmente fechados, caracterizados pela 

contínua renovação de suas operações, encontramos alguns elementos que podem ser usados 

adequadamente para responder a essa pergunta. Nesses sistemas, a manutenção da sua 

autorreferência se dá pela contínua reprodução do sentido, caracterizada pela atualização da 

distinção atualidade/possibilidade como uma forma que realiza uma re-entry nela mesma 

(LUHMANN, 2002a, p. 86). 

Esta re-entry representa um paradoxo, uma vez que a distinção reintroduzida 

simultaneamente é e não é a mesma (LUHMANN, 2002a, p. 83). Por um lado a distinção é a 

mesma, permanecendo enquanto diferença entre atualidade e possibilidade. Por outro, não é a 

mesma, pois, a partir da re-entry, há a atualização da seleção que constitui a forma e a 

conexão para outras operações, onde o outro lado permanece incluído, mas excluído 

(LUHMANN, 2002a, p. 87). 

Nesse contexto, a forma de sentido significa a unidade da diferença entre atualidade 

e possibilidade (LUHMANN, 2007, p. 32), enquanto o seu processamento representa a 

contínua reformulação desta diferença, entre atualização e virtualização, em um processo 

auto-impulsionado (LUHMANN, 1998, p. 82). O sentido, portanto, existe enquanto 

atualidade resultante de uma seleção (forma) e enquanto possibilidade disponível para 

posteriores atualizações (meio) (LUHMANN, 2002a, p. 84-85). Recordando a dinâmica 

temporal de uma re-entry desenvolvida no capítulo anterior, podemos expressar a (re) 

atualização de sentido da seguinte forma: 
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No processamento de sentido, os sistemas operacionalmente fechados recorrem a 

operações contingentes anteriores, cujo resultado se encontra presente na atualidade, e ao 

mesmo tempo, enviam possibilidades infinitamente numerosas para observações futuras. A 

partir dessa forma de operação histórica, toda determinação tem como fundamento sua própria 

faticidade recursivamente assegurada (LUHMANN, 2007, p. 30). 

Distinguimos, segundo essas considerações, três entendimentos inter-relacionados 

sobre o termo sentido: o primeiro enquanto atualidade, o segundo enquanto possibilidade e 

ainda enquanto a dinâmica de processamento, ou seja, a própria atualização de possibilidades 

também é entendida como sentido (LUHMANN, 1998, p. 82). 

De acordo com as considerações anteriores, os sistemas sociais e psíquicos são 

afirmados enquanto sistemas de sentido, porque capazes de dar apenas esta forma à suas 

relações de complexidade (LUHMANN, 1998, p. 66). Assim, o sentido é compreendido como 

a forma de complexidade indispensável para os sistemas sociais e psíquicos, estes que existem 

em co-evolução necessária. 

A partir dessas afirmações se percebe que tanto sistemas sociais quanto psíquicos 

utilizam o sentido, os primeiros constituídos sobre a base de um nexo de comunicação e os 

segundos, sobre a base de um nexo de consciência (LUHMANN, 1998, p. 77). Para esses 

sistemas – que utilizam o sentido para o processamento de complexidade e autorreferência – 

apenas existe essa forma de fazê-lo (LUHMANN, 1998, p. 79), assim como tudo é acessível 

apenas sob essa forma (LUHMANN, 1998, p. 81). Com a tese do sentido, exclui-se o vazio 

absoluto, o nada, pois até o sem sentido integra a comunicação com sentido (LUHMANN, 

2007, p. 31). 

  t1                                    t2                                     t3                                   t4                                    t5 

  Operação 

sentido 
atual

outras 
possib. 

sentido 
atual

outras 
possib. 
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Para uma compreensão dessa dinâmica, Luhmann distingue três dimensões do 

sentido: objetiva, temporal e social. A dimensão objetiva está relacionada aos temas da 

comunicação, com todas as comunicações plenas de sentido, e está orientada segundo a 

diferença este/outro (LUHMANN, 1998, p. 91-92). Portanto, a orientação pela dimensão 

objetiva se dá sempre com a tematização de qualquer objeto em relação a todas as demais 

possibilidades, ou melhor: quando o sentido é observado segundo a distinção este tema/todos 

os demais. 

A dimensão temporal se caracteriza pela ordenação do "quando". O tempo significa a 

ordenação de acordo com a distinção passado/futuro, figurando o presente como a diferença. 

(LUHMANN, 1998, p. 92-93). Dessa forma, todas as atualizações de sentido ocorrem 

segundo uma orientação entre um antes e um depois e são denominadas de acontecimentos 

(LUHMANN, 2005, p. 105-106) que desaparecem no instante de sua atualização, sendo 

substituído por outro acontecimento em uma seqüência de operações (LUHMANN, 2007, p. 

35). 

A partir do entrelaçamento entre dimensão objetiva e temporal, dá-se a distinção 

reversibilidade e irreversibilidade de mudanças. Segundo uma orientação temporal, a 

produção de sentido se dá, enquanto acontecimento, apenas no presente e de forma 

irreversível. Por outro lado, a autorreferência permite que um mesmo tema volte a ser 

atualizado, possibilitando, assim a reversibilidade do sentido anteriormente fixado. 

(LUHMANN, 1998, p. 93). Assim, ao mesmo tempo em que um acontecimento define 

temporalmente a atualização do sentido, a recursividade permite a posterior re-atualização. 

Retomaremos a temática relativa ao tempo quando apresentarmos, no próximo capítulo, a 

temporalização dos sistemas sociais. 

A dimensão social – compreendida como a terceira dimensão – está relacionada com 

a compreensão de alter e ego para cada experiência do mundo e fixação de sentido 

(LUHMANN, 1998, p. 94). Neste caso, a distinção que funciona como orientação se refere à 

possibilidade de entendimento, ou melhor: ao perguntar se o outro vive como o eu, ou de 

outra maneira. Com isso, a diferença constitutiva da dimensão social se orienta de uma forma 

dupla quanto às possibilidades de entendimento recíprocas entre alter e ego (LUHMANN, 

1998, p. 94). Abordaremos posteriormente este tema com maiores detalhes, em conjunto com 

os conceitos de socialização e interpenetração. 

Por ora é importante mencionar que as dimensões do sentido – objetiva, temporal e 

social – não aparecem isoladamente, mas sim, existem simultaneamente em qualquer 
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atualização de sentido (LUHMANN, 1998, p. 99). Isto significa que em todas as operações de 

sentido dá-se a orientação pelas três diferenças que organizam as respectivas dimensões, 

sendo possível, dessa forma, perguntar pelo tema (diferença este/outro), pelo “quando” 

(diferença passado/futuro), assim como pelos horizontes recíprocos de entendimento 

(diferença de vivência) em cada determinação temporalizada de sentido. 

Da mesma forma, todos os conceitos apresentados e desenvolvidos nos tópicos 

seguintes têm por base a produção de sentido. No próximo, nos ocuparemos da comunicação 

enquanto elemento constitutivo dos sistemas sociais e sua relação com o conceito de ação. 

2.2 Comunicação e ação 

No tópico anterior distinguimos os sistemas sociais dos psíquicos pelo 

processamento do sentido sobre uma base de comunicação. Ampliaremos esta consideração 

ao afirmar que os sistemas sociais consistem de comunicações e da adscrição destas enquanto 

ação, de tal modo que esta é entendida enquanto a unidade elementar da auto-constituição, 

enquanto a ação é a unidade elementar da auto-observação e auto-descrição dos sistemas 

sociais (LUHMANN, 1998, p. 170-171). 

Inicialmente é importante nos concentrarmos em seu conceito. Em conformidade 

com a teoria dos sistemas sociais a comunicação é entendida como a síntese de três seleções: 

informação/dar a conhecer/entendimento (LUHMANN, 2007, p. 145), sendo, de acordo com 

o que discutimos acerca do sentido, sempre uma ação seletiva (LUHMANN, 1998, p. 142) ou 

um acontecimento vinculado a um instante de tempo (LUHMANN, 2007, p. 99). 

Enquanto integrante do processo comunicativo, a informação é entendida como uma 

seleção que representa uma surpresa, uma seleção entre outras possibilidades (LUHMANN, 

2007, p. 49) que aciona estados no sistema e atualiza o uso de suas estruturas (LUHMANN, 

1998, p. 83-84). Segundo o esquema este/outros da dimensão objetiva do sentido, a 

informação representa a seleção de um aporte inserido em uma possibilidade temática. 

A informação vem sempre associada ao ato de comunicar (LUHMANN, 1998, p. 

143) ou dar a conhecer (LUHMANN, 2007, p. 51). Esta seleção especifica a conduta que 

comunica a informação (LUHMANN, 1998, p. 142), e, enquanto uma ação, também se 

encontra ligado apenas a um instante de tempo (LUHMANN, 2007, p. 49). A informação e o 

dar a conhecer aparecem sempre vinculados e se encontram presentes em todo o falar ou 

escrever. Desta forma estas seleções serão referidas em conjunto, ou seja: a informação/dar a 

conhecer especificados por um dos participantes. 
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Uma comunicação se completa, ou é gerada, apenas quando se dá o entendimento. 

Esta seleção ocorre quando a diferença informação/dar a conhecer é observada por outro 

participante e posta como base para a seleção da conduta de enlace (LUHMANN, 1998, p. 

143), gerando em seguida, mais comunicação (LUHMANN, 2007, p. 50). Assim, esta se 

constitui como um processo auto-referencial a partir da seleção de entendimento, ao 

proporcionar a sua realização futura, em um processo reprodutivo denominado de 

autorreferência basal (LUHMANN, 1998, p. 144-145). 

Portanto, a comunicação se caracteriza enquanto operação da sociedade 

(LUHMANN, 2007, p. 48) e sua produção se dá apenas na rede de comunicações do sistema – 

a autorreferência basal – que estabelece o limite dos sistemas sociais e proporciona o seu 

fechamento (LUHMANN, 2007, p. 53). Em uma frase: a comunicação, por ser a operação 

genuinamente social, realiza a autopoiesis da sociedade (LUHMANN, 2007, p. 57). 

Nesta discussão, mencionamos a figura do participante, de um lado como o 

realizador as seleções que produzem a diferença entre informação/dar a conhecer, de outro 

como o que seleciona o entendimento. Assim, para o processamento da autorreferência 

comunicativa é necessária a existência de pelo menos dois participantes, ou a participação de 

pelo menos dois processadores de informação, que possam se referir um ao outro e, por meio 

de um e outro, a eles mesmos (LUHMANN, 1998, p. 140). 

Para o movimento deste o mecanismo de produção autorreferente, após a seleção do 

entendimento por um dos processadores de informação, há a necessidade do enlace temporal. 

Este é realizado pelo participante que selecionou o entendimento, é representado pela seleção 

entre a aceitação ou o rechaço (LUHMANN, 1998, p. 148). Apenas a partir da aceitação ou 

rechaço, enquanto uma diferença não integrante da síntese comunicativa, é possível a 

continuidade da autorreferência basal. 

Dessa forma, há comunicação quando um participante fixa o seu estado com base em 

uma informação dada a conhecer, seja aceitando ou considerando insuficiente. A necessidade 

de observar a distinção entre informação e ato de comunicar proporciona esta decisão para o 

participante, ou seja: o capacita para a crítica; inclui, deste modo, necessariamente a 

possibilidade do rechaço e torna cada evento comunicativo a menor unidade negável do 

sistema (LUHMANN, 1998, p. 153). 

Uma vez que cada uma das seleções integrantes do conceito de comunicação são 

acontecimentos contingentes, o contexto comunicativo se torna extremamente improvável 

(LUHMANN, 2007, p. 145). Além da própria contingência das seleções individualmente 
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consideradas, a sua síntese torna a situação ainda mais aguda (LUHMANN, 2007, p. 146), 

podendo ser descrita a partir das seguintes situações. 

Em primeiro lugar, se percebe a elevada improbabilidade do entendimento de um 

participante a respeito do posto à comunicação pelo outro, uma vez que cada participante 

apenas possui o seu próprio campo de percepção e memória, e estes são inacessíveis para os 

demais participantes. Em segundo lugar, a comunicação se torna improvável devido à 

diferença de acessibilidade entre seus destinatários, devido ao fato de que, em uma interação, 

o alcance não pode ultrapassar o limite das pessoas presentes na situação concreta. Por fim, 

existe a improbabilidade do êxito, ou seja: a aceitação, pelo participante, do conteúdo seletivo 

dado a conhecer como orientação para sua conduta (LUHMANN, 1998, p. 157). Ademais 

essas improbabilidades se reforçam e se limitam mutuamente, de tal maneira que se ocorre o 

entendimento entre os participantes, as possibilidades de rechaço são ampliadas. Da mesma 

maneira, quando se ultrapassam os limites de uma situação concreta, aumentam as diferentes 

possibilidades de entendimento e de rechaço (LUHMANN, 1998, p. 158). 

 A resposta para este problema da improbabilidade da comunicação está em um 

modo próprio de operação do sistema, uma possibilidade auto-produzida para utilização 

reiterada, que constitui o processamento da diferença meio/forma. Assim, todas as referências 

feitas em seguida aos meios de comunicação, significam o emprego desta distinção 

(LUHMANN, 2007, p. 148-149). Ou seja: com o conceito de meios de comunicação se 

pretende explicar a maneira pela qual o improvável se torna provável (LUHMANN, 2007, p. 

154-155) 

De acordo com a utilização luhmanniana desta construção teórica formulada por Fritz 

Heider, a distinção meio/forma é um estado interno ao sistema sem qualquer correspondência 

com o entorno e parte de uma distinção ulterior: acoplamento firme/acoplamento frouxo entre 

os elementos (LUHMANN, 2007, p. 149-150). Mais precisamente, o meio é constituído 

apenas por elementos acoplados de forma frouxa, ao passo que a forma, por elementos em 

acoplamento firme. 

Ademais, enquanto uma distinção, meio e forma se pressupõem mutuamente, ou seja: 

não há forma sem meio nem meio sem forma e esta diferença se reproduz continuamente no 

tempo. (LUHMANN, 2007, p. 152). Com a distinção meio/forma, o sistema transforma a 

improbabilidade da continuidade operativa em uma diferença tratada internamente, através da 

ligação de formas próprias para utilização momentânea, mas que não são destruídas, 

permanecendo utilizáveis no contexto de outras formas (LUHMANN, 2007, p. 151). 
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Retomando o que discutimos anteriormente sobre o sentido, especificamente no que se 

refere à sua produção temporal enquanto um acontecimento determinado entre diversas 

possibilidades, todo o sentido comunicado é uma forma, enquanto as remissões de 

possibilidade se entrelaçam em um acoplamento frouxo. Deste modo, tudo o que se realiza na 

atualidade – como recordação ou antecipação – é acoplamento firme (LUHMANN, 2007, p. 

153). Da mesma forma, utilizando o exemplo do meio designado como linguagem, temos as 

frases como formadoras sentido capaz de ser processado comunicativamente, ao contrário do 

que ocorre com as palavras, demonstrando, assim, a assimetria da distinção acoplamento 

frouxo/acoplamento firme em sua dimensão temporal e objetiva (LUHMANN, 2007, p. 154). 

Conforme proposto por essa construção teórica, há um mecanismo para a circulação 

de elementos do substrato medial para a forma, qual seja: a capacidade de passar de um lado 

para outro, é possibilitada pela maior disponibilidade de elementos frouxos existentes no 

meio, assim como pela maior instabilidade das formas, que podem ser conservadas enquanto 

memória (memory function), escritura ou livro impresso (LUHMANN, 2007, p. 153). Em 

uma frase: “o que existe como atual é seguro, porém instável; o outro lado da forma é estável, 

porém inseguro, porque depende da interpretação a ser realizada no momento seguinte” 

(LUHMANN, 2007, p. 36). De toda forma, a circulação de elementos não é orientada por 

nenhuma diretriz normativa, ou outras preferências de valor. Sobre essa temática apenas cabe 

considerar, por ora, que a utilização reiterada condensa as seleções, proporcionando a 

variação na capacidade de combinação (LUHMANN, 2007, p. 153). Segundo essa 

perspectiva, uma vez que o acoplamento rígido entre elementos (forma) do substrato medial 

não impede nem obriga a sua reconfiguração em um tempo distinto posterior ao presente, 

podemos afirmar que essas outras possíveis formas são entendidas como possibilidades 

futuras, ou seja: como um horizonte de possibilidades indetermináveis. 

De acordo com o problema posto à resolução, a sociedade desenvolve diferentes 

distinções meio/forma. Quando o problema se relaciona com o alcance da comunicação se 

utilizam os meios de difusão, que ampliam o círculo de receptores, produzindo redundância 

social. Por um lado, tanto a linguagem utilizada nas interações quanto a escritura cumprem 

essa função de difusão, porém de maneira restrita. Apenas com a imprensa, a redundância 

social se torna anônima (LUHMANN, 2007, p. 155). Porém esta difusão tem como 

conseqüência a aceleração do tempo, bem como produz incerteza acerca da aceitação ou 

rechaço da informação dada a conhecer, tornando impossível perceber os produtos da 

comunicação (LUHMANN, 2007, p. 155-156). 
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O problema, então, se configura de maneira diferente, o que requer uma nova 

solução. Para tanto se desenvolvem os meios de consecução, uma distinção entre substrato 

medial e forma representada pelos meios de comunicação simbolicamente generalizados. 

Estes meios, ao oferecerem um novo nexo de condicionamentos, fazem com que se elevem as 

expectativas de aceitação, combatendo o elevado potencial de rechaço produzido ao 

impulsionar a comunicação além da interação (LUHMANN, 2007, p. 156). 

O estudo detalhado dos meios de comunicação, sejam de difusão ou de consecução, 

devido a sua amplitude e riqueza de detalhes, excede os limites dos objetivos deste texto, 

motivo pelo qual será discutido em uma oportunidade específica.  

Iniciamos este tópico com a afirmação de que a comunicação é o elemento 

constitutivo dos sistemas sociais. Da mesma forma, mencionamos a ação como a unidade 

elementar da auto-observação e autodescrição desses sistemas. A razão para esta adscrição 

reside no fato de não ser possível observar diretamente a comunicação, podendo apenas ser 

deduzida (LUHMANN, 1998, p. 162). 

Dessa forma, a ação representa uma assimetrização de uma relação simétrica entre 

três seleções. A comunicação é simétrica na medida em que suas seleções podem se dirigir às 

demais, de modo a modificar constantemente a importância primordial dessas seleções, ou 

seja: há momentos em que o primordial está no na possibilidade de entendimento; em seguida 

a importância se transfere às novas informações e posteriormente ao dar a conhecer. Apenas 

quando interpretada como ação, é possível construir uma orientação da comunicação do 

participante que seleciona a informação/dar a conhecer para o que seleciona entendimento 

(LUHMANN, 1998, p. 162). Dessa forma, sobre a base da ação fundamental de comunicação, 

juntamente com seus meios operativos, os sistemas sociais se constituem como sistemas de 

ação (LUHMANN, 1998, p. 163). 

A comunicação, portanto, permanece como a menor unidade possível da sociedade 

(LUHMANN, 2007, p. 58). Apenas, para sua observação e descrição – que também são 

comunicações (LUHMANN, 1998, p. 165) – como acontecimentos temporalizados, 

determinados enquanto atualidade (LUHMANN, 1998, p. 164), este processo é assimetrizado 

a partir da interpretação enquanto ação, apesar de possuírem uma realidade mais rica 

(LUHMANN, 1998, p. 167). 

Feitas essas breves considerações sobre os conceitos de sentido e de comunicação, 

discutiremos no próximo tópico o paradigma central da teoria: a distinção entre sistema e 

entorno (LUHMANN, 1998, p. 172). 
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2.3 Distinção sistema/entorno 

No tópico anterior, mencionamos que a autorreferência basal – caracterizada pela 

produção e reprodução de comunicações apenas em sua própria rede – ao estabelecer o limite 

dos sistemas sociais e proporcionar o fechamento operacional, realiza sua autopoiesis. A 

comunicação, desse modo, se configura como um acontecimento emergente (LUHMANN, 

1998, p. 143) pelo qual são diferenciados os sistemas sociais de seus respectivos entornos. 

Porém, o conceito de entorno não deve ser entendido como uma categoria marginal, 

mas sim, como uma diferença constitutiva para a formação dos sistemas, como uma condição 

prévia para sua identidade (LUHMANN, 1998, p. 172-173). A diferença entre sistema e 

entorno se entende enquanto uma forma, um caso particular de aplicação do cálculo geral das 

formas (LUHMANN, 2007, p. 42), em que ambos figuram como lados opostos de uma 

distinção realizada por um observador e que se pressupõem mutuamente.  

Neste caso específico, a distinção é realizada pelo próprio sistema, ou seja: é uma 

diferença autoproduzida, que ordena todos os temas de comunicação segundo o esquema 

interno/externo, quando relacionadas respectivamente com uma auto-observação e uma 

observação externa (LUHMANN, 2007, p. 174-175). Desse modo, para a observação 

realizada internamente é válido tudo o que a partir do processo comunicativo se converta em 

tema. Por outro lado, a observação de sistemas psíquicos participantes representa uma 

observação externa (LUHMANN, 1998, p. 175). 

Uma vez que os sistemas sociais são compostos apenas por comunicações, todas as 

demais composições altamente complexas – macromoléculas, células, sistemas nervosos e 

psíquicos – fazem parte do entorno (LUHMANN, 1998, p. 177). Essas ordens são entendidas 

enquanto condição de possibilidade para a operação dos sistemas sociais e se constituem a 

partir de interdependências próprias, sem a anulação dos limites sistêmicos (LUHMANN, 

1998, p. 174). 

Constata-se, portanto, o entorno como portador de uma complexidade mais elevada 

em relação ao sistema (LUHMANN, 1998, p. 176), tornando impossível para este, por mais 

refinadas que sejam suas estruturas temáticas e por mais complexas que sejam as 

possibilidades de linguagem, comunicar sobre a totalidade do entorno. Com isso, a relação 

entre sistema e entorno se constrói sempre de forma assimétrica, constituindo um gradiente de 

complexidade (LUHMANN, 1998, p. 177). 

Na dimensão temporal, o gradiente de complexidade pode entendido enquanto 

identidade de instantes para sistema e entorno, ou seja: um fluxo regular no tempo 
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(LUHMANN, 1998, p. 179). A simultaneidade necessária das relações, por outro lado, não 

implica na identidade temporal entre os respectivos passados e futuros. O conceito de 

simultaneidade apenas estabelece que o presente seja idêntico para sistema e entorno. Os 

horizontes de passado e futuro apenas podem ser integrados enquanto horizontes de mundo 

(LUHMANN, 1998, p. 180), permanecendo como um resultado próprio do sistema. 

Para o manejo do gradiente de complexidade, o sistema desenvolve uma 

sensibilidade seletiva, regulada por suas estruturas (LUHMANN, 1998, p. 177) que permite a 

restrição ou amplificação de sua posição frente ao entorno na forma de contatos 

(LUHMANN, 1998, p. 189). Esta sensibilidade, não é entendida como um problema relativo 

ao controle do trânsito de elementos entre sistema e entorno, mas sim um problema 

constitutivo da reprodução sistêmica e de auto-identificação (LUHMANN, 1998, p. 193). 

Nesse contexto, a autonomia representa a capacidade de seleção dos aspectos pelos quais o 

sistema estabelece laços de dependência com o entorno (LUHMANN, 1998, p. 195), 

utilizando operações próprias e referência a suas próprias estruturas. Ainda como expressão 

do gradiente de complexidade está o fato de que cada diferenciação posterior deverá ser 

atribuída a um de seus lados (LUHMANN, 1998, p. 181). Para tanto, os sistemas 

desenvolvem estratégias – esquematismo igual/desigual ou abstração dos sistemas no entorno 

em uma topologia científica – para seu ordenamento (LUHMANN, 1998, p. 182). 

Diferenciações internas e externas utilizam procedimentos completamente diferentes: 

enquanto a externa se utiliza de um esquema de observação do entorno pelo sistema, a outra é 

entendida como o processo de reprodução autopoiética – uma reconstrução de acontecimentos 

reutilizáveis (LUHMANN, 1998, p. 182). A diferenciação interna, especificamente, tem como 

referência os limites de sistemas já diferenciados, de modo que apenas podem reproduzir 

internamente outros do mesmo gênero – sistemas vivos produzem outros sistemas vivos, 

funcionando o mesmo princípio para os sistemas sociais (LUHMANN, 1998, p. 183). Como 

exemplo, temos a diferenciação interna da sociedade em sistemas parciais pela especificação 

funcional, onde os sistemas se localizam nos entornos internos uns dos outros. “A 

diferenciação de sistemas é, portanto, a repetição da formação de sistemas nos sistemas em 

direção ao aumento e normalização da improbabilidade” (LUHMANN, 1998, p. 183)    

A partir dessas considerações quanto à conceituação da diferença sistema/entorno, 

entenderemos o mundo enquanto unidade desta diferença (LUHMANN, 1998, p. 198). Em 

sua autopoiesis, os sistemas o produzem apenas enquanto atualidade, ao empregar e constituir 

sentido (LUHMANN, 1998, p. 197-198). Isso significa que em cada presente simultâneo da 

relação entre sistema e entorno, seus horizontes de passado e futuro se integram enquanto 
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horizontes temporalizados do mundo, sendo este também uma construção interna, sem 

correlatos no entorno. Para cada diferença estabelecida entre um sistema de sentido em 

relação ao seu respectivo entorno, haverá um mundo diferente, ou seja: o mundo é 

multicêntrico (LUHMANN, 1998, p. 198). 

O mundo representa, enquanto a unidade de uma diferença, uma unidade 

inapreensível (LUHMANN, 1998, p. 198). Todas as observações significam a aposição de 

uma distinção e a indicação de um de seus lados, cuja unidade da diferença é o terceiro 

excluído (LUHMANN, 2007, p. 48). Dessa forma, tanto a observação de um sistema – que 

significa a indicação de sua distinção em relação a um entorno – assim como em todas as 

pretensões de observar o mundo, ao se procurarem por essa realidade última, encontram 

apenas paradoxos (LUHMANN, 2002a, p. 87). Nada pode ser observado sem uma distinção. 

Ao mesmo tempo, a distinção, em si não se localiza em nenhum de seus lados, podendo ser 

distinguida apenas a partir de outra distinção. Em uma frase: “o mundo é observável porque é 

inobservável” (LUHMANN, 2002a, p. 87). 

O tópico seguinte tem por temática a relação dos sistemas sociais com os sistemas 

psíquicos pertencentes a seu entorno. Nessa ocasião, o relacionamento sociedade/consciência 

será discutido a partir dos conceitos de interpenetração e acoplamento estrutural, assim como 

observaremos a condição de co-evolução entre os sistemas envolvidos. 

2.4 Sistemas sociais e seres humanos 

Antes de darmos início aos temas específicos desse tópico, precisamos apresentar o 

conceito de seres humanos. Por este conceito entenderemos o conjunto dos sistemas psíquico 

e orgânico do homem (LUHMANN, 1998, p. 199). Os seres humanos se encontram, portanto, 

enquanto organismo e consciência, no entorno de sistemas sociais compostos apenas por 

comunicação. Isto não significa que a posição de entorno representa inferioridade, mais sim 

uma situação de maior liberdade frente ao sistema de referência, pois esta posição designa o 

lado mais complexo da distinção (LUHMANN, 1998, p. 201). Dessa forma, em todas as 

seguintes discussões, abordaremos como os sistemas sociais se relacionam tanto com a 

consciência, quanto com a corporalidade dos seres humanos. 

Nesse sentido, a interpenetração funciona como uma relação entre sistemas 

pertencentes reciprocamente ao entorno um do outro (LUHMANN, 1998, p. 201). Como 

veremos mais adiante, apenas com essa informação não é possível completar a conceituação, 

pois também a relação entre sistemas sociais parciais tem por pressuposto que os sistemas 

sejam entornos recíprocos. Para a ocorrência da interpenetração é necessária a disposição da 
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complexidade pelos sistemas participantes para a constituição do outro sistema (LUHMANN, 

1998, p. 201-202). 

Por permanecerem na condição de entorno, a complexidade colocada à disposição 

para esta constituição mútua é complexidade inapreensível, ou seja: desordem. Assim, os 

sistemas sociais fornecem desordem para os sistemas psíquicos e vice-versa, não 

questionando, contudo, as respectivas autonomia e seletividades internas (LUHMANN, 1998, 

p. 202). As consciências são capazes de irritar, perturbar e estimular a comunicação 

(LUHMANN, 2009b, p. 45), ou segundo o princípio do ruído de von Foerster (order from 

noises) “os sistemas sociais surgem dos ruídos produzidos pelos sistemas psíquicos em seu 

intento por se comunicarem” (LUHMANN, 1998, p. 203), sendo, dessa forma, uma fonte 

constante de impulsos para as etapas do processo de comunicação (LUHMANN, 2009b, p. 

45). 

Portanto, são necessários seres humanos para que a comunicação ocorra – enquanto a 

síntese das seleções da informação que é dada a conhecer e do entendimento. A partir dessas 

considerações, afirmamos o pressuposto da interpenetração para toda forma de por em 

movimento a comunicação (LUHMANN, 1998, p. 204), e a obrigatoriedade da comunicação 

ser orientada pelas consciências dos sistemas psíquicos, que por sua vez não têm como limite 

necessário a comunicação (LUHMANN, 1998, p. 205), ou seja: na medida em que uma 

consciência pode ser ativa sem a presença de comunicação, sem que possa ocorrer o inverso 

(comunicação sem consciência), se forma uma relação assimétrica (LUHMANN, 2009b, p. 

40). 

Por intimidade, designamos a forma de condicionamento recíproco entre seres 

humanos (LUHMANN, 1998, p. 210), a qual é possível mediante a formação de sistemas 

sociais (LUHMANN, 1998, p. 214). As relações íntimas surgem com a acessibilidade e 

relevância do comportamento de um ser humano para outro (LUHMANN, 1998, p. 210), 

através das diferenças gerais de atribuição entre quem atua e quem observa, mesmo quando as 

posições de ator e observador se realizem quase simultaneamente para os dois participantes 

(LUHMANN, 1998, p. 213). Porém, apesar de ser possibilitada pela comunicação, a 

interpenetração entre seres humanos vai mais além dos limites da comunicação. Dessa 

maneira, a intimidade inclui a experiência do incomunicável, sendo um participante 

significativo para o outro de uma forma que estes não podem comunicar (LUHMANN, 1998, 

p. 214). 

Por outro lado, o conceito de socialização designa o processo de formação do sistema 

psíquico e do comportamento corporal mediante a interpenetração (LUHMANN, 1998, p. 
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224), ou seja: o condicionamento dos seres humanos à comunicação. O seu conceito se refere, 

mais especificamente, a participação – seja enquanto fonte de informação ou como 

processamento da informação na forma de entendimento – dos seres humanos na 

comunicação (LUHMANN, 1998, p. 226).  Desta forma, a socialização não se processa 

enquanto uma transmissão de um padrão de conduta, mas sim como um resultado da 

autorreferência dos sistemas, sendo uma auto-socialização que permite a reprodução 

divergente (LUHMANN, 1998, p. 224). 

Uma das formas de socialização é percebida com a utilização cotidiana dos corpos 

nos sistemas sociais (LUHMANN, 1998, p. 227), denominada de corporalidade. Esta, que 

reciprocamente representa uma premissa da vida social (LUHMANN, 1998, p. 228), foi 

utilizada profusamente para a produção de gestos no processo civilizador (Elias) 

(LUHMANN, 1998, p. 229). A interpenetração recíproca da vida social inclui o 

comportamento do corpo conduzido psiquicamente, como no exemplo da dança, da prática 

esportiva (LUHMANN, 1998, p. 229-231) e dos mecanismos simbióticos. Estes últimos se 

referem mais especificamente aos sistemas funcionais, quanto à necessidade, em suas 

operações, de ter como pressuposta a existência corporal (LUHMANN, 1998, p. 231).   

Pelo que foi até agora discutido, se constata o surgimento dos sistemas psíquicos e 

sociais no caminho da co-evolução, manifestada na utilização comum do meio de sentido para 

representação e redução de complexidade (própria e do entorno) (LUHMANN, 1998, p. 249). 

Apesar da co-evolução e do uso do meio de sentido, esses sistemas não podem ser reduzidos 

um ao outro devido à diferença entre os respectivos modos operativos, ou seja: devido à 

diferença autopoiética (LUHMANN, 1998, p. 249). Esta diferença fica mais bem 

caracterizada quando distinguimos a comunicação – conforme discutido anteriormente –, da 

consciência, sendo esta última o modo de operação específica dos sistemas psíquicos 

(LUHMANN, 1998, p. 242).   

Esse relacionamento entre sistemas sociais e psíquicos representa o acoplamento 

estrutural realizado pela sociedade (enquanto o sistema social mais amplo), em um sentido tal 

que toda comunicação está acoplada estruturalmente à consciência (LUHMANN, 2007, p. 

75). O conceito de acoplamento estrutural é utilizado no contexto da configuração das 

relações entre sistema e entorno (LUHMANN, 2007, p. 72), ocorrendo apenas em sistemas 

autorreferentes determinados apenas pelas suas estruturas (autopoiesis) (LUHMANN, 2007, 

p. 76). Nesse sentido, o conceito de acoplamento estrutural está relacionado com a exclusão 

da possibilidade que dados existentes no entorno possam especificar estados no sistema 

(LUHMANN, 2007, p. 72). A partir deste conceito se explica a relação entre sistemas 
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acoplados, sem que seja possível sua determinação pelo entorno, ou seja: os sistemas apenas 

atualizam suas próprias estruturas e apenas podem modificar a si mesmos (LUHMANN, 

2009b, p. 45). 

Esta distinção, no caso específico do acoplamento estrutural entre comunicação e 

consciência, significa que apenas a consciência pode pensar, assim como apenas a sociedade 

pode comunicar (LUHMANN, 2007, p. 76). Uma vez que apenas há a comunicação 

socialmente mediada, as consciências envolvidas não podem ser nem o sujeito, nem de 

nenhuma forma, portadoras da comunicação (LUHMANN, 2007, p. 75). Por outro lado, este 

tipo específico de acoplamento não exclui a identificação e tematização daqueles sistemas 

envolvidos no processo comunicativo na comunicação mesma (LUHMANN, 2007, p. 77). A 

partir de um momento da heterorreferência, a sociedade re-utiliza essas identificações e 

tematizações, confirmando e condensando as pessoas (LUHMANN, 2007, p. 78). 

Quando discutimos os conceitos de interpenetração e acoplamento estrutural, 

destacamos a ocorrência destes apenas em sistemas auto-referenciais determinados por sua 

estrutura. Porém até agora não nos detemos especificamente no que, segundo a teoria dos 

sistemas que estamos estudando, se pode entender por estruturas. Este será, portanto, o tema 

do próximo tópico, onde também discutiremos o conceito de expectativas. 

2.5 Estruturas e expectativas 

Uma vez que nossa orientação teórica tem por base a necessidade de reprodução 

autopoiética, a compreensão das estruturas pertencentes a um sistema social perde a sua 

posição central, em especial quando comparado com o que fora produzido historicamente sob 

o nome de estruturalismo (LUHMANN, 1998, p. 257-258). O conceito de estrutura está 

constituído pela determinação do relacionamento entre os elementos do sistema, em uma 

forma com maior resistência ao tempo que suas próprias operações. Esta resistência se 

caracteriza pelo fato de que as estruturas podem seguir existindo, mesmo com a modificação 

de um elemento (LUHMANN, 1998, p. 259). 

As estruturas funcionam como uma limitação das relações permitidas. Uma limitação 

que proporciona suficiente direção interna para a auto-reprodução do sistema (LUHMANN, 

1998, p. 260). A sua existência é uma condição prévia para a observação e descrição 

sistêmica, tanto relativa ao entorno, quanto relativa a si mesmo. Dessa maneira, a produção de 

estruturas (que possuem menor variabilidade que os elementos) pelo sistema é também 

entendida como a produção de redundâncias, formando um nível de segurança mais geral. No 

nível de reprodução do sistema, ao contrário, é mais relevante que o próximo elemento esteja 
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ao alcance do anterior, ampliando, desse modo, a capacidade de relacionamento necessária à 

continuidade reprodutiva (LUHMANN, 1998, p. 261). 

Apesar de a menor variabilidade ser uma das características que diferenciam o nível 

das estruturas em relação ao nível reprodutivo, aquelas ainda se encontram temporalmente 

vinculadas, ou seja: em cada acontecimento há a mudança do passado, do futuro e do 

presente. Da mesma forma, também é possível a modificação do ponto de vista relevante que 

limita os horizontes do passado e futuro (estrutura) (LUHMANN, 1998, p. 263). Assim, a 

incerteza também é uma condição para as estruturas. Sem o componente de surpresa, a 

estrutura mesma seria suprimida, uma vez que sua função é a de garantir a reprodução 

autopoiética também em caso de imprevisto (LUHMANN, 1998, p. 264). 

Se, conforme vimos, as estruturas representam uma limitação orientada para a 

reprodução autopoiética dos sistemas sociais, que em si carregam a possibilidade de 

desengano pela ocorrência de uma surpresa, não há o que se falar, no âmbito dessa teoria, em 

certezas, ou em “ordens impregnadas de fanatismo por segurança” (LUHMANN, 1998, p. 

264). Nos sistemas objeto de nossas investigações, as estruturas são compostas por 

expectativas. Estas, que surgem ao serem limitados os espaços de possibilidades 

(LUHMANN, 1998, p. 268), estão relacionadas com a maior ou menor probabilidade de 

conformidade com o esperado (LUHMANN, 1998, p. 281). Assim, reduzem a incerteza sobre 

o mundo (LUHMANN, 1998, p. 264-265) ao intervir nos momentos de defesa contra riscos, 

com conseqüente aumento de segurança para o sistema (LUHMANN, 1998, p. 281). 

O conceito de expectativas tem como conseqüência a abertura das possibilidades de 

conformidade ou não conformidade. Nesta situação se faz necessária a tomada de uma 

decisão (LUHMANN, 1998, p. 269-270). A decisão, ao escolher por um dos lados 

(conformidade ou desvio), atua na re-formação das contingências e atualiza a autorreferência 

da ação (LUHMANN, 1998, p. 270-271), de tal modo que uma ação quando se converte em 

rotina perde a característica de decisão (LUHMANN, 1998, p. 270). É importante mencionar 

que, segundo esta teoria, a tomada de decisões não aspira a valores limites, nem a uma relação 

ótima entre meios e fins e tampouco a uma maximização de sua utilidade. As expectativas e 

as suas alternativas são o material de jogo da complexidade temporal e social, onde o máximo 

esperável é uma constelação favorável entre estas (LUHMANN, 1998, p. 271). 

 Esta forma de redução da incerteza enquanto produção de redundâncias é designada 

pelo termo orientação funcional. Assim, todas as funções representam uma síntese (ponto de 

vista) resultante da comparação entre possibilidades realizadas em relação a outras também 

possíveis. Em uma frase: as funções são uma seleção de eficácia comprovada (LUHMANN, 
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1998, p. 273). Por um lado a fixação de funções se dá a partir do relacionamento entre os 

problemas e os acontecimentos, expectativas e condicionamentos. Por outro, a comparação 

entre possibilidades de seleção se localiza no nível de observação do sistema, e corresponde a 

processos que não estão sob pressão direta de seleção (LUHMANN, 1998, p. 274). Esta 

fixação de estruturas mediante problemas no nível da ação – que possibilitam a manifestação 

de estruturas latentes –, juntamente com a comparação entre possibilidades no nível da 

observação (comparação funcional) representam o que, segundo a teoria, se designa por 

ilustração sociológica (LUHMANN, 1998, p. 312). 

Mais uma vez nos encontramos com a separação entre o nível reprodutivo (ação) e o 

de formação das estruturas (observação e descrição). A orientação funcional é possível em 

sistemas sociais porque estes níveis não são auto-excludentes. Mais precisamente, ambas 

existem paralelamente e se entrelaçam no momento em que uma observação é comunicada. 

Ademais, essa diferença entre ação e observação constitui a auto-observação, a operação que 

forma a base da construção de estruturas dos sistemas sociais (LUHMANN, 1998, p. 274). 

Neste ponto é importante ressaltar que a auto-observação – a reintegração de 

observações de ações na comunicação – não é um procedimento que reconhece um sistema 

cada vez melhor. A operação de rastreamento de acontecimentos para a definição de funções 

retém, às vezes, resultados exitosos, mas não garante que a construção estrutural realize o 

melhor possível ou melhore o destino dos homens (LUHMANN, 1998, p. 276). 

As expectativas relativamente resistentes ao tempo não representam em si nenhum 

acontecimento. Estas são, mais especificamente, fixadas sobre projeções de identidades 

ordenadoras das relações e diferenças observadas nos acontecimentos. As identidades, 

portanto, representam um aspecto de ordem pontual e altamente seletivo (LUHMANN, 1998, 

p. 286). Dessa forma são identificados quatro pontos de vista de identificação material das 

relações entre expectativas: pessoas, papéis, programas e valores (LUHMANN, 1998, p. 288). 

O conceito de pessoa não se refere a sistemas psíquicos e muito menos a seres 

humanos, e sim, ao ordenamento de expectativas de conduta para si e para outras pessoas. Ser 

pessoa, portanto, significa atrair e fixar expectativas para si mesmo, utilizando o sistema 

psíquico e o corpo (LUHMANN, 1998, p. 288). A partir desse conceito de pessoa, se pode 

diferenciar o conceito de rol, sendo este relacionado com pontos de vista mais abstratos, e 

correspondentes a aquilo que é esperado de um homem individual. Trata-se, portanto, de um 

setor da conduta que pode ser percebida por outras pessoas, como por exemplo, na distinção 

entre cargo e pessoa (LUHMANN, 1998, p. 288-289). No passo seguinte, abandonamos o 

limite da conduta individual e passamos a um maior grau de abstração. Por programas se 
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entende um complexo de condições relativo à aceitabilidade da conduta. Os programas se 

diferenciam dos papéis exatamente pela abstração, ou seja: “quando deve ser regulada e 

esperável a conduta de mais de uma pessoa” (LUHMANN, 1998, p. 290). No último nível se 

encontram os valores, os pontos de vista gerais, simbolizados individualmente pela 

preferência de estados ou acontecimentos. Os valores atuam, no processo comunicativo, como 

uma sonda para a comprovação das expectativas concretas (LUHMANN, 1998, p. 290-291). 

As expectativas podem ainda ser classificadas de acordo com o comportamento 

frente ao seu descumprimento. Desta forma, carregam consigo uma predisposição para o caso 

da decepção, sendo distinguidas na modalidade normativa e cognoscitiva (LUHMANN, 1998, 

p. 292). Esta predisposição que possibilita a distinção se constitui com referência na 

capacidade de aprendizagem das expectativas, sendo chamadas de cognições aquelas com 

disposição para aprendizagem. Por outro lado, as que possuem resistência contrafática diante 

do caso de decepção são designadas pelo conceito de norma (LUHMANN, 1998, p. 293). 

Com relação às expectativas normativas, é importante ressaltar que seu caráter 

normativo não é absoluto, funcionando, enquanto expectativas constituintes de estruturas 

sistêmicas, de duas maneiras: por um lado, possibilitam a manutenção das normas quando da 

ocorrência de decepção. Por outro, põem à prova as respectivas estruturas, uma vez que cada 

acontecimento traz consigo a opção de seleção ou renúncia da expectativa. Assim, devido ao 

transcurso do tempo, as estruturas de expectativas se tornam sensíveis a alterações e formam 

semânticas mais abstratas, tornando os sistemas normativos, neste nível, sistemas dispostos à 

aprendizagem (LUHMANN, 1998, p. 296). 

Estas considerações sobre o caráter cognoscitivo e normativo das expectativas 

podem ser bem situadas na contextualização dos sistemas parciais da ciência e do direito. Para 

uma percepção sobre ciência, a capacidade de modificação das expectativas (aprendizagem) 

joga um papel fundamental no que se refere à teoria do conhecimento e à possibilidade de 

uma verdade última. Tendo por estabelecido que as expectativas são seleções que sempre 

carregam consigo a possibilidade oposta, a observação da vida cotidiana (objeto da ciência) 

permite um contínuo ajuste do conhecimento (LUHMANN, 1992, p. 150) uma vez que suas 

estruturas se modificam segundo a seguinte regra: “mude a estrutura de modo que a irritação 

possa parecer como conforme a estrutura” (LUHMANN, 1992, p. 151). 

Por outro lado, para o sistema do direito, que tem por função a estabilização de 

expectativas normativas (LUHMANN, 2005, p. 188), o trato diante das irritações se dá 

segundo outra regra: “mantenha a estrutura e externalize a decepção, adjudicando-a a outro 

sistema no entorno que deveria comportar-se de outra maneira” (LUHMANN, 1992, p. 151). 
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No sistema do direito, a manutenção ou modificação das expectativas se dão de acordo com a 

condensação de razões (interesses) para futuras aplicações, na forma de conceitos 

(LUHMANN, 2005, p. 449). Ao mesmo tempo em que a consolidação de conceitos jurídicos 

representa uma reação de imunidade contra influências externas (LUHMANN, 2005, p. 453), 

os interesses representam instruções tomadas do torno (irritações), que ao integrar a 

argumentação, possibilitam o desbalanceamento da práxis jurídica (LUHMANN, 2005, p. 

456). 

Por fim discutiremos a mudança estrutural dos sistemas sociais. Inicialmente, 

registramos que todas as mudanças sociais significam mudanças de estruturas (LUHMANN, 

1998, p. 314) com manutenção da auto-conservação autopoiética (LUHMANN, 1998, p. 315). 

Por se tratar de sistemas temporalizados, a reprodução da autopoiesis consiste da atualização 

de elementos acontecíveis, orientada segundo modelos estruturais. Por outro lado, existe 

também a possibilidade de que a reprodução se origine de uma situação inovadora mantendo, 

contudo, a capacidade de enlace (LUHMANN, 1998, p. 315-316). Dessa forma, podemos 

distinguir duas decisões que definem o caminho da perturbação do sistema e da transformação 

das estruturas: a) uma referente à assignação dos valores conforme/discrepante aos 

acontecimentos, com relação às estruturas, b) outra, pela qual é determinada a continuidade da 

reprodução segundo o caminho da conservação ou da mudança. Estas duas decisões, 

consideradas de forma conjunta, constituem a diferença autopoiética: a condição para que as 

estruturas possam mudar (LUHMANN, 1998, p. 316). 

Nesse contexto, podemos falar de adaptação às mudanças do entorno, em termos da 

flexibilidade estrutural às turbulências autoproduzidas diante de um entorno que se modifica 

freqüentemente e de modo incontrolável (LUHMANN, 1998, p. 317). Ressalte-se que, para 

toda modificação estrutural, se trate ou não de adaptação, não existe nenhuma intervenção 

causal do entorno no sistema, e assim, sempre se trata de uma automodificação (LUHMANN, 

1998, p. 318). Se por um lado, a adaptação se identifica com a distinção sistema/entorno, por 

outro, a autoadaptação está relacionada com a diferença entre elemento e relação. Neste caso, 

não há a referência ao entorno, mas sim a “depuração de dificuldades inerentes ao sistema que 

resultam do desequilíbrio de relacionamento entre os elementos” (LUHMANN, 1998, p. 319). 

Um terceiro caso de modificação estrutural é denominado morfogênese. Este tipo de mudança 

não é gerado por pressões à adaptação e não se baseia na diferença sistema/entorno, mas sim 

em uma relação de inibição e ativação (LUHMANN, 1998, p. 319). Neste caso, uma variação 

evolutiva ativa possibilidades inibidas que, ao se desviarem das estruturas, originam 

problemas internos de adaptação ad hoc referidos ao entorno (LUHMANN, 1998, p. 319-
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320), dependendo, portanto, de uma interferência externa ou da ausência de possibilidades 

para a concretização de novas formações estruturais (LUHMANN, 1998, p. 323). Em todos os 

casos acima discutidos, os acontecimentos são pressupostos para a mudança social, uma vez 

que estes integram todos os sistemas. Porém, esta afirmação, não implica na atribuição causal 

da mudança estrutural aos acontecimentos. Com maior precisão, a identificação de uma 

mudança estrutural com um acontecimento, realizada por um observador, pode catalisar 

diversas causas (LUHMANN, 1998, p. 320). 

2.6 Autorreferência 

Neste tópico nos ocuparemos com as questões relativas à autorreferência, uma figura 

que está no centro da teoria sobre os sistemas sociais (LUHMANN, 1998, p. 390). O termo 

referência é guiado por um interesse na observação, ou melhor: “o referir se converte em 

observar quando a diferenciação é utilizada para a obtenção de informação acerca do que se 

distingue” (LUHMANN, 1998, p. 392). Portanto, para cada referência, é necessária a 

realização de uma distinção, sem que seja requerida, para tanto, a tematização da unidade 

desta diferença (LUHMANN, 1998, p. 393). 

O conceito de referência sistêmica compreende a operação que, designa um sistema, 

mediante a distinção sistema e entorno (LUHMANN, 1998, p. 394). Em outras palavras, a 

referência sistêmica representa a aposição de uma distinção entre o sistema e o seu entorno, 

na qual, em seu lado indicado (necessário para a constituição de uma forma), está o sistema. 

Quando o observador que realiza essa distinção for o próprio sistema, teremos, portanto, 

autorreferência (LUHMANN, 1998, p. 394-395). Em uma frase: “um si mesmo referido a si 

mesmo” (LUHMANN, 1998, p. 395).   

Na teoria dos sistemas sociais autopoiéticos existem três formas de autorreferência 

distintas (LUHMANN, 1998, p. 395) todas fundamentadas em uma idéia comum: a 

autorreferência é um correlato da pressão da complexidade universal, criada para seu 

enfrentamento. Dessa forma não há um reflexo do entorno no sistema, mas sim diferenças 

estabelecidas pelos sistemas que reagem a diferenças do entorno e produzem informação 

(LUHMANN, 1998, p. 396). Esta reação do sistema a diferenças do entorno que produz a 

informação, tem por base a diferença entre auto e heterorreferência (LUHMANN, 1998, p. 

399) e representa a saída da tautologia pura para a condição de “sistemas autorreferenciais 

mais complexos e significativos a respeito de seu conteúdo” (LUHMANN, 1998, p. 398). 

Dessa forma, os sistemas operam sempre, mas não exclusivamente, em uma situação de 
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autocontato, ou melhor: como sistema fechado e aberto ao mesmo tempo (LUHMANN, 1998, 

p. 409). 

A primeira dessas formas, já mencionada anteriormente, chama-se autorreferência 

basal. Esta é a forma mínima de autorreferência, necessária para a produção autopoiética dos 

sistemas temporalizados e está relacionada com seus elementos (a comunicação), sendo, 

assim, o requerimento constitutivo de sua formação (LUHMANN, 1998, p. 395). Para os 

sistemas sociais, isto significa a reprodução da comunicação pela comunicação. Nessa forma 

de autorreferência, a produção temporal de sentido funciona como solução para que a 

circularidade causal seja evitada. Dessa maneira, enquanto horizontes de sentido, o passado e 

futuro orientam os acontecimentos presentes, respectivamente como recordações e previsões, 

garantindo a circularidade autorreferencial (LUHMANN, 1998, p. 400). A segunda forma, 

denominada reflexividade, se realiza como comunicação acerca da comunicação. Esta forma 

de reflexividade processual é gerada mediante um fortalecimento da seleção e representam 

uma limitação temporal do grau de liberdade para os elementos (LUHMANN, 1998, p. 401), 

ao mesmo tempo em que podem atuar como processos modificadores das estruturas. Neste 

caso específico, os processos ganham um maior alcance de aplicação e melhor adaptabilidade 

(LUHMANN, 1998, p. 402). 

A reflexão figura como a terceira forma de autorreferência e representa o caso em 

que a referência sistêmica e autorreferência coincidem, ou seja: “a reflexão requer a 

introdução da diferença sistema e entorno no sistema” (LUHMANN, 1998, p. 405). Com isso, 

pressupõe-se que um sistema capaz de reproduzir a si mesmo, também deve ser capaz de 

observar e de descrever a si mesmo (LUHMANN, 1998, p. 407). Porém, nem a auto-

observação nem a autodescrição definem as diferenças que possibilitam o processamento de 

informação. Estas diferenças apenas se conseguem com a reflexão – neste sentido entendida 

como um caso mais exigente, porém designada formalmente em termos de auto-observação e 

descrição (LUHMANN, 1998, p. 406). Por fim, ainda é possível falar em teoria de reflexão 

quando a identidade do sistema não é apenas designada, mas também é elaborada 

conceitualmente de modo a possibilitar comparações (LUHMANN, 1998, p. 407). Neste caso 

a produção de teorias é entendida como o acoplamento do sistema científico com as teorias de 

reflexão dos demais sistemas parciais (LUHMANN, 2005, p. 619). 

A temática da reflexão nos conduz ao conceito de racionalidade. Tomando como 

ponto de partida o reingresso da distinção entre sistema e entorno, a racionalidade se 

caracteriza pela referência ao ponto de vista da unidade desta diferença (LUHMANN, 1998, 

p. 405), enquanto, para a reflexão, a referência se encontra no sistema mesmo. A conceituação 



68  

da racionalidade segundo essa perspectiva aparece como diametralmente oposta às 

concepções que tem pretensão de validade universal e, simultaneamente, não permitem outras 

possibilidades de pensamento. Entender o conceito de racionalidade no sentido dinâmico da 

unidade da diferença sistema/entorno representa uma concepção que não necessita de uma 

aproximação a um ideal, a uma maior justiça ou a uma melhor formação (LUHMANN, 2007, 

p. 140).  

Um dos argumentos apresentados a favor de uma concepção flexível de racionalidade 

afirma que os critérios de racionalidade têm perdido uma característica que tradicionalmente 

os integravam: a certeza (LUHMANN, 2007, p. 134). A fundamentação desse argumento se 

organiza a partir da observação histórica de diversas formulações de racionalidade que foram 

entendidas como incompletas e substituídas por outras com a mesma pretensão, chegando a 

uma perspectiva cética, que demonstra a dissolução do próprio conceito de racionalidade 

(LUHMANN, 2007, p. 130-133). 

Por outro lado, um conceito de racionalidade dinâmico permite que, a cada re-entry 

da distinção sistema/entorno, seja possível: a) o caminho pela manutenção da perspectiva de 

observação, tanto do sistema quanto do entorno, e assim, pela manutenção das diretrizes 

anteriormente planejadas; e por outro lado, b) a modificação das diretrizes de racionalidade 

que orientavam as operações da sociedade. Segundo esse esquema, a teoria aponta para as 

organizações, enquanto sistemas sociais sobre os quais se confere maior peso em relação às 

questões de racionalidade (LUHMANN, 2007, p. 143). Conforme visto anteriormente, esses 

sistemas têm a decisão como forma de comunicação característica. Assim a racionalidade, sob 

o foco das organizações, é uma racionalidade decisional, de tal modo que esta não pode ser 

confundida com uma das alternativas à decisão. Dessa forma a racionalidade funciona como o 

estabelecimento de critérios para a decisão, seguido de sua colocação à prova, com o objetivo 

de testar a sua validação social (LUHMANN, 2007, p. 660). 

2.7 Sociedade, sistemas funcionais, organizações e interações. 

Por fim, mas não com menor importância, teceremos neste tópico algumas 

considerações relativas à tipologia de sistemas presente na teoria desenvolvida por Luhmann. 

Segundo esta tipologia das formas de sistemas sociais, além do entendimento de que a 

sociedade é formada por todas as comunicações possíveis, assim como que sistemas 

funcionalmente diferenciados, que se caracterizam pela especificação de uma função e pelo 

desenvolvimento de um código binário (LUHMANN, 2007, p. 593), duas outras formações 
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sistêmicas são identificadas: as interações e as organizações (LUHMANN, 1998, p. 363). 

Dessa forma tomamos como pressuposto geral para todos os desenvolvimentos não apenas 

deste tópico, mas também para todo este trabalho, a sociedade enquanto formada por 

comunicações. Deste modo, ao mesmo tempo em que na sociedade apenas há a operação 

recursiva de comunicações com o pressuposto de fechamento operacional, nenhum outro tipo 

de sistema poderá operar sobre a base de comunicações. Em conformidade com este 

pressuposto, a sociedade é conceituada como o sistema omniabarcador de todas as 

comunicações possíveis, ou seja: como o sistema social mais amplo. 

Contudo, esta conceituação do termo sociedade, apesar de envolver todas as 

comunicações possíveis, não esgota a sua diversidade de formações, ou melhor: a sociedade 

se divide, conforme o mecanismo de diferenciação interna em uma diversidade de sistemas 

parciais, divididos entre sistemas funcionalmente diferenciados, interações e organizações. 

Como ponto de partida para a apresentação desses tipos de sistemas sociais, bem como da sua 

dinâmica relacional, utilizaremos duas afirmações: I) “As grandes formas dos sistemas 

parciais da sociedade flutuam em um mar de pequenos sistemas que continuamente se 

formam e voltam a se desfazer”; e II) “Precisamente as chamadas relações de ‘interface’ entre 

os sistemas funcionais utilizam interações e organizações, as quais não se deixam ordenar 

unilateralmente de nenhum lado”3. 

Se tomarmos em consideração o “mar de pequenos sistemas” da expressão anterior, 

nos depararemos, pelo menos no aspecto quantitativo, com os sistemas de interação. Esses 

sistemas são considerados como a formação sistêmica mais simples, incluindo os menores 

encontros de tipo pessoal ou impessoal. Esse tipo de sistema necessita da presença de pessoas 

para o seu trato autônomo e específico da dupla contingência através da comunicação. Nesse 

sentido, para a realização da comunicação em sistemas de interações, “basta o pressuposto de 

que participantes percebíveis percebam que são percebidos” (LUHMANN, 2009c, p. 26ss.). 

Este conceito de dupla contingência aqui utilizado tem origem em uma construção 

elaborada por Talcott Parsons e reformulada por Luhmann de acordo com as particularidades 

teóricas. Fundamental para a compreensão desse conceito, segundo sua reformulação, é a 

observação de que por contingente se entende tudo aquilo que não é nem impossível nem 
                                                            

3 No original: I) Las grandes formas de los sistemas-parciales de la sociedad flotan en um mar de pequeños 
sistemas que continuamente se forman y se vuelven a deshacer. II) Precisamente las llamadas relaciones 
“interface” entre los sistemas funcionales utilizan interacciones y organizaciones, las cuales no se dejan 
ordenar unilateralmente en ningún lado. 
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necessário, ou seja: o que pode ser como é, mas que também pode ser de outra forma 

(LUHMANN, 1998, p. 115-116), da mesma maneira que o termo “dupla” se refere a um 

episódio comunicativo, em referência às contingências recíprocas entre Alter e Ego. Em uma 

frase: a situação básica da dupla contingência se refere a duas caixas negras que se relacionam 

de modo a cada uma pressupor o mesmo da outra (LUHMANN, 1998, p. 118). 

As interações, segundo a perspectiva da dimensão temporal do sentido, realizam a 

sociedade na forma de episódios (LUHMANN, 1998, p. 364-365). Esses episódios, 

relacionados à dimensão temporal enquanto diferença entre antes/depois, possuem o correlato 

na dimensão social regulado pela distinção presença/ausência (LUHMANN, 2007, p. 648-

649). Sociedade e interações existem em uma forma de complementariedade, estabelecendo 

possibilidades de seleção. Desse modo, a sociedade se realiza, em grande parte, através das 

interações (a sociedade seleciona as interações), assim como a sociedade produz 

possibilidades para as interações (as interações selecionam a sociedade) (LUHMANN, 1998, 

p. 386-387). Ainda, de grande importância para o relacionamento entre sociedade, ou sistemas 

sociais, e interações, encontra-se o fato de que apesar de a sociedade inclui a interação 

(LUHMANN, 1998, p. 377), nenhum sistema de interação pode ser atribuído apenas a um 

sistema social, assim como nenhuma sociedade é absorvida apenas por um sistema de 

interação (LUHMANN, 1998, p. 378-379). 

Se por um lado as interações são um fenômeno universal, presente em todas as 

sociedades, por outro, as organizações possuem, enquanto sistemas sociais, características 

específicas. Tais características se relacionam com a constituição das organizações enquanto 

uma aquisição evolutiva – com origens na determinação social do trabalho e distribuição dos 

produtos, variando evolutivamente de modelos hierárquicos e escravistas a modelos baseados 

em indivíduos4 –, que pressupõe um nível de desenvolvimento relativamente elevado 

(LUHMANN, 2007, p. 655-656). Essa consideração do indivíduo limita a determinação social 

do trabalho para o interior das organizações, tendo como resultado a sua expansão. Esta 

expansão faz com que o trabalho seja considerado como ocupação, que se repete com 

                                                            

4 Aqui o entendimento de indivíduo deve ser entendido no mesmo sentido do conceito sistêmico – enquanto 
referência de expectativas – de pessoa: “Al utilizar el término persona no nos referimos a sistemas psíquicos, 
mucho menos a seres humanos integrales. Una persona está mejor constituida para poder ordenar expectativas 
de conductas redimibles por ella e sólo por ella. Alguien puede ser persona para sí mismo y para otros. El ser 
persona implica atraer y fijar con su sistema psíquico e su cuerpo expectativas hacia sí y también expectativas 
propias y ajenas. Cuanto más diversas e individualizadas sean estas expectativas, tanto más compleja será la 
persona”. Em: LUHMANN, N.. Sistemas sociales. Lineamentos para uma teoria general. Mexico: Universidad 
Iberoamericana, 1998, p. 288. 
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regularidade. Nesse sentido, se formam as organizações, como conseqüência da substituição 

de dependências com o meio externo por dependências autoproduzidas (LUHMANN, 2007, 

p. 656). 

Da mesma forma que as interações, as organizações representam uma forma 

determinada de tratamento autônomo e específico da dupla contingência e possibilitam, 

enquanto sistemas que integram a sociedade, interdependências sociais compatíveis com a 

autopoiesis e fechamento operacional dos sistemas funcionais (LUHMANN, 2007, p. 657). 

Essas considerações - consideração do indivíduo, dependências internas autoproduzidas e 

integração com os sistemas funcionais – nos conduzem às principais características desse tipo 

de sistemas, sejam, respectivamente: a condição de membro como critério para a 

inclusão/exclusão da organização, a auto-reprodução das próprias decisões enquanto 

comunicação própria do sistema, a capacidade de comunicação com outras organizações e 

com indivíduos e, por fim, a possibilidade de pertencer, ou não, a um único sistema social. 

A condição de membro, enquanto critério para inclusão em uma organização, além de 

condicionar o comportamento de seus membros conforme os interesses do sistema (sob perigo 

de perda da condição de membro em caso de oposição obstinada), funciona como forma do 

sistema, ou seja: a forma de qualquer organização se dá pela distinção membro/não membro 

(LUHMANN, 2007, p. 657-658). 

Os fenômenos de acesso e a saída dos membros de uma organização ocorrem por meio 

da forma específica de comunicação desses sistemas: a decisão. Além da condição de 

membro, as organizações podem ser caracterizadas como os sistemas autopoiéticos 

constituídos sobre a base operativa da comunicação de decisões. Segundo essa dinâmica, as 

organizações, a partir de suas próprias decisões, produzem possibilidades de decisão, 

colocando decisões no contexto de outras decisões. Conseguem, dessa forma, absorver 

incerteza, ainda que as novas demandas de decisão, sempre renovadas pelo sistema, 

reproduzam o contexto de incerteza no qual vive o sistema (LUHMANN, 2007, p. 658-659). 

A produção decisória nas organizações associada com a capacidade desses sistemas 

em se comunicar com sistemas de seu entorno, sejam outras organizações ou outros 

indivíduos, estes últimos tratados como se organizações fossem (LUHMANN, 2007, p. 661-

662), permitem a sua atuação como um terceiro na construção de soluções (decisões), em 

situações de conflito (LUHMANN, 1999, p. 109). 
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Por conflito, nesse contexto, entendemos os sistemas que se formam sobre a base da 

dupla contingência – em situações de interação ou de comunicação com organizações – a 

partir do reforço da negação. Esses sistemas, ao contrário do que ocorre com os demais 

sistemas sociais, reduzem a incerteza de suas expectativas (Erwartungssicherheit) em cada 

ciclo comunicativo, através de um esquema de polarização em que a solução do conflito é 

descrita sob os valores de ganho de um/perda do outro (LUHMANN, 1999, p. 97ss.). 

Segundo a teoria, uma das possíveis soluções para sistemas de conflito está na externalização 

da decisão para um terceiro (LUHMANN, 1999, p. 110). 

Ainda de acordo com a teoria, existem organizações que se formam internamente a 

sistemas funcionais da sociedade. Com maior precisão: se não a maioria, mas certamente os 

mais importantes sistemas organizacionais se formam internamente aos sistemas funcionais, 

assumindo nessa posição, o primado funcional do sistema (LUHMANN, 2007, p. 667). 

Especificamente em relação aos objetivos deste trabalho concederemos maior destaque a duas 

organizações constituídas internamente a sistemas funcionais: o núcleo organizativo do 

direito, representado pelos tribunais, assim como os centros de pesquisa, em relação ao 

sistema científico. A primeira organização merece destaque, uma vez que o objeto central 

deste trabalho, desenvolvido nos dois capítulos seguintes, se relaciona com a autopoiesis das 

decisões produzidas em um tribunal (conforme veremos com maior detalhamento: Supremo 

Tribunal Federal). Quanto aos centros de pesquisa enquanto organizações do sistema 

científico, o destaque possui uma dupla fundamentação: por um lado, essas organizações 

integram o conceito de participação, este que será relacionado com as decisões parlamentares 

e jurídicas acima mencionadas. Por outro lado, a própria realização deste trabalho representa a 

realização de um projeto de pesquisa pertencente a um grupo de pesquisa específico, e assim, 

é proposto enquanto uma sugestão de comunicação integrante do sistema científico. 
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Capítulo 3: decisão como comunicação das organizações 

 Mantendo a tônica na pretensão de esclarecer como Luhmann faz uso dos termos, 

aplicando a perspectiva do construtivismo radical, daremos mais um passo na arquitetura 

conceitual luhmanniana, agora voltados à descrição da perspectiva de decisão em nossa 

pesquisa, a saber: tipo de comunicação específica dos sistemas sociais denominados 

organizações. 

Segundo esta perspectiva, que será desenvolvida no primeiro tópico deste capítulo, 

partimos de um conceito específico de decisão enquanto a seleção entre alternativas. Em 

seguida a relacionamos com o conceito de risco, associado à temporalização das operações 

reproduzidas internamente nas organizações. Neste mesmo tópico, a partir do relacionamento 

entre decisão e risco, discutimos como as organizações tomam decisões consistentes. Para 

tanto, abordamos os mecanismos de absorção de incertezas e premissas de decisão enquanto a 

memória que constitui a estrutura das organizações. 

O segundo tópico deste capítulo aborda a decisão jurídica no contexto do sistema 

funcionalmente diferenciado da sociedade, trata-se do sistema do direito da sociedade. A 

abordagem se inicia em uma perspectiva mais ampla, no sentido da relação entre a decisão 

jurídica e as propriedades desse sistema, especificamente com a atribuição do código 

conforme/não conforme ao direito, ao fechamento operacional do sistema, à relação de hetero 

e autorreferência, assim como com relação à justiça enquanto fórmula de contingência, e à 

evolução do sistema, em que por ocasião da decisão é possibilitada a variação que pode dar 

início ao esquema variação/seleção/re-estabilização. Neste mesmo tópico, em um segundo 

momento, passamos a abordar as decisões produzidas por tribunais, estes enquanto as 

organizações que carregam o primado funcional do sistema, e passamos a discutir, ainda em 

relação à decisão jurídica, alguns mecanismos de acoplamento estrutural do sistema jurídico, 

bem como a relação entre conflito e argumentação para a produção de decisões. 

Por fim, no terceiro tópico deste capítulo, discutimos a relação o conceito de risco e os 

tipos de programação, finalística e condicional, existentes na proposta teórica luhmanianna. 

Neste tópico, tomamos como exemplo o sistema político enquanto sistema cujas decisões são 

orientadas por uma programação finalística, para relacionar a caracterização do risco em 

relação à orientação para o futuro. Ainda nos foi útil este exemplo do sistema político para, 

em relação ao acoplamento estrutural entre estes sistemas, notadamente entre as organizações 
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do Estado e dos Tribunais, localizar com maior especificidade o risco das decisões jurídicas, 

apesar da orientação condicional de sua programação.      

3.1 Organizações: decisão e risco 

Neste tópico nos concentraremos na descrição do tipo de sistema denominado 

organização. A principal característica das organizações é, segundo a formulação proposta por 

Luhmann, a reprodução autopoiética das suas próprias decisões (LUHMANN, 2006, p. 63). 

Assim, as organizações são sistemas sociais, ou seja: atuam sobre a base da comunicação. 

Estas comunicações, por sua vez, se referem à reprodução de decisões produzidas 

internamente, com fechamento autopoiético, e com referência à rede de suas próprias 

decisões.  

Se adotarmos uma perspectiva ampla do que se possa entender por decisão, nos limites 

da proposta teórica a qual nos vinculamos, é possível afirmar que tudo o que se dá no nível de 

emergência da sociedade, se dá por meio de decisões. Explicamos: em seu mais alto grau de 

abstração, qualquer operação, observação ou descrição realizada enquanto sociedade é 

resultado de uma distinção. Por sua vez uma distinção é composta por uma divisão em um 

espaço indicacional e pela escolha de um dos seus lados (KAUFFMAN, 2008, p.05-06). O 

radical dessa perspectiva reside na afirmação de que a escolha por um dos lados – a indicação 

– pode ser entendida como uma decisão, intencional ou não. 

Outra perspectiva, um pouco menos radical, pode também ser utilizada para 

exemplificar a afirmação de que toda a sociedade é composta por decisões. Desta vez 

tomamos como pressupostos o fato de que a sociedade tem como elemento a comunicação e 

que a reprodução autorreferente, determinada apenas pela estrutura do sistema, desses 

elementos produz a sociedade (LUHMANN, 2007, p. 58). Entendida segundo a teoria, a 

comunicação representa a síntese de três seleções, a saber: 

informação/expressão/entendimento (LUHMANN, 2007, p. 49). Uma vez que para cada 

comunicação se decide por uma informação em detrimento de todas as demais possibilidades; 

que, da mesma forma, se decide por uma expressão, ou seja: por um acoplamento rígido entre 

elementos no meio da linguagem; e ainda, que se decide por uma possibilidade de 

entendimento, dessa vez utilizando o meio do sentido, se pode concluir que a comunicação 

representa uma síntese de três decisões. 

Por outro lado, as decisões podem ser entendidas, em uma forma bastante específica, 

quando tomamos em consideração os sistemas sociais denominados de organizações. Nesse 
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sentido, as decisões são entendidas enquanto a seleção por uma alternativa. A especificidade 

deste conceito de decisão em relação aos demais acima apresentados se refere ao que, 

segundo esta proposta teórica, se entende sobre alternativas. Explicamos: nos exemplos 

abstratos que apresentamos acima, apenas relacionamos a seleção de uma opção dentre o 

universo de outras possibilidades, sejam estas determinadas ou não. A distinção se daria entre 

este/todo o demais, o que representa uma seleção entre possibilidades. 

De forma distinta, quando nos referimos à seleção entre alternativas (que, a partir 

deste momento designaremos como decisão), essas devem existir enquanto possibilidades 

alcançáveis, ou seja: ambos os lados da distinção que caracteriza a decisão devem ser 

alcançáveis, podendo ser objeto de uma indicação e, dessa forma, conhecidos anteriormente à 

aposição da distinção (LUHMANN, 2006, p. 133). Importante mencionar que o conhecimento 

das alternativas não implica no conhecimento das suas conseqüências. Conhecer as 

alternativas postas à seleção não representa conhecer o que ocorrerá posteriormente à decisão. 

No que se refere às conseqüências de uma decisão, podemos afirmar que sobre estas apenas é 

possível realizar previsões, ou mais especificamente: construir expectativas.  

Porém o mecanismo que representa a tomada de decisão é o mesmo utilizado nos 

exemplos abstratos anteriormente considerados, de tal modo que todos se realizam através de 

uma distinção e da indicação de um de seus lados. Dessa forma a decisão é entendida como 

um tipo especial de distinção relacionada à escolha entre alternativas. Assim a decisão passa a 

ser observada enquanto uma forma, que em seu lado marcado (marked state) possui a 

alternativa escolhida, enquanto o outro lado (unmarked state) abrange todas as demais 

possibilidades conhecidas. Se fragmentarmos esta última afirmação sob as perspectivas das 

dimensões objetiva e temporal, essas escolhas são entendidas, respectivamente como “um e 

não outro” (LUHMANN, 1998, p. 91-92) e como “atualidade e possibilidades” (LUHMANN, 

1998, p. 92-94). 

Partindo, então, da premissa que toda decisão se relaciona com a escolha de caminhos 

excludentes, distintos por uma forma, nos resta perguntar por onde é possível localizar a 

decisão mesma segundo esse esquema.  Explicamos: uma vez que a divisão da forma se 

restringe a localizar, de um lado, alternativa escolhida, e de outro, demais alternativas, então, 

onde podemos localizá-la, já que a decisão em si não é nenhuma alternativa. A solução 

apresentada pela teoria é, conforme apresentado de maneira abstrata nos capítulos anteriores, 

a de que a decisão representa a própria distinção em si, a forma (unidade da diferença) que 
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divide as alternativas (LUHMANN, 2005, p. 369-370). Em uma frase: a decisão é o terceiro 

excluído da alternatividade da alternativa (LUHMANN, 2006, p. 135). 

Dessa forma, a autopoiesis das organizações pode ser entendida segundo a 

interpretação temporal de um paradoxo que, conforme a formalização apresentada 

anteriormente, é representada por uma oscilação. Especificamente em relação ao paradoxo da 

decisão, cada estado do sistema é designado pela distinção alternativa selecionada/demais 

alternativas, assim como cada operação significa a ocorrência de um re-entry que possibilita 

construção recursiva de uma nova decisão, um novo estado da organização. Segundo este 

comportamento temporal das organizações em relação à autopoiesis de suas decisões 

podemos descrever a relação entre decisão e risco. 

Para a conceituação do termo risco utilizaremos como primeiro ponto de partida a 

temporalização dos sistemas sociais. Por tempo, em uma perspectiva relativa à construção 

social da realidade, segundo propõe a teoria desenvolvida por Niklas Luhmann, se entende “a 

interpretação da realidade em relação à diferença entre passado e futuro” (LUHMANN, 1976, 

p.134-135). Nesta última afirmação, considerada sob o ponto de vista da produção de sentido, 

o termo realidade pode ser entendido como um estado do sistema, ou melhor: a realidade 

existe apenas enquanto observada em estados de um sistema social e é construída 

precisamente no intervalo entre dois estados consecutivos do sistema, ou seja: em cada 

operação. 

A partir dessa perspectiva se constrói a diferença entre cronologia e tempo. A 

distinção entre conceitos tem como objetivo separar o entendimento temporal relativo à 

mudança, processo e movimento por um lado, e a generalização de uma dimensão de sentido 

relativa à realidade socialmente construída, por outro (LUHMANN, 1976, p. 135). 

Cronologia, portanto, passa a designar um esquema padrão de movimento e tempo, que tem, 

dentre outras funções, a de fixar a diferença entre passado e futuro em termos de datas e não 

de eventos (LUHMANN, 1976, p. 136). 

Uma vez que em nossas investigações adotamos o conceito de tempo enquanto 

construção da realidade; também observamos, em comparação com a perspectiva cronológica, 

modificações no entendimento dos conceitos de passado, presente e futuro. Enquanto sistemas 

temporalizados, os estados de um sistema social não possuem duração. Existem apenas 

pontualmente – se desfazem ao mesmo tempo em que surgem –, sendo assim denominados de 

acontecimentos (LUHMANN, 2005, p. 105-106). Dessa forma é possível afirmar que cada 

instante de realidade socialmente produzida corresponde a um presente (estado) distinto. 
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Passado e futuro relacionam-se com o presente enquanto horizontes deste 

(LUHMANN, 1976, p. 139). Por um lado, o passado é representado pelo sentido registrado 

em cada operação segundo o esquema recordação/esquecimento e que se encontram 

disponíveis na forma de estruturas, como a memory function do sistema (LUHMANN, 2007, 

p. 28-29). Assim, o passado, em relação a cada presente individualmente considerado, é 

estável e, portanto (podemos utilizar a expressão) fixo. Essa afirmação não exclui a percepção 

de que para cada nova operação, ou a cada novo presente, há um passado específico e com 

isso, é possível observar a construção dinâmica do passado utilizando uma perspectiva 

temporal mais ampla. 

Ainda sob a perspectiva do passado, podemos afirmar que, enquanto memory function, 

o passado pode ser retomado para reutilização no presente e, assim, enquanto o momento da 

autorreferência sistêmica denominado reflexividade (LUHMANN, 1998, p. 401), exercitar a 

reversibilidade do tempo (LUHMANN, 1999, p. 93-94). 

A reflexividade, neste sentido, e conforme acima apresentado, se refere à comunicação 

sobre a comunicação mesma (LUHMANN, 1998, p. 152-153). No contexto das teorias do 

sentido e da comunicação concebidas por Luhmann, a reflexividade representa a retomada de 

um tema, quando observado desde a perspectiva da dimensão objetiva do sentido. Assim, 

ocorre reflexividade quando após uma comunicação (seja esse após imediato ou mediato) há 

outra envolvendo o mesmo tema da anterior, ou seja: comunicação sobre a comunicação. 

Um outro exemplo de grande utilidade para a ilustração desse conceito se encontra no 

que, segundo a teoria, se entende pela distinção entre ação e expectativas, em especial as 

expectativas normativas (LUHMANN, 1999, p. 94). O conceito de ação se relaciona de uma 

forma mais próxima com a perspectiva cronológica do tempo, de tal modo que seus resultados 

são interpretados como irreversíveis. Em oposição, o conceito de expectativa possui uma 

maior liberdade com relação a uma perspectiva temporal. As expectativas possuem maior 

relação com a dimensão objetiva do sentido, daí a sua principal característica ser a 

possibilidade de modificação de seu conteúdo em caso de decepção (LUHMANN, 1999, p. 

94). Portanto as expectativas normativas, ou aquelas que possuem a tendência à manutenção 

mesmo em caso de decepção, ao serem postas à prova em uma nova comunicação, são um 

exemplo da reflexividade comunicativa e, dessa forma, da reversibilidade do tempo. 

Sintetizando, podemos afirmar que a partir do entrelaçamento entre dimensão 

objetiva e temporal é possível distinguir a reversibilidade e irreversibilidade das mudanças. 

Segundo uma orientação temporal, a produção de sentido se dá apenas no presente 
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(acontecimento) e de forma irreversível. Por outro lado, a autorreferência permite que um 

mesmo tema volte a ser atualizado, possibilitando, assim a reversibilidade do sentido 

anteriormente fixado (LUHMANN, 1998, p. 93). Assim, ao mesmo tempo em que um 

acontecimento define temporalmente a atualização do sentido, a recursividade permite a 

posterior re-atualização. 

Por outro lado, o futuro existe como o horizonte do presente, o qual não pode ser 

alcançado, ao qual não se pode chegar. O futuro permanece como um horizonte que, na 

medida em que o presente se desloca em sua direção, este também se desloca, de forma a 

nunca ser tocado pelo presente. A principal conseqüência dessa análise fenomenológica é a de 

que “o futuro não pode começar” (LUHMANN, 1976, p. 140). 

Além de inalcançável, o futuro é, de acordo com o uso dessa construção 

fenomenológica associada à perspectiva da teoria dos sistemas (em especial o cálculo das 

formas de George Spencer-Brown), desconhecido. Explicamos: além de possíveis irritações 

absorvidas, o passado, enquanto estruturas de expectativas autoconstruídas, é tudo o que 

dispõe o sistema ao iniciar uma nova operação, ou seja: o passado é conhecido pelo sistema. 

O que, por outro lado, não pode ser dito com relação ao futuro. Característico da dinâmica 

autorreferencial que constitui a autopoiesis é o estado de unresolvable indeterminacy em que 

se encontram os sistemas, após cada operação (LUHMANN, 2002a, p. 84). Em uma 

expressão mais simples: a cada presente não é possível determinar o que acontecerá em seu 

respectivo futuro. 

Alcançamos uma maior precisão teórica e terminológica se, aos desenvolvimentos 

anteriores relacionados ao conceito de futuro (até este ponto: horizonte, em relação ao 

presente, inalcançável e indeterminável), inserirmos a perspectiva da distinção entre forma e 

substrato medial (meio). Uma vez que o acoplamento rígido entre elementos (forma) do 

substrato medial não impede a sua reconfiguração em um tempo distinto posterior ao 

presente, podemos afirmar que essas outras possíveis formas são entendidas como 

possibilidades futuras, e assim, complementar a conceituação sobre o futuro, da seguinte 

forma: Em relação ao presente, o futuro se apresenta como um horizonte inalcançável de 

possibilidades indetermináveis.  

De uma forma geral podemos sintetizar as considerações até agora apresentadas da 

seguinte forma: o presente existe enquanto ponto de descontinuidade entre passado e futuro 

(LUHMANN, 1999, p. 85). Nesse sentido, se localiza na interseção entre o estável, conhecido 
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e reutilizável, sob a perspectiva específica de cada presente pontualmente considerado, e o 

horizonte de possibilidades, necessariamente indeterminado.  

Essa impossibilidade de determinação do futuro constitui um dos elementos 

necessários para a formulação do conceito de risco. Porém, faltam ainda dois elementos para 

que possamos completar este conceito. Assim, para que um sistema que opera em direção a 

um futuro, sobre o qual apenas é possível conjecturar ou produzir algumas previsões (aquelas 

que derivam das estruturas de cada presente) dentre uma vasta gama de possibilidades, seja 

um sistema de risco são necessárias: a) a dependência de uma decisão e b) a possibilidade de 

um resultado negativo como resultado do comportamento conseqüência da decisão, ou mais 

especificamente, a possibilidade de um dano (Schaden) (LUHMANN, 2003, p. 25). Com esta 

formulação é possível observar que não somente a possibilidade de dano é necessária para a 

conceituação do risco, mas também a decisão. De tal forma que o possível dano deve ser 

interpretado como conseqüência da conduta resultante da decisão (LUHMANN, 2003, p. 25). 

Porém, conforme anteriormente mencionado, para a conceituação do termo risco a 

qual nos propomos é necessária a ocorrência simultânea da decisão e do resultado diferente do 

esperado ou do dano (Schaden). Ou seja, é preciso a possibilidade, ou o perigo da ocorrência 

de conseqüências indesejadas, sejam elas conhecidas ou não, tenham esses riscos sido 

calculados ou não (LUHMANN, 2003, p. 27). Combinados aos desenvolvimentos 

apresentadas nesse texto quanto ao termo decisão, podemos caracterizar o risco na sociedade 

moderna em uma forma mais sintética: “Não há comportamentos sem risco”, e “na sociedade 

moderna a não-decisão também é uma decisão” (LUHMANN, 2003, p.37)5. 

É possível, portanto, mencionar diversos exemplos, em diversos graus de 

complexidade6, quanto a comunicações ou condutas de risco na sociedade moderna. Como 

alguns exemplos mais simples, citamos: a decisão consciente por utilizar um ônibus ou o 

carro próprio para alcançar um destino em menor tempo ou a intencional modificação das 

posições e padrões comunicativos (discurso) (BORA, 2005, p. 2ss.) (ilustrado de forma mais 

cotidiana: a simples decisão por não mais cumprimentar as pessoas pode proporcionar 

conseqüências danosas). 

                                                            

5 No original: „Es gibt kein risikofreies Verhaltens.” e „Und selbstverständlich ist in dermodernen Welt auch das 
Nichtentscheiden eine Entscheidung.“. 
6 Importante esclarecer que esta classificação por grau de complexidade é meramente ilustrativa e não obedece a 
qualquer critério ou metodologia científica para sua formulação. Apenas foram divididos os exemplos 
mencionados de acordo com sua aproximação com o cotidiano e com as possibilidades de impacto dos 
resultados oriundos da decisão. 
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Já como exemplos de decisões com possibilidades de conseqüências mais graves, 

citamos a decisão tomada por membros de organizações religiosas e militares por explodir 

uma bomba ou por tirar a vida de outras pessoas; a decisão, por parte de organizações 

políticas ou jurídicas, por permitir ou proibir a pesquisa com células do corpo humano, pela 

produção de energia através de fontes como a energia nuclear, ou ainda, a decisão pelo 

investimento em desenvolvimento de tecnologias armamentistas, em tecnologias para a 

produção de alimentos geneticamente modificados, dentre diversas outras. 

Por fim, para uma conceituação mais detalhada do termo risco, o localizaremos 

enquanto lado de uma “forma-com-dois-lados”, assim como, por consequência, discutiremos 

o que figura no outro lado dessa forma. Por um lado, o conceito de risco (Risiko) pode ser 

disposto como em oposição ao de segurança (Sicherheit) (LUHMANN, 2003, p. 28s.). Essa 

formulação possui como pano de fundo a perspectiva de contabilização dos riscos, no sentido 

de integrar um cálculo ou, de uma forma mais geral, com o objetivo de eliminar os riscos de 

uma decisão, guardando, assim, relação com uma vontade de segurança (LUHMANN, 2003, 

p. 28). Porém a pretensão de segurança para o cálculo do risco que fundamenta a colocação 

deste (segurança) enquanto valor contrário ao risco, segundo anteriormente apresentado, 

funciona apenas enquanto valor vazio (Leerbegriff) (LUHMANN, 2003, p. 29), além de que 

possui um fundamento que se afasta da conceituação acima desenvolvida. 

Enquanto lado de uma forma, o conceito de risco mantém seus pressupostos 

conceituais, sejam a dependência de uma decisão e a possibilidade de ocorrência de um 

resultado negativo diferente do planejado (dano), quando possui como valor contrário o 

conceito de perigo (Gefahr) (LUHMANN, 2003, p. 30ss.)7. O conceito de perigo, segundo 

formulado pela teoria, representa a possibilidade de ocorrência de um dano ou um efeito 

danoso, sem que para tanto tenham concorrido condutas (ação ou omissão) resultantes de uma 

decisão, ou seja: que as causas geradoras dos danos sejam atribuídas ao meio ambiente 

(LUHMANN, 2003, p. 31). 

Assim, ambos os lados da forma risco/perigo possuem a possibilidade de ocorrência 

de um dano (Schaden), distinguindo-se, por outro lado, em virtude da relação a uma ou mais 

condutas resultante de uma decisão. Se retomarmos as afirmações acima, sejam: “Não há 

comportamentos sem risco”, e “na sociedade moderna a não-decisão também é uma decisão” 

                                                            

7 Em diversos contextos as palavras Risiko e Gefahr são usadas como sinônimas. Aqui preferimos o uso de 
Gefahr enquanto “perigo”, primeiramente para possibilitar uma diferenciação em relação ao termo risco, assim 
como por entendermos que este uso não se distancia da significação proposta para o conceito. 
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(LUHMANN, 2003, p.37), e associarmos aos desenvolvimentos científicos, especificamente 

no que se refere à alta tecnologia (LUHMANN, 2003, p. 93ss.) podemos afirmar o conceito 

de perigo enquanto valor de reflexão para a forma que contém, em seu outro lado, o risco 

(LUHMANN, 2003, p. 32). 

A partir dessas reflexões, que permitem a conceituação do risco enquanto relacionada 

com a impossibilidade de determinação do futuro e com uma decisão, passamos ao 

questionamento de como se realizam, nas organizações, a produção recursiva de decisões em 

relação ao risco, e para tanto utilizaremos os conceitos de absorção de incertezas e premissas 

de decisão. 

O conceito de absorção de incertezas parte do pressuposto de que, a incerteza na 

escolha entre uma das alternativas à decisão, resultado de sua indeterminação temporal, é 

fundamentado na distinção saber/não saber. Esta diferença é tratada como a necessidade de 

algo mais, além das alternativas em si, que permitam a seleção de uma dentre as várias 

disponíveis (LUHMANN, 2006, p. 183-184). Porém esta afirmação apenas desloca o 

questionamento anterior, no sentido de como a organização, dispondo apenas de suas próprias 

decisões, constrói esta diferença. A resposta para este questionamento envolve o próprio 

conceito de absorção de incertezas de uma forma autológica, ou seja: através das suas próprias 

decisões (LUHMANN, 2006, p. 185). 

Explicamos: a absorção de incertezas nas organizações representa um processo 

construído a partir de informações internamente produzidas a partir da auto-irritação do 

sistema de acordo com a relação entre auto e heterorreferência, assim como a partir da 

utilização das expectativas que existem internamente enquanto estruturas, de modo a construir 

uma pretensão de segurança (LUHMANN, 2006, p. 188). 

Assim, por um lado, a comunicação de uma decisão envolve, ao menos para a 

organização, a formulação de seus fundamentos relativos à escolha de determinada 

alternativa, que pode ser resultado tanto de estruturas já existentes no sistema, como 

produzida no sistema a partir de irritações, inclusive em ocasiões anteriores à própria decisão, 

como em interrogatórios em tribunais, ou reunião de professores ou acionistas (LUHMANN, 

2006, p. 196). Essa fundamentação, por outro lado, não elimina a incerteza da escolha da 

alternativa, assim como de suas conseqüências. Assim, da mesma forma em que uma 

comunicação serve à produção de outras comunicações, a produção seqüencial de decisões 

comunicadas permite ao sistema a produção interna de informação, de tal forma que uma 

decisão informa a decisão seguinte (LUHMANN, 2006, p. 189). 
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Enquanto mecanismos de redução da incerteza podemos ainda mencionar a 

responsabilização, bem como o poder e a organização hierárquica das organizações. A 

responsabilização é conceituada como a atribuição de uma falha a pessoa que tomou a 

decisão. Neste ponto cabem dois destaques: o primeiro, relativo ao conceito de pessoa, o qual 

se refere à pessoa enquanto comunicativamente considerada e especificamente enquanto 

membro da organização. O segundo indica que o conceito de responsabilização aqui utilizado 

se refere a falhas que podiam ser previstas quando da decisão. Dessa forma, a 

responsabilização surge enquanto mecanismo de absorção de incerteza quando impulsiona o 

processo de conhecimento, a distinção saber/não saber, a fim de proporcionar o controle de 

falhas relacionadas a uma conseqüência da decisão (LUHMANN, 2006, p. 197-199). 

Por outro lado, a utilização do meio poder, assim como a estruturação hierárquica das 

organizações, se refere à probabilidade de dissenso na escolha entre alternativas. Nesse 

sentido, o poder se refere à possibilidade de tomar decisões por outras pessoas (LUHMANN, 

2006, p. 212), assim como a correlação entre a absorção de incertezas e poder é o único 

motivo para a organização hierárquica das organizações, de modo a permitir, em situações de 

reforço do dissenso, a tomada de decisões e a continuidade operativa do sistema 

(LUHMANN, 2006, p. 221). 

Como principal resultado da absorção de incertezas através da recursiva produção de 

decisões, observamos, segundo a proposta teórica luhmanniana, as premissas de decisão. A 

expressão “premissas de decisão” se refere especificamente à produção interna de 

complexidade pela organização para sua utilização enquanto pressuposto para a produção de 

outras decisões (LUHMANN, 2006, p. 222-223), ou melhor: a autopoiesis das decisões de 

uma organização, ao mesmo tempo em que disponibiliza informações para a absorção de 

incertezas para o sistema, possibilita a produção de redundância, na forma de premissas para a 

utilização em decisões posteriores. 

Nesse sentido, entendemos a expressão “decisões posteriores” não somente enquanto 

outras comunicações específicas relativas aos objetivos da organização, como no exemplo das 

decisões de um tribunal, mas também no sentido do planejamento, entendido enquanto a 

decisão pela própria seleção e coordenação de uma diversidade de mecanismos de absorção 

de incertezas, como premissas para decisões futuras (LUHMANN, 2006, p. 231); bem como 

na forma de programas para a seleção e mobilidade relativa à posição de seus membros e à 

atribuição de competências (LUHMANN, 2006, p. 235s.). 
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Especificamente para os objetivos deste trabalho, nos interessaremos pelas premissas 

que podem ser objeto de decisão. Explicamos: segundo a proposta desenvolvida por 

Luhmann, as premissas de decisão podem ser “decidíveis” (entscheidbare) ou “não 

decidíveis” (unentscheidbare). As premissas de decisão desse segundo tipo, reduzidas aos 

seus últimos componentes, se encontram nas organizações sob a forma de valores construídos 

na história do sistema, em um complexo de premissas independentes de decisões que 

constituem a cultura organizacional (LUHMANN, 2006, p. 241ss.). 

Ainda com relação aos tipos de premissas de decisão que serão utilizadas neste 

trabalho, devemos mencionar aquelas que se produzem a partir de um momento de 

heterorreferência da organização, ou seja: as premissas de decisão que, enquanto processo de 

absorção de incertezas construído pelo sistema, são originadas a partir da perspectiva de seu 

respectivo entorno. Este tipo de premissa de decisão é denominado de rotinas cognitivas 

(LUHMANN, 2006, p. 250ss.). 

Assim podemos reformular, com maior precisão, a frase que deu início a esta reflexão, 

com a afirmação de que, para os objetivos desse trabalho nos interessaremos pelas premissas 

de decisão que podem ser “decidíveis”, assim como por este tipo de premissas que são 

produzidas a partir de um momento da heterorreferência da organização, ou seja: por suas 

rotinas cognitivas. 

Neste ponto de nossos desenvolvimentos se faz importante fazer duas considerações: a 

primeira se refere ao mecanismo de produção de premissas de decisão a partir da absorção de 

incertezas, esta que se dá pela reprodução de decisões. Segundo as observações acima 

descritas é possível observar que este mecanismo funciona de forma circular, em uma relação 

de mútua dependência. 

Explicamos: ao mesmo tempo em que a operação de seleção de uma alternativa dentre 

um conjunto de outras possibilidades (decisão) requer a produção interna de informação pelo 

sistema (absorção de incerteza), esta se realiza apenas pela própria tomada de decisão, em 

conjunto com procedimentos de conhecimento por parte da organização. Da mesma forma, a 

tomada de decisão requer a utilização de uma programação que, inversamente, enquanto 

premissa para a decisão é um resultado da absorção de incertezas que, por sua vez, ocorre 

com a própria reprodução circular de decisões. 

A segunda consideração, decorrente da primeira, apresenta uma diferença entre planos, 

no que se refere, por um lado às decisões, e por outro, aos mecanismos de absorção de 
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incerteza e premissas de decisão. Enquanto, por um lado, a reprodução de decisões ocorre no 

plano das operações do sistema, e, portanto, enquanto um processo autorreferente, os 

mecanismos de redução de incerteza e as premissas de decisão são produzidos no plano das 

estruturas da organização, e desta forma enquanto memória do sistema, na forma de textos e 

procedimentos organizados segundo o esquema recordação/esquecimento (LUHMANN, 

2006, p. 275ss.). 

Esta diferença entre planos não entra em conflito com a mútua dependência entre esses 

três conceitos, pelo contrário, a explica. Enquanto sistemas autopoiéticos, sistemas fechados 

determinados apenas por suas estruturas e com manutenção de sua organização, podemos 

recordar a circularidade apresentada no primeiro capítulo deste texto, especificamente no que 

se refere à produção das estruturas pelas operações do sistema, e ao inverso, a determinação 

dos estados do sistema apenas por suas estruturas. 

Dentre os diversos tipos de premissas de decisão que são construídas pelas 

organizações, daremos destaque àquelas que são denominadas programas. Mais 

especificamente abordaremos no terceiro tópico deste capítulo os tipos de programas 

utilizados pelas organizações que constituem o núcleo decisório dos sistemas político e 

jurídico, com a finalidade apresentar exemplos de programação finalística e programação 

condicional, respectivamente, além de relacionar o conceito de risco, apresentado neste 

tópico, com estas formas de programação. Porém, anteriormente, dedicaremos um tópico 

específico para a caracterização da decisão jurídica enquanto inserida no sistema 

funcionalmente diferenciado do direito. 

3.2 A decisão jurídica no direito da sociedade 

Enquanto sistema parcial da sociedade, o direito possui comunicações próprias, estas 

que são caracterizadas, conforme veremos neste tópico, pela atribuição do código binário 

específico do sistema. A fim de cumprirmos com os objetivos deste tópico, ou seja: observar 

como participa a decisão jurídica no direito da sociedade, partiremos de uma especificação 

das comunicações que o integram para, utilizando o conceito amplo de decisão exposto no 

tópico anterior, afirmarmos que a decisão jurídica é a operação que produz e reproduz o 

sentido específico do direito. Em outras palavras, afirmamos que a decisão jurídica afirma o 

fechamento operacional do sistema do direito (LUHMANN, 2005, p. 97). 

Deste modo, para restringirmos quais são as comunicações que integram o sistema 

do direito, necessitamos realizar duas seleções: a primeira delas se refere à distinção mesma 
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entre comunicação do sistema jurídico e as demais comunicações integrantes de seu entorno 

interno, ou social. Neste sentido podemos distinguir as comunicações jurídicas como as que 

são reguladas pela atribuição ou não do código específico, ou seja: a comunicação do sistema 

jurídico é aquela que se ordena segundo os valores do código (LUHMANN, 2005, p. 117), 

podendo ser ordenadas segundo o esquema direito/não direito. 

Para a segunda seleção nos deslocamos a atenção para aquelas comunicações que 

integram o sistema. Esta segunda distinção diz respeito especificamente ao ordenamento das 

comunicações internamente ao sistema, de acordo com atribuição de um dos valores do 

código a cada comunicação, o que ocorre a partir do estabelecimento de critérios para 

adjudicação do que será definido temporalmente como conforme ou não conforme ao direito, 

sob o conceito de programação (LUHMANN, 2005, p. 248-249). 

Para as discussões seguintes utilizaremos esta segunda seleção como decisão jurídica 

e daremos como pressuposta a primeira. Adiantamos que este conceito será objeto de divisões 

adicionais, especificamente no que diz respeito ao papel das decisões dos tribunais 

(LUHMANN, 2005, p. 369s.), no que se refere ao direito fora destes (LUHMANN, 2005, p. 

123-124) e quanto à verificação prévia da legalidade – pelos órgãos legislativos – de uma lei 

antes de sua publicação (LUHMANN, 2005, p. 491). Porém, cabe deixar claro que não nos 

deteremos especificamente em nenhuma dessas caracterizações para fins de preferência ou de 

exclusão das demais. No tópico seguinte nos concentraremos em apresentar a relação da 

decisão jurídica no contexto de uma teoria de reflexão do sistema: no direito da sociedade. 

Como conseqüência da afirmação anterior de que a o fechamento operacional do 

sistema jurídico se dá pela reprodução de suas decisões, uma vez que esta é a operação que 

produz e reproduz o sentido específico do direito, podemos afirmar que, por conseqüência, as 

decisões proporcionam o enlace recursivo entre operações (LUHMANN, 2005, p. 99) e a 

formação/modificação temporalizada das estruturas, uma vez que os valores das decisões 

anteriores adquirem a qualidade de estruturas quando utilizados para o enlace recursivo de 

comunicações (LUHMANN, 2005, p. 102-103), segundo o esquema de recordação e 

esquecimento, de tal forma que o sistema se constitui enquanto unidade emergente, 

produzindo redução de complexidade – em relação ao próprio sistema, assim como em 

relação ao entorno (LUHMANN, 2005, p. 109). 

Quando esta redução de complexidade ocorrer em relação com o sistema, será 

denominará autorreferência. Por outro lado, quando relativa ao entorno, receberá o nome de 

heterorreferência. A distinção entre auto e heterorreferência, segundo um contexto 
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especificamente funcional, indica que o sistema do direito opera respectivamente 

normativamente fechado e cognitivamente aberto (LUHMANN, 2005, p. 133). Nesse sentido, 

tanto o fechamento normativo quanto a abertura cognitiva do sistema jurídico se observam na 

ocasião de uma decisão do sistema. 

Por um lado, o fechamento representa a própria característica do sistema enquanto 

determinado apenas por sua estrutura, sem permitir qualquer determinação instrutiva por parte 

do entorno. Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, a normatividade do sistema 

do direito está associada à resistência contrafática que possuem as estruturas do sistema em 

relação à possibilidade de desengano. No que se refere à abertura cognitiva, esta se 

relacionada com a possibilidade de o caso atual integrar a práxis das futuras decisões 

(LUHMANN, 2005, p. 137). A abertura cognitiva – que representa a capacidade de 

aprendizagem do sistema enquanto um caso específico da premissa de decisão denominada 

rotina cognitiva – se dá desde a posição de heterorreferência, que gera internamente 

informações e as atribuem ao entorno (LUHMANN, 2005, p. 141). 

Desde a posição de heterorreferência, também é possível observar a capacidade de o 

direito usar, para a produção de suas decisões, premissas de outros sistemas enquanto normas 

externas ou conhecimentos (LUHMANN, 2005, p. 143-144). No entanto, destacamos que o 

sistema não orienta suas operações a partir de normas do entorno, mas apenas as processa 

enquanto conhecimento, de modo que qualquer utilização de metas normativas originárias da 

moral ou de outras fontes sociais necessita de juridificação, ou seja: da transformação 

explícita em direito a partir de procedimentos próprios do sistema (LUHMANN, 2005, p. 

141). Retomaremos este tema com mais detalhes quando abordarmos a relação entre decisão 

jurídica e argumentação. Por ora se faz importante afirmar que a autopoiesis do direito é 

reconhecida pelo estilo normativo de suas expectativas, cuja estabilização constitui a função 

do sistema (LUHMANN, 2005, p. 188).  

A partir dessa definição da função do sistema jurídico, podemos apresentar o 

conceito de norma. Este é construído, segundo a proposta luhmanniana, em associação com o 

conceito de expectativa e sua possibilidade de decepção. Uma norma, portanto, é produzida 

pela distinção (decisão) efetuada por um observador (sistema) e pela manutenção da 

expectativa diante da ocorrência de decepção (LUHMANN, 2005, p. 190-191). Porém, além 

da resistência contrafática, para que uma norma tenha a qualidade de jurídica é necessária que 

sua diferenciação ocorra internamente ao sistema do direito, como resultado de uma 
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observação recursiva (decisão) na rede de operações (sistema) em que a norma foi gerada 

(LUHMANN, 2005, p. 193-194). 

Desse modo, a confirmação ou frustração da expectativa no caso concreto se dá 

quando da decisão, por meio da atribuição de um dos valores do esquematismo (código) 

(LUHMANN, 2005, p. 224). Em outras palavras: o direito é dependente do tempo, porque 

apenas no momento da decisão jurídica se pode reconhecer como valorar o que se designa 

como conforme ou não conforme ao direito (LUHMANN, 2005, p. 231). 

Observada desde a dimensão temporal, conforme apresentado anteriormente, 

qualquer decisão pela atribuição de um dos valores, abre novamente o código para outras 

operações subseqüentes, reproduzindo recursivamente suas possibilidades de utilização 

(LUHMANN, 2005, p. 238). Por outro lado, ainda na perspectiva da dimensão temporal, o 

código binário permanece invariável (LUHMANN, 2005, p. 246) no que se refere aos valores 

atribuíveis a cada acontecimento. 

Esta relação entre invariabilidade do código e abertura para utilização recursiva 

caracteriza a autodeterminação autopoiética do sistema e que é produzida a partir da diferença 

entre codificação e programação (LUHMANN, 2005, p. 249ss.). Os programas, na qualidade 

de suplemento para a codificação, fornecem critérios para a atribuição dos valores do código, 

enquanto uma semântica adicional. Deste modo, invariabilidade e incondicionalidade são 

atribuídas ao código binário, enquanto, por outro lado, a modificabilidade ocorre no âmbito 

dos programas (LUHMANN, 2005, p. 253). 

No que se refere ao caso específico do sistema jurídico, a programação se dá pela 

coordenação dos valores condicionados a fatos passados, ou seja, “a aquilo que, no momento 

da decisão se considere como passado” (LUHMANN, 2005, p. 256). Enquanto premissa para 

decisões, a programação condicional característica do sistema jurídico se caracteriza por uma 

orientação ao passado, ou em uma leitura mais aproximada da relação input/output, em uma 

orientação ao input, ou seja: em uma relação entre condições e conseqüências (LUHMANN, 

2006, p. 261). Ou ao inverso: com a programação condicional se exclui que a orientação pelo 

futuro tenha um papel determinante para a decisão entre conforme ou não conforme ao 

direito. 

Ao complementar a codificação, preenchendo-a de conteúdo, os programas 

abastecem o sistema com capacidade de decisão, combinando a invariabilidade do código 

conforme/não conforme ao direito e a transformabilidade das estruturas enquanto premissas 
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de decisão (LUHMANN, 2005, p. 263). Recordando o que anteriormente apresentamos, 

podemos afirmar que a capacidade de modificação dos programas, que fornecem critérios 

para organização das comunicações segundo o código do sistema, está inserida na perspectiva 

circular de “absorção de incertezas”-“reprodução de decisões”-“premissas de decisão”. Assim 

como discutido, esse mecanismo é utilizado pelo sistema para a tomada de decisões 

consistentes, que especificamente em relação ao sistema jurídico, nos conduz a questões sobre 

o requisito de consistência das decisões, ou seja: da justiça enquanto fórmula de contingência 

(LUHMANN, 2005, p. 284-285). 

 A justiça é entendida enquanto forma de igualdade, ou mais especificamente no que 

se refere aos debates sobre os direitos fundamentais enquanto instituição: igualdade perante os 

tribunais (LUHMANN, 2009d, p. 162ss.), cuja unidade da diferença se identifica com a 

distinção igual/desigual. De acordo com esse esquema, a fórmula de contingência do sistema 

jurídico se constitui na forma de regras que decidem os casos iguais de maneira igual, assim 

como os desiguais de maneira desigual (LUHMANN, 2005, p. 288-289).  

Dessa forma, o conceito de justiça está duplamente associado ao conceito de decisão 

jurídica: por um lado, apenas no momento da decisão é possível optar pela igualdade ou 

desigualdade (LUHMANN, 2005, p. 289). Por outro, a própria distinção igual/desigual tem 

como pressuposto a existência de outras decisões anteriormente tomadas (LUHMANN, 2005, 

p. 298). Em outras palavras: a distinção pela igualdade/desigualdade de cada caso se dá com 

relação a padrões de reprodução do sistema. 

A decisão pela não conformidade de um caso – relativa a padrões de reprodução e 

identificada pela forma de igualdade – nos remete ao  conceito de variação, enquanto etapa do 

processo evolutivo de um sistema social. À variação dos elementos é atribuída uma posição 

decisiva, uma vez que funciona como ponto de partida para a evolução, esta última que se 

completa com a seleção de estruturas e com a estabilização do sistema e, especificamente para 

o direito, tem a ver com expectativas normativas inesperadas (LUHMANN, 2005, p. 319). 

Dessa ambivalência em que cai a norma diante da expectativa inesperada 

(LUHMANN, 2005, p. 320) não se afirma a necessidade de que as demais etapas do processo 

evolutivo ocorram. Não se exige necessariamente a seleção de estruturas, tampouco a re-

estabilização do sistema. Para os limites de nossa discussão é importante apenas afirmar que a 

decisão jurídica participa na evolução do sistema, conforme visto, da operação circular 

evolutiva diante de impulsos externos, ocasião em que, de acordo com sua determinação 

interna, reage com variação ou com estabilidade (LUHMANN, 2005, p. 339). 
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Até este ponto nossas discussões sobre a participação da decisão jurídica no direito 

da sociedade foram orientadas por uma conceituação abstrata da decisão, ou seja: a relação 

com as decisões produzidas pela organização denominada tribunal foi considerada apenas de 

forma implícita. Porém, a partir desta perspectiva foi possível observar a sua relação com o 

fechamento operacional, com a função do sistema, com a codificação e programação próprias 

do direito, com a justiça enquanto fórmula de contingência e com o ponto de partida para a 

evolução do sistema do direito: a variação. Nas observações que se seguem, observaremos a 

decisão inserida em algumas importantes formas comunicativas, específicas do direito 

enquanto sistema funcionalmente diferenciado da sociedade moderna, bem como em 

associação com os conceitos de acoplamento estrutural e argumentação jurídica. 

3.3 Decisão dos tribunais, acoplamentos estruturais e argumentação jurídica 

No direito da sociedade a decisão produzida por tribunais possui uma posição central 

para todo o sistema (LUHMANN, 2005, p. 369). Uma das razões para a atribuição desta 

posição para este caso particular reside no fato de que os tribunais integram o núcleo 

organizativo do direito, este que é caracterizado pela vinculação de seus membros à produção 

de decisões regidas pelos programas do sistema (LUHMANN, 2005, p. 202) bem como pelo 

controle da fórmula de contingência diante de outras formas de produção da validade jurídica 

(LUHMANN, 2005, p. 291-292), Em uma frase: “apenas os tribunais têm a tarefa de 

supervisionar a consistência das decisões jurídicas” (LUHMANN, 2005, p. 389). 

A construção desse núcleo organizativo está estruturada em três pilares: o primeiro 

se refere à proibição de denegação da justiça. Isto significa que os tribunais estão proibidos de 

negar uma decisão – atribuir um dos valores do código binário – para qualquer caso que lhe 

seja submetido utilizando os programas do sistema (LUHMANN, 2005, p. 376). Dessa forma 

se organiza o sistema do direito como universalmente competente e com capacidade de 

decidir (LUHMANN, 2005, p. 374-375). 

Em segundo lugar, como já referido, está a vinculação dos membros desse sistema 

organizacional com restrições de comportamento, no que se refere à produção de regras 

jurídicas a partir de padrões metodológicos e conteúdos vigentes (LUHMANN, 2005, p. 383). 

Este aspecto se relaciona especificamente com a condição de membro, necessária a 

constituição da organização enquanto um sistema que comunica nome próprio. Assim, os 

membros de um tribunal, assim como em qualquer organização formal, se vinculam aos 

critérios de decisão, assim como aos procedimentos e valores constitutivos da organização, de 
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tal modo que enquanto participando das comunicações organizacionais, o seu membro se 

obriga a proceder em nome da organização, deixando de lado, inclusive, padrões e valores 

existentes em outros âmbitos da convivência social. 

Como exemplo, podemos mencionar a diferença entre a vinculação ao texto legal, 

que integra as premissas de decisão de um tribunal, e a vinculação a metodologia e teoria, 

enquanto programas de uma organização de pesquisa. Desse modo, uma pessoa que participa 

enquanto membro de um tribunal (juiz) e também, porém não simultaneamente, de um projeto 

de pesquisa, atuará segundo programas distintos, de acordo com a ocasião de representação de 

uma ou outra organização. 

A partir destes dois pilares se afirma a organização jurisprudencial formada pelos 

tribunais enquanto o núcleo organizativo do sistema jurídico diferenciado de uma periferia. 

Esta diferenciação se refere à relação entre as vinculações a que estão submetidos os tribunais, 

seja por um lado a vinculação de seus membros, que enquanto membros comunicam em nome 

da organização; seja pela vinculação das decisões desta organização aos programas, ao passo 

que nas demais comunicações do sistema jurídico, ocorrem em uma periferia que funciona 

como zona de contato com outros sistemas sociais e que, da mesma forma, não têm a 

obrigatoriedade de decidir (LUHMANN, 2005, p. 383). 

Porém, antes de prosseguirmos com as diferenças entre núcleo organizativo e 

periferia do direito, mencionaremos o terceiro pilar que apóia esta distinção. Este é construído 

a partir da dependência mútua entre sistema do direito e sistema político e se refere à 

possibilidade de utilização da política, pelo direito, para a aplicação de suas decisões 

(LUHMANN, 2005, p. 207-208). 

Apenas no núcleo organizativo do sistema jurídico – nas decisões dos tribunais – é 

possível perceber a dependência mútua entre esses dois sistemas. No caso da vinculação 

coletiva quanto à produção legislativa, a operação se mantém exclusivamente dentro do 

sistema político. Já em outras formas de produção de validade jurídica, como no exemplo dos 

contratos (LUHMANN, 2005, p. 291), a possibilidade de imposição ocorre, após a decisão do 

tribunal pelo direito de um/não direito do outro; o que se dá através da utilização do sistema 

político enquanto substituto para o cumprimento do exigido (LUHMANN, 2005, p. 210-211). 

Retomando a abordagem sobre a periferia do sistema jurídico, recordemos que uma 

de suas características está no contato com outros sistemas sociais. A partir dessa propriedade 
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abordaremos o conceito de acoplamento estrutural, bem como suas manifestações enquanto 

produção legislativa e contratos. 

Dizemos que um acoplamento estrutural ocorre “quando um sistema supõe 

determinadas características de seu entorno, confiando estruturalmente nele” (LUHMANN, 

2005, p. 508). Com isso os acoplamentos produzem uma forma que restringe o contato com  o 

entorno e, ao mesmo tempo, facilita a influência do entorno no sistema (LUHMANN, 2005, 

p. 509). Esta restrição e facilitação da influência se correspondem ao conceito de 

irritabilidade. Desse modo a restrição ao entorno se configura como uma limitação seletiva da 

sensibilidade do sistema sobre a base de operações controláveis (LUHMANN, 2005, p. 511). 

Já a facilitação da influência ocorre como conseqüência da impossibilidade de inputs do 

entorno: este apenas pode suscitar irritações autoproduzidas pelo sistema (LUHMANN, 2005, 

p. 510). 

Os acoplamentos estruturais do sistema jurídico podem ser de dois tipos: um deles se 

dá entre sistemas psíquicos e sistema do direito. Este tipo de acoplamento resultada da 

situação de sistema parcial da sociedade, que, ao operar comunicações é influenciada 

unicamente através da consciência. O outro tipo decorre da relação do direito com seu entorno 

social interno, ou seja: com os demais sistemas parciais da sociedade (LUHMANN, 2005, p. 

512-513). 

As formas de acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o econômico se 

constituem sob a perspectiva de interesses econômicos juridicamente protegidos 

(LUHMANN, 2005, p. 520). Dentre estes interesses destacamos os que se produzem mediante 

a forma de propriedade e contrato. 

O direito à propriedade enquanto a possibilidade de constituir expectativas normativas 

quanto à propriedade se relaciona especificamente com a capacidade de participação no 

sistema econômico, ou seja: a utilização do meio simbolicamente generalizado do dinheiro 

como chance de participação no sistema da economia. Para esta conceituação se faz 

importante afirmar que o termo dinheiro se refere a um meio simbolicamente generalizado 

utilizado pelo sistema econômico e a propriedade é entendida em um sentido amplo, 

significando a possibilidade em dispor de um valor representado enquanto dinheiro, 

possibilitando, assim, a participação, a inclusão, no sistema econômico. Nesse sentido, toda a 

propriedade pode ser ou financeira, em termos de quantidade de dinheiro, ou pode ser 

convertida neste. O meio do dinheiro funciona portando como medida de conversão padrão 

para toda a propriedade (LUHMANN, 2009d, p. 110-112). 
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Se por um lado, o direito à propriedade se refere, de forma ampla, à própria 

participação no sistema econômico, uma vez que todas as trocas que constituem as 

comunicações desse sistema funcional podem ser medidas enquanto propriedade – ou com 

uma maior precisão terminológica, em dinheiro, os contratos podem ser entendidos enquanto 

forma de acoplamento estrutural constituído a partir da mútua irritação entre economia e 

direito e possui uma dupla interpretação de acordo com o ponto de vista dos sistemas 

acoplados: desde a perspectiva do sistema econômico, o contrato se entende como transação, 

ao passo que, sob a ótica do direito, o contrato significa a formação de obrigações 

(LUHMANN, 2005, p. 534ss.). 

Já o acoplamento estrutural entre política e direito, sob a forma de constituição, 

permite que o direito positivo se converta em um meio de conformação política – através da 

aplicação vinculante das decisões –, assim como que o direito seja utilizado enquanto 

instrumento jurídico para uma disciplina política – através da produção legislativa  

(LUHMANN, 2005, p. 540s.). Através da constituição, o sistema jurídico e o político 

produzem simultaneamente a limitação das zonas de contato entre os sistemas e um 

incremento da irritabilidade recíproca, que podem ser resumidas da seguinte forma: “a 

constituição confere soluções políticas para o problema da autorreferência do direito e 

soluções jurídicas para o problema da autorreferência política” (LUHMANN, 2005, p. 548). 

Com o conceito de direito subjetivo, designa-se a forma de acoplamento estrutural 

que participam o sistema do direito e os sistemas de consciência (LUHMANN, 2005, p. 553). 

Este tipo de acoplamento possui uma especificidade com relação aos demais, uma vez que 

ocorre entre sistemas de sentido que operam elementos distintos: consciência e comunicação, 

que, de uma forma geral, é o pressuposto mútuo para a existência de sistemas sociais e 

psíquicos, ou melhor: estes sistemas surgem em uma relação de interpenetração (LUHMANN, 

2007, p. 79). Em termos de irritabilidade mútua, os direitos subjetivos representam, para os 

sistemas psíquicos, a possibilidade de satisfação de necessidades seletivas e passageiras. Por 

outro lado, para o direito, este tipo de acoplamento se refere ao problema da inclusão de 

pessoas no sistema (LUHMANN, 2005, p. 558).  

Por fim, é necessário apresentar uma forma de acoplamento estrutural específica do 

sistema jurídico que é constituída a partir da atuação deste para a resolução de conflitos, ou 

melhor: como sistema imunológico (LUHMANN, 2005, p. 642). Para esta conceituação, a 

solução de conflitos, juntamente com a coordenação da conduta, se distinguem do conceito de 

função, enquanto prestações do sistema jurídico (LUHMANN, 2005, p. 215). 
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Por conflitos – que também são designados como disputas – entendemos aquelas 

situações comunicativas em que a negação é reforçada reciprocamente mediante mais 

negações, se convertendo em perturbações da comunicação. A ação do sistema imunológico 

se dá, portanto, a partir da construção de soluções generalizáveis – que sejam utilizáveis para 

mais de um caso –, na forma de decisões, para as situações de disputa (LUHMANN, 2005, p. 

643-644). Neste sentido o direito é originado e desenvolvido na busca destas soluções 

generalizáveis no sistema da sociedade, de tal modo que os conflitos se configuram como um 

pressuposto para a para a existência e manutenção do sistema jurídico. Em uma frase: “sem os 

conflitos, não haveria direito; o direito não se renovaria e cairia no esquecimento” 

(LUHMANN, 2005, p. 644). 

Se pretendermos responder a pergunta de como o sistema produz razões para a 

tomada de decisão em situações de conflito – razões que, ademais, se oferecem para a sua 

utilização reiterada – devemos concentrar atenções no conceito de argumentação jurídica 

(LUHMANN, 2005, p. 413). Este conceito se constrói com a ajuda de três distinções: 

operação/observação, auto/hetero-observação e controvertido/incontrovertido (LUHMANN, 

2005, p. 415). A partir destas distinções, se entende a argumentação enquanto uma observação 

realizada internamente ao sistema com orientação para o controvertido, que de acordo com o 

que afirmamos no parágrafo anterior, são oferecidas para utilização reiterada. 

Neste contexto, redundância e variedade são condições de possibilidade da 

argumentação jurídica (LUHMANN, 2005, p. 417ss.). A redundância é entendida com uma 

função dupla: a de rechaçar o excesso de carga informativa, e ao mesmo tempo de produzir e 

selecionar as informações que têm capacidade de novidade, uma vez que especifica a 

sensibilidade do sistema. A variedade, por outro lado, é entendida como a diversidade de 

operações que um sistema reconhece como próprias e que pode realizar, e, portanto, resultado 

do rechaço de informações excedentes e da seleção de informações. 

Desta forma, a argumentação, enquanto uma comunicação propositiva de uma 

decisão – acerca da atribuição de conformidade ou não conformidade ao direito (LUHMANN, 

2005, p. 428) –, produz uma seqüência de razões e conseqüências que, quando condensadas 

para futuras aplicações, são chamadas de conceitos (LUHMANN, 2005, p. 449). A 

consolidação de conceitos jurídicos representa uma reação de imunidade contra influências 

externas (LUHMANN, 2005, p. 453). Por outro lado, os interesses representam instruções 

tomadas do entorno, que integrando a argumentação, provocam o efeito de desbalanceamento 

da práxis jurídica (LUHMANN, 2005, p. 456). 
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Explicamos: tomando como ponto central da relação entre interesses e conceitos a 

organização denominada tribunal, podemos entender os interesses enquanto formados na 

periferia do sistema, geralmente de forma conflitante, e trazidos ao tribunal para a atribuição 

do código conforme/não conforme ao direito e, como conseqüência a prestação de 

coordenação de condutas, enquanto atribuição do esquema direito de um/não direito do outro. 

Porém, enquanto sistema fechado na determinação de suas operações, os tribunais recebem os 

interesses conflitantes na forma de argumentação, enquanto informação produzida 

internamente, resultado da auto-irritação atribuída a estímulos do entorno. Enquanto momento 

de heterorreferência, essas irritações funcionam como mecanismos de absorção de incerteza 

que, ao se tornarem fundamentos para a decisão, bem como na condensação resultante de sua 

reutilização em outras decisões, passam a ser entendidos como premissas de decisão, sob a 

denominação específica de conceitos.  Assim, conceitos e interesses conformam a distinção 

entre argumentos formais/argumentos substantivos e simbolizam, respectivamente, as 

posições de autorreferência e heterorreferência do sistema do direito, possibilitando que sejam 

tomadas decisões fundamentadas (LUHMANN, 2005, p. 423). 

Segundo as considerações acima apresentadas, podemos afirmar que, segundo a 

orientação condicional da programação que orienta as decisões jurídicas, esta não possui 

diretamente uma relação com uma orientação para o futuro, como no exemplo do tipo de 

programação existente no sistema político, e, dessa forma, não poderíamos observar o risco 

enquanto presente na tomada de decisões por tribunais, de acordo com a conceituação 

apresentada neste capítulo. Porém, se concentramos nossa atenção à coordenação de condutas 

enquanto prestação da prática decisória dos tribunais às situações de conflito, passamos a 

perceber a presença do risco. No próximo tópico nos concentraremos em abordar a relação 

entre programação condicional e finalística com o conceito de risco, a fim de dar melhores 

contornos à presença do risco na decisão de tribunais.    

3.4 O conceito de risco em relação à programação condicional e finalística 

Nas considerações que passamos a desenvolver neste tópico, utilizaremos o exemplo 

do sistema político com uma dupla fundamentação. Por um lado, o sistema político representa 

um dos sistemas funcionalmente diferenciados da sociedade moderna que, segundo a proposta 

teórica desenvolvida por Niklas Luhmann, produz decisões em conformidade com uma 

programação orientada por fins. Por outro lado, o sistema político se configura enquanto um 

dos sistemas, cujo risco de suas decisões encontra grande destaque. Ademais, afirmamos 
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enquanto justificativa para a comparação entre as perspectivas de compreensão do risco em 

relação à decisão política e a decisão jurídica, o fato de que esta proporcionará uma melhor 

contextualização, especificamente em relação à decisão jurídica que utilizaremos no capítulo 

seguinte deste trabalho. 

 Ao governo é atribuído, enquanto organização responsável pelo primado funcional do 

sistema político, o controle sobre o código do sistema funcional: poder/não poder 

(LUHMANN, 2002b, p. 98). Poder, no sentido dessa distinção se refere à capacidade de 

redução de incerteza a partir da decisão sobre a conduta de outros. Assim é considerado 

portador de poder (Machthaber), aquele que sana a incerteza de outros, relativa à conduta – 

ou aproveita essa incerteza – através de uma decisão (LUHMANN, 2002b, p. 19). 

Poder, ainda segundo a construção teórica luhmanniana, é entendido segundo a 

distinção meio/forma. Nesse sentido o poder se refere ao substrato medial, onde são 

articuladas formas com a configuração de uma causalidade, representado pela distinção 

causa/efeito (LUHMANN, 2002b, p. 21), ou na forma de uma construção intencional, 

segundo a distinção intenção/resultado (LUHMANN, 2002b, p. 25). Tanto em relação à 

perspectiva intencional, quanto em relação à perspectiva causal, se processa o mecanismo de 

seleção, no lado da distinção relativa ao acoplamento frouxo entre os elementos, de alguma 

possível causa ou, respectivamente, intenção, dentre as diversas possibilidades que poderiam 

suprir a mesma função (equivalente funcional). Da mesma maneira, também se seleciona, do 

outro lado da distinção, um resultado (nesse caso o termo “resultado” vale para ambas as 

situações). 

O mecanismo, portanto, se processa no sentido da seleção de causas funcionalmente 

equivalentes para o mesmo resultado ou de resultados funcionalmente equivalentes para a 

mesma forma (LUHMANN, 2002b, p. 22). Quando uma seleção, ou acoplamento estrito, 

entre uma causa e um efeito selecionados se realiza com êxito, ou seja: a conseqüência 

esperada se realiza de fato, de modo a ser continuamente reutilizada com sucesso, utilizamos 

o conceito de tecnologia (Technik) (LUHMANN, 2002b, p. 24).  Por outro lado, quando 

ocorrer de, apesar do insucesso na manutenção formação de acoplamentos estritos no meio do 

poder (que como em toda distinção meio/forma, produz acoplamentos rígidos de forma 

temporal), a insistência em sua manutenção se proceder, utilizaremos o conceito de utopia 

(LUHMANN, 2002b, p. 35). 

Com relação à função, cujo primado é atribuído à organização do sistema político, ou 

o sistema autopoiético da constituição e utilização do poder (LUHMANN, 2002b, p. 28), 
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podemos afirmar que este se define como a “capacidade de produzir decisões coletivamente 

vinculantes” (LUHMANN, 2002b, p. 84). Dessa forma podemos entender o sistema político, 

e em particular a sua organização, como um sistema que possui a decisão como parte 

integrante de sua função. 

Uma vez que procedemos à apresentação das organizações pertencentes aos sistemas 

político e jurídico, podemos esboçar algumas comparações relativas ao risco de suas decisões. 

Para tanto utilizaremos as diferenças entre esses sistemas no que se refere ao conceito de 

programação, especificamente em seu uso relativo à distinção codificação/programação. 

Os códigos binários, juntamente com a especificação funcional, figuram como 

elemento necessário para a diferenciação funcional. O código representa o corte, através da 

atribuição do valor positivo ou negativo, que o sistema parcial específico opera na sociedade. 

Porém, isoladamente, os códigos binários são vazios de conteúdo, representando apenas as 

possibilidades em que podem ser dispostas as comunicações por ele coordenadas. Por outro 

lado, os programas, segundo a perspectiva acima mencionada, na qualidade de suplemento 

para a codificação (LUHMANN, 2005, p. 251), fornecem critérios para a atribuição dos 

valores do código, enquanto uma semântica adicional (LUHMANN, 2005, p. 248). Ao 

complementar a codificação, preenchendo-a de conteúdo, os programas abastecem o sistema 

com capacidade de decisão, combinando invariabilidade e transformabilidade (LUHMANN, 

2005, p. 263). Deste modo, invariabilidade e incondicionalidade são atribuídas ao código 

binário, enquanto, por outro lado, a modificabilidade ocorre no âmbito dos programas 

(LUHMANN, 2005, p. 253). 

No que se refere ao caso específico do sistema jurídico, a programação se dá pela 

coordenação dos valores condicionados a fatos passados, ou seja, “a aquilo que, no momento 

da decisão se considere como passado” (LUHMANN, 2005, p. 256). Ou ao inverso: com a 

programação condicional se exclui que a orientação pelo futuro tenha um papel determinante 

para a decisão entre conforme ou não conforme ao direito (LUHMANN, 2005, p. 257). 

Por outro lado, os programas orientados por fins, ou finalísticos, têm por característica 

a consideração do futuro como objetivo e orientação para as suas decisões (LUHMANN, 

2005, p. 257-258). A decisão por uma conduta, uma vez orientada segundo um programa 

finalístico, tomada em consideração a indeterminação do futuro, se dirige a um fim 

intencionado ou a uma conseqüência, cuja causa foi selecionada no momento da decisão. 

Desnecessário afirmar que esta última modalidade de programação (orientada por fins) é a 

que está presente no sistema decisório da política. 
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Os sistemas que realizam suas decisões com orientação em programações finalísticas 

são sistemas que possuem o risco como fator inerente às suas operações. Com maior precisão, 

os programas orientados por fins atraem até o presente o risco da paulatina separação entre o 

futuro presente e os presentes futuros, no sentido do arriscar que os presentes futuros não 

coincidam com o futuro presente resultado da decisão (LUHMANN, 2005, p. 258). 

Explicamos: o conceito de integração temporal parte da combinação entre uma 

perspectiva modal de observação do tempo e de outra fenomenológica (LUHMANN, 1976, p. 

140). A perspectiva modal é construída sobre três modos do tempo (passado, presente e 

futuro) capazes de serem combinados, possibilitando, em conseqüência, construções como 

“presente futuro” ou “futuro presente” (LUHMANN, 1976, p. 138). Por outro lado, a 

perspectiva fenomenológica representa aquela, anteriormente discutida neste texto, em que 

passado e futuro existem enquanto horizontes do presente. 

Combinando as duas perspectivas, podemos construir algumas modalizações que 

representam a integração entre os modos temporais, assim como são de grande utilidade para 

a compreensão das perspectivas envolvidas no contexto das decisões de risco. A primeira se 

refere ao presente futuro (LUHMANN, 1976, p. 140-141) e significa a construção (previsão) 

realizada no presente acerca do futuro. Por outro lado, os futuros presentes significam as 

possibilidades futuras de concretização no presente. 

Podemos arranjar essas construções com o auxílio do conceito de futuro aberto: o 

futuro aberto é um presente futuro com espaço para diversos futuros presentes (LUHMANN, 

1976, p. 140). Segundo essa perspectiva, um presente futuro representa uma utopia 

(LUHMANN, 1976, p. 142) – no mesmo sentido de todas as definições anteriores usadas 

nesse texto para o termo utopia: uma previsão que, por sua baixa segurança, não deve ser 

usada como orientação para a conduta. Já os futuros presentes, enquanto procuramos observá-

los numa perspectiva de “desfuturização” (como na reutilização de fórmulas de intenção ou de 

equivalentes funcionais causais bem testados), são entendidos como tecnologias (Technik) 

(LUHMANN, 1976, p. 143). 

Porém, apesar de o fator risco ser inerente às decisões políticas, devido às 

características de sua programação, também é possível que o sistema político desvie uma 

parte do risco de suas decisões para outros sistemas, como o sistema jurídico (LUHMANN, 

2003, p. 177). Esse risco, ou mais precisamente: risco residual (Restrisiko), que é transferido 

para o sistema do direito tem por fundamento, na sociedade moderna, a instituição dos 
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“órgãos estatais legitimados” e, segundo proposta teórica luhmanianna, é resultado do 

acoplamento estrutural entre esses dois sistemas (LUHMANN, 2003, p. 178). 

Segundo as relações de acoplamento entre direito e política é possível destacar que as 

decisões produzidas pela organização política (notadamente as leis) são controladas pelo 

direito, ao mesmo tempo em que são utilizadas como premissas para a prática decisional dos 

tribunais. Utilizando essa dinâmica, o sistema político constitui o caminho que possibilita 

delegar risco para as decisões jurídicas (LUHMANN, 2003, p. 179), em diversas 

modalidades, dentre as quais: na forma de decisões abstratas que necessitam de posteriores 

decisões para sua complementação; na forma de lacunas legais intencionais ou não 

intencionais, assim como para a prevenção do risco relativo à dinâmica própria de outros 

sistemas sociais (LUHMANN, 2003, p. 180-181). 

3.5 Regulação e Participação 

Tanto na perspectiva do risco presente nas decisões políticas quanto naquelas em que 

o risco se encontra presente na tomada de decisões por tribunais, podemos afirmar que este 

problema se configura de uma forma particular quando estas decisões envolvem temas 

relacionados à alta tecnologia. Nessas situações, pode ser observada em diversas situações a 

participação do sistema científico, em uma configuração de acoplamento estrutural com os 

sistemas político e jurídico. 

Este tipo de construção, denominada de technoscientific normativities (BORA, 2009a, 

p. 13-14) é caracterizado, por um lado, pelo uso, por parte da política e do direito, de 

informações cientificamente produzidas enquanto assessoramento (Assessment). Por outro 

lado, a ciência utiliza as informações do âmbito político e/ou jurídico, enquanto regulação. 

Esta situação é entendida enquanto um modelo de assessoramento tecnológico 

(Technikfolgenabschätzung) conhecido por “modelo de expertise” (BORA, 2004, 2009b). 

Pesquisas empíricas acusam uma crise deste modelo baseado unicamente em 

assessoramento pelo caminho da expertise (BORA, 2004, p. 16-17), especificamente porque, 

segundo o entendimento tradicionalmente empregado para essas situações de acoplamento 

estrutural, a participação científica teria por objetivo evitar, ou ao menos minimizar, as 

chances de ocorrência de danos (Schaden). Porém, a ineficácia da utilização deste modelo 

revela, como no exemplo de experiências como a da usina nuclear de Tschernobyl, a erosão 

da confiança no assessoramento baseado apenas na expertise (BORA, 2009b, p. 2). 
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Como alternativa ao modelo de expertise, são desenvolvidas novas perspectivas que 

envolvem a participação de uma pluralidade de atores na produção da decisão. Devido à 

diversidade de arranjos possíveis – em relação à quantidade de atores, assim como em relação 

a sua capacidade de intervenção, este modelo é denominado de modelo participativo 

(partizipative Technikfolgenabschäzung). Ao mesmo tempo em que este modelo não exclui 

nem reduz a importância do sistema científico, ele inclui a perspectiva de outros atores 

sociais, os quais se distinguem a partir de representações sociais na forma de papéis e 

posições, inseridos na formação discursiva de estruturas sistêmicas (BORA, 2009c, p. 5ss.). 

Ademais, segundo esta nova perspectiva, não se pretende apenas uma eliminação dos riscos, o 

que é impossível, conforme discutimos anteriormente. O que se pretende com uma 

formulação de maior alcance participativo é uma maior contribuição dos atores sociais 

envolvidos na tomada de decisões.  

Nessa nova configuração, o desenho do acoplamento estrutural esboçado 

anteriormente é reformulado por uma perspectiva de dupla externalização. Explicamos: Por 

um lado as situações de conflito que se desenvolvem socialmente, em nosso caso específico 

em relação a questões presentes em diversos âmbitos comunicativos distintos – morais, 

religiosas, familiares, educacionais, econômicas, científicas – são externalizadas aos sistemas 

político e/ou jurídico, objetivando a solução do conflito, sob a forma de regulação (BORA, 

2009b, p. 9). Por outro lado, política e/ou direito externalizam aos diversos setores da 

sociedade as situações de conflito e de elevado risco, enquanto abertura para a participação, a 

fim de produzir decisões coletivamente vinculantes com maior legitimidade (BORA, 2004, 

p.17). 

A partir dessa perspectiva, em que a uma pluralidade de atores sociais é permitida a 

manifestação de seus interesses, bem como em conjunto com as discussões anteriores 

relativas às organizações, onde estas são conceituadas enquanto um sistema que reproduz suas 

decisões mantendo o seu fechamento operativo, podemos delimitar o conceito de participação 

que utilizamos neste trabalho. Uma vez que o fechamento operacional das organizações não 

permite a realização de interações instrutivas por parte do seu entorno, de tal modo que as 

suas decisões são determinadas apenas por suas estruturas, entendemos que a participação não 

pode representar uma determinação das decisões organizacionais. 

Assim, a participação se refere, com maior precisão, a irritações e estímulos auto-

produzidos pelo sistema, conforme um mecanismo de acoplamento estrutural. Com um maior 

rigor terminológico, enquanto tratamos de decisões, no sentido das comunicações 
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reproduzidas na autopoiesis das organizações, podemos afirmar que a participação ocorre 

enquanto mecanismo de absorção de incertezas e, em conseqüência, sob a forma de premissas 

utilizada para a seleção entre alternativas, ou seja: para a decisão.    

Devemos fazer, contudo, duas considerações sobre as perspectivas até este ponto 

apresentadas: a primeira se refere ao fato de que a maior participação não tem por finalidade a 

extinção dos riscos inerentes às decisões que nos propomos a estudar, ou seja, não pretende 

ser solução para o problema. A segunda, afirma que os modelos apresentados não pretendem 

ser estanques e definitivos, nem tampouco sugerem qualquer aproximação com uma verdade 

fundacionalista (RORTY, 1980, p. 7), mas sim o resultado de uma observação contingente, ou 

seja, uma dentre outras possíveis.    

 Conforme veremos com mais detalhes no próximo capítulo, a decisão que 

utilizamos neste trabalho, ao mesmo tempo em que se refere ao tema da regulação sobre a 

pesquisa com células-tronco, um tema relativo à alta tecnologia, represente uma inovação. 

Pela primeira vez em sua história, o STF realizou audiência pública, em que foram ouvidos 

representantes de centros de pesquisa nacionais e de segmentos diversos da sociedade, em 

uma prática que passou a fazer parte das rotinas deste Tribunal constitucional. 
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Capítulo 4: A prática do assessoramento tecnológico no STF 

Os capítulos anteriores a este foram organizados, conforme mencionamos no texto 

introdutório desta dissertação, segundo uma perspectiva crescente de especificidade, ou seja: 

partimos de uma perspectiva mais geral e abstrata no primeiro capítulo e concluímos o 

terceiro capítulo com os conceitos presente na teoria proposta por Niklas Luhman que nos 

permitem compreender a decisão jurídica, em relação com o risco, bem como o conceito de 

participação. 

Neste capítulo apresentamos os elementos empíricos que permitem compreender os 

mecanismos de participação presentes na ADI 3510. Para tanto, destinamos o primeiro tópico 

para a discussão detalhada da metodologia utilizada, a qual já havíamos preliminarmente 

discutido no capítulo introdutório deste trabalho. No segundo tópico, realizamos as duas 

primeiras etapas do trabalho de reconstrução das comunicações, sejam: a) o mapeamento das 

organizações que participam da ADI 3510, de tal modo a conferir ao Supremo Tribunal 

Federal uma posição de destaque, uma vez que a decisão que nos propomos a trabalhar é 

produzida por esta organização que se localiza, conforme veremos, no ápice do núcleo 

organizativo (Spitzenorganisation) do sistema jurídico; e b) a ordenação seqüencial dos 

registros que integram esta decisão, ocasião em que englobaremos as comunicações 

posteriores à decisão jurídica estudada, como, por exemplo, decisão legislativa que configura 

o objeto da ADI 3510. 

No terceiro tópico deste capítulo nos concentramos em discutir as comunicações que 

nos permitem compreender a intervenção dos amici curie e a realização da audiência pública 

enquanto mecanismos de absorção de incerteza. Enquanto decisões produzidas internamente à 

organização do tribunal, veremos que a própria utilização destas formas de participação pode 

ser entendida enquanto um mecanismo de acoplamento estrutural. 

Por fim, nos concentraremos nos registros ocorridos posteriormente à manifestação 

dos amici curie e da realização da audiência pública, a fim de localizar se estes mecanismos 

de absorção de incerteza foram utilizados enquanto premissas para a produção da decisão 

jurídica. Neste ponto localizaremos elementos da decisão que justifiquem esta construção. 

4.1. Considerações metodológicas 

 Segundo a teoria que utilizamos como referência, podemos classificar este trabalho 

enquanto cumprindo uma função híbrida, ou seja: enquanto pertencente simultaneamente aos 



102  

sistemas funcionalmente diferenciados da educação e da ciência. Por um lado, segundo a 

perspectiva do sistema educacional, este trabalho representa um requisito para o cumprimento 

de uma etapa de um processo de formação profissional, enquanto atividade realizada em uma 

universidade (LUHMANN, 1992, p. 678-679). 

 Por outro lado, nesta oportunidade segundo a perspectiva do sistema científico, 

podemos entender este trabalho enquanto a realização de um projeto, que integra um grupo de 

pesquisa entendido enquanto organização do sistema científico, com a respectiva limitação 

temporal e conseqüente produção textual denominada publicação de seus resultados. Tomados 

em conta os objetivos deste capítulo, nos afastaremos do ponto de vista relativo ao sistema da 

educação e nos concentraremos em detalhar os aspectos utilizados para a consecução da 

pesquisa, enquanto integrante do sistema científico. 

 Segundo esta perspectiva é importante mencionar que neste trabalho nos orientamos 

pela construção de afirmações orientadas em conformidade com a codificação específica do 

sistema científico, seja: verdade/não verdade (wahrheit/unwahrheit) (LUHMANN, 1992, p. 

200). Em relação a esta afirmação devemos tecer algumas considerações: primeiramente é 

importante destacar que, conforme apresentado anteriormente em relação às comunicações 

pertencentes ao sistema do direito, também podemos nos utilizar de duas distinções para 

caracterizarmos as afirmações pertencentes ao sistema científico. 

 Explicamos: a caracterização dessas comunicações se distingue de todas as demais 

comunicações produzidas pela sociedade, uma vez que são produzidas internamente ao 

sistema e são ordenadas segundo a referência de uma codificação binária específica, de modo 

que podemos fazer a distinção entre comunicações científicas/todas as demais. Uma segunda 

distinção, esta já realizada internamente às comunicações científicas, representa a própria 

ordenação segundo os valores do código, ou seja: segundo a orientação verdade/não verdade. 

 Neste ponto é importante mencionar que a atribuição da codificação binária específica 

do sistema científico possui mais uma particularidade que a distingue das demais 

comunicações. Aqui nos referimos especificamente ao faro de que toda comunicação, seja ela 

realizada em sistemas de interação, seja em relação entre organizações, possui como 

pressuposto a sua classificação em relação ao seu valor de verdade enquanto relacionado à 

produção de conhecimento (Wissen), de tal modo que esta pode ser objeto de questionamento, 

segundo um momento da auto-referência denominado de reflexividade. 
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 Nesse sentido, segundo proposto por Luhmann, o conhecimento é o resultado das 

operações de observação e indicação realizadas por observadores, o que socialmente se dá a 

partir de comunicações, segundo a perspectiva de condensação/confirmação (LUHMANN, 

1992, p. 123) conforme discutido no primeiro capítulo deste trabalho. Do mesmo modo, o 

termo conhecer se refere à capacidade de aprendizado relacionado a estes mecanismos de 

condensação/confirmação enquanto resultado das comunicações presentes na vida cotidiana. 

A partir dessas considerações podemos afirmar que o conhecimento se reproduz em todas as 

comunicações enquanto estruturas de expectativas. 

 Dessa forma se faz necessário distinguir as comunicações científicas das demais 

comunicações, ou segundo uma formulação mais adequada à teoria: distinguir conhecimento 

(Wissen) de verdade (Wahrheit). Segundo a proposta desenvolvida por Niklas Luhmann, essa 

diferenciação se dá a partir da diferenciação de um sistema cuja função é a verificação e 

comprovação (Prüfen) do conhecimento segundo a perspectiva da verdade, de tal modo que 

esta última representa um símbolo para a verificação/comprovação (Geprüftsein) do 

conhecimento (LUHMANN, 1992, p. 166-167). 

Importante mencionar que, segundo esta perspectiva, a verdade se refere à construção 

social de comunicações contingentes e, dessa forma, se afasta de qualquer pretensão 

ontológica, no sentido da distinção ser/não ser anteriormente discutida, assim como se afasta 

da perspectiva de representação de uma realidade exterior previamente constituída. Com 

maior propriedade, as comunicações científicas são, enquanto operação da sociedade, 

resultado das distinções e indicações realizadas por observadores, que conforme 

anteriormente discutido, produzem formas no meio da linguagem, e armazenam expectativas 

enquanto formas construídas no meio do sentido. Assim, toda comunicação, inclusive as que 

se orientam pelo código da verdade, representa uma operação temporalizada e contingente 

segundo o esquema sentido atual/outras possibilidades. 

 Esta relação que indica a verdade enquanto o resultado da verificação/comprovação do 

conhecimento requer a utilização da perspectiva de um observador de segunda ordem. 

explicamos: a verificação/comprovação do conhecimento sob a forma de verdade requer, 

como ponto de partida, que o conhecimento já exista, ou seja, que observações de primeira 

ordem tenham se realizado e se encontrem condensadas sob a forma de conhecimento. Assim, 

a atividade de verificação/comprovação do conhecimento representa uma observação sobre 

outra observação já realizada, e, portanto, representa uma observação de segunda ordem. 

Ademais, o sentido da verificação e comprovação do conhecimento se associa a pergunta pelo 
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“como” o conhecimento foi construído, e assim representa a perspectiva do observador de 

segunda ordem. 

 Essas considerações nos permitem compreender que a atividade de simbolização do 

conhecimento segundo a perspectiva da verdade cientificamente produzida é realizada de 

acordo com um momento de heterorreferência do sistema. Assim, o sistema científico se 

preocupa com a formulação de verdades sobre o conhecimento socialmente produzido, de tal 

forma que as comunicações produzidas são atribuídas a eventos ocorridos em seu entorno e 

dessa forma nos permitem a seguinte afirmação: o sistema científico se constitui a partir da 

reprodução autorreferente de verdades contingentes a partir da observação de segunda ordem 

do conhecimento produzido em seu entorno social, através irritações auto-produzidas segundo 

o mecanismo de acoplamento estrutural. 

 Esta perspectiva de atribuição ao entorno, associada à compreensão da distinção 

meio/forma para a ordenação das comunicações científicas pela sua codificação, constituem 

as características do meio de comunicação simbolicamente generalizado denominado verdade 

(Wahrheit) (LUHMANN, 1992, p. 172ss.), que atua enquanto meio de consecução das 

comunicações e, assim, possibilita a diferenciação do sistema funcional da sociedade 

denominado ciência. 

 Uma vez que caracterizamos as comunicações que pretendemos produzir com este 

trabalho enquanto comunicações científicas, se faz necessário realizar duas reflexões 

adicionais: a primeira relativa à localização de nossas atividades enquanto operações de uma 

organização do sistema científico, e a segunda, relativa à discussão sobre quais os critérios 

que funcionarão como orientação para o ordenamento de nossas afirmações segundo os 

valores verdade/não verdade. 

 Conforme apresentamos anteriormente, as organizações representam o tipo de sistema 

social caracterizado pela autopoiesis de suas próprias decisões. Ademais estes sistemas 

possuem como propriedade a condição de membros, em relação às pessoas 

comunicativamente consideradas, que integram a organização; assim como a capacidade de 

comunicar em nome próprio. Ainda mencionamos que as organizações se fixam a sistemas 

funcionais da sociedade, das quais utilizam a referência de sua codificação binária. 

 Segundo a teoria proposta por Niklas Luhmann, as organizações que existem 

internamente ao sistema científico são denominadas centros de pesquisa ou organizações de 

pesquisa (Forschungsorganisationen). Estes tipos de organizações, que podem existir 
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inseridos na estrutura de uma universidade, se caracterizam pela distribuição de suas 

atividades de forma temporalmente limitada, segundo a denominação de projetos de pesquisa, 

assim como pela descrição dos resultados obtidos com a realização de suas atividades 

enquanto comunicação científica, sob a forma de publicações (LUHMANN, 1992, p. 672ss.). 

 Estas considerações nos permitem localizar as atividades de pesquisa que constituem 

este trabalho enquanto um projeto, com limitação temporal, integrante de uma organização 

científica, que existe internamente à estrutura de uma universidade, assim como é possível 

compreender este texto como uma proposta de publicação, ou seja: enquanto um conjunto de 

informações dadas ao conhecimento integrantes do sistema científico. 

 No que se refere aos critérios utilizados para a ordenação das comunicações científicas 

segundo a codificação binária, nos localizamos em uma questão relativa à programação. 

Segundo informamos anteriormente, a programação de um determinado sistema funcional, 

assim como de uma organização, ao fornecerem os critérios para a codificação, permitem a 

invariabilidade do código e a modificabilidade contingente da programação. Os programas, 

segundo a perspectiva da ciência, representam os mecanismos utilizados para a 

verificação/comprovação do conhecimento socialmente produzido, e, portanto, são utilizados 

para a distinção entre conhecimento e verdade. 

 Especificamente com relação ao sistema científico, os programas que o integram, 

segundo a formulação luhmanniana, se dividem em teoria e métodos (LUHMANN, 1992, p. 

403). O conceito de teoria representa uma forma, na qual esclarecimentos podem ser 

comunicados e reformulados. Mais especificamente, a teoria pode ser entendida, enquanto 

programa do sistema científico, como comunicações que representam uma limitação auto-

construída pelo sistema para a organização da complexidade do seu entorno social, 

significando assim uma limitação das possibilidades do mundo (Weltmöglichkeiten). Dessa 

forma, a teoria é composta de uma quantidade de afirmações que permitem a produção de 

redundâncias pelo sistema e, dessa forma, não necessitam de uma valorização binária. 

 Por outro lado, os programas denominados de métodos fornecem condições para a 

atribuição de uma comunicação segundo um dos valores do código. Os métodos, mais 

especificamente, possuem o objetivo de possibilitar, a partir da utilização de uma seqüência 

de passos ou estratégias, uma decisão sobre verdade ou não verdade (LUHMANN, 1992, p. 

414-415). Segundo esta perspectiva, os métodos, ao partirem da dupla possibilidade de 

atribuição relativa às observações de segunda ordem sobre os conhecimentos socialmente 
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produzidos organizam temporalmente a distinção verdade/não verdade e possibilitam a 

desparadoxização do sistema, na forma de estados do sistema. 

Assim como a teoria pode ser, a partir de esclarecimentos, reformulada com o objetivo 

de proporcionar uma melhor capacidade de compreensão, a seqüência de passos ou estratégias 

que compõem os métodos podem ser reavaliados e modificados em relação à sua capacidade 

de fornecer resultados mais adequados. Teoria e métodos, em conformidade com esta 

perspectiva, não existem enquanto programas isolados, mas sim, representam dois lados inter-

relacionados de um mesmo programa, de tal modo que os resultados da 

verificação/comprovação obtidos com a utilização dos métodos podem modificar a teoria, 

assim como as informações teóricas podem corrigir os métodos empregados (LUHMANN, 

1992, p. 403). 

No que se refere especificamente à questão central deste trabalho, ou seja: a 

observação da audiência pública realizada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3510 

enquanto um mecanismo de absorção de incerteza e produção de premissas de decisão pela 

organização do Supremo Tribunal Federal utilizamos, como anteriormente mencionado, a 

teoria dos sistemas sociais proposta por Nilkas Luhmann. O detalhamento da teoria, 

apresentado nos capítulos anteriores desse trabalho, parte da formulação teórica do 

construtivismo radical, passando por uma descrição dos conceitos presentes na teoria 

luhmanniana, para a caracterização do STF enquanto organização e mais especificamente para 

a caracterização da relação entre decisão e risco neste tipo de sistema temporalizado. Nesta 

oportunidade, portanto, nos concentraremos em apresentar os caminhos que utilizaremos para 

a consecução de nosso objetivo central. 

Como primeiro ponto de partida, utilizamos a compreensão de que a sociedade é 

construída a partir de comunicações. Conforme anteriormente descrito, todas as comunicações 

são constituídas por uma síntese de três seleções, sejam: informação/dar-a-

conhecer/entendimento. Em seguida, também retomando o que já foi abordado em capítulos 

anteriores, as comunicações construídas socialmente são entendidas segundo a perspectiva de 

algumas distinções meio/forma específicas, notadamente o meio da linguagem enquanto 

produção de frases e textos, assim como a produção de sentidos temporalmente contingentes 

com o uso do meio do sentido. No que se refere especificamente ao meio da linguagem, 

conforme destacamos anteriormente, a produção textual sob a forma de registros permite um 

afastamento temporal entre as seleções da informação dada ao conhecimento e a seleção de 

uma possibilidade de entendimento. Dessa forma podemos afirmar, enquanto primeira 
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delimitação das comunicações estudadas nesta pesquisa, que utilizamos as informações dadas 

ao conhecimento na forma de textos. 

Ainda segundo o nosso ponto de partida, entendemos que as comunicações 

representam, assim como o seu resultado na forma de sentido, uma construção. Esta 

afirmação se refere, além das três seleções que compõem a comunicação enquanto um 

acontecimento contingente, à produção seqüencial de mais comunicações. Especificamente 

neste ponto nos referimos à possibilidade de aceitação ou rechaço de uma comunicação ou à 

possibilidade de uma comunicação sobre a própria comunicação. Segundo essa perspectiva 

temporal, e conforme anteriormente mencionado, as comunicações podem ser ordenadas 

segundo a sua construção seqüencial. 

Promovemos uma reconstrução das comunicações que integram o procedimento da 

ADI 3510. Entendemos como possível a realização desta reconstrução a partir do acesso aos 

registros das comunicações realizadas neste procedimento, que se encontram na forma de 

textos, ou seja: enquanto informações dadas ao conhecimento. Da mesma forma, entendemos 

que é possível mapear, a partir do ordenamento seqüencial desses textos, as possibilidades de 

entendimento dos textos anteriores em manifestações ocorridas posteriormente. 

Uma vez que pretendemos observar a audiência pública ocorrida por ocasião da ADI 

3510 enquanto um mecanismo de absorção de incerteza, assim como os seus resultados 

enquanto premissa para a decisão do STF, podemos afirmar que tanto os registros do voto dos 

ministros como os registros da audiência pública terão grande destaque para a realização desta 

pesquisa. Porém, a fim de proporcionar uma compreensão mais ampla do problema posto à 

decisão pelo tribunal, utilizamos também os textos da lei impugnada, bem como texto da lei 

revogada por esta, da mesma forma incluímos, os textos da legislação relativa à Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, os textos relativos ao respectivo Regimento Interno, assim como os 

demais documentos que integram o procedimento da ADI 3510, todos estes que compõem o 

corpus de nossa pesquisa. 

Para a obtenção deste material nos dirigimos primeiramente à internet, onde estão 

disponibilizados os textos legislativos que utilizamos nesta pesquisa. Em seguida, procuramos 

na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal os documentos que integram a ADI 3510, o 

que não foi possível, devido a não disponibilização da decisão. Desta forma, com o apoio da 

Fundação de Amparo à Ciência do Estado de Pernambuco, conseguimos o apoio financeiro 

para realizar viagem à Brasília, durante o período de 30 dias, a fim de coletar in loco, a 

documentação necessária à realização da pesquisa. Durante a estadia em Brasília foi possível, 
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sob a orientação do Professor Marcelo Neves, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, 

obter, junto aos setores de documentação e biblioteca do STF, tanto os arquivos contendo a 

gravação em áudio da audiência pública e das seções de julgamento, bem como a sua 

transcrição.  

Em conformidade com a proposta de observar a audiência pública como um 

mecanismo de absorção de incertezas e também como premissa de decisão, após a ordenação 

das comunicações como um todo, dividimos os momentos de nossa pesquisa em dois. No 

primeiro, procuramos na legislação pertinente, entendida enquanto estrutura da organização, 

bem como nos textos anteriores à realização da audiência pública, afirmações que 

expressamente determinassem a sua realização e a sua respectiva fundamentação. Nesta 

oportunidade foi possível mapear os tipos de mecanismos utilizados para a absorção de 

incerteza durante o processo de julgamento da ADI 3510. Além da audiência pública, 

pudemos observar a produção textual, em sua maior parte enquanto prestação de informações 

por parte de organizações estatais, como o Congresso Nacional, responsável pela elaboração 

da Lei questionada e como a Presidência da República, responsável por sua sanção, bem 

como por parte de organizações de interesses políticos, científicos e religiosos.  

Por outro lado, nesta oportunidade com o objetivo de observar a audiência pública 

enquanto premissa para a produção da decisão, concentramo-nos especificamente nos 

registros da audiência transcritos pelo próprio tribunal, bem como no inteiro teor dos votos de 

cada um dos ministros. Uma vez que o conceito de premissas de decisão se refere, conforme 

apresentado anteriormente, à produção de informações pela organização para a tomada de 

decisão, entendemos que, a partir da utilização desta documentação é possível localizar, nos 

votos que compõem a decisão, as referências aos registros da audiência pública. 

Neste ponto é importante esclarecer que, apesar de entendermos ser possível o 

mapeamento de argumentos utilizados nos votos que guardem uma relação implícita com os 

apresentados na audiência pública, este tipo de atividade não foi realizado em nossas 

pesquisas. Em relação aos objetivos propostos neste trabalho, entendemos como suficiente o 

mapeamento das referências diretas, em que explicitamente são mencionadas as 

comunicações realizadas na audiência pública. 

Da mesma forma, em relação ao que foi mencionado explicitamente pelos ministros, 

na ocasião dos seus votos, em relação ao que fora discutido na audiência, não procuramos 

estabelecer qualquer critério de adequação, especificamente no que se refere à possibilidade 

de entendimento correto. Explicamos: primeiramente, em relação ao que, segundo a teoria se 
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designa como entendimento, podemos afirmar que esta representa uma seleção contingente. 

Da mesma forma que a informação e que o dar-a-conhecer, todas as seleções que integram o 

conceito de comunicação representam uma possibilidade dentre outras, que são dependentes 

dos participantes da comunicação. 

Por outro lado, justificamos a não preocupação por observar um possível entendimento 

correto, a partir do próprio conceito de participação. Segundo apresentamos anteriormente, 

em relação a uma organização, cuja autopoiesis se refere à reprodução de suas decisões, a 

participação não determina a decisão do tribunal, uma vez que este sistema não permite a 

realização de interações instrutivas. A participação, então, é entendida enquanto uma fonte de 

irritações e estímulos produzidos internamente ao sistema, como uma transformação de ordem 

a partir do ruído, que, a partir da determinação pelas estruturas do sistema, pode integrar as 

suas decisões e existir enquanto memória do sistema para futuras utilizações. 

Segundo essas reflexões, entendemos que foi possível mapear todos os elementos 

envolvidos na decisão que nos propomos a observar, especificamente em relação à realização 

da audiência pública. Por um lado, descrevemos a mudança legislativa que teve como 

conseqüência a externalização do conflito para a tomada de decisão pelo tribunal. Neste 

ponto, nos referimos à promulgação da Lei 11.105/2005, que revogou a Lei 8.974/95 e que 

prevê em um de seus artigos, a realização de pesquisas com células-tronco embrionárias para 

fins de terapia e pesquisa, o que não era previsto pela lei anterior. 

Em seguida localizamos as estruturas que permitem ao STF, enquanto organização do 

sistema jurídico, julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, o que se encontra no 

texto da Lei 9.868/99. Neste mesmo texto, que funciona como estrutura do tribunal, 

localizamos a previsão para a realização da audiência pública, bem como a determinação da 

competência para sua convocação. Conforme veremos mais adiante com mais detalhes, apesar 

da previsão legal, não havia no regimento interno do STF a regulamentação do procedimento 

relativo à realização de audiências públicas. 

Por fim, com a utilização dos documentos existentes no processo, pudemos localizar 

os tipos de mecanismos para a absorção de incerteza, dentre os quais localizamos a 

manifestação estrita de outras organizações envolvidas, sejam: o Congresso Nacional, que 

presta esclarecimentos sobre as discussões relativas à decisão política de produção legislativa; 

a Presidência da República, que presta esclarecimentos sobre a sanção do documento 

produzido no Congresso Nacional; bem como a manifestação de organizações científicas, 
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políticas e religiosas, por escrito, na condição de amicus curie. No mesmo processo, conforme 

já mencionamos, localizamos a transcrição da audiência pública e os votos dos ministros. 

Nos tópicos seguintes passamos a apresentar mais detalhadamente as etapas da 

pesquisa realizada, sejam: a descrição das organizações envolvidas na construção da ADI 

3510, a ordenação cronológica dos dados coletados, a observação da audiência pública 

enquanto um mecanismo de absorção de incerteza pelo STF e, por fim, a sua utilização 

enquanto premissa para a produção da decisão que resultou na confirmação da permissão 

relativa à utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia. 

4.2. Organizações envolvidas e classificação temporal das comunicações 

Neste tópico nos concentraremos em realizar o mapeamento das organizações que 

estiveram presentes na produção da decisão que utilizamos neste trabalho. Para tanto, 

tomamos o Supremo Tribunal Federal como a organização central desta descrição, uma vez 

que esta foi a responsável pela produção da decisão em estudo. Em seguida, a partir da 

reconstrução das comunicações existentes no inteiro teor do procedimento, pudemos localizar 

a presença de outras organizações, que se relacionam com o STF segundo o mecanismo de 

acoplamento estrutural. 

Primeiramente em relação ao Supremo Tribunal Federal, podemos afirmar que este é 

definido enquanto um tribunal constitucional. A comprovação desta afirmação é obtida a 

partir da observação do texto presente na Constituição Federal de 1988, mais especificamente 

na Seção II do Capítulo que dispõe sobre o Poder Judiciário. Primeiramente a caracterização 

do STF enquanto tribunal constitucional se encontra expressa no artigo 102, ao afirmar a sua 

competência precípua para a guarda da Constituição. 

Esta caracterização é importante para a nossa pesquisa por dois motivos: o primeiro se 

relaciona com a perspectiva luhmanniana que afirma os tribunais constitucionais enquanto 

organizações localizadas no ápice do núcleo central organizativo do sistema jurídico 

(Spitzenorganisation) (LUHMANN, 2006, p.398-399). Entendemos enquanto fundamento 

para que este tipo de tribunais ocupe essa posição, a sua relação com a manutenção da relação 

constitucional, enquanto mecanismo de acoplamento estrutural com o sistema político. Do 

mesmo modo, uma vez que todos os outros tribunais pertencentes ao sistema do direito 

também utilizam a constituição, justificamos a posição de destaque atribuída ao tribunal 

responsável pelo controle e pela guarda do texto constitucional. 
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O segundo motivo ao qual nos referimos, surge como uma conseqüência do primeiro e 

diz respeito à atribuição constitucional ao STF para o processamento e julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, de qualquer lei ou ato normativo estadual ou federal, 

conforme dispões o a letra “a” do inciso segundo do artigo constitucional acima mencionado. 

Assim segundo os objetivos de nossas pesquisas, caracterizamos, a partir dos textos legais que 

integram as estruturas do sistema jurídico, a organização do STF em relação à sua função de 

julgar outros textos legais enquanto sua adequação à Constituição. 

Ressalvamos, contudo, que as funções deste tribunal não se esgotam no julgamento da 

inconstitucionalidade. Contudo, para os limites deste trabalho, apenas nos interessa abordar 

esta perspectiva, uma vez que a partir dela é possível localizar a decisão a qual nos propomos 

observar. Ressalvamos ainda que, a referência aos textos legais tem por função, conforme 

acima realizado, assim como em outros momentos desse capítulo, a descrição de estruturas 

que integram a reprodução autorreferente dos sistemas. 

Retomando a caracterização do STF enquanto organização integrante do direito da 

sociedade com a competência para decidir sobre a inconstitucionalidade das leis, passamos a 

observar algumas características de sua organização interna, no que se refere a sua 

composição e ao procedimento de julgamento da ADI, a fim de possibilitar uma compreensão 

mais adequada dos desenvolvimentos realizados nos tópicos seguintes. Para tanto, nos 

utilizaremos de duas estruturas, sejam: o artigo 101 da Constituição Federal e o texto da Lei 

9.868/99, que regulamenta o processo da ADI no Supremo Tribunal Federal. 

O tribunal, segundo o texto legal acima referido, é composto por onze membros, que 

recebem a denominação de Ministros, um dos quais ocupa a posição de presidente. Em 

relação a ADI 3510, o tribunal estava composto pelos seguintes Ministros: Gilmar Mendes 

(presidente), Carlos Ayres Britto, Ellen Gracie, Alberto Menezes Direito, Cármen Lúcia, 

Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa, Marco Aurélio, Cezar Peluso, Celso de 

Mello. 

Segundo o procedimento de processamento e julgamento das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade previsto pela Lei 9.868/99, a partir da proposição da ação, um dos 

Ministros é escolhido para atuar enquanto relator, cuja atribuição ocupa um papel de destaque 

neste procedimento, uma vez que ao Ministro relator são incumbidas as tarefas de requisitar 

informações às organizações responsáveis pela produção do texto normativo sob julgamento, 

organizar o relatório com as informações constantes do processo, que é distribuído aos demais 

Ministros para a produção dos respectivos votos, assim como decidir pela admissão da 
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manifestação de terceiros (amici curie) e designar a realização de audiência pública. O 

referido texto legal ainda menciona que a ADI pode ser julgada por um mínimo de oito 

membros presentes em seção plenária, sendo o Acórdão composto pelo resultado dos votos de 

seus Ministros. 

A presença de outras organizações na ADI é resultado de decisões produzidas 

internamente ao tribunal relativas às atribuições designadas ao Ministro relator. Em relação a 

ADI 3510 pudemos observar a presença de organizações políticas, científicas e religiosas, 

além do Ministério Público Federal, por parte da Procuradoria Geral da República, órgão de 

chefia desta organização que integra o sistema do direito, responsável pela produção da 

petição inicial que deu origem à decisão utilizada em nossas pesquisas. 

Dentre as organizações do sistema político que pudemos observar na ADI3510, o 

Congresso Nacional e a Presidência da República forneceram informações requisitadas pelo 

Ministro Carlos Britto, relator do Processo. Por um lado, o Congresso Nacional, organização 

responsável pela produção da Lei 11.105/2005, decisão coletivamente vinculante que prevê a 

liberação das pesquisas com células tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia. Por 

outro lado, à Presidência da República, entendida segundo os objetivos deste trabalho 

enquanto organização política, também foi requisitado a prestação de informações ao STF, 

uma vez que foi de sua autoria o Projeto de Lei 2.401/03, que resultou na legislação sobre 

biossegurança, assim como foi de sua autoria, a decisão que sancionou a referida lei. 

Ainda enquanto organizações do sistema político, foram admitidas enquanto amici 

curie algumas entidades não governamentais de defesa de interesses sociais. Foram elas: 

Conectas Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos (CDH), Movimento em Prol da 

Vida (MOVITAE), Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (ANIS). Essas 

organizações, apesar de não integrarem o núcleo organizativo do sistema político, reproduzem 

em suas decisões os interesses de seus membros. Conforme veremos posteriormente, as 

manifestações dessas entidades foram aceitas na forma de documentos escritos juntados ao 

processo, assim como em sustentações orais realizadas durante a seção de julgamento da ADI 

3510. 

O espaço concedido para a manifestação de organizações integrantes do sistema 

científico foi a audiência pública. Nesta oportunidade, diversos representantes de centros de 

pesquisa escolhidos pelo tribunal, a partir das indicações do Ministério Público Federal e do 

Congresso Nacional, puderam manifestar o entendimento das respectivas organizações 

relativo às pesquisas com células-tronco embrionárias. Manifestaram-se na audiência 
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realizada no dia 24 de abril de 2007 vinte e dois representantes das seguintes organizações: 

Departamento de Genética da Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Rede Sarah de Hospitais, Laboratório de Células-Tronco Embrionárias no 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenadora 

do Programa de Terapias Celulares da UFRJ, Unidade de Transplante de Medula Óssea do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, FIOCRUZ/BA, 

Unifesp, Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, Universidade Federal 

Fluminense, Anis. 

Por fim, mencionamos que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organização 

que formada por membros da igreja católica, integrou a lista de amicus curie que contribuíram 

com informações para a produção da ADI 3510. A esta organização religiosa foi concedida a 

possibilidade de manifestação na forma de documentação escrita, assim como em sustentação 

oral, na ocasião da seção se julgamento. 

As organizações mencionadas encontram-se ordenadas no quadro abaixo: 

Organização Sistema Modo de Participação 

STF Jurídico ... 

Ministério Público Federal Jurídico Petição inicial/presta informações 

Congresso Nacional Político Presta informações 

Presidência da República Político Presta informações 

CONECTAS/CDH Político amicus curie 

MOVITAE Político amicus curie 

Anis Político amicus curie 

CNBB Político amicus curie 

Departamento de Genética da Universidade de São 
Paulo Científico audiência pública 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Científico audiência pública 

Rede Sarah de Hospitais  Científico audiência pública 
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Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro,  Científico audiência pública 

Programa de Terapias Celulares da UFRJ Científico audiência pública 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP Científico audiência pública 

FIOCRUZ/BA Científico audiência pública 

Unifesp Científico audiência pública 

Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo Científico audiência pública 

Universidade Federal Fluminense Científico audiência pública 

Quadro 1: Organizações participantes na ADI 3510 

Uma vez que mapeamos as organizações presentes na produção da decisão pelo 

Supremo Tribunal Federal relativa a ADI 3510, passaremos a ordenar as comunicações 

presentes neste procedimento segundo uma perspectiva temporal, ou seja: segundo uma 

seqüência de acontecimentos. Tomaremos como ponto inicial das comunicações que fazem 

parte da ADI 3510 a petição inicial encaminhada pelo Ministério Público Federal ao STF, 

realizada em 30 de maio de 2005. Porém, antes prosseguirmos com a ordenação das 

comunicações posteriores, abordaremos algumas comunicações anteriores à referida petição, 

mais especificamente em relação à produção legislativa. 

Referimo-nos, nesse sentido, à Lei 11.105, popularmente conhecida como lei de 

biossegurança. Esta decisão, que revogou inteiramente a legislação anterior, que 

regulamentava o uso de organismos geneticamente modificados (Lei 8.974 de 5 de janeiro de 

1995), foi produzida a partir do Projeto de Lei 2.401, datado de 30 de outubro de 2003, de 

autoria da Presidência da República,conforme mencionamos anteriormente. Além da 

revogação da lei anterior, a nova lei de biossegurança trouxe em seu quinto artigo, pela 

primeira vez em toda a história da produção legislativa brasileira, a permissão expressa para a 

pesquisa com células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, assim escrito em 

seu texto original: 

Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco 
embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não 
utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 

Observamos que permissão para as estas pesquisas encontram uma primeira limitação, 

segundo apresenta o texto, seja: a utilização apenas de embriões produzidos para o 
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procedimento da fertilização in vitro e que não tenham sido aproveitados.  Além de permitir a 

realização das pesquisas, essa decisão política estabeleceu as condições para a sua realização, 

as quais possuem a seguinte redação original: 

I – sejam embriões inviáveis; ou 

II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta 
Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 
(três) anos, contados a partir da data de congelamento. 

§ 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

§ 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia 
com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à 
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. 

§ 3o É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e 
sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997. 

 O questionamento da compatibilidade deste texto normativo, sancionado em 24 de 

março de 2005 pela Presidência da República, em relação à Constituição brasileira representa 

o objeto central da petição inicial encaminhada pelo Ministério Público Federal, através da 

Procuradoria Geral da República, ao STF em 30 de maio de 2005, ou seja: cerca de um mês 

após a sanção da Lei 11.105/2005. 

 Passamos então ao ordenamento temporal das comunicações posteriores à petição 

inicial. Enquanto relevantes para as pesquisas que realizamos, destacamos algumas decisões 

produzidas pelo Ministro relator, assim como as informações produzidas pelas organizações 

presentes no procedimento. Inicialmente destacamos o despacho do relator da ADI 3510, 

produzido em dois de junho de 2005, que requisita, em conformidade com as estruturas 

organizacionais do tribunal registradas no texto da Lei 9.868/99, as informações ao Congresso 

Nacional e Presidência da República, enquanto organizações responsáveis respectivamente 

pela Lei 11.105/2005 e pelo Projeto de Lei 2401/2003, respectivamente. As manifestações 

dessas organizações enquanto respostas à requisição do tribunal foram juntadas ao processo 

em sete de junho de 2005, pela Presidência da República e em 12 de agosto de 2005, pelo 

Congresso Nacional. 

 As comunicações seguintes têm como objeto a aceitação de organizações políticas e 

religiosa na forma de amici curie, assim como as decisões relativas à realização da audiência 

pública. No que se refere à primeira forma de participação das organizações, o procedimento 

se deu pela decisão de aceitação ou rechaço à manifestação, a partir da voluntária petição por 

parte dessas entidades da sociedade civil organizada. Assim, podemos localizar a petição das 
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organizações Conectas Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos (CDH) datado de 13 

de julho de 2005, assim como o despacho de inclusão dessas entidades representativas, 

produzido pelo Ministro relator em primeiro de agosto de 2005. Da mesma forma, a petição 

por parte do Movimento em Prol da Vida (MOVITAE) e despacho de inclusão, datados de 

três de outubro de 2005 e de 28 de novembro, respectivamente. 

 Quanto às comunicações que se relacionam com a realização da audiência pública, 

destacamos que a sua proposição se deu por parte do Ministério Público Federal, por ocasião 

da petição inicial anteriormente mencionada. Em seguida, observamos o despacho do 

Ministro relator, datado de 19 de dezembro de 2006, que designa, pela primeira vez na 

história do tribunal, apesar de existir previsão para a sua realização desde 1999, conforme 

veremos posteriormente, a realização da audiência. 

Neste mesmo despacho, o Ministro relator também requisita às organizações a 

indicação de cientistas para participarem da audiência. Em seguida observamos as indicações 

do Congresso Nacional, em 13 de fevereiro de 2007; da Movitae, em 12 de fevereiro de 2007; 

do CDH, em 14 e em 21 de fevereiro de 2007; da Presidência da República, em 27 de 

fevereiro de 2007; bem como da Anis, em 20 de fevereiro de 2007. Após as indicações, foi 

designado, através de despacho do Ministro relator, o dia 20 de abril de 2007 para a realização 

da audiência pública. 

 Após a realização da audiência pública, as comunicações presentes no procedimento 

de julgamento da ADI 3510 se referem aos pedidos encaminhados ao Ministro relator para a 

realização de sustentação oral pelas organizações que participam enquanto amici curie. 

Destacamos os pedidos realizados pela organização não governamental CDH em 07 de 

fevereiro de 2008; pela Movitae, em 29 de fevereiro de 2008; pelo Congresso Nacional, em 

27 de fevereiro de 2008; pela Anis, em três de março de 2008; bem como pela CNBB – cujo 

requerimento para participação enquanto amici curie apenas foi encaminhado ao tribunal em 

16 de abril de 2007 – em quatro de março de 2008 

Por fim observamos a seção de julgamento. Este momento final da ADI 3510 

representa o momento em que os Ministros se reúnem no plenário do tribunal e dão a 

conhecer as informações contidas nos seus votos. No exemplo da decisão que utilizamos 

nestas pesquisas, a seção de julgamento ocorreu em três dias: no primeiro, realizado em cinco 

de março de 2008, houve a leitura do relatório por parte do Ministro relator Carlos Britto, 

assim como a comunicação oral de seu voto e da Ministra Ellen Gracie, ambos julgando 

improcedente o questionamento sobre a inconstitucionalidade do artigo da Lei 11.105/2005. 
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Nesta mesma oportunidade, os amici curie e os representantes do Ministério Público Federal, 

do Congresso Nacional e da Advocacia Geral da União, em nome da Presidência da 

República. 

No segundo dia da seção de julgamento, realizada em 28 de maio de 2008, 

comunicaram oralmente seus votos os Ministros Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, 

julgando parcialmente procedente o questionamento de inconstitucionalidade; os Ministros 

Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia, ambos julgando totalmente improcedente o mesmo 

questionamento; e os Ministros Eros Grau e Cezar Peluso, que julgaram favoravelmente a 

inconstitucionalidade da referida lei. No último dia de julgamento, manifestaram seus votos 

os Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, julgando totalmente improcedente o 

questionamento e, por fim, o Ministro Gilmar Mendes, que julgou o questionamento como 

parcialmente procedente. A ordenação temporal das comunicações discutidas neste tópico 

encontra-se condensada no quadro abaixo: 

Registro Organização Data Assunto 

Lei 8.794/95 Congresso Nacional 05.01.1995 Antiga lei de biossegurança 

PL 2401/2003 Presidência da República 30.10.2003 Projeto de lei 

Lei 11.105/2005 Congresso Nacional 24.03.2005 Nova lei de biossegurança 

Petição Inicial Ministério Público Federal 30.05.2005
Questiona a constitucionalidade da nova lei de 
biossegurança e solicita a realização de audiência 
pública 

Despacho STF 02.06.2005 Requisita informações ao Congresso e à Presidência 
da República 

Petição Presidência da República 07.06.2005 Presta informações 

Petição CONECTAS/CDH 13.07.2005 Requer inclusão como amicus curie 

Despacho STF 01.08.2005 Inclusão da CONECTAS/CDH 

Petição Congresso Nacional 12.08.2005 Presta informações 

Petição MOVITAE 03.10.2005 Requer inclusão como amicus curie 

Despacho STF 28.11.2005 Inclusão da MOVITAE 

Despacho STF 19.12.2006 Decide pela realização da audiência pública 

Petição MOVITAE 12.02.2007 Indica participantes para audiência pública 
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Petição Congresso Nacional 13.02.2007 Indica participantes para audiência pública 

Petição CONECTAS/CDH 14.02.2007 Indica participantes para audiência pública 

Petição Anis 20.02.2007 Indica participantes para audiência pública 

Petição CONECTAS/CDH 21.02.2007 Indica participantes para audiência pública 

Petição Presidência da República 27.02.2007 Indica participantes para audiência pública 

Petição CNBB 16.03.2007 Requer inclusão como amicus curie 

Despacho STF 20.04.2007 Audiência pública 

Petição CONECTAS/CDH 07.02.2008 Pedido de sustentação oral 

Petição Congresso Nacional 27.02.2008 Pedido de sustentação oral 

Petição MOVITAE 29.02.2008 Pedido de sustentação oral 

Petição Anis 03.03.2008 Pedido de sustentação oral 

Petição CNBB 04.03.2008 Pedido de sustentação oral 

Decisão STF 05.03.2008 Seção de julgamento e sustentações orais 

Decisão STF 28.05.2008 Seção de julgamento 

Decisão STF 28.05.2008 Seção de julgamento 

Decisão STF 29.05.2008 Seção de julgamento 

Quadro 2: Ordenação temporal das comunicações. 

4.3. A participação enquanto mecanismo de absorção de incertezas  

 Conforme anteriormente discutido, o conceito de absorção de incertezas se refere à 

produção de informações pelas organizações a partir de irritações. Representa, portanto, um 

momento de heterorreferência do sistema para a redução da incerteza e assim, orientar a 

tomada de decisões. Ainda, a partir deste conceito, entendemos que a absorção de incerteza 

pode apresentar diversas configurações: seja enquanto a hierarquização das posições 

internamente à organização com o respectivo uso do meio do poder; seja pela 

responsabilização, que estimula a produção de informações. Em todas estas configurações, a 
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absorção de incertezas é realizada no próprio processo de tomada de decisões, enquanto um 

mecanismo de acoplamento estrutural. 

 Especificamente com relação a ADI 3510, conforme pudemos mencionar 

anteriormente, toda informação juntada ao processo por parte de outras organizações pode ser 

entendida enquanto produção de conhecimento interna ao sistema, para a absorção de 

incerteza. Porém, a manifestação das organizações políticas, especificamente o Congresso 

Nacional e a Presidência da República não serão considerados, para os fins de nossas 

pesquisas, enquanto participação. Justificamos esta opção, uma vez que o mecanismo de 

participação que pretendemos demonstrar possui as características do modelo participativo, 

enquanto uma ampliação dos atores sociais participantes. 

Assim nos concentramos na participação dos amici curie, assim como na participação 

das organizações científicas, na ocasião da audiência pública, ambas modalidades previstas na 

Lei 9.868/99. Por um lado, podemos observar que a figura dos amigos da corte é utilizada 

pelo STF desde o ano 2000, conforme podemos observar dos registros da decisão do então 

Ministro Moreira Alves, na ADI 2.220-MC, em dois de agosto de 2000: 

Pois bem, a recente Lei n. 9.868/99 trouxe à balha a possibilidade de intervenção. 
Fê-lo, entrementes, no campo da atuação do relator. Dada a relevância do 
questionamento e a representatividade dos postulantes, poderá ele admitir, por 
decisão irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Vale dizer que o 
ato passa pelo crivo do relator, consubstanciando verdadeira exceção o 
pronunciamento de órgãos e entidades estranhos à relação processual. 

 Neste registro, integrante da decisão relativa aos amigos da corte, podemos observar a 

referência à uma decisão do Ministro relator para a aceitação da organização, esta que deve 

postular voluntariamente a sua participação. 

Em relação a ADI 3510, observamos no tópico anterior as organizações políticas e 

religiosas que postularam a sua participação enquanto amici curie, assim como os despachos 

do Ministro Carlos Britto, relator do processo. Destacamos que o critério utilizado para a 

admissão das organizações foi o da representatividade, conforme expressamente mencionado: 

DECISÃO: (Referente às Petições nºs 52.144 e 52.978) 

Juntem-se. 

Ante a relevância da matéria e a representatividade da postulante, defiro a inclusão, 
como amicus curiae, da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL – CNBB. 

À Secretaria, para as anotações cabíveis. 

Publique-se. 
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Brasília, 17 de abril de 2007. 

 E da mesma forma, no despacho relativo à admissão da ONG Movitae: 

DECISÃO: (Referente à Petição nºs 117.279) 

Ante a relevância da matéria e a representatividade da postulante, defiro a inclusão, 
como amicus curiae, da MOVITAE – MOVIMENTO EM PROL DA VIDA. 

À secretaria, para as anotações cabíveis. 

Publique-se . 

Brasília, 28 de novembro de 2005. 

Por outro lado, no que se refere à realização da audiência pública, a sua realização já 

se encontrava prevista no parágrafo primeiro do artigo 9º da Lei 9.868/99:  

§ 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato 
ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator 
requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que 
emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 

Porém o processo da ADI representou uma inovação na forma de atuar do Supremo 

Tribunal Federal, uma vez que, pela primeira vez em sua história, este tribunal utilizou a 

audiência pública. Nesse sentido, destacamos que a motivação expressa do Ministro Carlos 

Britto, relator do processo e, portanto, responsável pela designação da referida audiência, teve 

por fundamento a incerteza, ou mais especificamente, no despacho que determinou a sua 

realização:  

DECISÃO: Vistos, etc. 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da 
República, tendo por alvo o artigo 5º e parágrafos da Lei nº 11.105, de 24 de março 
de 2005. ação pela qual o Chefe do Parquet Federal sustenta que os dispositivos 
impugnados ontrariam “a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião 
humano é vida humana, e faz ruir fundamento maior do Estado democrático de 
direito, que radica na preservação da dignidade da pessoa humana” (fls.12). 
Argumenta, ainda, que: a) a vida humana se dá a partir da fecundação, 
desenvolvendo-se continuamente; b) o zigoto, constituído por uma única célula, é 
um “ser humano embrionário”; c) é no momento da fecundação que a mulher 
engravida, acolhendo o zigoto e lhe propiciando um ambiente próprio para o seu 
desenvolvimento; d) a pesquisa com células-tronco adultas é, objetiva e certamente, 
mais promissora do que a pesquisa com células-tronco embrionárias. 

A seu turno, e em sede de informações (fls. 82/115), o Presidente da República 
defende a constitucionalidade do texto impugnado. Isto por entender que, “com 
fulcro no direito À saúde e no direito de livre expressão da atividade cientifica, a 
permissão para utilização de material embrionário, em vias de descarte, para fins de 
pesquisa e terapia, consubstanciam-se em valores amparados constitucionalmente” 
(sic, fls. 115). a mesma conclusão, aliás, a que chegou o Congresso Nacional (fls. 
221/245). 

Daqui se deduz que a matéria veiculada nesta ação se orna de saliente importância, 
por suscitar numerosos questionamentos e múltiplos entendimentos a respeito da 
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tutela do direito à vida. Tudo a justificar a realização de audiência pública, a teor do 
§ 1º do artigo 9º da Lei nº 9.868/99. Audiência, que, além de subsidiar os Ministros 
deste Supremo Tribunal Federal, também possibilitará u'a maior participação da 
sociedade civil no enfrentamento da controvérsia constitucional, o que certamente 
legitimará ainda mais a decisão a ser tomada pelo Plenário desta nossa colenda 
Corte. 

Esse o quadro, determino: 

a) a realização de audiência pública, em data a ser oportunamente fixada (§1º do art. 
9º da Lei nº 9.868/99); 

b) a intimação do autor para apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, do endereço 
completo dos expertos relacionados às fls. 14; 

c) a intimação dos requeridos e dos interessados para indicação, no prazo de 15 
(quinze) dias, de pessoas com autoridade e experiência na matéria, a fim de que 
sejam ouvidas na precitada sessão pública. Indicação, essa, que deverá ser 
acompanhada da qualificação completa dos expertos. 

Publique-se. 

Brasília, 19 de dezembro de 2006 

 De acordo com este despacho, podemos perceber que a incerteza, decorrente da 

multiplicidade de posicionamentos e entendimento em conflito que se relacionam com a 

possibilidade de utilização das células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, foi 

o critério utilizado pelo Ministro relator para a realização da audiência pública. Desta forma, 

entendemos que a audiência pública funcionou enquanto mecanismo de absorção de 

incertezas o processo da ADI 3510. 

 Ademais, podemos observar em outro registro integrante deste mesmo procedimento, 

que apesar de haver a previsão legal para a realização da audiência pública, esta não estava 

prevista no Regimento Interno do Tribunal. Conforme podemos observar do despacho abaixo 

transcrito, o Ministro relator utilizou, em caráter provisório, a legislação do Congresso 

Nacional, a qual já regulamentava as regras para a realização da audiência pública: 

DECISÃO: Vistos, etc. 

Ante a saliente importância da matéria que subjaz a esta ação direta de 
inconstitucionalidade, designei audiência pública para o depoimento de pessoas com 
reconhecida autoridade e experiência no tema (§ 1º do art. 9º da Lei nº 9.868/99). Na 
mesma oportunidade, determinei a intimação do autor, dos requeridos e dos 
interessados para que apresentassem a relação e a qualificação dos especialistas a ser 
pessoalmente ouvidos. 

Pois bem, como fiz questão de realçar na decisão de fls. 448/449, “a audiência 
pública, além de subsidiar os Ministros deste Supremo Tribunal Federal, também 
possibilitará u'a maior participação da sociedade civil no enfrentamento da 
controvérsia constitucional, o que certamente legitimará ainda mais a decisão a ser 
tomada pelo Plenário desta nossa colenda Corte”. Sem embargo, e conquanto haja 
previsão legal para a designação desse tipo de audiência pública (§ 1º do art. 9º da 
Lei nº 9.868/99), não há, no âmbito desta nossa Corte de Justiça, norma regimental 
dispondo sobre o procedimento a ser especificamente observado. 

Diante dessa carência normativa, cumpre-me aceder a um parâmetro objetivo do 
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procedimento de oitiva dos expertos sobre a matéria de fato da presente ação. E esse 
parâmetro não é outro senão o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no 
qual se encontram dispositivos que tratam da realização, justamente, de audiências 
públicas (arts. 255 usque258 do RI/CD). Logo, são esses os textos normativos de 
que me valerei para presidir os trabalhos da audiência pública a que me propus. 
Audiência coletiva, realce-se, prestigiada pela própria Constituição Federal em mais 
de uma passagem, como verbi gratia, o inciso II do § 2º do art. 58, cuja dicção é 
esta: 

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e 
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 
regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

(…) 

§ 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 

(…) 

II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

(...)” 

Esse o quadro, fixo para o dia 20.04.2007, das 09h às 12h e das 15h às 19h, no 
auditório da 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, a realização da 
audiência pública já designada às fls. 448/449. Determino, ainda: 

a) a expedição de ofício aos Excelentíssimos Ministros deste Supremo Tribunal 
Federal, convidando-os para participar da referida assentada; 

b) a intimação do autor, dos requeridos e dos amici curiae, informando-lhes sobre o 
local, a data e o horário de realização da multicitada audiência; 

c) a expedição de convites aos especialistas abaixo relacionados: 

(...) 

Às Secretarias Judiciária e das Sessões para as providências cabíveis. 

Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2007. 

 Por fim entendemos que a própria decisão que definiu a realização da audiência 

pública foi resultado do acoplamento estrutural entre as organizações do STF e do Ministério 

Público Federal. Explicamos: o primeiro registro presente na ADI 3510 que menciona a 

realização de audiência pública é a petição inicial. A comprovação de que este registro 

produziu informação interna à organização do tribunal e foi utilizada para a produção da 

decisão que determinou a audiência pode ser percebido no relatório do Ministro Relator: 

Convencido de que a matéria centralmente versada nesta ação direta de 
inconstitucionalidade é de tal relevância social que passa a dizer respeito a toda a 
humanidade, determinei a realização de audiência pública, esse notável 
mecanismo constitucional de democracia direta ou participativa. O que fiz por 
provocação do mesmíssimo professor Cláudio Fonteles e com base no § 1º do artigo 
9º da Lei nº 9.868/99, mesmo sabendo que se tratava de experiência inédita em toda 
a trajetória deste Supremo Tribunal Federal. 

 A partir desses registros podemos afirmar que expressamente, a realização da 

audiência pública teve por fundamento a incerteza gerada pela diversidade de 
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posicionamentos distintos. Assim, entendemos que os registros indicados neste tópico 

permitem nos permitem afirmar que, tanto a realização da audiência, quanto a intervenção dos 

amici curie, admitidos no processo também a partir de decisões internas à organização, 

segundo um critério de representatividade, representam mecanismos de participação 

utilizados pelo tribunal para a absorção de incertezas. 

4.4. Participação e premissas de decisão 

Por fim, nos ocupamos neste capítulo em observar se a partir das intervenções das 

organizações que participaram da ADI 3510 o tribunal produziu informações e as utilizou 

para a tomada de decisão, ou melhor: neste tópico nos concentraremos em mostrar os registros 

em que o que foi anteriormente debatido na audiência pública, bem como apresentado pelos 

amici curie, expressamente foi usado pelos Ministros para a produção de seus votos. 

Destacamos que utilizamos a seqüência cronológica dos votos produzidos pelos Ministros 

como critério para a exposição deste tópico. 

Desse modo, iniciamos pelo voto do Ministro Carlos Britto, relator da ADI 3510, 

quando, ao verificar a condições de viabilidade dos embriões congelados, menciona a 

intervenção da ONG Anis: 

b) a empírica não-viabilidade desse ou daquele embrião enquanto matéria-prima da 
reprodução humana (como explica a antropóloga Débora Diniz, professora da 
Universidade de Brasília e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética, Direitos 
Humanos e Gênero, “O diagnóstico de inviabilidade do embrião constitui 
procedimento médica seguro e atesta a impossibilidade de o embrião se desenvolver. 

Em seguida, o Ministro Carlos Britto, ao exemplificar o alcance dos benefícios que 

podem resultar da utilização de células-tronco embrionárias para terapia, utiliza dados 

fornecidos pela ONG Movitae: 

E quanto aos portadores de diabetes, em nosso País, a projeção do seu número varia 
de 10 a 15 milhões, segundo elementos que Luis Roberto Barroso (p.9 de sua 
petição em nome da “MOVITAE – Movimento em Prol da Vida”) aponta como 
oriundos da seguinte fonte: “Nardi, Doenças Genéticas: gênicas, cromossômicas, 
complexas, p. 209-226”. 

Em seguida, o mesmo Ministro utiliza como exemplo, os registros relativos à 

apresentação da cientista Débora Diniz, realizada na audiência pública, a fim de ilustrar os 

questionamentos relativos ao início da vida humana em relação à utilização de células 

embrionárias para fins de pesquisa: 
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Precisamente como esclareceu Débora Diniz, na mencionada audiência pública, 
verbis: “Quando a vida humana tem início? O que é vida humana? Essas perguntas 
contêm um enunciado que remete à regressão infinita: as células humanas no óvulo 
antes da fecundação, assim como em um óvulo fecundado em um embrião, em um 
feto, em uma criança ou em um adulto. O ciclo interminável de geração da vida 
humana envolve células humanas e não humanas, a tal ponto que descrevemos o 
fenômeno biológico como reprodução, e não simplesmente como produção da vida 
humana.  

Isso não impede que nosso ordenamento jurídico e moral possa reconhecer alguns 
estágios da Biologia humana, como passíveis de maior proteção do que outros. É o 
caso, por exemplo, de um cadáver humano, protegido por nosso ordenamento. No 
entanto, não há como comparar as proteções jurídicas e éticas oferecidas a uma 
pessoa adulta com as de um cadáver. Portanto, considerar o marco da fecundação 
como suficiente para o reconhecimento do embrião, como detentor de todas as 
proteções jurídicas e éticas disponíveis a alguém, após o nascimento, implica 
assumir que: primeiro, a fecundação expressaria não apenas um marco simbólico na 
reprodução humana, mas a resumiria euristicamente; uma tese de cunho 
essencialmente metafísico. Segundo, haveria uma continuidade entre óvulo 
fecundado e futura pessoa, mas não entre óvulo não fecundado e outras formas de 
vida celular humana. Terceiro, na ausência de úteros artificiais, a potencialidade 
embrionária de vir a se desenvolver intra-útero pressuporia o dever de uma mulher à 
gestação, como forma a garantir a potencialidade da implantação. Quarto, a 
potencialidade embrionária de vir a se desenvolver intra-útero deveria ser garantida 
por um princípio constitucional do direito à vida.” 

Ainda no voto do Ministro relator é possível encontrar a referência às apresentações 

dos cientistas Ricardo Ribeiro e Patrícia Pranke, ambos realizados na audiência pública, a fim 

de discutir os entendimentos relativos à técnica de congelamento de embriões: 

 Donde, em boa medida, as seguintes declarações dos doutores Ricardo Ribeiro dos 
Santos e Patrícia Helena Lucas Pranke, respectivamente (fls. 963 e 929): “A técnica 
de congelamento degrada os embriões, diminui a viabilidade desses embriões, não 
qualifica esses embriões para o implante para dar um ser vivo completo (...) A 
viabilidade de embriões congelados há mais de três anos é muito baixa, praticamente 
nula.” 

“Teoricamente, podemos dizer que, em alguns casos, como na categoria D, o próprio 
congelamento acaba por destruir o embrião, no ponto de vista de viabilidade de ele 
se transformar em embrião. Para pesquisa, as células estão vivas; então, para 
pesquisa, esses embriões são viáveis, mas não para a fecundação.” 

Por fim, podemos observar a referência à cientista Mayana Zatz, quanto ao relato de 

uma garota brasileira acometida de paraplegia que poderia ser tratada com as terapias 

relacionadas ao sucesso das pesquisas com células-tronco embrionárias: 

Donde a lancinante pergunta que fez uma garotinha brasileira de três anos, 
paraplégica, segundo relato da geneticista Mayana Zatz: - por que não abrem um 
buraco em minhas costas e põem dentro dele uma pilha, uma bateria, para que eu 
possa andar como as minhas bonecas? 

Se por um lado pudemos observar no voto do Ministro Carlos Britto a utilização das 

comunicações realizadas por amici curie, bem como por participantes da audiência pública, 



125  

por outro lado, o voto da Ministra Ellen Gracie apenas faz uma menção a esses registros, 

quando aborda os textos normativos relacionados ao objeto da decisão: 

Todavia, conforme registrado nas manifestações juntadas aos autos, essa 
relevantíssima questão sobre os procedimentos de reprodução assistida, apesar da 
tramitação de alguns projetos de lei, nunca foi objeto de regulamentação pelo 
Congresso Nacional, havendo, nessa matéria, tão-somente, uma resolução do 
Conselho Federal de Medicina (resolução 1.358, de 11.11.1992). Recorde-se que a 
primeira brasileira fruto de uma fertilização in vitro nasceu em 7 de outubro de 
1984. 

Em seguida, o Ministro Menezes Direito menciona no início do seu voto a 

participação dos amici curie e a realização da audiência pública, convocada pelo Ministro 

relator, atendendo à sugestão do Ministério Público Federal: 

Também foram recebidas as manifestações das seguintes entidades, todas admitidas 
como amici curiae: CONECTAS – Direitos Humanos; Centro de Direitos Humanos  
-  CDH; Movimento em Prol da Vida – MOVITAE; ANIS -  Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero e CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil. 

Atendendo à sugestão formulada pela Procuradoria-Geral da República, o eminente 
Ministro Carlos Britto, Relator, convocou uma audiência pública (fls. 448/449), 
designada para o dia 20/4/2007, que contou com a participação de diversos 
especialistas no tema tratado nesta ação, indicados pela autora e pelos defensores da 
lei. 

Posteriormente, o Ministro Menezes Direito, ao descrever alguns centros de pesquisa 

brasileiros que desenvolvem pesquisas com células-tronco para o tratamento de diversas 

doenças, menciona a atividade do cientista Júlio Voltarelli, mencionada na audiência pública: 

No Brasil, o Dr. Júlio César Voltarelli, defensor das pesquisas com células-tronco 
embrionárias, avança no tratamento do diabetes mellitus, como ele mesmo teve a 
oportunidade de registrar na audiência pública de 20/04/2007. Além dele, e dentre 
outros: (a) o Dr. Adalberto Luiz Rosa (...). 

Da mesma forma, o Ministro cita a intervenção do cientista Dalton Luiz de Paula, ao 

relatar o seu entendimento sobre o contínuo e progressivo desenvolvimento do embrião:  

Nesse sentido a intervenção do Dr. Dalton Luiz de Paula Ramos na audiência 
pública (fl1.063) ao afirmar que  o desenvolvimento do embrião “É progressivo 
porque, se oferecermos a ele as condições necessárias, o amparo, a acolhida de que 
precisa, ele sempre passará para o estágio seguinte. Ultrapassada uma etapa de 
desenvolvimento, passa, em condições normais, à etapa seguinte, sem regressos; 
evoluções que vão compor uma biografia”. 

Por fim, em seu voto, podemos observar um posicionamento contrário ao sustentado 

pela cientista Débora Diniz em sua apresentação na audiência pública. Neste ponto é 

importante destacar que, apesar de o Ministro não mencionar expressamente o nome da 
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cientista, é possível mapear a sua autoria, uma vez que nenhum dos outros expositores 

defendeu uma perspectiva de regressão infinita em suas apresentações: 

Não se trata, portanto, de um “problema de regressão infinita”, como foi 
mencionado na audiência pública. Em alusão à sua conhecida alegoria, o rio de 
Heráclito é diferente em cada mergulho, mas não deixa de ser o próprio em sua 
essência. 

Após o voto do Ministro Menezes Direito, o ministro relator apresentou, por ocasião 

da confirmação do seu voto, dados apresentados pela Anis (amicus curie) referentes a uma 

pesquisa que relaciona o nível de avanço tecnológico de vários países com a realização de 

pesquisas com células-tronco: 

Essa liberdade científica, signo de evolução ou de status civilizatório avançado e de 
consolidação do processo democrático, está numa pesquisa recentemente feita pela 
ANIS dando conta de que – Vossa Excelência devem ter recebido o memorial – dos 
vinte e cinco Estados com nível de desenvolvimento tecnológico comparado ao 
Brasil, vinte e quatro fazem pesquisas com células-tronco embrionárias. 

O voto seguinte foi proferido pela Ministra Cármen Lúcia. Nesta oportunidade 

pudemos observar três oportunidades em que foram mencionados os mecanismos de 

participação utilizados para a produção da ADI 3510. Primeiramente a Ministra destaca a 

participação das diversas organizações: 

A indagação posta ao exame deste Supremo Tribunal marcou-se por densa 
manifestação da comunidade científica, de comunidade acadêmicas e religiosas, e da 
opinião pública, nesta preponderando a legítima presença daqueles que se vêem 
como potencialmente beneficiários de resultados das pesquisas que se poderão levar 
a efeito se o dispositivo legal se mantiver íntegro nos termos positivados. 

Em seguida, faz referência ao argumento utilizado por alguns dos amici curie, que 

utilizam o texto do Pacto de São José da Costa Rica para apoiar a tese da 

inconstitucionalidade da lei que é objeto de decisão pelo tribunal: 

Alguns dos amici curiae fazem a defesa da tese de inconstitucionalidade das normas 
questionadas pelo Procurador-Geral da República, com base no art. 4º do Pacto de 
São José de Costa Rica – tratado de direitos humanos firmado pelo Brasil -, segundo 
o qual “Artigo 4º – Direito à vida 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e , em geral, desde o momento da 
concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.” 

Por fim, a Ministra utiliza os exemplos debatidos pelas organizações científicas 

durante a audiência pública para dar suporte ao seu argumento relativo ao alcance das terapias 

que podem ser desenvolvidas com a realização de pesquisas com células-tronco: 
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A segunda é a de que - conforme comprovam numerosos estudos expostos na 
audiência pública ocorrida no curso desta ação e nos trabalhos apresentados pelos 
interessados das duas correntes contrárias de pensamento sobre o tema aqui cuidado 
– a pesquisa com células-tronco embrionárias abre possibilidades não obtidas com 
qualquer outra, sequer com as células-tronco adultas, porque essas não dispõem das 
características de totipotência que naquelas se contém, como antes acentuado. A 
potencialidade terapêutica das células-tronco embrionárias decorrentes da 
plasticidade que as caracteriza não há de ser impedida, porque se estaria a estancar 
que sequer é plenamente conhecido nos resultados possíveis para a dignidade da 
espécie humana. 

Da mesma forma que no voto da Ministra Cármen Lúcia, podemos observar três 

momentos em que o Ministro Ricardo Lewandowski faz referência aos debates realizados na 

audiência pública em seu voto. Na primeira delas, o Ministro faz referência ao tempo máximo 

para a retirada de células-tronco dos embriões congelados: 

Interessantemente, mesmo aqueles que defendem, com ardor, as pesquisas com 
embriões humanos concordam em limitar no tempo a sua manipulação, fixando o 
prazo máximo de duas semanas para a extração das células-tronco mediante a 
destruição dos respectivos invólucros externos, como se verificou das audiências 
públicas realizadas no STF. 

Na segunda, o Ministro Lewandowiski utiliza as afirmações externalizadas na referida 

audiência para discutir os posicionamentos científicos conflitantes sobre o tempo necessário 

para que um embrião congelado ainda possa ser utilizado para fins de reprodução assistida: 

Cuida-se, data venia, de uma decisão arbitrária que, como tal, repugna ao Direito. 
Com efeito, a explicação que se colhe da resposta a essa questão, apresentada no 
debate público levado a efeito nesta Suprema Corte, a saber, a de que tal prazo nada 
teria a ver com a viabilidade dos embriões, mas constitui, apenas, um lapso temporal 
para que o “casal tenha certeza se, porventura, quiser doar aqueles embriões para 
pesquisa”. Tal motivação, ao que consta, acolhida pelos legisladores, apequena-se e 
deslegitima-se ante a informação de cientistas segundo a qual embriões com muito 
mais tempo de congelamento, até mesmo depois de treze anos de criopreservação 
teriam logrado sobreviver hígidos e se transformado em crianças saudáveis, depois 
da implantação no útero receptor. 

E, por fim, classifica como voluntarista o argumento defendido por cientistas 

favoráveis à utilização de células embrionárias para a realização de pesquisas, por ocasião 

respostas por estes apresentadas à perguntas encaminhadas pelos Ministros presentes na 

audiência pública: 

Nesse aspecto, causa espécie, do ponto de vista ético, a lógica de cunho puramente 
voluntarista existente por detrás da resposta oferecida à pergunta por mim 
formulada, quando da audiência pública realizada nesta Suprema Corte, no tocante 
ao destino dos embriões congelados, segundo a qual sua utilização nas pesquisas 
estaria sujeita ao exclusivo alvedrio dos assim chamados “genitores”. 
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No voto do Ministro Eros Grau foi possível localizar apenas duas pequenas referências 

aos mecanismos de participação. O primeiro deles, apenas menciona que “forças sociais 

manifestaram-se intensamente --- de modo mesmo impertinente, algumas delas --- em relação 

à matéria objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade”. Na segunda oportunidade, 

o Ministro apenas faz referência às manifestações das organizações participantes da ADI 3510 

relativo à dificuldade científica em estabelecer o início da vida o afirmar que “como ficou 

demonstrado nos autos e nos debates, nem mesmo a ciência está apta a afirmar, com precisão, 

o momento exato em que a vida se inicia ou, ainda, que há vida”. 

Assim como no voto anterior, também observamos poucas referências aos 

mecanismos participativos no voto do Ministro Joaquim Barbosa, o que se deu apenas em 

duas oportunidades. Na primeira, assim como o Ministro Eros Grau, foi mencionado os 

debates científicos realizados na audiência pública a fim de respaldar o posicionamento da 

incerteza relativa ao início da vida. Na segunda, o Ministro destaca o argumento levantado na 

audiência relativo aos debates que ocorreram no Congresso Nacional por ocasião da 

aprovação da lei de biossegurança, ao afirmar que “essa lei, conforme amplamente 

demonstrado nos autos e na audiência pública realizada em 2007 sobre o tema, foi fruto de 

debate social no âmbito próprio de discussão de questões dessa natureza que é o Congresso 

Nacional”. 

Passamos, em seguida, ao voto do Ministro Cezar Peluso, que ao contrário de seus 

antecessores, foi o que mais em mais oportunidades fez referências aos mecanismos de 

absorção de incertezas apontados no tópico anterior. Na primeira delas, o Ministro se 

manifesta contrariamente ao argumento trazido pela ONG Conectas, em que compara o valor 

jurídico, em relação à proteção do direito penal, da vida de um embrião ao de outra pessoa: 

Esse é, no entanto, o argumento – incorreto no ponto -  da CONECTAS, que, 
comparando a pena do homicídio com a do aborto, sugere haja, em relação à vida 
“da pessoa destinada a nascer, (…) uma valoração 'pela metade' de seu valor” 8fls 
158). A ilação, tirada de forma automática entre o valor da pena e o valor do bem 
jurídico tutelado, não colhe. 

Em seguida, o Ministro cita a apresentação realizada pela cientista Mayana Zatz para 

dar suporte ao seu rechaço relativo à comparação da utilização de células embrionárias para 

fins de pesquisa com a prática do aborto: 

Essa conclusão cristalina e irrefutável não permite a ninguém de bom senso 
descobrir afinidades entre aborto e pesquisa científica com células embrionárias 
congeladas, nem sequer no plano da crítica extrajurídica, como o advertiu a 
insuspeita MAYANA ZATZ: “Pesquisar células embrionárias obtidas de embriões 
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congelados não é aborto. É muito importante que isso fique bem claro. No aborto, 
temos uma vida no útero que só será interrompida por intervenção humana, 
enquanto que, no embrião congelado, não há vida se não houver intervenção 
humana. É preciso haver intervenção humana para a formação do embrião, porque 
aquele casal não conseguiu ter um embrião por fertilização natural e também para 
inserir no útero”. 

Posteriormente, o Ministro Peluso utiliza os exemplos da Advocacia Geral da União e 

do amicus curie Movitae para dar suporte ao argumento de que existem posicionamentos 

científicos que não caracterizam embriões isoladamente considerados como pessoas: 

Há argumentos respeitáveis na posição dos que sustentam que embriões isolados não 
se caracterizam como pessoas. É, por exemplo, a formulação da AGU, segundo a 
qual “a ofensa à dignidade da pessoa humana exige a existência da pessoa humana, 
hipótese que não se configura em relação ao embrião in vitro”, e, ainda, a do amicus 
curiae MOVITAE (...) 

 Da mesma forma, ao argumentar sobre o início da vida, o Ministro utiliza parte das 

construções levantadas pela CNBB: 

Noutras palavras, assumamos esta premissa como verdadeira, consoante o fez o 
eminente Ministro Relatos, e concordemos integralmente com a assertiva da CNBB, 
segundo a qual “está cientificamente comprovado que a vida começa com o zigoto 
(…) cientificamente, a vida começa com a concepção”. 

A fim de sustentar o argumento de que a vida se entende como um processo, o 

Ministro Peluso utilizou os argumentos trazidos na audiência pública pelos cientistas Lenise 

Garcia, Cláudia de Castro Batista, Antônio José Eça, Elizabeth Kipman e Antônio Campos de 

Carvalho, e afirmou que “nenhum dos muitos e ilustres cientistas ouvidos de um modo ou 

noutro nesta causa, favoráveis ou contrários à promoção de pesquisas com células-tronco de 

embriões, negou que o fenômeno vida se apresenta e define, em substância, tipicamente como 

processo”. 

Em seguida, o Ministro retoma os argumentos defendidos pela CNBB que afirma o 

embrião enquanto ser humano e destaca o papel desta organização religiosa nos debates que 

são objeto da ADI 3510:       

E é, a propósito, insuspeita a manifestação da CNBB, que, talvez o mais ardoso dos 
amici curiae antagonistas dos experimentos, não destoa dessa  percepção científica 
comum, ao sustentar que o embrião “é um ser humano, que, por força da lei natural, 
continuará a crescer, amadurecer, envelhecer e morrer, segundo o ritmo de tempo 
concedido a cada um”. 

Quanto ao argumento relativo ao risco de que as pesquisas com células embrionárias 

conduzam a uma classificação genética, o Ministro Peluso faz referência aos questionamentos 
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realizados pela cientista Lenise Garcia, ao afirmar que “A resposta à indagação teórica de 

LENISE GARCIA – ‘se detecto uma doença genética em um embrião, eliminarei esse 

embrião?’ - não pode deixar de ser, ainda nos quadrantes dos ordenamento jurídico, 

insofismavelmente negativa”. E em seguida, ainda sobre o mesmo tema, faz referência à 

cientista Patrícia Pranke para afirmar que os embriões inservíveis, objeto de pesquisa para 

terapia não podem ser implantados devido à suas deformidades: 

E isso significa, com toda a clareza possível, que os embriões destinados à pesquisa, 
porque satisfeitas todas as condições previstas no caput, incisos e parágrafos do art. 
5º da Lei, não foram nem nunca poderão ser usados para implantação. A par dos 
embriões inservíveis, que jamais seriam implantados em razão de suas anomalias 
genéticas ou deformidades morfológicas, têm-se os antigos, com mais de três anos 
de congelamento. 

E utiliza o argumento defendido por Lenise Garcia em audiência pública para apoiar 

com a sua tese de que a lei de biossegurança procurou coibir a comercialização de embriões 

congelados, ao afirmar que “até os cientistas contrários às pesquisas com CTE, como LENISE 

GARCIA, admitem que ‘a Lei tentou evitar justamente que se façam embriões 

especificamente para serem usados em pesquisas, justamente porque isso abre todo um campo 

para comércio de embriões’”. 

Em seguida, observamos a afirmação do Ministro Peluso, segundo a qual os cientistas 

defensores da não utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa rechaçam as 

próprias técnicas de fertilização artificial. Como fundamento para esta afirmação, o Ministro 

cita as apresentações das cientistas Lygia Pereira e Lenise Garcia: 

Diz LYGIA PEREIRA: “Aceitamos as gerações desses embriões no dia em que 
aceitamos as técnicas de reprodução assistida, em particular, a fertilização in vitro. 
É inerente dessas técnicas (...) a produção de um número excedente ou pelo menos 
descontrolado de embriões, esses embriões sobram” (PP. 174-175).  Já LENISE 
GARCIA assevera que “O marco ético era que eles nunca deveriam ter sido 
congelados, e o foram sem que a legislação brasileira tenha qualquer definição a 
respeito (...). A verdade é que a reprodução assistida no Brasil está ‘num vácuo 
legal’” (p. 224). Daí, a subordinação legal do uso do embrião em pesquisas à forma 
pela qual foi esse concebido e ao estado em que se encontra em dado momento (no 
caso, congelado). 

E para a defesa do mesmo argumento, cita o posicionamento da igreja católica trazido 

pela ONG movitae, ao afirmar que “essa posição é coerentemente defendida pela Igreja 

Católica no documento ‘Il rispetto de lla vita umana nascente e la dignità della procreazione, 

isntruzione della congregazione per la dottrina della fede, 1987, donum vitae’, que condena a 

IVF, de acordo com o MOVITAE”. 
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Posteriormente, ao divergir do Ministro relator quando este sustenta em seu voto que a 

proteção jurídica dos embriões deveria se realizar no nível infraconstitucional, o Ministro 

Peluso utiliza como apoio o mesmo entendimento manifestado pela ONG Conectas: 

Mesma opinião tem a CONECTAS: “neste caso, são as leis ordinárias, em 
ponderação legislativa, que dispõem sobre a suposta vida de embrião congelado (…) 
e dimensionam a sua proteção. (…) a Lei de Biossegurança reconhece que, mesmo 
que tais embriões não estejam sujeitos a mesma proteção constitucional do direito à 
vida conferia ao feto ou a pessoa já nascida, trata-se de material sujeito a alguma 
proteção. (…) Não bastaria ao legislador apenas relativiza a proteção jurídica da 
vida e da dignidade da célula-tronco embrionária para autorizar fazer-se qualquer 
coisa com tais células (fls. 157-160). 

Sobre o tema da utilização dos embriões excedentes, o Ministro Cezar Peluso se 

posiciona contrariamente ao argumento defendido em sustentação oral pelo Ministério 

Público Federal e pela CNBB, quanto à possível adoção desses embriões: 

Pode, é verdade, ocorrer a implantação em caso de adoção de embriões, mas esse 
caminho está igualmente subordinado à deliberação dos genitores, porque tal 
possibilidade teórica lhes não subtrái nem reduz o poder decisório. Ademais, embora 
se sugira, utopicamente, que seria preferível a alternativa da adoção de embriões, 
como sustentaram, da tribuna, a CNBB e a PGR, estas entidades não têm dados para 
se contrapor ao fato estatisticamente comprovado da baixíssima aceitação social 
dessa prática. 

Passamos em seguida às observações referentes ao voto do Ministro Gilmar Mendes, 

presidente do STF na ocasião das decisões. Porém, anteriormente, é necessário mencionar que 

este voto foi antecedido pelos votos dos Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Quanto 

ao primeiro, afirmamos que não há qualquer menção aos mecanismos de participação, 

enquanto o segundo apenas cita as mesmas afirmações da cientista Mayana Zatz sobre a 

relação entre aborto e utilização de células-tronco embrionárias. 

No voto do Ministro Gilmar Mendes, observamos que os mecanismos de participação 

foram mencionados em três oportunidades. A primeira delas, o Ministro destaca as 

organizações que participaram da ADI 3510, assim como a maior legitimidade conferida à 

decisão: 

Os pronunciamentos dos senhores advogados, do Ministério Público, dos amici 
curiae e dos diversos cientistas e expertos, assim como os votos magistrais de 
Vossas Excelências, fizeram desta Corte um foro de argumentação e de reflexão 
com eco na coletividade e nas instituições democráticas. 

Chamado a se pronunciar sobre um tema tão delicado, o da constitucionalidade das 
pesquisas cientificas com células-tronco embrionárias, um assunto que é ético, 
jurídico e moralmente conflituoso em qualquer sociedade construída culturalmente 
com lastro nos valores fundamentais da vida e da dignidade humana, o Supremo 
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Tribunal Federal profere uma decisão que demonstra seu austero compromisso com 
a defesa dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito. 

Em seguida, o Ministro Gilmar Mendes ressalta a importância dos mecanismos de 

participação, estes que fazem do STF um espaço democrático: 

As audiências públicas, nas quais são ouvidos os expertos sobre a matéria em 
debate, a intervenção dos amici curiae, com suas contribuições jurídica e 
socialmente relevantes, assim como a intervenção do Ministério Público, como 
representante de toda a sociedade perante o Tribunal, e das advocacias pública e 
privada, na defesa de seus interesses, fazem desta Corte também um espaço 
democrático. 

E por fim ressalta que a participação dos cientistas presentes na audiência pública 

revela um futuro promissor para as pesquisas com células-tronco embrionárias: 

Não se trata de criar obstáculos aos avanços da medicina e da biotecnologia, cujos 
benefícios para a humanidade são patentes. Os depoimentos de renomados cientistas 
na audiência pública realizada nesta ADI nº 3.510 nos apresentam um futuro 
promissor em tema de pesquisas com células tronco originadas do embrião humano. 
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Considerações finais 

Ao decidirmos pesquisar as consequências da presença influente de questões políticas, 

econômicas, religiosas, científicas na decisão jurídica, questionamos o quanto a presença 

influente de questões não jurídicas pode vir a retirar o caráter jurídico de uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Para isso, aplicarmos a proposta teórica desenvolvida por 

Niklas Luhmann nas observações dos dados coletados nas dependências do referido Tribunal, 

quando obtivemos a íntegra de relatórios e demais documentos referentes à ADI 3510, bem 

como coletamos dados na página eletrônica do STF. Sistematizamos os dados numa planilha 

de excel, o que nos permitiu, das análises, explicar a audiência pública e a intervenção dos 

amici curie como mecanismos de participação, noutras palavras, como integrantes do sistema 

jurídico enquanto tal, e não como instrumentos de eliminação da juridicidade da decisão. 

Acontece que a compreensão dessa explicação exigiu uma apresentação detalhada dos 

aportes teóricos construídos anterior e posteriormente à obra luhmanniana. Com isso, 

pudemos esclarecer as consequências e o lugar do construtivismo radical na arquitetura 

conceitual de Luhmann, bem como nos propiciou a utilização dessa teoria em nossa pesquisa.  

Uma observação a que chegamos, refazendo uma leitura comparativa dos três 

capítulos teóricos que integram este trabalho, foi que Luhmann não copia os aportes teóricos 

presentes em sua teoria, mas sim, utiliza-os lhes atribuindo uma perspectiva integrativa à 

teoria da sociedade como sistema funcionalmente diferenciado. Sem um estudo das 

formulações conceituais desenvolvidas por seus antecessores, não teríamos compreendido a 

dimensão da teoria luhmanniana, ainda que este fala uma aplicação diferente das referidas 

formulações. 

Mencionemos, a exemplo, o termo autopoiesis. Maturana, idealizador do termo 

autopoiesis, utiliza-o como um tipo de organização presente apenas em organismos vivos. 

Luhmann o utiliza para explicar a comunicação, célula da sociedade, portanto momento do 

domínio existencial de relacionamento dentre seres vivos. Ademais dessa diferença, esses dois 

autores utilizam o termo autopoiesis enquanto modo de organização de sistemas. Nesse 

sentido a formulação proposta por George Spencer-Brown, assim como os seus 

desenvolvimentos posteriores realizados por Louis Kauffman contribuem para o entendimento 

não excludente da autopoiesis na teoria dos sistemas sociais. 
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Quanto ao formalismo proposto no cálculo indicacional, pudemos observar a 

construção do conceito de re-entry, bem como seu desdobramento quanto à sua interpretação 

temporal, ambos necessários para uma adequada compreensão da dinâmica operacional dos 

sistemas sociais proposta por Luhmann, em especial quando aplica os termos decisão e risco, 

os quais ocupam posição central em nossa pesquisa. 

O detalhamento da arquitetura conceitual proposta por Luhmann, tal como explorado 

no segundo e terceiro capítulos deste trabalho – foi indispensável para analisarmos nosso 

objeto de pesquisa, usando a ADI 3510 como estudo de caso. Esclarecendo: enquanto um tipo 

específico de comunicação (decisão) produzida por uma organização que possui um papel 

central para a realização da função do direito da sociedade (o STF), observamos que as 

expressões ‘absorção de incertezas” e “premissas de decisão” auxiliam na explicação da 

‘participação’, no sentido próprio dessa pesquisa, em um sistema no qual suas operações são 

determinadas apenas por suas estruturas, o que implica não serem permitidas interações 

instrutivas com o entorno daquele sistema social. 

Com isso pudemos explicar que a presença da ‘participação’ numa decisão jurídica 

não lhe retira o caráter de jurídica, pois mesmo sofrendo influência das manifestações das 

organizações participantes, a decisão permanece como tomada de decisão de um tribunal, esta 

última processa sob a dependência apenas das próprias estruturas do sistema do direito. Nesse 

sentido, as contribuições de Alfons Bora - especificamente aquelas voltadas à perspectiva do 

assessoramento tecnológico participativo - nos auxiliaram a conectar o termo ‘participação’ à 

perspectiva de acoplamento estrutural, quando dá-se o convívio dentre sistemas sociais, no 

caso de nossa pesquisa, dentre os sistemas envolvidos na tomada de decisão sobre a 

legalidade da pesquisa com células tronco, tema eminentemente atrelado às novas tecnologias. 

Em seguida, dedicamo-nos a observar os mecanismos de participação presentes na 

ADI 3510, para tanto utilizamos a perspectiva empírica orientada pela reconstrução das 

comunicações que constituem a decisão tomada nessa ADI. Este trabalho empírico teve como 

momento inicial o mapeamento das organizações participantes e o ordenamento temporal das 

comunicações e, em seguida, buscamos nos registros elementos que contribuíssem para o 

entendimento da participação segundo os conceitos de absorção de incertezas e premissas de 

decisão. 

Pudemos, nessa oportunidade, observar que, segundo as estruturas sistêmicas que 

orientam o processo da ADI, algumas organizações necessariamente devem participar da 

produção decisória. Referimo-nos, especificamente, ao Congresso Nacional e à Presidência da 



135  

República que, enquanto organizações políticas que produzem as decisões submetidas ao 

questionamento de sua inconstitucionalidade, devem prestar informações ao Supremo 

Tribunal Federal. Destacamos que a prestação dessas informações ao STF é entendida como 

participação, nos termos que a entendemos e empregamos nessa pesquisa. 

Aplicando o modelo de assessoramento tecnológico participativo, dedicamos nossas 

atenções à participação das organizações representantes dos interesses políticos, científicos, 

religiosos, para citar exemplos, na produção da decisão tomada na ADI 3510. Assim, 

observamos que essas participações foram “aprendidas” pelo sistema jurídico ao ponto de, 

processadas e reguladas, terem auxiliado na decisão do STF. Observamos, portanto, o amici 

curie e a audiência pública como assessoramento tecnológico participativo. 

No que se refere à participação enquanto amigo da corte, pudemos constatar no quarto 

capítulo que a iniciativa para esta forma de atuação deve partir da organização representativa 

de interesses que sejam objeto de uma ADI. Observamos também, que segundo esse 

mecanismo de participação, é possível a manifestação por documentação escrita juntada ao 

processo, bem como por sustentação oral, esta que se dá preliminarmente aos votos dos 

Ministros. 

Da mesma forma pudemos constatar que a aceitação enquanto amici curie, assim 

como a autorização para a sustentação oral depende da aceitação do Ministro relator. Segundo 

a teoria das organizações que orienta este trabalho, nesta afirmação podemos localizar a 

designação pelo sistema de uma posição específica (relator) com uma competência decisória 

específica, esta que se relaciona com a função central da organização. Podemos ainda 

observar que esta forma de participação pode ser entendida como uma relação de acoplamento 

estrutural entre o tribunal e as organizações de seu entorno social. 

Com relação à audiência pública, observamos, exclusivamente, a participação de 

organizações científicas. Esta limitação à participação se deu, por um lado, por uma previsão 

normativa, expressa na lei que regulamenta o procedimento da ADI, que apenas permite a 

manifestação de autoridades sobre o objeto de cada caso específico, bem como por uma 

decisão do Ministro relator, que acolheu a indicação dos especialistas realizadas pelas 

organizações participantes. 

Também quanto à audiência pública, agora em relação à utilização dos seus registros 

nos votos dos Ministros enquanto premissas de decisão, observamos que dez, dos onze 

Ministros, mencionaram expressamente algum conteúdo relacionado com este mecanismo 
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participativo. Conforme observado anteriormente, a presença das discussões levadas a cabo na 

audiência pública se deu em proporções diferentes, em relação ao número de ocorrências 

encontradas nos diferentes votos. 

Os posicionamentos defendidos, tanto na audiência pública quanto na manifestação 

dos amici curie, não foram as únicas fontes de conhecimento utilizados pelos Ministros para a 

construção de seus votos. Apesar de a pesquisa empírica que realizamos ter se concentrado 

em localizar estas construções específicas, notamos que os aportes fornecidos pelas 

organizações que participaram da ADI 3510 se encontram inseridos em um conjunto de 

argumentos presentes nos votos dos Ministros. 

A inclusão no sistema jurídico de temáticas advindas de seu entorno não retira da 

decisão seu caráter jurídico. Não porque são usados discursos distintos dos normativos, uma 

decisão perde sua característica jurídica. Como vimos na legalização da utilização de células-

tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, o sistema jurídico processou, equacionou 

e decidiu sobre a legalidade ou ilegalidade de questões a ele trazidas por necessidades das 

novas tecnologias, temática de elevado risco para o sistema do direito da sociedade. É o que 

observamos das participações de organizações com expertise científica - as quais 

manifestaram seu entendimento especializado sobre o tema da biotecnologia - e de 

organizações de defesa dos interesses políticos, na tomada de decisão do STF, no processo da 

ADI 3510. 

Por fim, os dados foram suficientes para nos permitir afirmar que uma decisão é 

jurídica mesmo quando sob a influência de assessoramentos tecnológicos participativos. 



137  

Referências 

BORA, A.. Technologische Risiken. 2004. Disponível em <http://www.uni-
bielefeld.de/iwt/personen/bora/publikationen>. Acesso em 04 out., 2009. 

_______. Zum soziologischen Begriff des Diskurses. 2005. Disponível em <http://www.uni-
bielefeld.de/iwt/personen/bora/publikationen>. Acesso em 04 out., 2009. 

_______. Technoscientific normativities and the ‘iron cage’ of the law. 2009a. Disponível 
em <http://www.uni-bielefeld.de/iwt/personen/bora/publikationen>. Acesso em 04 out., 2009. 

_______. Technikfolgenabschätzung. Ein utopisches Projekt? 2009b. Disponível em 
<http://www.uni-bielefeld.de/iwt/personen/bora/publikationen>. Acesso em 04 out., 2009. 

_______. Systems Theory, Discourse, Positionality. Towards a better understanding of the 
interior architecture of functional differentiation in sociological Systems Theory. 2009c. 
Disponível em <http://www.uni-bielefeld.de/iwt/personen/bora/publikationen>. Acesso em 04 
out., 2009.  

BRASIL. Constituição Federal, de 8 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm >. Acesso em: 
03 set., 2010. 

BRASIL. Lei 8.974, de 05 de janeiro de 1995. Regulamenta os incisos II e V do § 1º do art. 
225 da Constituição Federal, estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia 
genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, autoriza o 
Poder Executivo a criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança, e dá outras providências. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8974.htm>. Acesso em: 03 set., 2010. 

BRASIL. Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacao 
PublicacaoTematica/anexo/Lei_9868.pdf>. Acesso em: 03 set., 2010. 

BRASIL. Lei 11.105, de 24 de abril de 2004. Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do 
art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e 
seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 
Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 
no 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, de 
15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/lei/L11105.htm >. Acesso em: 
03 set., 2010. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510-0 DF. 
Disponível em : <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente 
=2299631> 



138  

FOERSTER, Heinz von. Sulla costruzione di una realtà. In: Sistemi che osservano. Roma: 
Astrolabio, 1987. p.215-233. 

GLASERFELD, Ernst von. Despedida de la objetividad. In: GLASERFELD, Ernst von. El 
ojo del observador. Contribuciones al constructivismo. Barcelona: Gedisa, 1998. p. 19-31. 

GLANVILLE, Ranulph. The self and the other: the purpose of distinction. 1990. Disponível 
em <http://www.univie.ac.at/constructivism/papers/glanville/glanville90-selfother.pdf>. 
Acesso em 28 mar., 2009. 

GÜNTHER, Gotthard. Life as Polycontexturality. 1973. Disponível em: 
<http://www.vordenker.de/ggphilosophy/gg_life_as_polycontexturality.pdf>. Acesso em 04 
mar., 2009. 

HEGENBERG, Leônidas. LÓGICA. O cálculo sentencial. São Paulo: EPU, 2001. p. 1-29. 

KAUFFMAN, Louis e VARELA, Francisco. Form Dynamics. In: Journal of biological and 
social strucutures. 1980. vol. 3. p. 171-206. 

KAUFFMAN, Louis. Self-reference and recursive forms. In: Journal of biological and social 
strucutures. 1987. vol. 10. p. 53-72. 

KAUFFMAN, Louis. Time, Imaginary value, paradox, sign and space. 2002. AIP 
Conference Proceedings. vol. 627. Disponível em <http://www2.math.uic.edu/~kauffman/ 
TimeParadox.pdf>. Acesso em 28 mar., 2009. 

KAUFFMAN, Louis. Laws of form. An exploration in mathematics and foundations. Rough 
draft, 2008. Disponível em <http://www.math.uic.edu/~kauffman/Laws.pdf>. Acesso em 28 
mar., 2009. 

LUHMANN, Niklas. The future cannot begin: temporal structures in modern society. In: 
Social Research. 43, 1. 1976. p. 130-152. 

_______. Die Wissenschaft der Gesellschaft. . Frankfurtam Main: Suhrkamp, 1992. 

_______. Sistemas sociales. Lineamentos para uma teoria general. Mexico: Universidad 
Iberoamericana, 1998. 

_______. Die Ausdifferenzierung des Rechts. Frankfurtam Main: Suhrkamp, 1999. 

_______. The paradox of observing systems. In: Theories of distinction: redescribing the 
descriptions of modernity. Stanford: Stanford Universisty press, 2002a. p. 79-93. 

_______. Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002b. 

_______. Soziologie des Risikos. Berlin: Walter de Gruyter, 2003. 

_______. El derecho de la sociedad. Mexico: Universidad Iberoamericana, 2005. 

_______. Organisation und Entscheidung. Wiesbaden: VS Verlag, 2006. 

_______. La sociedad de la sociedad. Mexico: Universidad Iberoamericana, 2007 



139  

_______. Identität: was oder wie?. In: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische 
Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag, 2009a. 

_______. Wie ist Bewuβtsein an Kommunikation beteiligt? In: Soziologische aufklärung 6: 
Die soziologie und der Mensch. WS Verlag, 2009b. p. 38-54. 

_______. Einfache Sozialsysteme. In: Soziologische Aufklärung 2: Aufsätze zur Theorie der 
Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag, 2009c. p. 25-47. 

_______. Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Berlin: 
Duncker & Humboldt, 2009d. 

MATURANA, Humberto. Ontologia da realidade. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

MATURANA, Humberto e VARELA, Francisco. A árvore do conhecimento. As bases 
biológicas da compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001. 

RORTY, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. New Jersey: Princeton University 
Press, 1980. 

SPENCER-BROWN, George. Gezetz der Form. Lübeck: Bohmeier, 1999 

VARELA, Francisco. A calculus for self-reference. In: International Journal of General 
Systems. 1975. vol. 2. p. 5-24. 


