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aumentar a piedade. [...]. 

 

GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 8. 

 



RESUMO 

 
PESSÔA, Fabiano de Melo. Direito, conhecimento e expectativa social: retórica e persuasão 
como elementos para a compreensão do fenômeno jurídico. 2006. 167 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 

 

Esta dissertação pretende apresentar a idéia de que o direito, enquanto objeto de conhecimento, 
poderá ser melhor compreendido quando adotada a retórica como perspectiva filosófica de fundo. 
Procura-se destacar que o conhecimento jurídico está baseado, eminentemente, em uma reflexão 
sobre impressões e interpretações apresentadas aos fatos. Neste contexto, a compreensão do 
processo de estabilização destas impressões tende a se tornar algo relevante e a retórica uma 
ferramenta importante. O marco filosófico do trabalho é apresentado por meio de uma reflexão 
crítica do legado da tradição grega. Tendo por base o embate entre sofistas e filósofos, procura-se 
reabilitar o papel da retórica no processo de obtenção do conhecimento. Em seguida, destaca-se o 
quanto, no século XX, as reflexões jurídicas estiveram influenciadas pela concepção de método, 
ainda inspirada em Descartes, bem como por uma noção forte de racionalidade. A análise do 
direito por meio da concepção luhmanniana de expectativa social nos pareceu oportuna para que 
se pudesse apontar as inconsistências de um modelo racionalista de direito, assim como também 
as vantagens de uma abordagem retórica do fenômeno. Por fim, destaca-se a ambigüidade do 
papel desempenhado pela concepção de racionalidade na formação de nossa identidade jurídica, 
ora como instrumento de libertação ora como de dominação. Ressalta-se ainda o caráter 
democrático de uma perspectiva retórica ao não pressupor a existência de critérios últimos para 
fixação dos sentidos no direito. 

 

 

Palavras-Chave: Retórica. Expectativa e Direito. Racionalidade. 



ABSTRACT 

 

PESSÔA, Fabiano de Melo. Law, knowledge and social expectation: rethoric and persuasion as 
elements to the comprehension of the legal phenomenon. 2006. 167 p. Dissertation (Master 
Degree of Law) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de Ciências Jurídicas/FDR, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

 

 

This dissertation intends to present the idea that law, as an object of knowledge, would be better 
comprehended once we have adopted rethoric as its philosophical background. We try to enforce 
that the knowledge of law is based, mainly, on a reflection about impressions and interpretations 
given to facts. In an environment like this, the understanding of the process of settlement of such 
impressions tends to become something real important and rethoric an relevant tool. The 
philosophical mark of this work is presented through a critical reflection of the greek tradition 
heritage. Having the desagreement between sophists and philosophers as it background, we try to 
rehabilitate the role played by rethoric in the knowledge process. Afterwards, we try to point out 
that, in the 20th Century, the ideas about law were influenced by the notion of method, which is 
still inspired by Descartes, as by the notion of racionality. The analysis of law through the 
luhmannian concepction of social expectation seemed to be appropriated to be used as a way to 
remark the inconsistencies of a rationalist perspective of law, as much as to point out the 
advantages of a rethorical approach. At last, it is presented the ambiguous role played by the 
notion of racionality in the building of our legal identity, sometimes as an instrument of liberty, 
others as a tool for domination. It is still alleged the democratic trace of a rethorical approach as it 
does not presume the existence of any final criterion to the fixation of meaning in law. 
 

 

 

 

Keywords: Rethoric. Expectation and Law. Racionality. 
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INTRODUÇÃO - POR UMA REFLEXÃO SÓCIO-COMUNICACIONAL DO 
FENÔMENO JURÍDICO: A RETÓRICA COMO APORTE FILOSÓFICO DE 
INVESTIGAÇÃO 
 

 

Esta dissertação pretende apresentar a idéia de que o direito, enquanto objeto do 

conhecimento, poderá ser melhor compreendido quando adotada a retórica como perspectiva 

filosófica de investigação. Levando-se em consideração o papel da noção de racionalidade nos 

processos de produção do conhecimento em geral, pretendemos realizar uma reflexão 

específica sobre o modo de organização do direito, enquanto campo autônomo do 

conhecimento na chamada modernidade1. 

Procuraremos evidenciar o caráter vago e ambíguo da concepção de racionalidade, 

de modo a demonstrar que o processo de conhecimento não está necessariamente subordinado 

ao seu crivo. O pensamento humano se manifesta livremente a partir dos impulsos 

proporcionados pelos sentidos, não estando adstrito, portanto, a esquemas de organização no 

que tange a sua capacidade criativa. 

A tentativa de aplicação do método matemático de reflexão em todos os campos 

do conhecimento se mostrou extremamente reducionista2. A adoção de um método específico 

para o desenvolvimento do conhecimento é apenas uma das possibilidades existentes, mas não 

pode ter a pretensão de excluir todas as demais alternativas postas no processo do conhecer. 

Assim, não podemos nos furtar a uma reflexão sobre outros aspectos do processo 

cognitivo como a persuasão por meio do discurso. A palavra possui uma força criativa muito 

forte a qual nem sempre se encontra adstrita aos ditames das noções de racionalidade3. 

                                                 
1 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 205-206. 
2 Aqui fazemos referência à proposta metódica de Descartes que tinha a pretensão de reduzir o processo de 
conhecimento a uma investigação lógico-matemática guiada pela intuição racional. Cf. DESCARTES, René. 
Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. Tradução Pietro Nassetti. 
São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 31-32. 
3 Sobre o poder da palavra em forma de discurso cf. GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 12. 
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O direito, enquanto objeto do conhecimento, não pode ser analisado sem que 

sejam consideradas as ponderações que acabamos de tecer. Diante disto, pretendemos apontar 

para a necessidade de construção de uma reflexão teórica que possa abarcar a complexidade 

do direito enquanto fenômeno social envolto que está em um processo de cognição coletivo. 

A problemática central do trabalho é a de como construir uma proposta teórica no 

campo do direito capaz de avançar na elaboração de um modelo positivista4, mas que não 

venha a se render aos perigosos encantos de uma formalização baseada em supostos processos 

racionais de observação dos fatos e aplicação das normas. 

Como trabalhar com a complexidade5 da interação social do século XXI, 

abandonando um modelo representacional de verdade6, partindo para uma reflexão na qual a 

comunicação se apresente como elemento importante do debate filosófico, sem, contudo, cair 

em um relativismo completo no quadro da compreensão do processo de criação e aplicação do 

direito? 

O marco filosófico escolhido para tentar responder a estas indagações foi o da 

retórica. Compreende-se que uma reflexão sobre o direito poderá ser mais proveitosa se tomar 

em conta o caráter eminentemente retórico do processo de estabilização do quadro 

normativo7. As conjecturas formuladas dentro deste campo do conhecimento partem sempre 

de impressões e interpretações sobre os fatos. Deste modo, pode-se afirmar que os raciocínios 

                                                 
4 Para uma visão panorâmica da consolidação do positivismo como abordagem teórica do fenômeno jurídico 
vide FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 
1998, p. 53-76. 
5 LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoria general. Traducción Silvia Pappe y 
Brunhilde Erker. Coordinación de Javier Torres Nafarrate. 2. ed. Barcelona: Anthropos Editorial, 1998. 
(Autores, Textos y Temas: Ciencias Sociales), p. 47-51. 
6 Rorty trata da posição dos pragmatistas sobre uma verdade como representação apresentando uma posição 
bastante crítica sobre o assunto. Para ele a linguagem não é um meio de representação mas um intercâmbio de 
marcas e sons que se leva a cabo para se alcançar certos propósitos. RORTY, Richard. Esperanza o 
conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Traducción de Eduardo Rabossi. Buenos Aires: Fundo de 
Cultura Econômica, 2001, p. 47. 
7 Apontando a utilidade da não explicitação das verdadeiras premissas argumentativas aplicadas nos processos 
de decisão Katharina Sobota discorre sobre o caráter retórico do discurso jurídico. SOBOTA, Katharina. Não 
mencione a norma!. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife, n. 7, 261 ss, 1995. 
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produzidos estão, quase sempre, fundados naquilo que nos parece verdadeiro, mais do que 

naquilo que esteja peremptoriamente estabelecido como verdade8. 

O trabalho busca apontar a forte herança de uma tradição filosófica e anti-retórica 

grega na formação do chamado direito moderno9. Para tanto, em um primeiro momento, 

procuramos discorrer sobre o processo de racionalização por meio do método, implementado 

no panorama da produção do conhecimento a partir da obra de René Descartes10. 

O tema é tratado sob uma perspectiva crítica. Procurou-se realizar um contraponto 

com uma outra proposta de racionalização das idéias que é a do pragmatismo de Charles S. 

Peirce11. As investidas peirceanas apresentam de forma bastante pertinente as contradições 

dos fundamentos do referencial cartesiano, contribuindo para reforçar a construção teórica 

deste trabalho. 

De um modo geral, parece-nos oportuno trazer à baila a idéia de Peirce de fixação 

da crença12. Suas observações, apesar de partirem de referencias teóricos distintos dos nossos, 

se mostram compatíveis com a construção de um conhecimento baseado no verossímil, o que 

está no fundo da perspectiva retórica. Assim, a introdução de um ponto de vista do 

pragmatismo americano nesta dissertação teve por objetivo apresentar uma crítica ao modelo 

                                                 
8 Sobre a noção de produção de conhecimento pelo verossímil vide ARISTÓTELES. Retórica, 1357b.Também 
sobre o assunto, vide PLEBE, Armando; EMANUELE, Pietro. Manual de retórica. São Paulo: Martins Fontes, 
1992, p. 28. 
9 Sobre a noção de modernidade e suas implicações no campo do direito vide: ADEODATO, João Maurício. 
Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 211-212 e NEVES, 
Marcelo. A crise do Estado: da modernidade central à modernidade periférica - anotações a partir do pensamento 
filosófico e sociológico alemão. In: CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, 16º, 1991, 
Recife. Anais. Recife: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 1991. Vol. 1. p. 160 ss. 
10 A obra central analisada é o Discurso do Método. DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir 
a própria razão e buscar a verdade nas ciências. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. 
(Coleção a obra-prima de cada autor). 
11 Para os fins específicos de contraposição ao metodologismo de Descartes fizemos uso de dois textos de Peirce, 
cujas referências são as seguintes: PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). 
Charles S. Peirce: selected writings (values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 
91-112 e PEIRCE, Charles. How to make our ideas clear. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: 
selected writings (values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 113-136. 
12 PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected writings 
(values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 102. 
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cartesiano bem como uma reflexão sobre o papel da linguagem no processo de fixação de 

nossas crenças. 

Uma vez fixadas as premissas iniciais, parte-se para a análise do processo de 

formação de um conhecimento autônomo no campo do direito. Aponta-se a forte influência da 

tradição racionalista, com uma grande presença da perspectiva metodológica de Descartes, 

lastreada em uma concepção forte de verdade. 

O positivismo jurídico é analisado sob o seu aspecto formalista. Procura-se apontar 

que a alternativa a um modelo jusnaturalista não representa, necessariamente, uma construção 

apartada dos demais aspectos formadores do fenômeno jurídico como suas implicações 

comunicacionais em favor de uma suposta racionalidade13. 

Objetiva-se demonstrar que a suposta cientificidade amplamente buscada por 

grande parte do positivismo, ao passo que pretende caracterizar uma maneira de garantir a 

precisão dos resultados por meio de uma pseudoneutralidade, também representa uma opção 

ideológica de compreensão do mundo14. 

Pretende-se apontar que a não consideração das demais implicações presentes no 

discurso jurídico tem servido como forma bastante eficiente de controle, por meio de uma 

imposição “racional”, de uma classe ou grupo sobre outra15. Neste ponto procuramos ressaltar 

as inconsistências de um modelo racionalista, propondo-se uma reflexão crítica sobre o 

próprio papel da noção de racionalidade no quadro de formação de nossa compreensão 

jurídica16. 

                                                 
13 Neste mesmo sentido, tecendo uma crítica ao apego de parte dos positivistas a uma noção idealista de 
“racionalidade”, em detrimento da complexidade social, vide NEVES, Marcelo. A interpretação jurídica no 
estado democrático de direito. In: GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direito 
Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 367-368. 
14 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 24. 
15 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Traducción de José Medina 
Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez e José Ferrater Mora. México: Fondo de 
Cultura Económica,1996, p. 172 e 604. 
16 Para uma visão crítica do papel da racionalidade no processo de conhecimento vide PERELMAN, Chaïm. 
Retóricas.Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1999, 183-184. 
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De modo a apresentar uma contraproposta de compreensão do fenômeno jurídico, 

que não pretendesse abandonar as conquistas de uma perspectiva positivista, mas que 

buscasse avançar no grau de complexidade das formulações, trazemos as reflexões 

introduzidas por uma abordagem sociológica do direito17. 

A incorporação ao trabalho de uma abordagem sociológica não tem a pretensão de 

obscurecer as reflexões filosóficas por nós formuladas nos primeiros capítulos, nem tampouco 

representar um desvirtuamento do marco teórico originalmente fixado. Entende-se que 

referida aproximação representa uma potencialização das reflexões filosóficas, uma vez que 

traz ao debate elementos antes não incorporados pelas perspectivas tradicionais. 

Ao incursionarmos pelos processos de formação das estruturas sócio-

comunicacionais presentes na estabilização de uma ordem normativa, pensamos poder 

evidenciar a necessidade de formulação de uma abordagem filosófica diferente da tradicional 

no campo do direito. 

A opção por este caminho nos pareceu oportuna posto que apesar de não 

expressamente partir de premissas formuladas tendo por base os nossos referenciais teóricos, 

entendemos que a abordagem luhmanniana de observação do fenômeno jurídico potencializa 

uma reflexão retórica sobre o direito. 

Isto porque, fundamenta-se na construção de um sistema de comunicação baseado 

na formulação de expectativas as quais, em sua base, representam verdadeiros procedimentos 

entimemáticos18 de produção do conhecimento. 

O abandono da necessidade de fixação de critérios últimos de racionalização como 

forma de obtenção de soluções nos parece pavimentar o terreno para a construção de 

                                                 
17 A perspectiva sociológica adotada para a análise foi a proposta por Luhmann, principalmente as reflexões 
relativas à noção de complexidade, contingência e expectativa. LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. 
Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983. 
18 Sobre a noção de entimema vide ARISTÓTELES. Retórica, 1356b. 
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propostas teóricas mais condizentes com os anseios de democratização e legitimação das 

interações sociais. 

A nossa intenção é, portanto, demonstrar que a adoção da retórica como 

perspectiva filosófica, para além de uma simples compreensão do termo como modelo de 

desenvolvimento oratório, pode funcionar como instrumento de construção de uma 

compreensão mais compatível com a complexidade do fenômeno jurídico de nossos tempos.  
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CAPÍTULO 1 - A RETÓRICA COMO ABORDAGEM PARA A COMPREENSÃO DO 
FENÔMENO JURÍDICO: APRESENTAÇÃO DO MARCO TEÓRICO DO 
TRABALHO 
 

 

1.1 MANIA, RAZÃO E AGRADABILIDADE: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DA 
CONCEPÇÃO DE RAZÃO NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
TENDO EM VISTA UMA ABORDAGEM LINGÜÍSTICO-FILOSÓFICA 
 

 

A noção de racionalidade é algo que possui um forte apelo persuasivo dentro do 

quadro de produção do conhecimento, especialmente na modernidade19. A capacidade 

intelectiva do ser humano, bem como o seu poder de abstração e compreensão crítica da 

realidade costumam ser identificados com a habilidade de construção de assertivas 

“racionais”. Neste sentido, procura-se atrelar, umbilicalmente, o processo de produção do 

saber, como manifestação típica da capacidade de abstração do ser humano, ao campo do 

conhecimento tido por racional, excluindo-se deste processo qualquer outra forma de 

exteriorização do pensamento. 

Desde que passou a adotar uma postura reflexiva sobre o seu próprio agir, tem o 

ser humano buscado diferenciar o modo pelo qual percebe o mundo daquele pelo qual todos 

os demais seres o fazem. Há um deliberado apreço pela existência de uma nota distintiva que 

terminaria por atribuir aos indivíduos de nossa espécie a própria condição de humano, 

denominada genericamente de “racionalidade”20. 

Todavia, o termo racionalidade se apresenta como depositário de uma infinidade 

de significações no decorrer do processo de formação da cultura ocidental. Sobrepõe-se em 

seu arcabouço semântico uma diversidade considerável de conteúdos, os quais, nem sempre, 

                                                 
19 Para uma visão da relação entre modernidade e racionaldiade vide HABERMAS, Jürgen. O discurso 
filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 3-33. 
20 BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da epistemologia: uma introdução ao problema da racionalidade 
e da historicidade do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 13. 
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se apresentam congruentes entre si. Como denominador comum destas diferentes visões sobre 

aquilo que poderíamos entender como racional, tem-se pretendido identificar a capacidade 

que o homem possui de interpretar, enunciar, argumentar e abstrair a respeito das coisas que 

estão a sua volta, ou seja, a habilidade de imprimir um agir refletido sobre o mundo e sobre si 

mesmo. 

Destarte, a capacidade de abstração e interpretação dos fatos não pode ser 

considerada como atributo exclusivo de uma “atitude racional”. A reflexão humana nem 

sempre trilha o caminho da sistematização e da causalidade, idéias estas tão fortemente 

presentes na concepção de racionalidade dos modernos21. 

Inúmeras são as manifestações construídas a partir de abstrações que transcendem 

a simples observação dos fatos, mas que, entretanto, passam ao largo das noções mencionados 

de causalidade e sistematização. Referidas manifestações não poderiam ser enquadradas como 

organizadas sob a égide de uma racionalidade do tipo moderna22. 

Na modernidade a noção de racionalidade está fortemente relacionada à produção 

de construções metodicamente estruturadas, passíveis de uma observação do ponto de vista de 

suas causas e efeitos. É racional também, para os modernos, aquilo que pode ser sistematizado 

e classificado em esquemas que evidenciem as diferenças específicas, a relação do todo com a 

parte, etc23. 

                                                 
21 SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004, p.25-29. 
22 Defendendo o anarquismo epistemológico como caminho mais adequado para a produção do conhecimento e, 
portanto, se colocando contra a pretensão de exclusividade da “razão” como método de obtenção do saber vide 
FEYERABEND, Paul. Contra o método: esboço de uma teoria anárquica da teoria do conhecimento. Tradução 
de Octanny S. da Mota e Leônidas Hegenberg. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1985, 
p.29-35. 
23 Podemos visualizar a vinculação da noção de racionalidade à possibilidade de observação metódica na 
concepção cartesiana de obtenção da verdade. Para ele a verdade seria fruto de uma intuição racional guiada pelo 
método. A abordagem metódica também pressupõe a decomposição da realidade em suas unidades mais simples 
para que depois possamos reagrupá-las, ressaltando-se assim as características peculiares de cada objeto. Cf. 
DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti.  São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 31-32. 
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A concepção de racionalidade da modernidade guarda uma estreita relação com a 

idéia de uma liberdade transformadora pela ação do pensamento24. A crença na razão 

humana, neste cenário, atinge o seu ápice, impulsionada pela “fé25” naquilo que proporcionou 

ao ser humano alcançar resultados nunca antes pensados: o método científico. 

Através das ciências pensa ter conquistado o homem, enfim, sua alforria da 

condição de submisso aos ditames da natureza. Obtém o esclarecimento necessário para 

trilhar os seus caminhos, antes obscurecidos pelas “trevas” do misticismo e da “miopia” do 

senso comum. Enfim, na modernidade, a concepção de racionalidade está muito próxima da 

concepção de ciência e de método, conforme se dispõe no capítulo 2. 

Na medida em que toma consciência de sua condição diferenciada de ser produtor 

de cultura, capaz de agregar valores e sentido aos objetos e fatos, passa o homem, 

paulatinamente, a fazer uso de um grau cada vez mais alto de abstração em sua atividade 

intelectual. O viver e o agir, uma vez eminentemente irrefletidos, tendem a ser substituídos 

por uma ação reflexiva do homem sobre as coisas. Cria-se um mundo de significados e com 

isso o pano de fundo de uma existência muito mais complexa. 

Contudo, mesmo dentro do espectro do agir humano comumente tido por 

“refletido” costuma-se apontar uma série de manifestações às quais não se atribui o 

qualificativo de “racionais”. É, sem dúvida, partindo da sua capacidade intelectiva de agregar 

valores aos fatos e significado aos objetos, ou seja, de abstrair e interpretar a realidade, que o 

                                                 
24 A vinculação do esclarecimento produzido pela racionalidade ao contexto histórico da chamada 
“modernidade” é debatida por Habermas ao fazer uma análise do pensamento de Weber. Vide HABERMAS, 
Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 3-4. 
25 Trazemos aqui uma ressalva sobre o caráter dogmático que o conhecimento científico pode adquirir quando 
elevado à categoria de único método de produção do conhecimento. O sucesso da ciência, portanto, pode nos 
levar, paradoxalmente, a uma posição acrítica em relação aos seus procedimentos, o que pode ser comparado à 
formação de um mito ou de uma crença produzida por meio de “fé”. Sobre o assunto vide FEYERABEND, Paul. 
Contra o método: esboço de uma teoria anárquica da teoria do conhecimento. Tradução de Octanny S. da Mota 
e Leônidas Hegenberg. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1985, p. 450-451. 
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homem desenvolve todo o arcabouço necessário para o florescimento de suas expressões 

religiosas, de seus mitos e crenças26.  

Destarte, é justamente nas manifestações religiosas ou míticas que, aos olhos da 

modernidade, se costuma identificar traços não propriamente “racionais” da atividade 

humana. A essas manifestações, mesmo diante da complexidade e grau de abstração na qual 

estão envolvidas, não se costuma agregar o qualificativo de “racionais”, apesar de 

caracterizarem, indubitavelmente, a exteriorização de uma ação tipicamente reflexiva do 

homem sobre o mundo.  

As críticas partem pela impossibilidade de se “encaixar” as reflexões religiosas 

nos modelos “racionais” de intelecção da ciência moderna. As premissas apresentadas pelas 

doutrinas religiosas não possuem o grau de “confiabilidade” necessária para servir de ponto 

inicial de uma série argumentativa, costuma-se argumentar. Isto porque, quase sempre, os 

elementos doutrinários encontrados na base das teses religiosas estariam fundados em algo 

que não se pode alcançar por meio de uma experiência ou por meio de uma dedução lógica.  

Sustentam-se em uma questão de fé, o que apesar de não poder ser 

peremptoriamente negado, alega-se, também não conta com o apoio da maioria da 

comunidade científica posto que não pode ser comprovado, ao menos à luz de seus padrões de 

verificação da verdade. Eis os principais argumentos que poderíamos elencar como refutação 

do caráter racional de uma doutrina religiosa, caso partíssemos de um ponto de vista 

cientificista. 

Se, por um lado, não se pode identificar a noção de abstração e intelecção do ser 

humano como uma característica exclusiva de uma “atitude racional”, por outro, também não 

                                                 
26 Sobre a relação entre mito e sabedoria, e com isso uma análise do caráter contemplativo do conhecimento 
mitológico vide CRIPPA, Adolpho. Mito e sabedoria. CONVIVIVM: Revista de Investigação e Cultura, v. 
18, n. 4, p. 287, julho-agosto, 1975. Para uma reflexão sobre religião, mito e conhecimento, enquanto 
manifestações do pensar humano, vide, do mesmo autor, Da experiência mítica à experiência religiosa. 
CONVIVIVM: Revista de Investigação e Cultura, v. 18, n. 6, p. 487ss, novembro-dezembro, 1975. 
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se poderia sustentar que toda a produção de conhecimento estivesse vinculada a uma atitude 

deste tipo, ou seja, a uma atitude tida por racional27. 

A investigação sobre as origens dos processos de produção do que se pode 

entender por conhecimento nos leva, necessariamente, no ocidente, a uma investigação das 

primeiras reflexões dos pensadores gregos. Na Grécia arcaica, as origens da produção do 

conhecimento estão relacionadas a uma atitude imoderada, à loucura, e não à moderação, ao 

autocontrole. 

Apenas quando embebido no êxtase dos mistérios, despido da sua condição de 

“normalidade”, poderia o homem ser capaz de alcançar o saber. Ressaltava-se a loucura como 

algo superior e divino, em detrimento da ponderação de uma consciência regrada pela 

“razão”, o que para nós modernos se apresenta bastante paradoxal28. 

[...] Isto seria verdade se a loucura fosse apenas um mal; mas na verdade, porém, 
obtemos grandes bens de uma loucura inspirada pelos deuses. A profetisa de Delfos 
e as sacerdotisas de Dodana prestam grandes serviços às pessoas e aos estados da 
Grécia quando estão em delírio. Em seus momentos lúcidos praticam somente coisas 
sem importância, ou nada fazem. E seria supérfluo dizer que a Sibila e outros 
adivinhos, agindo sob a inspiração divina e predizendo o futuro, corrigiram muitas 
coisas, como todos sabem. E esse fato deve ser mencionado como prova de que 
também os antigos, inventores dos nomes das coisas, não consideravam a loucura 
como desprezível ou desonesta. Deram eles à arte de prever o futuro o nome de 
maniké, mania, considerando-a como uma dádiva dos deuses, um bem 
[...]29.(negrito nosso) 

O saber seria fruto da interpretação das manifestações daqueles indivíduos 

capazes de alcançar este estado divino de loucura, no qual os deuses falavam pela boca dos 

homens, revelando assim parte do seu eterno conhecimento30. 

A mania, sinônimo de loucura, era o caminho adequado para que pudéssemos 

romper com as amarras de uma compreensão limitada pela incapacidade de nossa condição de 

                                                 
27 No mesmo sentido vide FEYERABEND, Paul. Contra o método: esboço de uma teoria anárquica da teoria 
do conhecimento. Tradução de Octanny S. da Mota e Leônidas Hegenberg. 2. ed. Rio de Janeiro: Livraria 
Francisco Alves Editora, 1985, p. 447. 
28 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 16. 
29 PLATÃO. Fedro, 244. 
30 KERFERD, G.B.. O movimento sofista. Tradução Margarida Oliva. São Paulo: Edições Loyola, 2003, p. 46. 
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humano. Apenas neste momento de ligação entre homens e deuses seria possível produzir o 

“verdadeiro conhecimento”31. 

A capacidade de abstração e interpretação dos fatos, consubstanciada em um agir 

reflexivo, algo tido como distintivo da nossa condição de humanidade, portanto, não deve ser 

considerada como critério último de caracterização de uma atividade racional, posto que a 

esse tipo de reflexão relacionam-se expressões que não são utilizadas regularmente, em nosso 

contexto comunicativo, como aquilo que se estabeleceu denominar como racional. A linha 

entre razão e loucura e o papel destes dois extremos no processo de produção do 

conhecimento, nem sempre se apresenta claramente estabelecida. A história é testemunha 

disto. 

A concepção de racionalidade se robustece na modernidade, alcança o status de 

uma racionalidade libertadora, posto que instrumento de emancipação da consciência. 

Contudo, mesmo na modernidade, esta concepção de racionalidade não pode ser tida como 

unanimemente aceita.  

Max Weber já apontava a utilização da concepção de racionalidade como 

instrumento de dominação de um grupo sobre o outro em uma organização social32. Assim é 

que, mais adiante, discutiremos o papel da racionalidade, não aos moldes apresentados pela 

modernidade, mas como meio persuasivo para sedimentação do direito como instrumento de 

dominação. 

A proposta racional-cientificista centrada em um modelo representacional de 

verdade33, na qual a construção da razão moderna se fundamenta, passa a enfrentar duras 

                                                 
31 PLATÃO. Fedro, 244. 
32 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Traducción de José Medina 
Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez e José Ferrater Mora. México: Fondo de 
Cultura Económica,1996, p. 172-604. 
33 Para um panorama da idéia de verdade como representação vide: APEL, Karl-Otto. Transformação da 
filosofia I: filosofia analítica, semiótica, hermenêutica. Tradução Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2000, 
p. 131-138 ou RORTY, Richard. Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo. Traducción 
de Eduardo Rabossi. Buenos Aires: Fundo de Cultura Econômica, 2001, p. 47ss. 
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críticas, a partir do momento em que a linguagem deixa de desempenhar um papel secundário 

no processo de construção do conhecimento e se torna o foco das reflexões e debates. 

A discussão em torno do papel da linguagem, no processo de conhecimento, 

dentre outras coisas, evidencia a possibilidade de falibilidade das afirmações produzidas pela 

ciência, antes tidas por incontestáveis, ao passo que relativiza o papel da razão como agente 

de libertação do ser humano34.  

Gottlob Frege revoluciona a lógica moderna e com isso o processo de produção do 

conhecimento ao tentar estabelecer um algoritmo para a compreensão do raciocínio indutivo. 

A pretensão da construção de uma linguagem o mais precisa possível anima a classe dos 

cientistas. O positivismo lógico se inspira fortemente na possibilidade de alcançar a produção 

de um algoritmo do pensamento dedutivo e, com isso, formalizar todo o processo de 

racionalidade humana35. 

Rudolf Carnap aprimora as primeiras reflexões de Frege ao colocar em evidência 

o papel da intencionalidade nos predicados lógicos, complexificando ainda mais a lógica 

moderna, colocando para sempre a linguagem como elemento importante de qualquer 

discussão filosófica.  

A inserção do contexto comunicacional no panorama da compreensão do 

conhecimento produz um novo cenário, até então desconsiderado na modernidade, no qual a 

fixação dos sentidos das palavras passa a ser uma variante que não pode deixar de ser 

considerada. A pretensão de confiança na atividade racional é observada sob uma nova ótica, 

na medida em que percebida como condicionada pelos processos lingüístico-comunicativos.  

                                                 
34 Ao propor a falseabilidade e não a verificabilidade como critério de demarcação de uma ciência empírica 
Popper incorpora à teoria do conhecimento a idéia de que as afirmações metodologicamente produzidas podem 
ser falíveis. A possibilidade de falibilidade do conhecimento é condição necessária para o desenvolvimento de 
uma teoria que incorpore a linguagem como elemento importante no processo cognitivo. Para a idéia de 
falseabilidade vide POPPER, Karl Raimund. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leonidas Hegenberg 
e Octanny Silveira da Mota. 13. ed. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 42. 
35 PUTNAM, Hilary. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 124-125. 
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A discussão filosófica se desloca de uma reflexão centrada nos problemas das 

possibilidades de conhecimento e da consciência, para uma reflexão com vistas ao processo 

comunicativo no qual este conhecimento é produzido36. A este movimento se costuma chamar 

“virada lingüística” da filosofia contemporânea e irá desencadear desdobramentos relevantes 

em todas as áreas do conhecimento37. 

As implicações desta virada da filosofia refletirão, de maneira fundamental, no 

processo de compreensão do fenômeno jurídico. A percepção do direito como fato social, bem 

como a superação da dicotomia norma versus fato, estão proximamente relacionadas a este 

novo aporte teórico no campo do conhecimento38. 

Ou seja, a partir do momento em que se supera uma teoria dualista do direito, 

podemos compreender o fenômeno de modo mais adequado, ou condizente com o grau de 

complexidade do mundo em que vivemos. Nesta perspectiva, a retórica ganha relevo como 

aporte teórico capaz de prestar uma melhor explicação das interações entre norma e fato, 

razão porque nesta dissertação esta será uma premissa central. 

A compreensão do processo de estabilização das expectativas de comportamento 

social dependerá, sobremaneira, da ampliação da observação do fenômeno para além da 

proposta de racionalidade moderna. A persuasão e o convencimento passam a despertar o 

interesse crescente dos teóricos do direito e a compor o quadro de uma reflexão jurídica. 

Uma primeira concepção de racionalidade tende a se aproximar da própria noção 

de abstração intelectual39, conseqüentemente, da característica que distingue os homens dos 

                                                 
36 Fala-se em um paradigma da linguagem, a partir do qual se toma consciência de que a linguagem representa 
uma mediação inevitável em nosso acesso a qualquer âmbito de estudo ou atividade. Sobre a distinção entre 
paradigmas filosóficos vide CORREDOR, Cristina. Filosofia del lenguaje: una aproximación a las teorias del 
significado del siglo XX. Madrid: Visor, 1999, p. 17-24. 
37 OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: 
Edições Loyola, 1996, p.137. 
38 Para uma análise de uma proposta teórica centrada na superação da distinção fato e norma no direito vide 
LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 53tss. 
39 BOMBASSARO, Luiz Carlos. As fronteiras da epistemologia: uma introdução ao problema da racionalidade 
e da historicidade do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 13. 
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demais seres. Todavia, como vimos, não podemos afirmar que seja este o sentido estabelecido 

do termo nem que exista um consenso sobre o que se deva entender ou estabelecer por um 

“agir racional”. 

A fixação de um critério único para a determinação do que se possa entender por 

“racional” em um mundo no qual a linguagem assume o papel de reflexão central dos 

problemas filosóficos estará, forçosamente, fadada a receber uma enxurrada de críticas quanto 

a sua viabilidade40.  

Isto porque se torna difícil falar de uma racionalidade a priori, atemporal quando 

se percebe a variabilidade dos processos de fixação dos sentidos no curso da evolução das 

interações sociais. A noção de racionalidade está relacionada com a nossa capacidade de 

aceitação de algo como coerente, ou mesmo como verdadeiro. Esta sensação irá ser construída 

no curso de um processo que sofrerá a influência dos mais diversos fatores. 

Não pretendemos defender aqui um relativismo irresponsável, que desconsidere a 

importância do estabelecimento de uma concepção de “razão” no processo de produção do 

conhecimento. A percepção de regularidades ou da existência de construções cujos resultados 

nos aparentam mais aprazíveis ou úteis proporcionou o acúmulo necessário para que o 

conhecimento evoluísse e se transformasse. Sem dúvida, a concepção de razão esteve, quase 

sempre, relacionada a estas noções. 

Contudo, entendemos relevante apontar, sempre que possível, que as reflexões 

filosóficas puderam nos mostrar, também, que a este nosso sentimento de coerência ou de 

utilidade - capaz de nos levar a atribuir às coisas o qualificativo de verdadeiro - ao qual a 

                                                 
40 Putnam faz uma distinção entre as concepções de racionalidade “criterial” e “não-criterial”. Pare ele estaremos 
diante de uma concepção criterial de racionalidade quando se pressuponha existentes normas institucionalizadas 
que definam o que é e o que não é racional. Já a noção de racionalidade não-criterial defende a impossibilidade 
de estabelecimento de critérios uniformes para diferentes momentos do que venha a ser racionalidade. Para a 
crítica à noção criterial de racionalidade vide PUTNAM, Hilary. Reason, Truth and History. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981, p. 110ss. 

 



 28

concepção de razão quase sempre esteve relacionada, também varia no decorrer do tempo e 

das circunstâncias41. 

Reputamos importante apontar as desvantagens na formulação de uma proposta 

teórica que vise a fixar um sentido único do que venha a ser o racional, posto que limitador 

das possibilidades de desenvolvimento do próprio conhecimento. Não se pretende, contudo, 

decretar a inviabilidade de referida proposta. A adoção de uma postura deste porte nos 

colocaria no mesmo patamar dos que defendem a necessidade de fixação de um critério, e não 

é esse nosso objetivo. 

Tanto aqueles que procuram delimitar um critério último de racionalidade, quanto 

aqueles que, peremptoriamente, os condenam, em uma análise mais aprofundada buscam 

cristalizar uma única (ou ao menos apenas uma parte delas) alternativa como aceitável, 

coerente ou útil, o que nos parece inadequado. 

Assim o que pretendemos apontar é que ao termo “razão” não nos parece 

produtivo agregar, de modo absoluto, conteúdos qualitativos ou quantitativos precisamente 

estabelecidos. O termo em questão é eminentemente vago e ambíguo. 

Referidas vagueza e ambigüidade de significação, entretanto, tem se mostrado 

bastante eficazes como arma para consolidação de uma concepção forte de razão na cultura 

ocidental. Com vimos, não há dúvida que as noções de coerência e utilidade, quase sempre 

agregadas à concepção de razão, contribuíram para o progresso das ciências e das 

civilizações. 

Entretanto, o estabelecimento disto que possa vir a nos parecer “útil” ou 

“agradável” é o que se encontra obscurecido nos diversos processos de interação social. A 

fixação de um critério “x” ou “y” como sentido daquilo que compreendemos como 

                                                 
41 Thomas Kuhn fala de “revoluções científicas” que imprimiriam uma transformação na própria visão de mundo 
dos cientistas. Ou seja, mudando-se os paradigmas mudaria a forma como velhas idéias costumavam ser 
compreendidas. Cf. KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Tradução Beatriz Vianna 
Boeira e Nelson Boeira. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 147. 
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racionalidade quase sempre representa aquilo que parece “útil” e/ou “agradável” para aqueles 

capazes de fazer influenciar de forma mais incisiva os processos de estabilização dos sentidos 

e das expectativas das interações sociais, seja por meio da ação política, do domínio 

econômico ou da força. 

Representando o direito uma das formas mais consolidadas na tradição ocidental 

de fixação e estabelecimento dos sentidos e expectativas de comportamento, também neste 

campo a reflexão sobre o papel desempenhado pela noção de racionalidade se demonstra 

bastante importante. 

Em um momento em que o Judiciário tem se portado como definidor do sentido 

último da compreensão do jogo político, ainda mais relevante se apresenta a reflexão sobre o 

papel de uma justificação da racionalidade das decisões judiciais. 

Inúmeros são os teóricos que buscam resgatar esta racionalidade estabelecendo 

critérios para sua definição. As teorias que tratam de uma racionalidade no campo da 

linguagem tem despertado bastante interesse dos estudiosos do direito hoje em dia. Tratam-se 

dos estudos relacionados às teorias da argumentação jurídica. Robert Alexy, dentre outros, 

coloca suas reflexões a serviço da busca de uma racionalização e justificação do processo de 

decisão jurídica42. Contudo, referida abordagem vai de encontro às premissas teóricas que 

tomamos como marco de reflexão. 

                                                 
42 Em um trabalho de fôlego Manuel Atienza expõe as principais discussões sobre teorias da argumentação 
jurídica e o contexto na qual elas se inserem. Parte de uma reflexão sobre os caminhos que levaram a teoria do 
direito a uma reflexão sobre o discurso argumentativo, discorrendo sobre as principais reflexões de Viehweg e 
Perelman, os quais colocam em debate, novamente, o papel da tópica e da retórica no direito. Ambos 
contribuíram bastante para o surgimento de uma teoria da argumentação jurídica a partir do momento que trazem 
a problematização do caso concreto e a persuasão envolvida em sua compreensão como questão importante para 
a observação jurídica. Estas primeiras reflexões, apesar de apresentarem uma crítica à exacerbação de uma 
sistematização do pensamento jurídico, abriram caminho, com a introdução do elemento discursivo, para o 
desenvolvimento, posteriormente, de uma teoria de uma argumentação de cunho racionalista. Robert Alexy é um 
dos teóricos que mais se destaca na tarefa de construção de uma teoria do discurso racional no direito. Partindo 
do pressuposto que o discurso jurídico consubstancia um caso especial do discurso prático geral propõe critérios 
para a justificação racional de uma argumentação jurídica. ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da 
argumentação jurídica. 2 ed. Tradução Maria Cristina Guimarães Cupertino. São Paulo: Landy Editora, 2002. 
VIEHWEG, Theodor. Tópica y jurisprudencia. Traducción de Luis Díez-Picazo Ponce de Leon. Madrid: 
Taurus Ediciones, 1986. PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a 
nova retórica. Tradução Ermantina Galvão. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. ALEXY, Robert. Teoria da 
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Como já mencionado, referida busca por um critério para fixação do sentido da 

razão, apesar de estar fortemente respaldada em nossa tradição cultural, pode trazer mais 

desvantagens do que ganhos no processo de construção de um direito capaz de responder as 

demandas de uma sociedade complexa como a nossa. 

A concretização do fenômeno jurídico está galgada, sobretudo, em um ambiente 

discursivo no qual a compreensão da composição da força dos argumentos se apresenta de 

extrema importância. Nesse contexto, a retórica pode desempenhar papel fundamental como 

aporte capaz de lidar com as vicissitudes de um processo argumentativo sem que, contudo, 

seja necessário fixar o sentido do que seja útil, agradável, ou racional. 

A noção de racionalidade irá surgir dentro de um contexto bastante peculiar: em 

meio a enigmas mortais, ou mediante jogos de instrução intelectual. É neste cenário que o ser 

humano irá despertar, segundo os principais comentadores da história do conhecimento, para 

a importância deste poder de abstração ao qual denominamos racionalidade. 

A dialética, bem como a filosofia, representam formas originárias de produção de 

uma reflexão sobre aquilo que se costumou entender como “racional”. Deste modo, devido à 

importância que a noção de racionalidade tem desempenhado no processo de produção do 

conhecimento e, conseqüentemente, nos destinos da vida em sociedade, reputamos importante 

investigar mais detidamente as circunstâncias do surgimento da concepção de racionalidade. 

Embora referida pesquisa tenha suas limitações, tendo em vista a impossibilidade 

de se fixar precisamente o surgimento de uma idéia, a incursão sobre as principais tradições e 

crenças em torno deste fenômeno se apresenta bastante proveitosa, como forma de subsidiar 

os estudos a que nos propomos. 

 

                                                                                                                                                         
argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica. Tradução Zilda 
Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy Editora, 2001. 
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 1.2 DO ENIGMA AO EMBATE DIALÉTICO: AS IMPLICAÇÕES NEGATIVAS DE 
UMA ATITUDE EXACERBADA COM RELAÇÃO À FUNÇÃO DA RAZÃO NO 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO (JURÍDICO) 
 
 

Parece-nos relevante uma reflexão a respeito dos processos de produção do 

conhecimento e suas origens no mundo ocidental. Este, como nós o percebemos hoje, é o 

resultado de uma maturação intelectual desenvolvida no decorrer dos séculos43. 

No item anterior procuramos apontar as armadilhas que nos deparamos quando 

identificamos a produção do conhecimento com a noção de uma atividade tida por racional. 

Ressaltamos o quanto a concepção de racionalidade pode estar ligada à satisfação de 

sentimentos outros como os de agradabilidade ou de utilidade, bem como o papel que a 

persuasão retórica pode desempenhar neste contexto, especialmente quando se trata de um 

processo de decisão jurídica. 

Assim, neste item, como já anunciado, pretendemos aprofundar um pouco mais a 

análise das circunstâncias presentes nas origens da produção intelectual no mundo ocidental, 

sem, contudo, ter a pretensão de abarcar todos os seus aspectos. Para tanto iremos realizar 

uma reflexão sobre o processo de abandono das explicações mítico-fantásticas e a 

constituição de um novo padrão de produção do saber, desta feita, eminentemente 

secularizado. 

A explicação do mundo e dos fenômenos que nele se desenvolvem se apresenta 

como tema recorrente na história das idéias. O recurso ao mito foi bastante utilizado, 

possuindo grau elevado de efetividade como resposta durante muito tempo. Em um dado 

momento, contudo, passa-se a conjecturar sobre a validade das explicações de fundo mítico-

religioso até então atribuídas à dinâmica dos acontecimentos. 

                                                 
43 Para um panorama da história da origem do conhecimento no ocidente vide RUSSEL, Bertrand. História do 
pensamento ocidental: a aventura dos pré-socráticos a Wittgenstein. Tradução de Laura Alves e Aurélio 
Rabello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001, p. 13ss. 
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Tal ação crítico-reflexiva passa a gozar de uma importância cada vez maior, 

corroborando para que mudanças profundas viessem a ser implementadas no modo de pensar 

até então estabelecido. Com esse conjunto de transformações, que constituem uma nova 

atitude reflexiva do homem para com o mundo se costuma identificar o nascedouro da própria 

atitude filosófica, momento no qual o argumento surge como fator preponderante na 

articulação do pensamento44. 

As origens do pensar filosófico estão relacionadas às tradições ancestrais do povo 

grego. Muito antes do surgimento de uma reflexão tida por filosófica, os gregos já cultivavam 

a contemplação que, em seus primórdios, se encontrava envolvida em uma atmosfera mítico-

fantástica. 

Como vimos, no item anterior, as origens da sabedoria e da produção do 

conhecimento, em um primeiro momento, costumam ser relacionadas à experiência dos 

mistérios, à loucura. A sabedoria estava relacionada à capacidade de interpretação das 

palavras produzidas neste estado especial de consciência. 

Atribui-se ao imaginário mitológico do povo grego, no qual grande parte dos 

mitos se reporta a uma luta constante do homem pela descoberta dos mistérios divinos, o 

impulso inicial para a produção de algo que se possa identificar como conhecimento. 

Os mitos e crenças de uma Grécia arcaica possuíam como pano de fundo uma 

atmosfera religiosa, na qual conviviam deuses e mortais em uma interação constante. As 

relações com os humanos e suas conseqüências, levando-se em conta a posição de 

superioridade dos deuses, lastreava os enredos das diversas lendas mitológicas. Ao homem 

cabia, ciente de sua posição inferior, a tarefa de se tornar cada vez mais astuto, de modo a 

poder decifrar os desafios propostos pelos deuses. 

                                                 
44 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 
1990, p. 11-26. 

 



 33

De acordo com as tradições, a sabedoria estava reservada aos deuses, os quais 

poderiam, se assim desejassem, nos revelar parte dela. Contudo, na Grécia dos primeiros 

momentos da civilização, a concepção da divindade não possuía o mesmo contorno 

estabelecido pelo cristianismo, no qual a visão do divino está relacionada a uma idéia de 

bondade e retidão extremadas. Deste modo nem sempre podemos compreender a interação 

dos deuses com os mortais de uma forma harmoniosa. 

Os deuses, apesar desta condição, possuíam características parecidas com as dos 

homens45. Inveja, cobiça, capricho eram sentimentos também presentes no panorama das 

divindades gregas. A vida dos mortais, portanto, estaria constantemente marcada pelas 

intervenções divinas, ora para o bem ora para o mal, dependendo do sentimento que lhes 

inspiravam. 

A palavra era, deste modo, o instrumento utilizado pelos deuses para nos revelar 

um pouco de sua sabedoria. A obtenção de parte da sabedoria divina poderia representar um 

grande trunfo na luta diária dos mortais pela sobrevivência. 

A expressão da palavra dos deuses significava, neste contexto, uma ruptura 

metafísica entre o seu mundo e o nosso mundo, não sendo, portanto, facilmente 

compreendida. Não podíamos perceber por completo, como humanos, a magnitude dos 

mistérios divinos. Some-se a isso a intenção, muitas vezes presente, de nos desafiar ou de nos 

propor obstáculos, condizente com uma concepção de divindade com características 

tipicamente humanas. 

A palavra divina, assim, tende a nos parecer obscura e contraditória, ganhando a 

forma de um enigma. Na tradição mitológica cabia ao Oráculo apresentar ao homem o 

questionamento enigmático, através do qual se estabeleceria uma ponte entre os dois mundos. 

                                                 
45 Sobre a natureza divina e suas contradições vide FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. 
Tradução Adriana Veríssimo Serrão. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 41ss. 
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Diante deste desafio mortal, ao homem restava a tarefa de decifrar o enigma, sob pena da 

perda de sua própria vida46. 

Os enigmas eram, deste modo, um desafio dos deuses aos humanos cuja resolução 

tinha como prêmio a possibilidade de desvelo do desconhecido, mediante a percepção de 

parte da sabedoria. Sábio seria aquele capaz de lançar luz onde antes tudo estava obscuro, 

determinar o incerto, adivinhar o porvir47. Nesta tarefa a única arma que o homem possuía era 

o conhecimento. 

Pode-se concluir, tal qual nos apresenta Giorgio Colli, que o desafio da resolução 

do enigma impulsionou a capacidade de abstração e raciocínio dos seres humanos. Este 

“agonismo” de cunho mítico-religioso, portanto, teria nos empurrado para a tarefa de 

desvendar o desconhecido e representando a mola propulsora das primeiras reflexões do 

homem grego. A produção do conhecimento estaria, sob esta ótica, intimamente relacionada à 

necessidade mortal de decifração do enigma48. 

O arrefecimento do pano de fundo religioso na cultura grega não tira do enigma 

sua importância na sociedade. O papel desenvolvido pelas abstrações produzidas no processo 

de resolução de charadas continua a ser utilizado como treinamento intelectual dos mais 

jovens. Esta referência ao papel do enigma como instrumento marcante na cultura grega pode 

ser observada tanto em Colli49 quanto no trabalho de Nietzshe, no qual este se pronuncia 

sobre a retórica: 

[...] com isso [fazendo referência a uma passagem de Kant], é caracterizada a 
especificidade da vida grega: todo ofício característico do entendimento, da 

                                                 
46 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 32-35. 
47 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 11. 
48 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 42. 
49 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 48. 
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seriedade da vida, da necessidade e mesmo do perigo são, ainda, concebido como 
jogo50. (negrito e comentários nossos) 

Se antes os enigmas estavam completamente envolvidos em um contexto 

religioso, com o passar do tempo sua disposição no cenário da cultura grega perde esta 

característica, sem, contudo, perder a importância no processo de produção do conhecimento. 

Os próprios testemunhos Platônicos sobre Sócrates, que fez uso constante dos jogos e desafios 

intelectuais com os seus discípulos, nos demonstram o quanto o enigma desempenha um 

papel relevante neste momento do desenvolvimento da história das idéias da Grécia51. 

Os primeiros sábios eram justamente aqueles capazes de lidar com as tarefas do 

intelecto, principalmente a resolução de enigmas. Se já distante o pano de fundo religioso, o 

agonismo permanece presente, na medida em que para o sábio este desafio continua a 

representar uma tarefa mortal. 

Para aqueles que se dedicavam aos assuntos do intelecto a resposta ao enigma 

representava uma questão de vida ou de morte. Neste contexto se costuma apontar a morte de 

Homero, primeiro grande sábio grego, como resultado de uma decepção diante de um fracasso 

na resolução de um enigma proposto por alguns pescadores. 

Segundo conta a tradição, Homero, já velho, retorna a sua terra natal. Lá, 

observando um grupo de pescadores voltando do mar, pergunta-lhes sobre o resultado da 

pescaria. Estes, tendo em vista o fraco resultado obtido, respondem: “aquilo que pegamos 

deixamos, e aquilo que não pegamos trouxemos”. Homero despende dias refletindo sobre o 

enigma proposto pelos pescadores e, por não conseguir encontrar uma resposta, morre de 

desgosto. 

Na verdade, os pescadores se referiam aos piolhos que, diante da fraca pescaria, 

uns catavam nas cabeças dos outros. Assim, aqueles que iam pegando, iam deixando, jogavam 

                                                 
50 NIETZSCHE, F. Curso de retórica. Tradução de Thelma Lessa da Fonseca. In: KNOLL, Victor (Ed.). 
Cadernos de Tradução. São Paulo: Departamento de Filosofia da USP, 1999. N. 4, p. 30. 
51 PLATÃO. Górgias. 457e e 475a. 
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ao mar; já aqueles que não tinham conseguido catar, traziam em suas cabeças. Este excerto da 

mitologia que se formou em torno de Homero, se não representa o verdadeiramente 

acontecido, demonstra bem o papel que o intelecto passa a desempenhar na sociedade grega e 

a importância do enigma neste processo52. 

Com o passar do tempo, o enigma é deixado de lado sendo então trazido à baila 

apenas aquilo que dele resulta, o raciocínio. Partindo-se de um fundo religioso o homem 

alcança as abstrações mais evanescentes, capazes de nos levar à construção de uma tradição 

racionalista cuja importância se estende até os nossos dias. 

A percepção da importância da capacidade de intelecção nos coloca em um 

patamar diferenciado na luta pela sobrevivência. Os estímulos iniciais para a produção de uma 

atividade intelectual, de fundo religioso, tendem a ser substituídos pelos desafios da vida em 

sociedade. 

Neste novo contexto, mostrava-se cada vez mais importante a construção de uma 

coesão do grupo em torno de determinadas questões. O trabalho de convencimento e os 

instrumentos utilizados para persuasão se destacam no conjunto dos conhecimentos 

produzidos pelo homem. 

Uma das formas de organização do pensamento, com vistas à produção do 

conhecimento, introduzidas pelo homem grego ao nosso acervo cultural foi o raciocínio 

dialético. Ao observar os constantes embates para a resolução dos enigmas, o homem percebe 

a existência de certas regularidades, as quais procura então agrupar em um corpo teórico 

capaz de servir de subsídio para reflexões futuras. 

Aristóteles tenta então dar forma sistemática, como lhe é de costume, aos diversos 

mecanismos de produção do conhecimento por meio do uso das palavras. A dialética é o 

                                                 
52 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 51-52. 
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objeto principal de reflexão de sua obra conhecida como Tópicos, na qual procura traçar as 

linhas mestras para a compreensão do raciocínio. 

Segundo Aristóteles um raciocínio consistiria em um argumento mediante o qual, 

partindo-se do estabelecimento de certas premissas, outras, diferentes das iniciais, venham a 

ser produzidas, como resultado necessário da sua formulação53. 

Para ele devemos ser capazes de formular argumentos a partir de opiniões 

genericamente aceitas sem, contudo, produzir obstáculos para nossas próprias teses. Eis a 

linha central de investigação esboçada já no primeiro parágrafo do livro I dos Tópicos54. 

A dialética representaria esta “arte”, nos termos empregados pelos gregos, 

significando técnica, ofício, através da qual se constroem argumentos capazes de nos levar ao 

conhecimento das coisas. De fato, o exercício constante de instigação do intelecto por meio de 

resolução dos enigmas, presente na tradição grega, proporcionou um desenvolvimento ímpar 

da capacidade de abstração do homem. A dialética representaria o apanhado desta evolução 

do pensamento humano tendo em vista a produção do conhecimento. 

A definição precisa do que venha a ser dialética, contudo, foge aos nossos 

objetivos. Isto porque por trás da tomada de posição sobre uma definição do que seria 

dialética, mesmo que restrita ao período clássico, está uma complexa discussão em torno da 

obtenção da verdade ou sobre o próprio sentido do que vem a ser uma definição ou a essência 

das coisas55.  

 

 

 

                                                 
53 “Now reasoning is an argument in which, certain things being laid down, something other than these 
necessarily comes about through them”. ARISTÓTELES. Topics, 100a. 
54 ARISTÓTELES. Topics, 100a. 
55 DÜRING, Ingemar. Aristóteles: exposicion e interpretacion de su pensamiento. Traducion B. Navarro. 
México D.F.: UNAM – Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2000, p. 121. 
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Assim, tendo como marco teórico deste trabalho uma perspectiva retórica, restaria 

incoerente o estabelecimento de definições. Desta forma, aqui, como em qualquer outra parte 

desta dissertação, o que pretendemos é apenas delimitar o uso dos termos por nós adotados e 

não propriamente defini-los. 

A dialética representaria, portanto, no sentido por nós utilizado, a ponte entre o 

agonismo religioso e a tradição racionalista nas origens do pensamento grego. A partir do 

momento em que o enigma perde o seu caráter místico, passando a compor o quadro das 

reflexões tipicamente humanas, surge a dialética e com ela todo um conjunto de 

transformações nos processos de produção do conhecimento é implementado.  

[...] A dialética nasce no terreno do agonismo. Quando o fundo religioso se afastou e 
o impulso cognoscitivo não precisa mais ser estimulado por um desafio do deus, 
quando uma disputa pelo conhecimento entre os homens não mais requer que estes 
sejam adivinhos, eis que aparece um agonismo apenas humano. Sobre um conteúdo 
cognoscitivo qualquer, um homem desafia um outro homem a responder: discutindo 
sobre essa resposta, ver-se-á qual dos dois possui o maior conhecimento56. 

É justamente neste contexto que se encontra o berço da chamada “razão 

ocidental”. No embate, ora entre homens e deuses, ora entre os próprios homens, por meio do 

desafio dialético, irá florescer a disciplina lógica, o refinamento do discurso, a razão em geral. 

Entretanto, apesar de sua forte influência no processo de desenvolvimento do 

conhecimento, a dialética também pode ser utilizada como instrumento de uma ação 

destrutiva no que diz respeito ao saber.  

O perfeito dialético deveria ser capaz de refutar qualquer argumento proposto pelo 

seu contendedor, levando-nos para bem próximo de uma negação completa da existência de 

qualquer coisa. Como o próprio Aristóteles afirmou, devemos ser capazes de formular 

                                                 
56 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da UNICAMP, 
1996, p. 63. 
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argumentos sem que estes possam vir a se transformar em obstáculos para nossas próprias 

teses57. 

Entretanto, em um embate com um homem médio, ou pessoa menos versada em 

sua arte, o dialético comumente poderia fazer uso, de forma astuta, dos próprios argumentos 

produzidos pelo seu adversário. Este, quase sempre de maneira involuntária, tende a se 

enredar nas tramas das séries argumentativas propostas pelo inquiridor. Por fim, embrulhado 

em suas próprias contradições, termina por ter sua tese derrotada, tendo em vista a 

impossibilidade de transposição dos seus próprios obstáculos, evidenciados e sistematizados 

pelo argüidor dialético. 

O perigo da exacerbação da autonomia do raciocínio do tipo dialético reside, 

justamente, na impossibilidade de produção de qualquer conhecimento. O resultado da defesa 

de uma posição que se fundamente na possibilidade de refutação de todo e qualquer série 

argumentativa é, portanto, a completa inviabilização do desenvolvimento do conjunto dos 

saberes. 

Assim uma incursão nas origens de uma reflexão tida como racional quase sempre 

nos leva a concluir, de um lado, por sua ligação bastante próxima com um passado místico-

religioso, o que para nós modernos pode parecer bastante paradoxal. Por outro, pela 

descoberta de que a exacerbação de uma posição que defenda uma completa autonomia do 

discurso racional, com relação ao conjunto dos objetos, nos leva para uma situação 

extremamente perigosa, na qual a própria produção do conhecimento pode vir a ficar 

comprometida. 

Esta reflexão nos parece importante para ressaltar os inconvenientes de posições 

extremadas no que diz respeito ao papel da razão no processo de produção do conhecimento. 

                                                 
57 ARISTÓTELES. Topics, 100a. 
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Releva-se a importância do seu advento, sem, contudo, deixar de se expor os perigos de uma 

possível exacerbação de sua função. 

Uma incursão deste tipo, portanto, reforça a necessidade de construção de uma 

abordagem teórica capaz de lidar com propostas diferentes de compreensão do mundo. Não 

que se pretenda propor a retórica como uma meta-teoria capaz de dar conta de todas as 

questões pertinentes ao conhecimento. Mais uma vez, isto comprometeria a coerência da 

nossa própria argumentação. 

O que ressaltamos é a melhor aptidão de uma abordagem retórica para a 

compreensão da produção do conhecimento no campo do convívio social, mais 

especificamente, no campo do direito.  

Assim, o que se pretende não é produzir uma nova teoria, mas, sobretudo, 

enfatizar os perigos do desenvolvimento de construções referenciais, centradas em marcos 

estabelecidos a partir de uma posição supostamente “privilegiada”, em detrimento da 

construção livre do saber por meio do convencimento. 

A padronização de um critério último para a produção do conhecimento seja ele 

religioso, seja ele secular, tende a cercear o desenvolvimento do saber quando observado de 

forma panorâmica, o que pode ser bastante indesejável. 

 

 

1.3 A SOFÍSTICA E O REDIRECIONAMENTO DO DEBATE SOBRE AS IDÉIAS NA 
ANTIGUIDADE GREGA: O SURGIMENTO DA RETÓRICA COMO INSTRUMENTO 
DE FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO E SUA CONTRAPOSIÇÃO AO SABER 
FILOSÓFICO 
 

 

Em meio aos problemas apontados acima, referentes aos excessos na função 

atribuída à razão no processo de produção do conhecimento, uma análise sobre a história das 
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idéias nos revela que a tradição grega, em um determinado momento, mais ou menos no 

século V A.C encontra-se dividida em dois grandes pólos no que tange às concepções do 

processo de produção do saber. 

De um lado, os filósofos, partidários de uma perspectiva de produção do 

conhecimento fortemente influenciada pelas questões ético-morais, os quais partindo das 

discussões dialéticas iniciais optam pela construção de um novo modelo de produção do 

conhecimento, no qual a oratória tende a ser substituída pela expressão escrita. 

De outro, os sofistas, homens cujas preocupações giravam, preponderantemente, 

em torno dos problemas referentes à operacionalização do conhecimento produzido, tendo em 

vista a necessidade de formação de jovens capazes de obter sucesso em uma Grécia na qual a 

política se torna cada vez mais importante58. 

Como vimos, com a dialética, o discurso argumentativo ganha dimensão 

proeminente passando a constituir o fundamento último da construção de uma assertiva que se 

pretendia como defensável. A cadeia dos argumentos passa a caracterizar um sistema 

autônomo de produção do saber, a partir da qual se pretende implementar a verificação da 

verdade ou utilidade das coisas. 

Os Sofistas, neste contexto, serão os principais responsáveis pelo 

redirecionamento do foco dos debates de então, antes fortemente voltados para a especulação 

em torno das características primeiras dos fenômenos, sejam eles físicos ou metafísicos. Esta 

nova proposta, centrada na reflexão em torno das questões práticas da vida, força a colocação 

do discurso no centro das atenções, em detrimento das reflexões tidas por ontológicas.59

                                                 
58 Sobre a educação dos sofistas vide JAEGER, Werner Wilhelm. Paidéia: a formação do homem grego. 
Tradução de Artur M. Parreira. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 335. 
59 MARROU, Henri Irénée. Histórica da educação na antiguidade. Tradução de Mário Leônidas Casanova. 5ª 
Reimpressão. São Paulo: EPU, 1990, p. 83. 
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A discussão sobre os processos de convencimento torna-se algo importante. 

Podemos dizer que o saber produzido pelos sofistas se volta para a análise do homem e dos 

processos desenvolvidos para o estabelecimento da compreensão. 

Deste modo, a partir de uma reflexão a respeito da dinâmica da compreensão e do 

convencimento, os sofistas estabelecem o seu programa de estudos tendo como objeto 

principal a obtenção das qualidades exigidas para a produção de um discurso o mais 

persuasivo possível. 

A principal ferramenta de trabalho dos sofistas foi a oratória. Em sua proposta 

pedagógica, o estudo do bem falar ocupa lugar de destaque e a retórica passa a ser uma das 

disciplinas mais importantes. A construção de um discurso convincente, capaz de levar os 

destinatários da oração a serem persuadidos da firmeza dos argumentos expostos, torna-se, 

como já evidenciado, objeto de reflexão constante dos sofistas60. 

Deste modo, os principais representantes deste movimento, como Protágoras e 

Górgias, despenderam grande parte dos seus esforços ao estudo da arte retórica61. Os 

comentadores do período clássico costumam atribuir a Córax e a Tísias a paternidade de uma 

reflexão teórica sobre a oratória, que depois veio a se chamar de retórica62. 

Estes seriam juristas que em meio à queda da tirania na Sicília, destacaram-se por 

suas atuações junto aos Tribunais, em meio aos inúmeros conflitos jurídicos provenientes da 

volta da regularidade democrática àquela região. Deste modo, os primeiros teóricos da 

retórica, ferramenta amplamente utilizadas pelos sofistas, teriam sido juristas. 

Assim, Cícero, citando Aristóteles, mas sem nos fornecer as devidas referências, 

para que pudéssemos aqui reproduzi-las, descreve: 

                                                 
60 KERFERD, G.B.. O movimento sofista. Tradução Margarida Oliva. São Paulo: Edições Loyola, 2003, p. 35. 
61 BARILLI, Renato. Retórica. Tradução Graça Marinho Dias. Lisboa: Editorial Presença, 1985, p.14-16. 
62 PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. Tradução e notas Gilda Naécia Maciel de Barros. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1978, p.1-2. BARILLI, Renato. Retórica. Tradução Graça Marinho 
Dias. Lisboa: Editorial Presença, 1985, p.13. MORTARA GARAVELLI, Bice. Manual de retórica. 3. ed. 
Traducción Mª. José Veja. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000, p.18. 
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[...] Al contrario, la elocuencia es conpañera de la paz, aliada de la tranquilidad e 
hija, por así dicir, de una ciudad bien organizada. Así pues, según dice Aristóteles, 
cuando se abolió em Sicília la tirania los ciudadanos, tras un largo período sin 
libertades, hicieron valer sus derechos privados ante los tribunales, entonces por vez 
primera, como era un pueblo ingenioso y nacido para litigar, Córax y Tisias, los dos 
sículos, escribieron manuales de retórica – pues hasta entonces nadie tenía la 
costumbre de hablar según el método de los tratados de retórica, si bien la mayoría 
lo hacía de forma clara y precisa -; [...]63. (negritos nosso) 

Não temos registro, contudo, de fragmentos da obra de Córax e Tísias e tudo que 

sabemos sobre eles se dá mediante referências feitas aos mesmos em vários trabalhos da 

época. O fato é que as reflexões trazidas pelos retóricos sicilianos abrem as portas para a 

construção de uma nova proposta de conhecimento pautada na necessidade prática de 

produção de convencimento. 

Muito mais do que nos conduzir a um relativismo estéril, o aporte teórico aberto 

pelos sofistas - que não se pode concentrar em uma escola, haja vista a diversidade de 

posições - nos aponta um conjunto todo novo de alternativas estimulantes da produção do 

saber. 

Não pretendiam os sofistas construir uma doutrina, mas, sobretudo, preparar o 

espírito do jovem grego para os desafios de um tempo em que a força abre espaço para a 

política e a oratória se apresenta como arma essencial na conquista do poder. 

Protágoras, no diálogo de Platão de mesmo nome, quando perguntado por Sócrates 

a respeito do que consistiria, preponderantemente, aquilo que ensinaria ao jovem Hipócrates, 

caso este viesse a ser seu pupilo, respondeu: 

[...] vindo ele, porém, estudar comigo, não se ocupará senão com o que se propusera 
a estudar, quando resolveu procurar-me. Essa disciplina é a prudência nas suas 
relações familiares, que o porá em condições de administrar do melhor modo sua 
própria casa e, nos negócios da cidade, o deixará mais do que apto para dirigi-los e 
para discorrer sobre eles.[...]64 (negrito nosso) 

 

                                                 
63 CÍCERO. Brutus, 46. 
64 PLATÃO. Protágoras, 318d. 
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Quando Protágoras coloca a “prudência” como disciplina principal do seu 

programa de estudo, causa espanto aos demais presentes, posto que inova no que diz respeito 

ao objeto de suas especulações. A reflexão a que se propõem os principais representantes 

desta nova abordagem de produção do conhecimento trazida pelos sofistas tem, justamente, 

um caráter bastante inovador ao por o homem como centro das discussões. 

Todo o desenvolvimento até então alcançado pelo intelecto humano, uma vez 

diante de uma conjuntura na qual o diálogo se estabelece como ferramenta fundamental de 

ação política, proporciona um forte impulso para o florescimento de um saber voltado para a 

compreensão do homem, suas paixões e a relação destas com a vida em sociedade. 

A retórica abre espaço, portanto, para outro tipo de reflexão até então pouco 

explorada, a reflexão ética. Referida abordagem só se apresenta viável quando o homem 

alcança um grau elevado de capacidade de abstração intelectual e a vida em sociedade se 

torna complexa o suficiente para permiti-la. Abandona-se uma especulação voltada 

eminentemente para os fenômenos da natureza e se coloca o homem e suas escolhas como 

objeto central de estudo. 

Neste sentido raciocina Cícero, no Brutus: 

[...] Pero cuando se comprendió el gran poder que tenía el discurso artísticamente 
elaborado y construido según ciertas reglas, entonces también surgieron muchos 
maestros de retórica.[...] De sus fecundas conversaciones se nutrieron hombres que 
luego seríam muy sabios; y, según se dice, fue entonces cuando nació la filosofía, no 
la filosofía natuaral, que ya existía desde mucho antes, sino la que se ocupa de los 
problemas relativos al bien y al mal, a la vida y constumbres del hombre. 65

Deste modo, o aparecimento dos sofistas proporciona um redirecionamento do 

debate sobre a produção do conhecimento na Grécia antiga. Na medida em que o homem e 

suas escolhas passam a ocupar o lugar de objeto central das especulações, a retórica surge 

como instrumento de reflexão sobre o discurso e o convencimento, abrindo novos horizontes 

para a produção do conhecimento. 

                                                 
65 CÍCERO. Brutus, 30-31. 
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Assim, contrapondo-se ao programa dos filósofos, sempre tão ciosos da 

“verdade”, a retórica não busca fundamentar o conhecimento na obtenção de provas 

irrefutáveis, mas, sobretudo, naquilo que nos parece crível.  

Córax e Tísias desenvolveram, justamente, uma técnica que buscava produzir o 

maior número de evidências possíveis de modo a nos levar ao convencimento dos seus 

argumentos, mesmo quando estes não fossem propriamente irrefutáveis. Sua técnica era o que 

se pode chamar de uma retórica probatória66. 

Para eles, mais importante do que a verdade seria aquilo que nos parece 

verdadeiro67. A tarefa do orador consistiria, portanto, em prover o discurso de elementos 

capazes de levar os julgadores ao convencimento de suas teses. Busca-se a persuasão por 

meio do que nos parece verossímil. 

Os principais retores sofistas, como Protágoras e Górgias, desenvolveram esta 

perspectiva inicial, sob a qual se busca mais a verossimilhança da argumentação do que 

propriamente a sua comprovação irrefutável, cada um a sua maneira.  

Protágoras procura apontar o caráter intrinsecamente contraditório dos fatos da 

vida, ressaltando a pluralidade de possibilidades argumentativas postas em cada discurso. 

Destacou-se como orador capaz de potencializar os discursos de acordo com as 

circunstâncias, tornando-os longos e profundos quando a situação assim exigia, ou 

sintetizando-os ao máximo quando esta era a estratégia mais adequada68. 

Já Górgias fez uso de uma retórica mais próxima da influência dos pitagóricos, 

que traziam a palavra como algo mágico, capaz de causar encantamento69. Não que a retórica 

                                                 
66 PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. Tradução e notas Gilda Naécia Maciel de Barros. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1978, p. 2. 
67 MORTARA GARAVELLI, Bice. Manual de retórica. 3. ed. Traducción Mª. José Veja. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2000, p.18. 
68 PLATÃO. Protágoras, 329b. 
69 PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. Tradução e notas Gilda Naécia Maciel de Barros. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1978, p. 3. 
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gorgiana pudesse ser caracterizada como mística, não acho que este fosse o caso, mas a 

influência dos pitagóricos se dá pela reflexão centrada no poder criativo da palavra. 

Para Górgias o discurso possuía uma força capaz de nos levar ora pela persuasão, 

ora pelo encantamento ao convencimento. Fala-se em uma psicagogia, expressão utilizada 

para caracterizar o convencimento produzido pela força da palavra, por meio do despertar das 

reações psicológicas e não pela demonstração probatória70. 

Górgias não fazia uma distinção muito clara entre sua doutrina retórica e sua 

doutrina poética71. Para ele ambos os meios de expressão representavam espécies de um 

mesmo gênero, o discurso (logos). Assim teríamos a persuasão (peithó) que arrasta à ação, 

base do pensamento retórico, e a ilusão poética (apaté), fundamento do pensamento poético 

gorgiano72. 

A compreensão gorgiana da força das palavras e do papel do discurso ficaram 

demarcadas em um ensaio por ele produzido denominado Elogio de Helena. Neste trabalho, 

Górgias expõe com arte e habilidade uma defesa da personagem mítica Helena, censurada 

pela sua partida para Tróia. Ali discorre sobre a força do discurso, tentando demonstrar que o 

encantamento por ele produzido pode ser tão arrebatador quanto a coação produzida por meio 

da força física73. 

Assim expõe Górgias em seu ensaio: 

[...] Se foi o discurso o que persuadiu e iludiu a alma, nem diante disso é difícil fazer 
a defesa e extinguir por completo a acusação desta maneira: o discurso é um 
grande soberano, que com o menor e mais invisível corpo, executa as ações mais 
divinas, pois ele tem o poder de cessar o medo, retirar a tristeza, inspirar a alegria e 
aumentar a piedade. [...]74. (negrito nosso) 

                                                 
70 PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. Tradução e notas Gilda Naécia Maciel de Barros. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1978, p. 4. 
71 “... é preciso mostrar, por uma opinião, aos ouvintes: toda a poesia considero e nomeio um discurso que tem 
métrica; ...”.GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 9. 
72 PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. Tradução e notas Gilda Naécia Maciel de Barros. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1978, p. 14. 
73 GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 12. 
74 GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 9. 
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Deste modo, observa-se que os sofistas, por meio da retórica, trazem o debate das 

idéias para uma outra dimensão. Neste novo patamar de reflexão a palavra passa a 

desempenhar papel fundamental. Também se eleva o grau de complexidade dos raciocínios. 

Passamos a discutir por sobre uma dupla abstração que é a interpretação da compreensão que 

os homens formulam sobre os fatos da vida. 

A retórica e a abordagem dos sofistas sobre o processo de conhecimento se 

estabelecem como algo marcante neste estágio da história do povo grego. A partir de então se 

trava um constante embate entre dois modelos pedagógicos distintos: o da tradição filosófica e 

a proposta renovadora dos sofistas. A cartilha sofística possui um caráter prático bastante 

acentuado o que, como dito, assusta os filósofos defensores de um saber virtuoso, que se 

pretende tendente à verdade.  

Os filósofos, principalmente pela boca do Sócrates platônico, procuram 

demonstrar os perigos de uma proposta pedagógica desvinculada de um lastro moral bem 

definido75. 

Estabelece-se uma falsa oposição entre um saber dialético, supostamente preciso, 

de cunho filosófico, cujos seus formuladores apontam como comprometido com referenciais 

éticos, e um conhecer livre, da cultura literária, da arte (e não ciência) da palavra, que tem a 

pretensão de servir para aguçar o senso de julgamento, mas sem compromisso definido com 

qualquer padrão moral específico. 

Em torno desta falsa dicotomia - haja vista a impossibilidade de se apartar em sua 

origem, por completo, os modelos dos sofistas, por um lado, e a tradição socrático-filosófica, 

por outro - se fundamenta toda uma tradição ocidental do conhecimento. 

O prestígio da tradição socrática, pelas mãos de seu principal discípulo, Platão, irá 

abafar, por muito tempo, contudo, a importância da tradição sofística no contexto de uma 

                                                 
75 PLATÃO. A República, 485d.  
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história da produção do conhecimento, importância esta, que como referido acima, não 

deveria ser esquecida. 

 

 

1.4 A VERDADE DOS FILÓSOFOS E A HERANÇA ONTOLÓGICA DA TRADIÇÃO 
GREGA COMO FATOR PREPONDERANTE PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
MODELO HIERARQUIZADO DOS SABERES: REFLEXÕES SOBRE A IMPLICAÇÃO 
DESTE LEGADO NA CONSTITUIÇÃO DE UMA CONCEPÇÃO MODERNA DE 
DIREITO 

 

 

A tradição grega que nos é legada é, sobretudo, aquela estabelecida tendo por base 

os trabalhos de Platão e Aristóteles, em suas perspectivas mais ontologizantes, em claro 

detrimento da tradição dos Sofistas. Assim, apesar da indissociável relação existente entre 

estas duas perspectivas nas origens da produção do conhecimento no ocidente, tal qual 

descrito acima, é sob a ótica das ontologias que nos chega grande parte dos trabalhos dos 

gregos, sobre os quais irá se construir todo o arcabouço teórico do que hoje designamos 

“mundo ocidental”.76

Quando falamos de ontologia estamos a nos reportar a uma perspectiva filosófica 

que observa o mundo pressupondo a existência de essências últimas constitutivas dos diversos 

elementos que o compõe. Uma abordagem ontológica de produção do conhecimento está, 

quase sempre, atrelada a uma noção forte de verdade, posto que lastreada no descobrimento 

da essência das coisas. 

Tanto Sócrates quanto Platão possuíam um forte apego à idéia de verdade, 

representada esta por algo a ser encontrado em um plano superior, único capaz de 

efetivamente nos levar ao conhecimento, identificado através do designativo de “mundo das 

                                                 
76 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 39. 
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idéias”, em contraposição ao “mundo dos fatos” ou “mundo dos sentidos”. Apenas nesta 

dimensão superior seria possível se obter o verdadeiro conhecimento, ou episteme 77. 

A noção de uma verdade imutável em contraposição a uma frágil opinião por 

parte dos sentidos humanos não é uma inovação da teoria socrático-platônica. Referida 

reflexão já se encontrava presente nas idéias de Parmênides. Dos fragmentos de sua obra que 

nos foram legados podemos observar uma clara tentativa de apartar duas dimensões do 

conhecer. 

Assim é que no seu poema épico que trata da questão do conhecimento, ao falar, 

pela boca da divindade, nos é dito: 

[...] Joven acompañante de aurigas inmortales, llegado com las yeguas que te traen a 
nuestra casa, salud; que no fue um hado malo quien te impulsó a tomar este camino 
(pues de cierto que está fuera de lo hollado por hombres) sino ley y justicia. Preciso 
es que te enteres de todo: tanto del corazón impertubable de la verdad bien 
redonda como de las opiniones de mortales em que no cabe creencia verdadera. 
[...].78 (negritos nosso) 

Em Sócrates a obtenção do conhecimento estava ligada a uma sofia - um ideal de 

sabedoria - mais do que a uma eficiência prática, típica dos sofistas.79 Antes de uma técnica 

para a obtenção de determinados resultados o conhecimento haveria de ser compreendido 

como um estado de espírito, com vistas à persecução da verdade. Observa-se, deste modo, que 

a primeira atitude filosófica tinha como esteio uma forte concepção moralizante, lastreada em 

uma concepção forte de verdade. 

Neste ponto pode-se observar a influência da tradição política grega nos processos 

de compreensão da produção do conhecimento. Em um ambiente no qual a vida dos homens 

                                                 
77 PLATÃO. A República, 478a e 507c. ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito: uma crítica à 
verdade na ética e na ciência. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 43-52. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. 
História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 1990, p. 134-145. 
78 PARMÊNIDES. Fragmentos 1, 20-30. 
79 MARROU, Henri Irénée. Histórica da educação na antiguidade. Tradução de Mário Leônidas Casanova. 5ª 
Reimpressão. São Paulo: EPU, 1990, p. 105. 
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está voltada eminentemente para as questões da cidade, se faz mister que o conjunto dos 

saberes esteja direcionado às tarefas da administração dos destinos dos co-cidadãos 80. 

Os diálogos transcorridos em grande parte dos textos platônicos, principalmente 

os catalogados em nossa tradição ibero-americana sob o título de “A República”81, nos levam 

para uma reflexão sobre a Cidade-estado grega e as estratégias necessárias para que nelas 

sejam instaurados governos de filósofos. Referidos governos restariam por representar a 

forma mais adequada de organização da vida pública, posto que implementados por homens 

capazes de conhecer a verdade e, só assim, aptos a promover o bem comum. 

A filosofia platônica, influenciada pelo forte traço político de sua época, pretende 

vincular o conhecimento ao estabelecimento de padrões éticos bastante rígidos, os quais 

garantiriam a retidão necessária para a obtenção da verdade e, por conseguinte, um 

desempenho satisfatório no governo do Estado82. 

O açodamento da abordagem sofística, cujo programa propagava a possibilidade 

da obtenção de um conhecimento prático e, de uma certa forma, rápido, porém pouco 

confiável, à luz da concepção dos filósofos, era fortemente rechaçado por estes últimos83. 

Argumentava-se que a abordagem sofística conduziria a juventude grega a um 

caminho perigoso, lastreado por um conhecimento superficial. Referida formação seria 

incapaz de proporcionar aos seus seguidores a estrutura intelectual necessária para a condução 

da polis. 

Todo o conhecimento que não fosse obtido no plano do “mundo das idéias” 

haveria de ser classificado como conhecimento de grau de confiabilidade menor, uma mera 

                                                 
80 PLATÃO. A República, 473d. 
81 Veja aqui as considerações apresentadas por Manuel Fernández-Galiano, sobre a origem do título deste 
diálogo de Platão. FERNÁNDEZ-GALIANO, Manuel. Introducción. In: PLATÓN. La Republica. Traducción 
de José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 7-8. (Clássicos de 
Grecia y Roma). 
82 PLATÃO. A República, 505a. 
83 PLATÃO. A República, 493a - 493d. 
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opinião (doxa)84. Para Platão, apenas um programa filosófico de educação poderia levar à 

obtenção de um conhecimento digno de crença, restando às demais propostas pedagógicas 

apenas um saber opinativo85. 

A opinião buscava fundamento em simples impressões sensoriais, as quais, de 

acordo com Platão, seriam dotadas de inúmeras imperfeições, proporcionando, portanto, a 

obtenção de um saber hierarquicamente inferior àquele produzido no plano do “mundo das 

idéias”86. 

A proposta dos filósofos estava lastreada na existência de objetos ideais cujas 

impressões, apenas, seriam por nós captadas. Ao espírito em formação haveria de ser imposto 

um programa de estudos que possibilitasse um discernimento capaz de garantir a sua 

caminhada por entre as diversas impressões dos sentidos. 

Ora, o forte apego dos filósofos à existência de objetos ideais, “verdadeiros”, em 

contraposição à compreensão obtida pelas impressões dos sentidos, restaria por apontar, 

necessariamente, para uma posição de embate com o programa dos sofistas. 

Estes, ao contrário de Platão, estavam preocupados com a necessidade de preparar 

os jovens gregos, de modo objetivo, para que, fazendo uso do intelecto, pudessem responder, 

de modo satisfatório, às demandas da vida cotidiana. Neste contexto, o estudo da arte oratória, 

da retórica, como instrumento para a produção do convencimento, se mostrava importante. 

Para Isócrates era preferível proporcionar à juventude a possibilidade de vir a 

formar uma opinião razoável sobre coisas úteis, ao invés de fazê-la despender todos os seus 

esforços em busca de certezas, pare ele, perfeitamente inúteis87. 

                                                 
84 PLATÃO. A República, 478a-478b. 
85 PLATÃO. A República, 487a e 492a. 
86 PLATÃO. A República, 477a. 
87 MARROU, Henri Irénée. Histórica da educação na antiguidade. Tradução de Mário Leônidas Casanova. 5ª 
Reimpressão. São Paulo: EPU, 1990, p. 146. 
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Não estava presente nas preocupações de Isócrates a busca por um desvelamento 

da realidade. O saber não deveria estar tão rigidamente vinculado à tarefa de obtenção das 

essências das coisas. 

O desenvolvimento das habilidades com os instrumentos da persuasão e da 

comunicação, exigência dos dinâmicos processos de interação político-social nos quais 

estamos constantemente envolvidos, aparentava proporcionar uma fonte muito mais 

interessante de investigação para os sofistas. 

Neste sentido, procurando mostrar a importância do bom uso das palavras, 

Isócrates, em sua oração intitulada “Sobre a paz” expõe: 

[...] Cumpre a mim, como aos outros oradores preocupados com o bem da república, 
escolher não as palavras mais agradáveis e sim as mais proveitosas; é mister 
compreendais em primeiro lugar que, se para as moléstias do corpo os médicos 
descobriram tratamentos numerosos e variados, para as almas ignorantes e 
carregadas de maus desejos outro remédio não há senão a palavra que ouse 
verberar os seus erros;[...] 88. (negritos nosso) 

Podemos observar a preocupação de Isócrates em denunciar a utilização da 

palavra como simples instrumento de ornamento, caso voltada apenas para o despertar de uma 

sensação de agradabilidade. Contrapondo-se a esta postura, conclama os oradores cujos 

discursos estejam voltados para os assuntos da República a refletir sobre a necessidade de que 

a palavra venha a ser utilizada para a cura das almas ignorantes. 

Para os sofistas, mostrava-se mais importante o desenvolvimento da capacidade 

de resolução dos problemas práticos. A disponibilização de um programa de educação capaz 

de transmitir aos mais jovens as competências necessárias para um bom desempenho nas 

tarefas do cotidiano da vida em sociedade, tanto na esfera pública quanto na privada, se 

apresentava como algo que deveria receber atenção prioritária. Neste contexto, a arte, a 

retórica e a poesia poderiam representar conjuntos de saberes muito mais adequados. 

                                                 
88 ISÓCRATES. Sobre a paz. In: Jaime Bruna (Org.). Eloqüência Grega e Latina. Tradução de Jaime Bruna. 
São Paulo: editora Ediouro, ..., p. 35. 
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Pressentiam os sofistas que, na formação de um espírito livre, o importante seria o 

incentivo a um conhecimento capaz de proporcionar o desenvolvimento das ferramentas 

necessárias para o enfrentamento das adversidades. Dever-se-ia buscar, portanto, a construção 

de um processo no qual o discernimento e o bom senso pudessem aflorar. 

A concepção platônica de verdade, lastreada em um forte rigorismo moral, 

apontava para uma hierarquização dos saberes. Referida perspectiva terminou por mostrar-se 

mais exitosa dentro do quadro da história das idéias do mundo ocidental. Em grande medida, 

chegou a obscurecer, em nossa tradição, a importante contribuição dos sofistas no processo de 

compreensão da formação do conhecimento. 

Embalado pela idéia da existência de uma verdade última a ser alcançada, 

continuamos construindo esquemas teóricos para satisfação deste desejo. As mais diversas 

tradições religiosas também procuraram beber nesta fonte e contribuíram para a consolidação 

de uma perspectiva ontológica de concepção de mundo. 

Baseadas na existência de um conhecimento extra-sensorial, hierarquicamente 

superior, buscaram como lastro, de suas doutrinas teológicas, a distinção entre doxa e 

episteme dos filósofos gregos. 

Esta distinção entre conhecimento e opinião, centrada na existência de objetos 

ideais, em detrimento da observação daquilo que construímos através da interação 

comunicacional e dos sentidos, se estabelece como algo bastante forte em nossa cultura. 

No direito, mostra-se recorrente a busca por uma essência do justo ou sobre a noção de 

justiça, o que nos faz remontar a uma discussão sobre a concepção de verdade. As diversas correntes 

jusnaturalistas nos propuseram inúmeros modelos normativos cujas idéias centrais eram a existência 

de um ideal de justiça a ser alcançado, apesar da imperfeição do conjunto de normas positivas89. 

                                                 
89 Para o jusnaturalismo de fundo teológico vide AFTALION, Enrique R.; VILANOVA, José; RAFFO, Julio. 
Introduccion al derecho. Buenos Aires: LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2004, p. 201. Sobre o jusnaturalismo já na 
era moderna vide WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Tradução de A. M. Botelho 
Hespanha. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 277ss. 
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Mesmo com o enfraquecimento da dicotomia direito positivo versus direito 

natural, é marcante a presença de uma concepção platônica do conhecimento em nossa cultura 

jurídica, representada pela busca constante de delimitação de conceitos, quase sempre 

lastreada na pretensão de existência de essências ideais. A própria concepção de justiça 

arraigada em nossa tradição guarda forte influência das idéias platônicas, posto que concebida 

como um objeto ideal, algo a ser alcançado e que serve como parâmetro para as ações 

concretas. 

O positivismo jurídico, principalmente em sua versão lógica, esteve preocupado 

com o estabelecimento de um quadro teórico baseado em modelos ideais, a partir dos quais a 

realidade deveria ser analisada. A noção de norma, como objeto puro, ideal, revela um forte 

traço desta influência. 

Parte dos nossos objetivos é demonstrar, no decorrer desta dissertação, o papel 

desempenhado pela porção ontológica de nossa tradição na formação do direito moderno. 

Como referida herança nos afastou da construção de uma teoria jurídica capaz de lidar com a 

diversidade de interesses e perspectivas de uma sociedade complexa. 

A necessidade constante de sistematização e experimentação, ainda mais forte 

com o advento da ciência moderna, não afastou a presença de uma concepção escalonada do 

conhecimento. O abandono de explicações metafísicas, como a apresentada por Platão e seu 

discurso sobre as idéias, passa a ser substituído pela necessidade do crivo da cientificidade. 

Deste modo, referida influência continuou a afastar a retórica do campo da compreensão da 

realidade mesmo na modernidade. O direito não ficou imune a isso. 
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1.5 A RETÓRICA COMO PROPOSTA PARA A ANÁLISE DAS INTERAÇÕES SÓCIO-
JURÍDICAS EM UMA SOCIEDADE COMPLEXA 

 

 

A proposta dos sofistas ao estabelecer uma nova perspectiva de formação do 

homem, contribui para a construção de uma maneira diferente de produção do conhecimento. 

O caráter prático dos sofistas revelou a necessidade de que nos deparássemos com problemas 

antes obscurecidos pela perspectiva dos primeiros filósofos. 

A forte crença na existência de uma “essência”, captada apenas parcialmente 

pelos nossos sentidos, impediu, por muito tempo, que uma reflexão mais aprofundada sobre o 

processo de construção do conhecimento fosse realizada. 

Foram os sofistas que no intuito de construir uma nova estratégia educacional, 

fizeram uso de novas ferramentas intelectuais na qual a palavra passou a ocupar lugar de 

destaque90. 

Em uma Grécia que apontava para uma nova forma de governo - a democracia - 

os estudos da arte da oratória se tornam bastante relevantes. Os sofistas, como Protágoras, 

sentem-se atraídos pela reflexão que gira em torno dos processos de convencimento 

desenvolvidos perante os tribunais e assembléias desta “nova” Grécia. 

A proposta retórica se fundamenta na produção de um conhecimento que toma por 

base premissas cuja veracidade não se encontra terminantemente constatada. Trabalha-se com 

aquilo que se apresenta verossímil, ao passo que se procura construir no discurso referida 

verossimilhança. 

[...] É indiferente que se trate dos Lacedemônios ou dos Atenienses, de um homem 
ou de um deus: o processo é o mesmo. Com efeito, aquele que aconselha Aquiles, 
aquele que elogia e censura, aquele que acusa e defende, tem de argumentar sempre 
com factos pertinentes – ou que parecem ser –, a fim de exprimir, nessa base, o 
elogio ou a censura, o que nele há de belo ou de vergonhoso, acusando-o ou 

                                                 
90 PERELMAN, Chäim. Retóricas.Tradução de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 
1999, p. 177. 
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defendendo-o, se concerne o justo ou o injusto e, por fim, aconselhando-o, se 
concerne o conveniente ou o nocivo. [...]91 (negrito nosso) 

Assim, vemos, na passagem acima retirada de Aristóteles, a preocupação em 

ressaltar a importância não apenas daquilo que se tem por peremptoriamente definido, mas 

também com aquilo que aparenta ser ou estar de uma determinada maneira. Pretende-se 

demonstrar a possibilidade de construção do conhecimento partindo-se tanto de uma quanto 

de outra premissa, ou seja, tanto do que se tem por verdadeiro como daquilo que se apresenta 

apenas como verossímil. 

A retórica se coloca como um contraponto ao conhecimento lógico-matemático, 

expressão muito utilizada para descrever um tipo de conhecimento inspirado em teorias cuja 

fundamentação se encontra na existência de supostas verdades, tidas como assimiláveis em 

um campo independente do comunicacional. 

Costuma-se falar em conhecimento “racionalmente” produzido, apesar de já se ter 

procurado apontar, o quão vago e ambíguo o termo racional pode se apresentar. O 

conhecimento produzido por meio das disciplinas inspiradas no positivismo lógico tem sido 

comumente enquadrado nesta categoria. 

Contrapõe-se, também, a retórica, como propõe Aristóteles, àquilo que os gregos 

do século V a.c, compreendiam por dialética. Logo no primeiro tópico do seu livro dedicado 

exclusivamente aos estudos da retórica dispõe Aristóteles: 

[...] A retórica é a outra face da dialética; pois ambas se ocupam de questões mais ou 
menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência em 
particular [...] 92. 

Procurava então, Aristóteles, estabelecer elementos para a compreensão da 

retórica tendo por parâmetro o modelo dialético de produção do conhecimento. A dialética, 

como referido, havia ganhado grande prestígio no mundo grego. Os dialéticos pretendiam, por 

                                                 
91 ARISTÓTELES. Retórica, 1396a. 
92 ARISTÓTELES. Retórica, 1354a. 

 



 57

meio de suas extensas cadeias de raciocínio, demonstrar a “verdade última” dos seus 

argumentos. 

O silogismo representava sua estrutura lógica. A partir de um raciocínio baseado 

em dois juízos distintos, por meio de uma indução, alcança-se algo inteiramente novo. 

Produz-se, enfim, conhecimento, posto que não se encontra previsto nas premissas iniciais 

aquilo que se conclui por meio do raciocínio silogístico. 

Todavia, nem sempre nos é possível demonstrar mediante cadeias sucessíveis de 

silogismos a “verdade última” dos fatos e acontecimentos. A propósito, seja porque não 

dispomos dos elementos necessários para referida demonstração, seja pelo fato de aqueles aos 

quais nossas palavras se dirigirem não poderem alcançar a complexidade dos nossos 

raciocínios, somos obrigados a trabalhar com premissas mais facilmente assimiláveis93. 

Tomamos então como ponto de partida de nossa argumentação fatos do cotidiano, 

máximas produzidas pela tradição e pelo costume. Deste modo, poupamo-nos da tarefa de 

demonstrar a veracidade de nossas premissas. Estas estão, quase sempre, presumidas no 

contexto de comunicação no qual nos encontramos inseridos. 

Partindo de premissas conhecidas de nossos ouvintes, no curso da argumentação, 

ilações são sugeridas, produzindo-se a sensação de que algo de novo está sendo apreendido. 

Entretanto, não se procede à demonstração de todas as etapas dos raciocínios que nos levaram 

a atingir o conhecimento que nos perece concluído. 

Procede-se deste modo, fazendo uso da força da palavra e do argumento, a uma 

outra forma de produção do conhecimento. Não a de um conhecimento dialético, nos termos 

estabelecidos pelos gregos do século V a.c., baseado em demonstrações silogísticas das 

premissas argumentativas, mas a de um conhecimento retórico, formulado a partir das 

                                                 
93 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
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premissas que se encontram disponíveis no processo de interação que se estabelece entre 

orador e auditório. 

Assim, tal qual acontece na dialética, ao se fazer uso da indução e do silogismo, 

sugere Aristóteles que se procede na retórica, no entanto tendo como artífices o exemplo e o 

silogismo retórico ou entimema94. 

O entimema é o instrumento utilizado para a construção de um raciocínio quando 

a apresentação de todas as suas premissas não nos é possível. Trabalha-se com premissas que 

não podem ser tidas como necessárias, mas apenas freqüentes95. 

[...] Demonstrar que algo é assim na base de muitos casos semelhantes, é na dialética 
indução e na retórica exemplo; mas demonstrar que, de certas premissas pode 
resultar uma proposição nova e diferente só porque elas são sempre ou quase 
sempre verdadeiras, isso se chama em dialética silogismo e entimema na retórica. 
[...]96.(negritos nosso) 

Aristóteles aponta como premissas retóricas as probabilidades e os sinais. Assim 

tenta demonstrar que os entimemas se fundamentam, em parte dos casos, naquilo que 

geralmente acontece, mas não absolutamente; que antes versam sobre coisas as quais 

poderiam ser de outra maneira e que se relacionam no que concerne ao provável como o 

universal se relaciona com o particular. A este tipo de premissas retóricas denominamos 

probabilidades97.  

Em outros momentos, os entimemas buscarão como fundamento signos ou 

indícios de que algo aconteceu ou existe. Neste caso, estaremos a tratar de sinais, a respeito 

dos quais, no que tange ao provável, podemos afirmar: que uns apresentam uma relação do 

particular para o universal, enquanto outros uma relação do universal para o particular98. 

                                                 
94 ARISTÓTELES, Retórica, 1356b. 
95 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
96 ARISTÓTELES. Retórica, 1356b. 
97 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
98 ALEXANDRE JÚNIOR, Manuel; FARMHOUSE ALBERTO, Paulo; PENA, Abel do Nascimento. 
Introdução e Notas. In: Aristóteles. Retórica. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998, p. 53. (Série 
Universitária – Clássicos da Filosofia). 

 



 59

O entimema representa, portanto, um raciocínio cujo resultado se fundamenta em 

premissas quase sempre verdadeiras, mas que poderiam, eventualmente, se verificar de modo 

diferente. Trabalha-se com aquilo que admite duas possibilidades de solução99. Os sinais e as 

probabilidades funcionam como indícios para a construção de um raciocínio sem, contudo, 

nos oferecer a garantia de certeza daquilo que nos levam a crer. 

O conhecimento produzido pela retórica, por meio do entimema, repousa em 

premissas que, via de regra, não podem vir a ser alçadas à categoria de um saber indiscutível, 

mas, dependendo do modo como é conduzido o discurso, passam a gozar de certa 

credibilidade. Trabalha-se com um conjunto de questões que estará sempre imerso em certa 

contingência. 

Isso porque a retórica sempre buscou, desde suas origens, tratar de assuntos 

relacionados aos pontos de vista e opiniões humanas, o que torna o objeto de suas reflexões 

sempre sujeito a modificações e interpretações distintas. 

A ruptura apresentada pelos sofistas caracterizou-se, justamente, pela abertura 

para o estudo deste campo tão amplo, representado pelas reflexões e opiniões humanas, 

observadas dentro de sua relatividade e contingência. Lançam-se as bases para uma reflexão 

que concentrará o que denominamos hoje de questões do campo da ética, como já 

anteriormente mencionado. 

As considerações trazidas por Aristóteles sobre a dialética, nos tópicos, apontam 

para o processo demonstrativo, probatório de produção do saber100. O silogismo é apresentado 

como instrumento de formalização deste processo de obtenção do conhecimento que se chama 

raciocínio. Contudo, como mencionamos, o silogismo se fundamenta em premissas cuja 

veracidade se tem por estabelecida ou se pode demonstrar. 

                                                 
99 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
100 ARISTÓTELES. Topics, 100a. 
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Já o entimema deve se ocupar de coisas que podem ser para a maior parte também 

de outro modo. Assim, na retórica, se utiliza o exemplo como indução e o entimema como 

silogismo. Este último, contudo, formado de poucas premissas e em geral menos do que as do 

silogismo tido por primário, o qual se tem por plenamente expresso mediante a formulação de 

uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão101. 

Contudo não se abandona a perspectiva probatória, reminiscência da influência 

dialética. Daí a ênfase dada por Aristóteles ao estudo das premissas retóricas, probabilidades e 

sinais, as quais são analisadas como elementos de prova para a construção do conhecimento 

no campo da retórica. 

O entimema representaria, portanto, o instrumento “lógico” apontado por 

Aristóteles para a formalização do raciocínio neste novo campo do conhecimento. Por meio 

do discurso, fazendo uso do entimema, premissas não demonstráveis passam a funcionar 

como elementos para a obtenção de novas conclusões não anteriormente postas no quadro 

argumentativo. 

A retórica, em contraposição a uma perspectiva ontológica, baseada na existência 

de uma hierarquia de saberes, proporciona a possibilidade de se creditar à linguagem o devido 

papel no processo de obtenção do conhecimento e com isso uma reinterpretação do seu lugar 

no campo da interação social. O discurso torna-se algo importante, não só como meio para 

propagação das idéias, mas também como instrumento de construção das premissas 

argumentativas. 

Percebe-se que os elementos responsáveis pela persuasão não estão postos em 

uma dimensão distinta dos sentidos e da comunicação. A retórica nos leva a lidar com uma 

abstração criativa, própria da linguagem, que incorpora ao conjunto das possibilidades aquilo 

que possui apenas existência ideal. 

                                                 
101 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
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Deste modo, apesar do caráter probatório que Aristóteles tenta imprimir aos 

estudos retóricos, no intuito de nos levar a visualizar uma aproximação entre a retórica e a 

dialética, não se pode afastar a influência de uma percepção criativa da palavra, típica do 

discurso poético. 

A aproximação da retórica à poesia funciona como elemento para relativização da 

concepção de razão neste campo do conhecimento. Em consonância com o que irá, muitos 

séculos depois, sugerir a chamada virada lingüística na filosofia, a retórica já nos indica que o 

discurso terá que ser considerado como elemento para a definição dos sentidos inclusive 

daquilo que se tem por racional. 

A definição de um critério apriorístico de razão, para além do campo da 

comunicação, deixa de fazer sentido em um ambiente em que a linguagem passa a 

desempenhar um papel central na reflexão filosófica. A retórica prenuncia referida 

transformação na importância atribuída à linguagem e aponta para a construção de um 

conhecimento capaz de lidar com as contingências do processo de comunicação. 

A noção de verdade apenas como representação de uma “realidade” perde espaço 

em uma construção retórica, posto que o conhecimento não é concebido como algo 

seccionado em dimensões valorativas distintas, tais quais as propostas por Platão. 

Tanto o que se constrói no discurso, por meio da captação dos sentidos, quanto 

aquilo que supostamente representaria o fruto de um processo de intelecção, por meio do qual 

se alcançaria a “essência” das coisas, passam a desempenhar papeis semelhantes no processo 

de construção do saber. Abandona-se a idéia da existência de uma verdade mais forte do que 

aquela produzida pelo discurso. 

Entretanto, o surgimento de uma perspectiva retórica não pode ser separado do 

quadro político-social no qual esta floresce. O desenvolvimento teórico de uma proposta 
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retórica está intimamente relacionado a uma série de transformações nas relações sociais 

provenientes do conturbado quadro político da Antiguidade. 

A referência que se faz à Córax e Tísias, como os primeiros formuladores de uma 

teoria retórica, está inserida no processo de transformação política que se dá na Sicília, após a 

queda da tirania. A partir do momento em que se instaura um governo democrático, abre-se 

espaço para a o debate e com isso ganham importância as formulações retóricas102. 

Seguindo uma linha no qual pretende demonstrar certo desprestígio da retórica em 

relação à dialética, Giorgio Colli aponta o seu surgimento como uma “vulgarização” da 

primitiva linguagem dialética. Afirma que só quando os embates dialéticos rompem os 

pequenos grupos e se estabelecem em círculos mais ampliados, é que surge a retórica como 

técnica de demonstração persuasiva. Nela não haveria mais uma coletividade que discute, 

apenas um sujeito que fala enquanto os outros ouvem. O auditório, ao invés da sucessão 

discursiva entre interlocutores, passa a ser o julgador da pertinência dos argumentos 

desenvolvidos103. 

A crítica se dá em torno do estreitamento do número de participantes diretos do 

debate, se comparado com os embates dialéticos, o que poderia acarretar uma perda da 

qualidade das conclusões alcançadas. Contudo, ao se transpor o processo de persuasão de um 

ou poucos indivíduos para uma coletividade, se amplia o potencial de alcance do discurso 

assim como se exercita a capacidade de incorporação de diferentes perspectivas ao debate. 

Nietzsche, ao falar sobre a retórica, expõe: 

[...] esta é uma arte essencialmente republicana: há que se habituar a suportar 
opiniões e pontos de vista e, igualmente, a sentir um certo prazer no 
antagonismo.[...]104. (negritos nosso) 

                                                 
102 PLEBE, Armando. Breve história da retórica antiga. Tradução e notas Gilda Naécia Maciel de Barros. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1978, p. 01. 
103 COLLI, Giorgio. O nascimento da filosofia. Tradução de Federico Carotti. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1996, p. 84-85. 
104 NIETZSCHE, F. Curso de retórica. Tradução e apresentação de Thelma Lessa da Fonseca. In: KNOLL, 
Victor (Ed.). Cadernos de Tradução. São Paulo: Departamento de Filosofia da USP, 1999. N. 4, p. 29.  
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Ao se asseverar o caráter republicano da retórica, se quer enfatizar a capacidade 

que esta possui de lidar com os contrários. Isto porque o convívio público estará sempre 

sujeito ao embate entre grupos e idéias contrapostas. Ao não adotar uma concepção muito 

rígida de razão e de verdade, como já apontado, se apresenta o programa retórico capaz de 

lidar com certas contradições que são inerentes aos processos políticos, mas que, todavia, não 

são facilmente absorvidas por outras perspectivas teóricas. 

O direito é um fenômeno político por excelência, cuja vocação primeira é procurar 

equacionar as contradições e diferentes perspectivas que se encontram presentes no convívio 

social. 

O estabelecimento de normas como parâmetros para o comportamento funcionam 

como pontos de partida para uma inesgotável fonte de debates a respeito da delimitação 

concreta de referidos cânones. 

A instituição deste ou daquele parâmetro, a concretização de um ou de outro 

sentido, no que diz respeito às condutas sociais, se dará em meio a um processo constante de 

persuasão social. 

A percepção do direito longe deste aspecto discursivo restará por conduzir a 

análises pouco representativas da realidade social. A redução do estudo do fenômeno jurídico 

a um outro aspecto parcial de sua complexidade, entretanto, tem sido prática recorrente entre 

os estudiosos. 

A proposta que se apresenta nesta dissertação é a de observar o direito tendo como 

arcabouço teórico a perspectiva retórica de produção do conhecimento. 

Isto porque entendemos ser incompatível com a complexidade do fenômeno 

jurídico uma análise que o procure enquadrar ou reduzir a uma “racionalidade” que não se faz 

presente na contingente e complexa realidade social. 
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A secção de sua compreensão em compartimentos estanques, tais quais os que se 

pode representar pelo estudo isolado da norma, ou simplesmente das interações destas 

enquanto conjunto lógico, ambos adstritos a um forte imperativo metodológico, apesar de 

relevante não se apresenta compatível com o grau de complexidade das reflexões teóricas 

atuais. 

A adoção de um método de análise não pode servir como instrumento para que se 

aparte o direito do processo de interações sociais que lhe são inerentes. O estudo que não 

considere referidas relações, assim como o processo adjacente de estabilização de 

expectativas comportamentais, proporcionado pela instituição de qualquer conjunto de 

normas, pouco poderá contribuir para a compreensão do fenômeno da juridicização. 

Entendemos, contudo, que a retórica, enquanto forma de aproximação e 

compreensão do processo de comunicação e de formação do conhecimento pode proporcionar 

uma melhor abordagem para a análise do fenômeno jurídico. 

Deste modo, a apresentação do presente quadro teórico buscou relativizar o papel 

de uma concepção forte de razão no processo de produção do conhecimento. Procura-se 

desmistificar a idéia de que todo o processo cognitivo estaria regido por um rigorismo lógico 

que não se reproduz na dinâmica social. 

A introdução de referida exigência representa o legado de uma tradição ancestral 

presente na formação de nossa identidade cultural, a partir da qual se procura constantemente 

estabelecer um critério para a verificação do verdadeiro e, com isso, a compartimentação do 

conhecimento em níveis distintos de valoração. 

Referida perspectiva, como se procurou demonstrar, está intimamente relacionada 

a uma herança de hierarquização dos saberes que nos foi legada pela tradição ontológica 

grega, exercendo influência sobre todos os campos do conhecimento da chamada 

modernidade. 

 



 65

O avanço das reflexões retóricas aprofundadas pelos sofistas nos aponta para uma 

outra forma de construção do conhecimento, no qual o verossímil, tanto quanto o verdadeiro, 

contribuem para a produção do saber. 

Assim, partindo das considerações acima realizadas, apontamos a retórica como 

abordagem teórica mais adequada para a análise do fenômeno jurídico em um contexto 

filosófico no qual a linguagem assume papel de destaque e no qual as interações sociais 

alcançaram um enorme nível de complexidade. 

Deste modo, pretendemos nos tópicos seguintes realizar uma reflexão sobre o 

processo de formação de um saber autônomo no direito, tendo em vista a forte influência 

racionalista por nós aqui debatida. 

Para tanto, começaremos por aprofundar a discussão a respeito da contínua busca 

pela fixação de um critério de racionalidade, que na modernidade se apresentará por meio da 

exigência de um método. Referida construção, que tem em Descartes um dos principais 

nomes, representa uma nova roupagem da perspectiva platônica de um saber hierarquizado, 

dentro de um quadro filosófico distinto. 

A proposta cartesiana nos dá a oportunidade de apontar, na modernidade, a 

presença da tradição grega no que diz respeito a uma separação dos planos do conhecimento, 

apesar de apresentada de uma forma bastante diferente. 

Tanto na perspectiva platônica, quanto no programa apresentado por Descartes o 

conhecimento produzido pela retórica é posto em um plano secundário, posto que não 

elaborado de acordo com os parâmetros adotados em cada uma das épocas, confirmando o 

desprestígio desta perspectiva como meio hábil para o desenvolvimento do saber. 

Para fazer o contraponto ao método cartesiano, decidimos apresentar um outro 

pensador racionalista, porém de uma outra tendência filosófica, o pragmatismo. Charles 
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Peirce é então escolhido por formular uma crítica bastante consistente ao modelo cartesiano 

de produção do conhecimento. 

Ao contrapor Descartes a Peirce, pretendemos fazendo uso dos argumentos deste 

último, demonstrar as inconsistências de um modelo baseado em uma concepção forte de 

verdade, mesmo que balizada pela intervenção do método. Deste modo, sem mais delongas, 

partamos para uma análise da proposta cartesiana colocada em confronto com uma das 

críticas mais bem elaboradas à sua doutrina. 
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CAPÍTULO 2 - O ESTABELECIMENTO DO “MÉTODO” COMO PARÂMETRO 
PARA O VERDADEIRO E A CONTINUIDADE DE UMA PERSPECTIVA DE 
HIERARQUIZAÇÃO DO SABER NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 
 

 

2.1 A INSERÇÃO DO HOMEM COMO SUJEITO CENTRAL NO PROCESSO DE 
COGNIÇÃO E A ADOÇÃO DO MÉTODO COMO CRITÉRIO DE RACIONALIZAÇÃO 
DO PENSAMENTO 
 

 

A história das idéias e da teoria do conhecimento não pode deixar de dispensar 

lugar de destaque à contribuição legada por René Descartes ao seu desenvolvimento. 

Mostrava-se ele bastante inconformado com o modo pelo qual o processo de transmissão do 

saber se dava em seu tempo. A questão da aprendizagem aparece como uma constante em sua 

trajetória de vida. 

Uma de suas principais inquietações consistia, justamente, no grau de 

confiabilidade atribuído ao conhecimento que nos é legado pela tradição. Reclamava a 

existência de critérios mais precisos para a determinação da veracidade das afirmações. 

Queixava-se bastante de uma suposta obscuridade do saber transmitido pelos filósofos, aos 

quais acusava de distantes da realidade. 

Para ele o peso da tradição não deveria servir como critério suficiente para a 

garantia de aceitação de uma assertiva. Propõe então uma reflexão sobre a cognição, tendo em 

vista uma particular inquietação por uma maior certeza e clareza na produção e transmissão 

do conhecimento. 

Costuma-se atribuir referida inquietação a uma forte admiração pela simplicidade 

e clareza dos raciocínios matemáticos, qualidades estas que Descartes gostaria de ver 

reproduzidas no processo cognitivo em geral. Surge então, a partir destas inquietações, a 
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proposta da instituição de um método capaz de garantir a produção de um aprendizado ao qual 

se poderia finalmente conferir o título de verdadeiro. 

A questão da verdade representa, de fato, uma das problemáticas centrais da obra 

de Descartes. A propósito, é a partir dela que entendemos pertinente que se faça uma reflexão 

sobre o seu pensamento e sua influência no desenvolvimento das idéias na modernidade. 

Na proposta cartesiana, apenas o produto da aplicação do método poderá receber o 

designativo de conhecimento verdadeiro. Referida posição assemelha-se ao exposto por 

Platão quando distingue entre o conhecimento produzido no plano das idéias e o 

conhecimento oriundo dos sentidos. 

Nossa reflexão sobre o método cartesiano pretende evidenciar que as 

transformações por ele implementadas, na teoria do conhecimento, não afastam a 

continuidade histórica presente no esforço pelo estabelecimento de critérios para o alcance de 

uma verdade única. Deste modo, continua-se a buscar parâmetros limitadores dos 

procedimentos de produção do saber, em detrimento da livre atividade da persuasão por meio 

do poder criativo da palavra, tendo em vista uma indesejável “incerteza” que está última 

manifestação proporciona. 

A busca da inserção do homem em uma posição mais ativa no processo de 

obtenção do conhecimento irá desembocar, portanto, na necessidade de formulação de um 

novo modelo de compreensão do processo cognitivo. 

A obra de Descartes vai influenciar, sobremaneira, o pensamento ocidental, na 

medida em que apresenta uma outra proposta de compreensão do processo de conhecimento. 

O homem passa a ser tido como sujeito ativo do conhecer e, deste modo, apresentam-se as 

bases para um modelo que possa romper com a tradição teológica que se cristaliza no período 

anterior. 
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Até então se entendia que ao indivíduo caberia, no processo de obtenção do 

conhecimento, o papel de capturar aquilo que havia de intrínseco nas coisas que estavam à sua 

volta, o “ser” das coisas, e à razão a tarefa de sistematizar todas as informações obtidas. 

Conhecer consubstanciaria um processo de constante classificar. Todo o conhecimento estaria 

posto na existência das coisas do mundo. O grande problema filosófico de então se encontrava 

situado no desvelamento das relações de causa e efeito existentes entre as coisas105. 

Tal posição é consentânea com um modelo teórico baseado na evidência de 

essências, apenas captadas mediante um processo de abstração característico das ontologias. 

Apesar de participar do processo de obtenção do conhecimento, ao homem é relegado apenas 

o papel de mero receptor de algo já autonomamente concebido. 

A obra de Descartes, contudo, irá colocar o indivíduo no centro do processo do 

conhecer. Em seus trabalhos, sustentará que apenas a “intuição racional”, faculdade 

exclusivamente humana, concomitantemente com a correção do “método”, é capaz de 

proceder à distinção entre o “real” e o “ilusório”. Partindo desta premissa, efetiva-se uma 

verdadeira reviravolta na teoria do conhecimento106. 

A proposta cartesiana afirma a “razão” como grande nota distintiva da 

humanidade e condição de possibilidade para a produção do conhecimento. A idéia de razão 

passa a ser diretamente vinculada a concepção de método, relação esta que irá marcar 

fortemente o conteúdo semântico do termo racionalidade daí para frente. 

 

 

 

                                                 
105 Para análise do papel do homem no processo de conhecimento na obra de Platão e Aristóteles vide 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: 
Edições Loyola, 1996, p. 17-35. 
106 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 41-42. 
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A mudança de atitude, no que diz respeito à relação do homem com o mundo, na 

obra de Descartes, representou uma ruptura com o modelo anterior, no qual o indivíduo 

possuía posição de muito menos relevo. Na teoria do conhecimento, a preocupação central, 

até então, era a obtenção de um saber que haveria de ser buscado em contextos existentes para 

além do homem e produzido independentemente deste. Ao contrário, sob a perspectiva da 

proposta cartesiana, não se poderá conceber qualquer tipo de conhecimento que se pretenda 

independente da consciência humana. 

E é justamente neste ponto que a proposta cartesiana se apresenta revolucionária. 

Suas reflexões garantem ao homem uma liberdade antes nunca alcançada, no que diz respeito 

ao processo de conhecimento. Neste aspecto, podemos até observar certa congruência entre 

suas idéias e a perspectiva retórica. Em ambos os casos o produto do conhecimento não 

procura fundamento em algo além do humano. Entretanto, como veremos, as premissas que 

levam, por um lado os retóricos, por outro Descartes, a alcançar referidas conclusões são 

bastante diferentes. Do lado dos retóricos temos o discurso, do outro uma obscura noção de 

“intuição racional”. 

Assim, procuraremos nos itens que seguem realizar uma reflexão sobre o modelo 

cartesiano de produção do conhecimento, cuja preocupação principal está centrada na 

aplicação de um método como garantidor da verdade das conclusões obtidas através de sua 

utilização. Para tanto, colocaremos em contato as premissas por ele adotadas com as críticas 

propostas pelo pragmatismo de Peirce. Deste modo, pretendemos observar como se dá a 

fixação de um novo paradigma na produção do conhecimento, a partir de Descartes, e quais as 

implicações deste novo modelo no que diz respeito ao discurso e a persuasão retórica. 
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2.2 A “VERDADE” COMO PRODUTO METÓDICO DE UMA “INTUIÇÃO RACIONAL”: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS INCONSISTÊNCIAS DE UMA SUPERVALORIZAÇÃO 
DO PAPEL DA RAZÃO NO PROCESSO COGNITIVO 
 

 

O modo como compreendemos as coisas e, por conseguinte, como podemos ter 

por verdadeiro aquilo que aprendemos, é o objeto central do trabalho apresentado por René 

Descartes em seu “Discurso do método”. 

Neste caminho, como bem exemplifica o subtítulo de sua obra - “para bem dirigir 

a própria razão e buscar a verdade nas ciências” - Descartes busca identificar os elementos e 

os mecanismos que tornariam o homem um ser capaz de conhecer e, mais do que isso, de 

aprender o conhecimento verdadeiro. 

Para Descartes o “bom senso” ou “razão”, caracterizada pela habilidade de poder 

distinguir o “verdadeiro” do “falso”, consubstanciaria uma característica natural do homem, 

atribuída a todos os indivíduos. 

É, justamente, esta presunção da capacidade racional do homem que irá funcionar 

como elemento fundador de todo edifício teórico da sua inovadora proposta de obtenção da 

verdade. 

Isto porque, entende o filósofo francês, a todos é atribuída a faculdade de conhecer 

e, se não alcançamos sempre, todos nós, os mesmos resultados, quando da análise de uma 

dada realidade, é, simplesmente, porque não seguimos os mesmos caminhos. Não existem 

homens dotados de mais ou menos razão do que outros, possuímos, isto sim, estratégias 

distintas no processo de observação da realidade que nos cerca. A racionalidade compõe, 

portanto, aquilo que constitui a “essência” do ser humano107. 

                                                 
107 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 21. 
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Sendo a razão elemento essencial da constituição humana, elemento este que o 

diferencia dos demais seres, caberia a ela o papel de aferição daquilo que poderíamos ter por 

verdadeiro. 

Nessa perspectiva, consubstanciaria a realidade um sistema de fenômenos simples, 

os quais, combinando-se indefinidamente uns com os outros, de modo a formar composições 

complexas, viriam a constituir todas as variantes possíveis de situações existentes. A realidade 

seria composta por uma espécie de “análise combinatória” de fenômenos simples, aos quais 

todas as coisas poderiam ser reduzidas por meio de um processo de decomposição dos fatos 

complexos. Neste momento, uma vez decomposta a realidade em fenômenos mais simples, 

poderia o homem, usando de sua “componente essencial”, ou seja, a razão, “intuir” como 

verdadeiro ou falso aquilo que lhe é apresentado. 

É posta, a verdade, como o resultado de uma “intuição racional”. O homem teria a 

capacidade de aferir a verdade ou falsidade das coisas, quando diante de uma realidade 

reduzida à sua componente básica. Algo seria tido como verdadeiro quando, intuitivamente, 

parecesse “claro” e “distinto” à razão. A clareza e a distinção foram tidas por Descartes como 

parâmetros gerais da verdade, proporcionando, quando presentes, o esteio lógico necessário 

para se ter algo como verdadeiro. 

Para se garantir, portanto, que o intelecto alcance a verdade das coisas, seria 

necessário, como demonstramos acima, que se fizesse uso de um “Método”, o qual, em linhas 

gerais, fora expresso por Descartes nos quatro preceitos que seguem: 

[...] O primeiro consistia em nunca aceitar como verdadeira nenhuma coisa que eu 
não conhecesse evidentemente como tal, isto é, em evitar, com todo o cuidado, a 
precipitação e a prevenção, só incluindo nos meus juízos o que se apresentasse de 
modo tão claro e distinto ao meu espírito que eu não tivesse ocasião alguma para 
dele duvidar. O segundo, em dividir cada uma das dificuldades que devesse 
examinar em tantas partes quanto possível e necessário para resolvê-las. O terceiro, 
em conduzir por ordem os meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples 
e mais fáceis de conhecer, para chegar, aos poucos, gradativamente, ao 
conhecimento das mais compostas, e supondo também, naturalmente, uma ordem de 
precedência de uns em relação aos outros. E o quarto, em fazer para cada caso, 
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enumerações tão completas e revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de não ter 
omitido nada. [...]108. 

Estes são os pressupostos lógicos do denominado “Método” para obtenção da 

verdade apresentado por Descartes: o caráter essencialmente racional do homem e a 

possibilidade de se decompor a realidade em situações menos complexas, às quais, aplicar-se-

ia a intuição racional, de modo a tê-las como falsas ou verdadeiras. 

Ao terminar seus estudos nas letras109, à luz da escolástica, Descartes não 

conseguia se sentir satisfeito com as explicações que lhe eram apresentadas pelos doutos de 

então. Tinha o saber filosófico como sempre envolto em inúmeras disputas, o que o tornava 

eminentemente duvidoso, entendia que suas razões eram apenas prováveis e não 

demonstráveis e que, deste modo, consubstanciava algo insuficiente para acalmar seu espírito 

irrequieto. 

Questionava a capacidade da lógica de proporcionar a obtenção de algum saber 

genuíno, uma vez que, 

[...] os seus silogismos e a maior parte de suas restantes instruções seriam mais para 
explicar aos outros as coisas que já se sabem, ou ainda, como a arte de Lulio, antes 
falar, sem julgamento, aos que ignoravam, do que para aprendê-las [...]110. 

 

 

 

 

 

                                                 
108 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 31-32. 
109 Descartes fora formado, com base na escolástica, nas mais famosas escolas européias. Estudou no colégio 
jesuíta de La Flèche, no qual a filosofia, cujos fundamentos encontram-se da junção de elementos da filosofia 
aristotélica com os dogmas de fé, tinha como objetivo uma “organização racional” pela fé. DESCARTES, René. 
Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. Tradução Pietro Nassetti. 
São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 23. 
110 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 31. 
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Lógica aqui como instrumento para análise do discurso. Os silogismos como 

tentativa de compreensão da estrutura de um processo de comunicação. O trecho acima nos 

demonstra a aversão de Descartes para com o processo discursivo de produção do 

conhecimento. O tom pejorativo do texto evidencia o seu descrédito para com o processo de 

produção do conhecimento pelo embate de idéias contrapostas. Para ele, tudo isto aparentava 

ser muito pouco digno de crédito. 

Deste modo, no seu caminho da busca pela verdade, tomou, Descartes, como 

primeira resolução, o colocar todo o conhecimento por ele adquirido até então em dúvida. 

Atribuía às ciências dos livros, resultante do acúmulo das mais diversas opiniões, as quais, ao 

que lhe parecia, tanto mais crédito recebiam quanto mais distante do senso comum 

estivessem, uma capacidade infinitamente menor de alcançar a verdade do que “os simples 

raciocínios que pode fazer naturalmente um homem de bom senso sobre as coisas que se lhe 

apresentam” 111. 

Entretanto, ao por tudo em dúvida, de modo a verificar se, por fim, algo haveria de 

restar por indubitável, percebeu Descartes que, ao menos a sua existência, que naquele 

momento tudo questionava, não poderia deixar de ser concebida como algo verdadeiro, 

mesmo que tudo o mais restasse por inexistente. Encontrara então, com base no método por 

ele proposto e, partindo da premissa de que tudo é, a princípio, duvidoso, sua primeira 

verdade, qual seja: a de que “penso, logo existo”112. 

A veracidade de sua existência seria então percebida através de nada mais do que o 

“simples fato perceptível” de seu próprio existir, fato este completamente “claro” e “distinto” 

de qualquer outra coisa. A este resultado nada mais poderia ser atribuído além do uso da 

                                                 
111 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 28. 
112 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 41-42. 
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razão, o qual nos proporcionaria perceber, diante dos atributos acima mencionados, da sua 

verdade. 

Apresentavam-se, portanto, a “clareza” e a “distinção”, como verdadeiros 

paradigmas daquilo que se poderia ter como verdadeiro. A aplicação das regras do método ao 

mundo que nos cerca, partindo do estado de dúvida no qual fora posto todo o ambiente 

circundante, teria nos levado ao conhecimento de uma primeira verdade, qual seja, a 

existência do ser pensante. Tal existência comprovar-se-ia por meio do modo claro e distinto 

com que era percebida. Assim, tendo a clareza e a distinção funcionado como elementos 

definidores da minha crença de que existo, Descartes conclui que seriam estas as qualidades 

que deveriam sempre estar presentes em um dado objeto para que pudéssemos tê-lo como 

verdadeiro. Clareza e distinção passam a ocupar o status de verdadeiros paradigmas daquilo 

que é tido como “real”. 

Descartes possuía uma verdadeira obsessão pelas coisas simples e uma enorme 

crença na razão humana. Gostaria de poder transportar para o processo de obtenção do 

conhecimento de todas as outras coisas da vida a clareza do raciocínio matemático que, para 

ele, pode ser percebido sempre de modo bastante distinto. Entendia ser não só possível, como 

também necessário, para o avanço das ciências, a reconstrução de todo o conhecimento 

existente tendo por base o Método por ele apresentado. Daí ter colocado em dúvida, como 

recurso metodológico, todo o conhecimento existente para que, através da aplicação do 

método, pudesse aferir a “veracidade” de tudo que o cercava. 

O estado de dúvida, apresentado por Descartes, caracteriza o que podemos chamar 

de “dúvida metódica”, na medida em que não representou, necessariamente, uma inquietação 

do seu espírito, mas um recurso lógico para construção de sua teoria. A dúvida metódica 

cartesiana, bem como os paradigmas de clareza e distinção representam os pilares mestres de 
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sua teoria. É pondo em dúvida aquilo que não posso ter, a princípio, por claro e distinto, que 

estaria dando o primeiro passo no sentido de alcançar qualquer conhecimento verdadeiro. 

Para Descartes o conhecimento só seria possível através do uso do método, o qual 

passa a consubstanciar um verdadeiro modelo epistemológico em sua teoria. Ou seja, a 

dúvida, como recurso lógico para alcançar a clareza e a distinção, como também a aplicação 

das demais regras do método representam os fundamentos de seu modelo teórico para se obter 

o “conhecimento verdadeiro”. 

Com a revolução cartesiana, o método passa a representar o critério capaz de 

caracterizar uma série argumentativa como racional. Apenas por meio dele seria possível 

alcançar o verdadeiro conhecimento, o qual, em última instância, deveria ser reconhecido pela 

intuição racional, presente em todos os homens. “Racional” passa a ser o agir que faça uso do 

método, ao mesmo tempo em que, metodologicamente “verdadeiro”, será o conhecimento que 

passe pelo crivo da intuição racional. Método e razão se complementam, caracterizando um a 

contraparte do outro. 

Na busca da construção de um modelo que pudesse minimizar a contribuição do 

aporte teológico no processo de produção do conhecimento, filósofos como Descartes irão 

encontrar no método o arcabouço necessário para a construção de um saber que se pretenda 

objetivo e seguro. 

Tanto na perspectiva platônica clássica, quanto na concepção cristã, a produção do 

conhecimento está extremamente relacionada a uma fundamentação metafísica, buscada ora 

em um plano ideal, para além do mundo dos sentidos, ora em uma fundamentação 

teológica113.  

Isto torna o conhecimento algo pouco preciso bem como pouco confiável, pensava 

Descartes. O grande objetivo da proposta racionalista é, a princípio, romper com a cadeia de 

                                                 
113 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: Paulus, 
1990, p. 138. 
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fundamentação teológica do conhecimento e, posteriormente, apresentar um modelo coerente 

e capaz de suprir as indagações relativas à sua legitimação, no qual o homem se apresente 

como figura central e assim passe a controlar o processo de sua obtenção. 

Todavia, a proposta cartesiana, ao mesmo tempo em que procura libertar a 

consciência humana do julgo de uma verdade revelada, lhe coloca novamente em uma forma 

de aprisionamento que é o rigorismo matemático por ele buscado. 

O pensamento humano não está preso a métodos rígidos de organização, se 

manifestando livremente a partir dos impulsos proporcionados pelos sentidos. A liberdade de 

criação e, por conseguinte, de produção de conhecimento, não encontra barreiras em uma 

suposta necessidade de clareza e distinção apresentadas por Descartes. 

Por outro lado a idéia de que toda a realidade poderia ser “desconstruída” de 

modo a ser analisada em suas “estruturas básicas” é bastante pretensiosa. O mundo que nos é 

apresentado e com o qual interagimos não é um simples amontoado de partes superpostas. Os 

fatos e os elementos da natureza não constituem realidades isoladas da compreensão que 

temos deles quando envoltos no processo de conhecimento114. 

A idéia de que somos todos dotados de uma mesma estrutura cognitiva e se 

chegamos a conclusões diferentes, diante dos mesmos fatos, é porque operamos em erro ou 

não fizemos uso do método “correto”, demonstra uma extrema incapacidade desta proposta 

teórica em lidar com a diferença. 

A “razão”, conceito tão vago e ambíguo como já procuramos demonstrar, não é a 

solução de todos os problemas do conhecimento. Tampouco todo o conhecimento está 

atrelado ou subordinado à existência de algo do tipo, se com isto queremos significar o 

processo metódico apontado por Descartes. 

                                                 
114 Referida pretensão de possibilidade de “desconstrução” da realidade como recurso metódico para obtenção do 
saber verdadeiro está baseada em uma suposta neutralidade axiológica do conhecimento, presente na análise dos 
puros fatos. Contra esta neutralidade vide RABENHORST, Eduardo Ramalho. A normatividade dos fatos. João 
Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 22. 
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O estabelecimento de métodos é apenas uma alternativa, dentre tantas possíveis, 

de superação de uma construção metafísica, no que tange o processo de conhecimento, mas 

que não pode ter a pretensão de excluir todas as demais formas de abordagem do problema. 

Deste modo, esse deslumbramento com a matemática só pode vir a fazer mal à 

filosofia, levando ao erro de estender a todos os campos do conhecimento seus métodos e 

categorias. A complexidade e contingência das realidades a que somos constantemente 

expostos não comporta reduções do tipo. 

Entretanto, a partir de Descartes, todo o conjunto de relações que estão implicadas 

em uma abordagem metódica da realidade, caracterizada por uma série de procedimentos 

específicos e pré-determinados, passíveis de verificação, passa, justamente, a consubstanciar o 

correlato mais próximo do conceito de racionalidade, em uma época na qual sua busca 

representava o grande esforço intelectual do momento. 

É na busca da superação do papel secundário desempenhado pelo homem no 

processo de obtenção do conhecimento, que a construção de um modelo teórico baseado no 

binômio “razão” e “método” se apresenta. Referido modelo passa a constituir o critério 

hegemônico de caracterização de qualquer conhecimento que se pretenda verdadeiro. Neste 

caminho, a concepção de razão procura se distanciar tanto da perspectiva clássica de Platão, 

quanto da perspectiva teológica dos cristãos, passando a se afirmar, eminentemente, como 

racionalidade metódica. 

A influência da idéia do método no pensamento racionalista irá se estabelecer 

como algo praticamente definitivo. Entretanto, a sua forma de apresentação irá sofrer 

transformações no decorrer do tempo. Assim, sem abandonar a noção de método, mas 

apresentando uma nova formulação desta velha proposta, Peirce irá formular uma dura crítica 

ao modelo cartesiano de explicação do processo de conhecimento. 
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No item subseqüente iremos analisar a crítica peirciana ao modelo cartesiano a 

fim de, partindo de suas reflexões, avançar no estudo do processo de produção do 

conhecimento que nos tem subsidiado na observação do fenômeno jurídico. 

 

 

2.3 A “DÚVIDA VERDADEIRA”, A “EXPERIMENTAÇÃO DO REAL” E A INCLUSÃO 
DOS ESTADOS DE CONSCIÊNCIA COMO ELEMENTOS RELEVANTES NO 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO SABER: UMA OUTRA PERCEPÇÃO DO CONHECER 
RACIONAL 
 

 

No último quarto do século XIX, Charles Peirce iria tecer duras críticas ao modelo 

proposto por Descartes para a obtenção do conhecimento verdadeiro, especialmente no que 

diz respeito à possibilidade de sua obtenção, tendo como ponto de partida a “dúvida 

metódica” e, como instrumento de ação, a “intuição racional”. 

Para Peirce, apenas uma real and living doubt seria capaz de iniciar em nós o 

processo de produção do conhecimento, o que não se faria possível por meio de um simples 

questionamento metodológico, tal qual posto no modelo cartesiano. Seria preciso que nossos 

espíritos estivessem verdadeiramente tocados pelo sentimento de dúvida, causando em nós o 

esforço necessário para o alcance do “estado de crença”, para que, por conseguinte, o 

processo de obtenção do conhecimento viesse a ser iniciado. 

Peirce questionava a substancialidade de um saber baseado em uma dúvida que 

não viesse efetivamente a excitar nossa mente, metodologicamente construída. Para ele nada 

que não afetasse, efetivamente, nosso intelecto seria capaz de gerar qualquer esforço mental 

de nossa parte e, por conseguinte, de produzir qualquer conhecimento115. É justamente nesta 

busca constante pelo “estado de crença”, consubstanciado no contrário do “estado de dúvida”, 

                                                 
115 PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected writings 
(values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 100. 
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que restariam por ser construídas, segundo Peirce, as bases de uma teoria efetivamente 

racional do conhecimento. 

O “estado de dúvida”, naturalmente caracterizado por uma situação não agradável, 

de insatisfação, nos levaria, então, a procurar por sua própria destruição, concretizada na 

obtenção do “estado de crença”. Alcançaríamos referido estado através da fixação, em nossa 

mente, de uma opinião, a qual viria a ser o fruto da aplicação da razão sobre os elementos 

captados da realidade exterior pelos nossos sentidos. 

Ao contrário do que acontece no modelo proposto por Descartes, chamado por 

Peirce de “método a priori de fixação da crença”, Peirce entende que não poderíamos basear 

nosso “estado de crença” simplesmente na percepção de uma suposta clareza e distinção 

conferida a um dado objeto por meio de nossa “intuição racional”. 

Isto porque, neste modelo, outro parâmetro não teríamos, no processo de 

construção de nossas opiniões, a não ser um suposto “bom senso”, fruto da razão, a qual, 

segundo Descartes, é atribuída, integralmente, a todos homens. Ora, a existência de tal “bom 

senso”, apesar de procurar fundamento na própria existência da razão, não possui, 

paradoxalmente, em Descartes, esteio suficiente para se sustentar como argumento 

eminentemente “racional”. 

Assim o é porque vai buscar sua credibilidade, justamente, na presunção de 

constituir a razão humana uma “dádiva divina”, um reflexo em nós daquilo que ele, Deus, tem 

de perfeito116. Ou seja, algo eminentemente metafísico e, na perspectiva que se cristaliza nos 

modernos, não racional. Questiona-se a possibilidade de, a partir de algo eminentemente 

metafísico, como a noção de Deus, possamos justificar a existência de uma outra coisa que se 

pretende independente de qualquer concepção metafísica que é a razão. 

                                                 
116 DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências. 
Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima de cada autor), p. 43. 
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Descartes possuía a pretensão de ter elaborado um método capaz de nos guiar, com 

segurança, ao caminho da verdade, bastando para tanto o adequado uso da razão. Aponta 

Peirce, entretanto, que uma atenta observação sobre os contornos da proposta cartesiana, 

especialmente no que diz respeito à intuição racional, poderá nos levar a perceber uma falha 

em suas premissas. 

Assim, segundo o pragmatista, de acordo com o modelo proposto pelo filósofo 

francês, apresenta-se possível, apesar de não cogitado por ele, que “mentes brilhantes”, 

fazendo uso do mesmo método, venham a chegar a conclusões completamente distintas uma 

das outras em face de um mesmo fenômeno. 

Isto porque, tal intuição sobre os fatos da vida, não guarda, como lastro, nada além 

de referências construídas através de reflexões do próprio indivíduo, ou seja, conjecturas sem 

nenhum vínculo com um elemento não ideal, ou “real” como ele mesmo se refere. 

Para Peirce, nossa crença seria obtida através da “experimentação do real”. A 

obtenção da crença deveria ser instruída por meio de um método que fizesse uso de elementos 

que fossem além de nossas próprias conjecturas, externos a nossa condição de seres humanos, 

permanentes, e que, sobre os quais, nosso pensar não possuísse qualquer efeito. Esse seria o 

chamado “método científico de obtenção da crença”. 

Tal método consistiria, basicamente, na aplicação da “razão” sobre o resultado dos 

efeitos produzidos pelos elementos desta “realidade” por ele definida, cujos caracteres são 

inteiramente independentes de nossas opiniões, em nossos sentidos. Tais efeitos, apesar de 

inúmeros, seguiriam sempre normas regulares e, deste modo, quando analisados com os olhos 

da “razão”, nos permitirão conhecer as “coisas como elas realmente o são” 117. 

O método proposto por Peirce tem a pretensão de superar o modelo cartesiano, na 

medida em que viria a romper com os resquícios de fundamentação metafísica existentes na 

                                                 
117 PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected writings 
(values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 107-108. 
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teoria de Descartes. A introdução de elementos oriundos da “realidade”, externos ao intelecto 

humano, no processo de consecução do conhecimento, busca supostamente superar a frágil 

consistência lógica do mecanismo apresentado por Descartes, baseado unicamente na 

“intuição racional”. 

A razão passaria a ser um instrumento não apenas de operação de intuições e 

sentimentos, sem qualquer vínculo com fatos da vida, mas, de processamento de elementos da 

realidade, passível, portanto, de ser manejada tanto de modo correto como incorreto. 

O homem perde sua condição de ser infalível, o qual, através de uma razão 

supervalorizada, seria sempre capaz de perceber o certo do errado, o real do irreal, desde que 

fizesse uso do método, tornando-se, na verdade, um pouco mais humano.  

Mais do que algo que depende de nós para vir a ter existência, as reflexões de 

Peirce defendem que o mundo exterior deve ser compreendido como possuindo existência 

própria, independente das faculdades intelectuais do homem. Algo existirá caso seja passível 

de percepção pelo homem ou não. 

Ou seja, o modelo de obtenção do “estado de crença” e, por conseguinte, daquilo 

que temos por verdadeiro, apresentado por Peirce, de certo modo, segue a trilha aberta por 

Descartes, mas aperfeiçoa aquilo que ele teria deixado obscuro no caminho para a superação 

da metafísica na produção do conhecimento. Ao estabelecer a experiência como limite do 

próprio conhecimento racional Peirce avança em relação ao modelo cartesiano. Ambos 

caminham para a construção de um modelo racionalista de compreensão do conhecimento. 

Entretanto, ao contrário do que pensava Descartes, entendia Peirce possível que se 

pudesse alcançar o “estado de crença”, o equivalente na proposta cartesiana à clareza e â 

distinção intuídas pela razão, a partir de algo sem existência “real”, “fictício”, mesmo quando 

da aplicação do método. Estaríamos, então, de acordo com Peirce, diante de uma “falsa 

crença”, constituída tendo por base uma simples ficção. 
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Ao se cogitar da possibilidade teórica de que uma opinião, fruto de uma ação 

racional, possa vir a não ser verdadeira, ou seja, consubstancie uma opinião falsa, dá-se um 

grande salto na construção de uma teoria do conhecimento mais condizente com a 

complexidade da vida e, por conseguinte, avança-se na tarefa de compreensão do processo 

cognitivo. 

Nossa tese é a de que o fenômeno jurídico lida eminentemente com um 

conhecimento “falível”, na medida em que se fundamenta em impressões sobre a realidade, 

produzidas por meio de um processo discursivo. Assim, a compreensão de que algo que 

supostamente seja tido como certo hoje, possa vir a ser considerado como não verdadeiro 

amanhã vai ao encontro de uma construção contingente como o direito. 

Descartes tem como verdade, a qual será sempre dotada de uma mesma face, 

exclusivamente, aquilo que, submetido ao método, decomposto em sua forma mais simples, 

pudesse ser apreendido pela razão de modo claro e distinto. Há a presunção de que a todos, 

uma vez afeitos ao método, diante dos fatos, seria revelada uma mesma crença, se adotarmos 

a terminologia peirciana, fruto da intuição racional. Para Descartes esta crença oriunda da 

intuição seria praticamente sinônimo daquilo que poderíamos entender por verdadeiro. 

Supervaloriza-se, contudo, a concepção de razão, quando atribuímos a ela o papel 

de reflexão capaz de intuir das coisas, independentemente de como elas venham a se 

apresentar, sua “verdadeira essência”. Por outro lado, restringe-se a própria concepção do 

verdadeiro, quando se procura identificá-la com aquilo que é ao homem possível captar por 

via do intelecto. 

Algo será verdadeiro, não só quando possamos decompô-lo e apreendê-lo de modo 

claro e distinto, mas também quando consubstanciar aquilo que não está ao nosso alcance. 

Talvez o verdadeiro esteja presente naquilo que, apesar de estar ao alcance de nossa 

percepção, não seja por nós, ao final do processo de investigação, tido como aceitável ou 
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crível. Não podemos ter a pretensão de ser o senhor da verdade pelo simples fato de 

possuirmos o qualificativo de “racionais”. Ou seja, é preciso que se faça uma distinção entre 

aquilo que cremos e aquilo que é verdadeiro, crença e verdade. 

A propósito, uma reflexão retórica como a que pretendemos estar implementando 

neste trabalho não pode pressupor a existência de verdades últimas a serem alcançadas, sejam 

estas de quaisquer espécies. A investigação sobre os critérios para a obtenção da verdade 

perde, em grande medida, o espaço em uma abordagem deste tipo. A questão se coloca 

presente neste trabalho, contudo, para que possamos apontar inconsistências nas propostas 

teóricas que fundamentem o processo de cognição tendo com eixo central a busca do 

verdadeiro. 

Aquilo que cremos pode vir a refletir algo efetivamente existente, “real” na 

terminologia peirciana, ou não. Por outro lado, aquilo que nos causa dúvida, também pode vir 

a ser um reflexo da “verdade”. Diante desta premissa é que avança Peirce no desenvolvimento 

da teoria do conhecimento, sempre buscando construí-la com base nas experiências sensíveis. 

Segundo Peirce o “real” seria aquilo cujas características se apresentassem 

independentes de tudo que qualquer pessoa pudesse, um dia, vir a imaginar ser característico 

do objeto pensado. Ou seja, aquilo cuja existência se apresentasse completamente 

independente da consideração intelectiva do homem. Uma realidade externa ao homem118. 

Ressalta-se a independência entre pensamento e realidade. O real não guardaria vínculo 

necessário com qualquer “estado de crença” por nós alcançado. 

A concepção de realidade de Peirce veio a romper com a noção de realidade de 

Descartes, cujo fundamento último era, sempre, a possibilidade de comprovação e 

conseqüente obtenção de crença (nos termos da proposta peirciana) através do crivo de uma 

                                                 
118 PEIRCE, Charles. How to make our ideas clear. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected 
writings (values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 130. 
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intuição racional, o que torna, como vimos, a “crença metódica” um sinônimo daquilo que se 

tem por verdade. 

Contudo, tanto Descartes como Peirce, acreditavam na existência de uma única 

verdade a ser alcançada, seja pelo método a priori, seja pelo método científico. Ao passo que 

para Descartes esta verdade última seria o resultado do uso do bom senso e da razão, para 

Peirce consubstanciaria a opinião estabelecida em última análise e aceita por todos aqueles 

que viessem a fazer uso da investigação científica119. 

Charles Peirce é um grande entusiasta do saber científico, afirmando que, caso 

uma coisa qualquer, tida sob análise, tenha a descrição de suas características perversamente 

desvirtuada por nós, homens, e venha a ser generalizada, então, durante toda existência 

humana, uma “falsa crença” ao seu respeito, a verdadeira natureza deste ente, a ser, 

ocasionalmente, apreendida, não sofrerá mudança alguma. 

Sendo restabelecido o curso das coisas e a investigação exaustivamente efetivada, 

o resultado nos levará a constituição de uma nova crença, a qual, esta sim, deverá ser aceita 

como “verdadeira”, posto que “efetiva projeção do real”, só então revelada. Cogita-se da 

possibilidade de uma boa ou de uma má aplicação da razão, a qual, conforme o caso, nos 

levará por caminhos distintos, fato este não aceito por Descartes. 

A esta opinião última, que pondo fim ao “estado de dúvida” representasse o fruto 

da exaustiva investigação científica, dar-se-ia o nome de “crença verdadeira”. Por 

conseguinte, o objeto representado nesta opinião consubstanciaria a materialização do que 

efetivamente existe, ou seja, o “real”. Por outro lado, a opinião que, apesar de apaziguar o 

“estado de dúvida”, não viesse, posteriormente, a coincidir com a opinião última obtida pela 

pesquisa exaustiva, restaria por caracterizar uma falsa opinião, e o objeto por ela 

representado, algo “ficticiamente real”, uma ilusão. 

                                                 
119 PEIRCE, PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected 
writings (values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 133. 
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As reflexões realizadas por Peirce nos fornecem argumentos bastante fortes para 

nos contrapormos ao processo indutivo de produção de conhecimento, apresentado por 

Descartes. 

Sua crítica à capacidade de se desencadear, por meio da “dúvida metódica”, o 

estado de espírito necessário para a produção do conhecimento, nos parece bastante 

consistente. Juntamente com a correlata concepção de um “estado de crença”, que deve ser 

alcançado para que se ponha fim à “irritação da dúvida”, representam construções do mais 

alto grau de complexidade teórica. 

A idéia de que apenas uma dúvida verdadeira seria capaz de nos levar ao esforço 

intelectual necessário para a investigação do questionamento e, por conseguinte, à produção 

de conhecimento, nos remonta às próprias origens da história da produção do saber junto aos 

gregos. 

Como vimos, na tradição grega, o enigma possui lugar de destaque, tendo sido 

posto como elemento preponderante no processo cognitivo. Tanto a filosofia, quanto a 

retórica têm suas origens relacionadas ao agonismo, típico dos enigmas e, posteriormente, dos 

desafios intelectuais de cunho não religioso. 

Na tradição grega o agonismo funcionava como estímulo exigido para que o nosso 

espírito fosse instigado a dar início ao processo de investigação capaz de nos levar ao 

conhecimento. Referido estímulo era representado ora pelo temor da morte, ora pelo desafio 

intelectual sincero. 

Deste modo, a percepção de que o processo cognitivo está relacionado aos estados 

de consciência, aos quais somos submetidos e que, referidos estados sofrem influência de 

realidades externas à própria consciência, evidenciada por Peirce, representa grande avanço 

em complexidade. Abre-se a oportunidade para que se incorpore ao debate não só os 

processos de abordagem da realidade, de modo a torná-la o mais compreensível possível, mas 
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também os mecanismos presentes no estabelecimento dos mencionados estados de 

consciência. 

O reconhecimento da possibilidade de falibilidade da razão humana, mesmo diante 

da aplicação do método, se apresenta também como outra observação importante trazida por 

Peirce dentro do quadro das críticas ao modelo cartesiano. 

Sua proposta nos traz a reflexão de que o intelecto, apesar de dotado de poder de 

racionalização, pode ser induzido ao erro. A potencialidade da razão, como instrumento de 

obtenção da verdade é, de certo modo, relativizada. A própria noção de verdade, tão presente 

no pensamento racionalista, sofre uma relativização. Isto se dá a partir do momento em que se 

reconhece a possibilidade de os conhecimentos hoje tidos por verdadeiros virem a representar 

o resultado de um processo distorcido de percepção da realidade. 

Contudo, não podemos deixar de apontar a estreiteza da concepção peirciana do 

que se compreende como real. Para Peirce a condição de realidade parecia adstrita às coisas 

que podem, em última análise, ser comprovadas pelo método científico. Tudo aquilo que não 

fosse, em última instância, confirmado pelo método seria construção de uma falsa crença e, 

por conseguinte, apenas uma ilusão. 

Deixa-se de considerar tudo aquilo que não tem existência material, mas que não 

deixa de ser “real” como os mitos, as crenças, os sonhos, que contribuem para apaziguar a 

irritação da dúvida e a construção de correspondentes estados de crença. A exclusão desta 

parcela de elementos do conjunto dos objetos reais representa um traço forte da perspectiva 

racionalista. Não obstante, a compreensão do processo cognitivo não pode, simplesmente, 

desconsiderar sua existência e o seu papel no aprendizado. 

Suas definições de “crença verdadeira” e “falsa crença” nos confirmam a 

permanência, também em sua proposta, de um desprestígio do saber produzido de forma livre, 

a revelia do método. 
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A percepção da existência de um estado de crença a ser alcançado, como algo 

importante no processo do conhecimento, entretanto, abre a possibilidade de se colocar 

novamente em debate a questão do convencimento e da persuasão. Referida ilação, entretanto, 

não é feita expressamente pelo autor analisado nos textos que tomamos como referência. A 

proposta cartesiana havia praticamente excluído o discurso do processo de obtenção do 

conhecimento, uma vez que, de acordo com seus postulados, a razão, de forma individual e 

autônoma, seria capaz de completar o processo de cognição. 

Outra premissa da construção teórica de Peirce que abre espaço para o papel do 

discurso, apesar de esta possibilidade não ser desenvolvida nos textos analisados, é a noção de 

que a verdade ultima do método científico será aquela obtida como fruto de um consenso 

entre os cientistas. Ou seja, a percepção da falibilidade da razão humana leva o pragmatista a 

propor, como hipótese teórica, a necessidade de que os diferentes pontos de vista existentes na 

comunidade científica sejam colocados em contato, de modo a que se alcance uma conclusão 

sobre suas considerações. 

O entusiasmo apresentado com o potencial da ciência, entretanto, não proporciona 

uma abertura para a inclusão, dentro do rol de premissas tidas como verdadeiras, daquilo que 

não passe, ao final, pelo crivo do método científico. Parece-nos que esse “consenso” exigido 

para a fixação da verdade última das coisas deveria ser produzido apenas por evidências 

“reais”, na perspectiva restrita de Peirce. Deste modo não se enxerga espaço, em sua teoria, 

para uma “verdade” fruto apenas do discurso. 

As considerações a respeito da fixação do estado de crença se mostram bastante 

congruentes com as reflexões de Luhmann quando trata do processo de estabilização das 

expectativas normativas. Tanto Peirce, quanto Luhmann percebem, partindo de reflexões 

distintas, a importância da crença, mesmo que se trate de uma “falsa crença”, como admite o 

primeiro, dentro do processo de compreensão e interação com o mundo. 
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Ambas as posições, ao ressaltar o papel do estado crença no processo de interação 

social, trazem a evidência a relevância do papel da persuasão. Deste modo, mesmo que em 

suas teorias, mais explicitamente no caso de Peirce destes primeiros escritos, não se reconheça 

o papel do discurso como instrumento capaz de levar ao conhecimento tido como verdadeiro, 

as condições teóricas para a análise do problema são colocadas. 

Isto posto, as reflexões aqui trazidas por Charles Peirce nos pareceram importantes 

tanto para reforçar o contraponto ao modelo racional-idealista cartesiano, quanto para 

introduzir uma reflexão potencialmente importante para a análise do processo de 

normatização que posteriormente iremos abordar. Deste modo, entendemos que uma reflexão 

crítica sobre o deslumbramento racionalista da proposta cartesiana, tão influente no 

desenvolvimento do conhecimento na modernidade, irá nos ajudar na busca da compreensão 

do fenômeno jurídico. 

 

 

2.4 O FATALISMO DA PERSPECTIVA METÓDICA E AS CONTRADIÇÕES DE UM 
MODELO DE VERDADE FORTE NO PROCESSO PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Os modelos apresentados por Descartes e Peirce representam um extraordinário 

avanço no campo da teoria do conhecimento. Como visto acima, rompe-se com a tradição 

escolástico-metafísica, colocando-se o homem no centro do processo de obtenção do 

conhecimento. 

Entretanto, suas teorias ainda se encontram bastante influenciadas por uma forte 

presença da busca por um critério de obtenção da verdade. Esta, por sua vez, se mostra 

bastante arraigada em um “fatalismo metódico” que, apesar de apresentar características 

distintas em ambos os modelos analisados, encontra-se presente tanto na obra de Peirce 
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quanto na de Descartes. O projeto cartesiano procura retirar da esfera do religioso o processo 

de obtenção do conhecimento e estabelece, assim, a razão como mecanismo capaz de nos 

proporcionar a distinção do verdadeiro e do falso. A proposta de Peirce procura romper, 

definitivamente, com o ainda presente fundamento metafísico, substituindo a vaga noção de 

“clareza” e “distinção” por uma nova concepção daquilo que se deve entender por “real”, 

consubstanciado em um “consenso empiricamente obtido”. Verdadeiro seria não aquilo que 

intuímos racionalmente, mas aquilo que percebemos através da ciência. 

Vislumbra-se, todavia, em ambas as teorias, a crença inabalável no “método”. Por 

meio da ordenação racional de nossos pensamentos, alcançaríamos, fatalmente, a verdade, 

seja esta uma verdade inata, intuída, tal qual a proposta por Descartes, seja uma verdade 

empiricamente comprovável, nos moldes propostos por Peirce. Daí a expressão “fatalismo 

metódico”. 

Contudo, especialmente no que diz respeito ao mundo dos valores, não podemos 

conceber a verdade como algo único, à qual chegaremos, necessariamente, caso façamos uso 

de um mesmo método. A percepção que temos do mundo, como valoramos os elementos e 

fatos da vida, contribui, sobremaneira, para a constituição de um “estado de crença” peculiar, 

e que, não necessariamente, restará por produzir, nos mais diversos indivíduos, a mesma regra 

de ação. 

A idéia do consenso científico, proposto por Peirce, não condiz com a 

complexidade da existência humana e deixa de incluir no espectro da chamada “crença 

verdadeira” uma enormidade de opiniões que, apesar de contrapostas, não haveriam de ser 

tidas por não reais.  

Nas ciências sociais, tal qual o direito, pode-se observar a não viabilidade teórica 

da construção de uma verdade única. Neste campo, mais do que com dados objetivos, 

trabalhamos com valorações, impressões sobre os fatos tidos por “reais”. A contraposição de 
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idéias e a divergência representam os processos típicos de produção do conhecimento nesta 

seara do saber. 

A presunção de existência de uma verdade última, mesmo que se reconheça a 

falibilidade do processo para sua obtenção, exclui do debate teórico a divergência, a 

necessidade de convencimento. Tudo se reduz a uma questão de prova, balizada pela 

aplicação do método. A idéia de uma racionalização do conhecer humano à luz desta 

concepção tende a extrair do debate todo componente discursivo, reduzindo a verdade a uma 

operação silogística, a um juízo descritivo. 

A complexidade da vida exige que possamos ir além da sistematização por meio 

da comprovação empírica. Demanda que posamos fundir a inegável amplitude teórica da 

racionalidade com a complexidade irracional de nossa existência. Tais anseios não encontram 

resposta em um modelo racional-metódico-fatalista de verdade. 

Apesar de rechaçar o processo de produção do conhecimento dos filósofos e de 

apresentar uma proposta que rompe, sem dúvida, com o modelo de compreensão até então 

estabelecido, a proposta metódica não se desfaz da utilização de uma concepção forte de 

verdade dentro do processo de apreensão do saber. Foi justamente a necessidade de 

estabelecimento de um critério mais preciso para o alcance desta verdade que incitou 

Descartes a implementar uma reflexão sobre o conhecimento e os métodos utilizados para sua 

obtenção. 

Deste modo, apesar de apresentar uma proposta inovadora, a busca excessiva pela 

definição daquilo que teríamos como verdadeiro representa uma continuidade na 

contraposição ao projeto retórico de produção do conhecimento. Como sabemos, ao contrário 

dos filósofos, os retóricos encontravam naquilo que apenas aparentava ser, ou seja, no 

verossímil, elemento suficiente para o estabelecimento da compreensão. A proposta metódica 

ao se fundamentar, essencialmente, em uma concepção forte de verdade continua a retirar dos 
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elementos do discurso o poder de formular conhecimento novo, o que se apresenta como o 

extremo oposto da tese por nós defendida. 

Da análise das teorias acima elencadas, podemos concluir que tanto Descartes 

quanto Peirce não abandonam uma concepção de hierarquização dos saberes típica dos 

filósofos da antiguidade. Pelo contrário, estabelecem uma continuidade, como já ressaltado, 

de uma presunção de existência de planos distintos do conhecimento valorados de forma 

diferenciada. 

Assim, compreendemos que a proposta de racionalização do pensamento por meio 

do método restringe o espectro de análise do processo cognitivo, posto que exclui de seus 

domínios todo o conhecimento produzido de forma livre e a revelia do mesmo. 

A fixação da existência de uma verdade única a ser alcançada, por outro lado, 

representa uma desconsideração da pluralidade de interpretações que podem ser dadas aos 

fatos, tão presente em um processo de interação social. 

A certeza de que um dia, de um modo ou de outro, a essência das coisas será 

“faltamente” descoberta, se fundamenta em um forte apago a uma concepção de verdade 

como representação. Referida postura não se apresenta condizente, contudo, com uma 

reflexão filosófica que tenha incorporado a linguagem ao centro de seus debates. Abre-se 

espaço para posições totalitárias, avessas ao contraditório, quase sempre respaldadas em um 

“acesso privilegiado à realidade”, supostamente presente no domínio do método. 

Na vida em sociedade trabalhamos com presunções, as quais se sedimentam 

criando um quadro de expectativas capaz de garantir a estabilidade das relações. Produz-se, 

por meio de um processo preponderantemente entimemático, o conhecimento necessário para 

a fixação de referidas expectativas. Deste modo, fixam-se parâmetros que irão balizar o 

dinâmico processo de interação social. 
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Pelo exposto, a perspectiva metódica, apesar de ter representado um grande passo 

na compreensão do processo cognitivo e, por conseqüência, um avanço na compreensão dos 

fenômenos sociais, não nos parece adequada à perpetuação. 

O processo que suas reflexões desencadearam nos leva, é fato, a um outro patamar 

de abstração intelectual. Contudo, paradoxalmente, este novo estado de compreensão da 

realidade exige, em um momento posterior, a superação das premissas inicialmente fixadas, 

de modo a que se possa dar continuidade ao desenvolvimento da capacidade de percepção 

humana. 

Deste modo, nos vemos obrigados a abandonar a crença em uma razão infalível, 

ou mesmo em uma precisão quase imbatível do procedimento científico, tão característicos 

das perspectivas metódicas. Isto tudo para percebermos que o conhecimento não encontra 

barreiras em parâmetros lógicos tão rígidos como imaginamos um dia. 

Assim, o esclarecimento trazido pela racionalidade do método, prenúncio 

necessário para a construção de uma modernidade filosófica, entra em crise120. Somos levados 

a questionar se a razão continua a funcionar como instrumento promotor do esclarecimento 

inicialmente produzido, ou se seu uso fora desvirtuado. 

Referidos questionamento se dão tendo em vista a percepção de que o método, 

mas do que um instrumento para libertação da consciência, pode vir a ser utilizado como 

instrumento de dominação. Isto ao se tomar em conta o seu forte potencial persuasivo, no que 

tange às questões relativas ao campo do conhecimento. Referida força explica-se pelo grande 

sucesso obtido pelas perspectivas metódicas no avanço do domínio do homem para com a 

natureza, especialmente por meio das ciências. 

                                                 
120 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 6. 
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Deste modo, a fim de que permaneçamos na rota do esclarecimento, somos 

obrigados a estabelecer ressalvas ao papel da razão, de modo que esta não venha a funcionar 

como um novo modelo de aprisionamento. 

A constituição de um saber autônomo no direito se dá dentro de um contexto de 

ascensão da concepção de racionalidade. Os frutos do seu esclarecimento ainda eram colhidos 

sem que as ressalvas acima mencionadas fossem feitas. Vivia-se o êxtase da plenitude da 

razão. Procurava-se fixar, também no campo do direito, uma forma clara e segura para sua 

compreensão, de modo a afirmar os estudos realizados em torno dele como um conhecimento 

autônomo. 

Assim, no capítulo seguinte, procuraremos analisar o processo de afirmação das 

reflexões em torno do direito como um campo autônomo do saber, tendo em vista o quadro 

teórico que acabamos de delinear. As implicações envolvidas em um processo de 

secularização da atividade normativa, bem como o papel desempenhado pela noção de 

racionalidade neste contexto deverão ser analisadas tendo em vista o correlato 

desenvolvimento de um direito enquanto conhecimento. 
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CAPÍTULO 3 - A RACIONALIZAÇÃO DO PENSAMENTO E A CONSTITUIÇÃO 
DE UM SABER JURÍDICO AUTÔNOMO 
 

 

3.1 A NOÇÃO DE MÉTODO E O DESENVOLVIMENTO DE UMA REFLEXÃO 
TEÓRICA NO CAMPO DO DIREITO 
 

 

Na esteira do processo de dessacralização e conseqüente afirmação racional do 

saber, o conjunto das proposições ao qual se costuma denominar Direito vem também a sofrer 

os reflexos desta efetiva reviravolta no campo da teoria do conhecimento, implementada pelos 

questionamentos a partir da proposta cartesiana de uma racionalidade metódica. 

Uma reflexão teórica sobre o direito pressupõe um grau bastante elevado de 

abstração do intelecto. Isto porque uma formulação jurídica, enquanto conjunto de regras 

sobre condutas, já se apresenta como o resultado de uma reflexão sobre o comportamento 

humano. Deste modo, o seu estudo pressupõe uma investigação mediata sobre o processo de 

interação social. 

Na modernidade a racionalidade se estabelece como critério forte de validação do 

conhecimento. Como vimos, substitui-se como critério de verificação do saber no campo de 

uma teoria da verdade, a autoridade divina pela racionalidade do método. O direito, portanto, 

também buscará encontrar um critério racional para sua fundamentação. 

O movimento de laicização do conhecimento irá ganhar fôlego com a obra de 

Descartes. Como vimos, este procura colocar o homem no centro do processo de obtenção do 

conhecimento. Deste modo, apesar de uma abordagem secular do direito já se mostrar 

presente desde os glosadores ou em pensadores como Machiavel, podemos afirmar que a 

revolução da proposta cartesiana potencializa o processo de um direito eminentemente 

humano. 
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A influência de uma perspectiva metódica no processo de desenvolvimento de um 

conhecimento sobre o direito, portanto, não deixa de ser sentida. O processo desencadeado 

por Descartes, ao colocar os procedimentos para a obtenção do conhecimento como condição 

necessária para sua produção irá, como já referido, transformar completamente o modo de 

compreensão do mundo. Pode-se apontar como reflexos desta transformação no campo do 

direito uma crescente formalização da análise do processo normativo, seguida de uma forte 

influência do pensamento sistêmico como instrumento de observação. A busca é pela 

racionalidade necessária para garantir uma nova fundamentação da ordem jurídica, em 

substituição da verdade revelada. 

O modelo cartesiano irá, portanto, funcionar como arcabouço teórico de grande 

parte das formulações que irão ser desenvolvidas no campo do direito. Sua proposta de análise 

da realidade em geral estabelece a necessidade de uma decomposição sucessiva dos objetos 

analisados, de modo a que se possa estabelecer uma observação da estrutura que se encontra 

em sua base. A partir de então, uma vez compreendido o arranjo estrutural do objeto, nas 

características particulares de seus elementos componentes e na relação que estes estabelecem 

para a construção do todo, outras inferências poderiam ser realizadas. 

O posicionamento da razão como chave para o conhecimento verdadeiro, proposto 

por Descartes, abre espaço para um grande progresso no campo das construções abstratas. A 

noção de sistema, como processo de compreensão do mundo e fonte para a própria construção 

de conhecimento novo, bem como a formalização da realidade por meio de juízos lógicos 

representam, em grande medida, uma conseqüência disto. 

O prestígio da noção de método será reforçado se levarmos em conta o grande 

êxito alcançado pelo conhecimento científico. A crença na potencialidade da racionalidade 

humana se evidencia nesse campo específico de produção do saber. Não se pode negar que a 
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adoção de um criterioso processo metodológico se apresenta como o esteio de referido 

sucesso. 

A ciência reforça uma posição de separação do conjunto dos saberes. Aprofunda-

se a distinção entre um conhecimento que deverá ser digno de crença, representado pelo fruto 

da aplicação do método científico, e outras formas de manifestação da apreensão cognitiva. 

Importa ressaltar que a noção clássica de ciência não costuma considerar o caráter retórico 

presente no processo de formulação das teorias científicas. Tudo é posto como se o acesso à 

realidade se desse de forma direta, sem o intermédio dos processos lingüísticos. A idéia de 

método tem a pretensão de garantir a clareza das investigações de modo que o conhecimento 

possa se dá em sua “plenitude”. 

No direito, a intervenção metódica se faz presente desde os primeiros esforços de 

racionalização implementados pelo jusracionalismo. A mudança de paradigma representado 

pelo rompimento de uma fundamentação teológica do conhecimento impulsiona o homem a 

construir outros modelos, desvinculados da ação determinante da intervenção divina. 

As mais diversas propostas de representação de um modelo racionalista de 

jusnaturalismo estiveram fortemente ligadas a uma noção de sistema, que é uma conseqüência 

de uma abordagem metódica da realidade. Na verdade, procura-se afastar o fundamento 

teológico do processo de produção de direito. Com isso alça-se a ação racional do intelecto, 

operada sistematicamente, ao papel de fonte primordial de produção de normas. 

O surgimento de um movimento de codificação racional expressa bem este 

momento de construção do conhecimento jurídico. Atribuía-se ao intelecto, por meio da 

operação racional, a tarefa de construir um sistema ordenado de regulação de condutas. Deste 

modo, seria possível construir um direito eminentemente desvencilhado da religião ou de 

qualquer outro elemento que não fosse a razão. 
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A crítica a este tipo de programa teórico, contudo, não tarda em ser formulada. A 

escola histórica irá apontar que uma construção eminentemente racional do direito tende a 

desconsiderar o papel desempenhado pelos processos históricos no caminho de constituição 

do mesmo. 

As reflexões da Escola Histórica chamam a atenção para a necessidade de 

construção de uma teoria jurídica que esteja atrelada aos institutos e práticas de cada realidade 

específica. A concepção de um direito de caráter universal, aplicável de forma indistinta a 

todos os contextos, tende a perder força, a partir das críticas formuladas por esta escola. 

A percepção da necessidade de vinculação do direito à realidade que este tenta 

regular, não nos leva, entretanto, ao abandono de uma construção eminentemente sistemática 

e racionalista do saber jurídico. A razão continua a se colocar como novo fundamento de 

validade. Procura-se captar da realidade estes institutos e padrões integrados ao processo 

histórico para que, a partir deles, toda uma construção racional possa ser desenvolvida. 

A jurisprudência dos conceitos representa bem este momento de integração das 

observações históricas e o processo de produção racional do direito. Nela estabelece-se a 

captação dos “conceitos” como chave para a formulação racional do direito. Referidos 

conceitos seriam então obtidos pela filosofia, tendo por base uma análise histórica das 

tradições e práticas de um determinado povo. A partir de então, poder-se-ia, levando-se em 

consideração os conceitos básicos dos institutos historicamente presentes em um dado 

ordenamento, desenvolver o restante do conjunto normativo por meio da ciência jurídica. 

Aprimora-se, portanto, a formulação sistêmica inicial, integrando-se à mesma as tradições 

historicamente estabelecidas. 

As construções da jurisprudência dos conceitos abrem o caminho para o 

desenvolvimento de um positivismo científico no direito. O positivismo jurídico possui 

características bastante peculiares. Representa, preponderantemente, uma afirmação do direito 
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posto, positivado, em detrimento de uma ordem natural. Este direito posto, entretanto, deveria 

ser aquele produzido por meio da ciência jurídica. Daí a denominação de positivismo 

científico. 

Podemos observar então que a noção de método e sistema, instrumentos para uma 

racionalização da atividade intelectiva, se encontram presente em todo o processo de 

formação de uma teoria jurídica, do jusracionalismo ao positivismo científico. 

A noção de ciência no direito trouxe, entretanto, a ilusão de que, por meio de uma 

pura e simples racionalização lógica, poderíamos encontrar todas as respostas oriundas do 

processo de criação e aplicação do direito. A pretensão de poder reduzir a compreensão do 

direito a uma reflexão científica representava o auge desta perspectiva de produção de 

conhecimento. O ápice do prestígio da racionalidade. 

A inclusão dos processos históricos no “cálculo” da formulação jurídica, parecia 

blindá-la das críticas de distanciamento do contexto social que se pretendia regular. Supria-se 

uma demanda por fundamentação, que parecia estar em aberto depois do rompimento com 

uma formulação de cunho religioso.  

Desta forma, transferia-se da religião para a ciência o fundamento último para a 

afirmação de uma ordem normativa. As regras pelo ordenamento propostas deveriam ser 

obedecidas posto que produzidas por meio de uma operação racional do intelecto, em contato 

direito com os elementos sociais e históricos proporcionada pela ciência do direito. 

O positivismo jurídico de cunho cientificista procura, então, transpor para o campo 

do direito a precisão e confiabilidade do método científico. Isto lhe forneceria o respaldo 

necessário para a justificação do conteúdo de seus comandos normativos. A crença de que a 

partir de uma formulação racional, tendo por base os elementos da cultura e da história 

particular de cada povo, seria possível desenvolver todo o arcabouço teórico de uma 

ordenação jurídica, tende a romper com uma fundamentação tradicionalmente metafísica do 
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direito. Não podemos deixar de afirmar, entretanto, que referida proposta aprofunda o caráter 

sistêmico da formulação jurídica, agora sobre bases eminentemente positivistas. 

De um modo ou de outro, percebe-se que a reflexão teórica sobre o direito está, até 

então, a buscar um fundamento de validade para sua manutenção como ordem normativa. 

Para tanto, procura estabelecer um critério material de validação, ora respaldado em uma 

fundamentação religiosa, ora em uma construção embasada na aplicação do método científico. 

Trata-se de uma fundamentação material posto que se encontra adstrita a uma 

discussão sobre a sustentabilidade dos conteúdos presentes em um conjunto de normas. 

Trava-se de um debate em torno da pertinência concreta das imposições formuladas. Antes, 

referido problema era resolvido pela força da autoridade divina, estabelecida como 

fundamento último de uma ordem normativa. Agora, com o advento da ciência, busca-se na 

racionalidade proporcionada pelo método a justificação almejada. 

Assim temos que o método (científico), alçado ao status de expressão mais 

apropriada de um agir racional, exteriorizado pelo seu rigor formal e por sua formulação 

sistêmica, se apresentou como instrumento garantidor do estabelecimento de um novo 

fundamento material de validade do ordenamento jurídico advindo de um processo de 

secularização do conhecimento. 

Substitui-se a verdade revelada por meio da religião, pela verdade obtida pelo 

exercício da razão mediante a aplicação do método científico. 

Razão e método, portanto, se fazem presente como grandes influências das 

formulações teóricas de um direito na modernidade, ao se apresentarem como novo lastro 

material da ordem normativa. Representam também um reforço na precisão e segurança 

exigidas pelo cenário político e teórico de então, afastando, levando-se em consideração sua 

instabilidade própria, a instituição de uma abordagem retórica. 
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Assim, pretendemos ter evidenciado a influência do método no desenvolvimento 

de uma reflexão teórica a respeito do direito, quando esta procura se distanciar da influência 

religiosa e ganhar autonomia epistemológica. Tanto o formalismo lógico, quanto o caráter 

sistêmico dessas primeiras formulações, nos parecem evidenciar uma reminiscência da 

perspectiva cartesiana no desenvolvimento de um conhecimento jurídico. 

 

3.2 CAMINHOS E DESCAMINHOS DO MODELO POSITIVISTA E A CONSTRUÇÃO 
DE UMA VALIDAÇÃO FORMAL DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

A construção de uma proposta teórica como a descrita acima, na qual uma 

concepção forte de verdade se faz tão presente, representa, como mencionado quando da 

reflexão específica sobre o papel do método no panorama da história das idéias, uma 

desconsideração da formulação entimemática como meio de produção do conhecimento. 

O estabelecimento da verdade em sentido forte como lastro material de validade 

dos ordenamentos jurídicos, com a vinculação desta ao crivo verificador do método científico, 

negligencia o fato de que a produção de normas é mediada por um processo de valoração da 

realidade. A fixação dos sentidos atribuídos aos fatos, contudo, não se dá por meio de 

operações automatizadas. Não se pode verificar uma lógica sistêmica cartesiana na dinâmica 

de ordenações de valores em uma comunidade. Pelo contrário, referido processo se dá de 

modo imprevisto e espontâneo, imerso que está em um contexto de persuasão recíproca. 

Assim, o rigorismo metodológico do positivismo científico, representado pela 

formalização lógica como também pelo forte impacto de uma abordagem sistêmica da 

realidade, desconsideram a contingência típica da efetiva implementação de uma ordem 

normativa. 
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Referidas contradições se aprofundam quando levamos em consideração a versão 

legalista assumida pelo positivismo jurídico. A equiparação do direito à lei resta por esvaziar 

o espaço para uma formulação teórica do direito no campo do positivismo121. 

Costumava-se justificar mencionado reducionismo como uma acentuação do 

caráter racional do direito, o qual estaria agora representado pelo contraditório estabelecido no 

processo político de formulação dos institutos normativos. Entretanto, mais do que um 

aprofundamento da demanda por racionalidade, o processo de transformação do positivismo 

jurídico em positivismo legalista representou uma resposta, no campo do direito, a uma 

demanda política por precisão e segurança nas relações sociais. 

Tinha-se a pretensão de que a redução do direito à lei representaria o fim dos 

abusos cometidos pelas classes tradicionalmente dominantes. Estas estariam agora claramente 

vinculadas aos comandos normativos estabelecidos pelos mais diversos processos de 

codificação que tomaram corpo na Europa e, tardiamente, inclusive aqui no Brasil. Por outro 

lado a burguesia, ainda em processo de estabilização de seu status social, reclamava por uma 

estabilidade para o desenvolvimento dos negócios. O fetichismo legal, desta versão do 

positivismo, pressupunha possível fixar todo o avanço alcançado no campo das ciências 

jurídicas em um sistema de normas escritas. 

Neste estágio de apresentação do positivismo parte-se para um dogmatismo 

estéril, reduzindo-se o campo de uma reflexão teórico-jurídica a uma quase repetição de 

trechos de estatutos legislativos. O legalismo alçado à categoria de doutrina teórica representa 

um entrave no desenvolvimento do conhecimento jurídico. Mesmo as formulações 

cientificistas arrefecem, uma vez que passam a ser tidas simplesmente como elucubrações 

teóricas. O direito estava posto. A lei era a sua expressão e ponto final. 

                                                 
121 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Tradução de A. M. Botelho Hespanha. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 525. 
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O afastamento de um aporte científico coloca novamente em xeque a questão da 

fonte de validade do ordenamento. A substituição da ciência pelo processo legislativo, muitas 

vezes sujeito à obscuridade de certos contextos políticos, fragiliza o próprio caráter impositivo 

das formulações jurídicas, sempre tão exigente de uma fundamentação material. A lei não 

possui a mesma força persuasiva que possuía a formulação científica. 

Neste contexto, o positivismo tradicional entra em crise e abre espaço para outro 

tipo de formulação no campo da teoria jurídica. 

A crise desencadeada pelo positivismo legalista traz a tona um conjunto de 

abordagens teóricas que pretenderam fixar sua análise do fenômeno jurídico em uma 

abordagem naturalista do direito. 

Deste modo, procura-se tentar analisar o processo normativo na relação 

estabelecida entre os mais diversos fatores presentes no convívio social. Busca-se estabelecer 

um quadro de causas e efeitos, tal qual se procede quando da observação dos fenômenos da 

natureza. 

O naturalismo como abordagem teórica do direito radicaliza na compreensão do 

fenômeno jurídico como um fenômeno social. Representa uma contraposição à posição 

extremada do positivismo legalista, que pretendia restringir o campo de análise do direito a 

um processo de exame de textos legais. 

Buscava-se analisar o direito dentro do quadro sociológico geral, de modo a 

evidenciar as relações estabelecidas entre o processo de normatização e as condicionantes 

econômicas, políticas, históricas etc. 

A abordagem naturalista inaugura uma outra fase do positivismo jurídico, à qual 

poderíamos denominar de positivismo sociológico. Esta nova abordagem procura evidenciar a 

impossibilidade de redução do direito à lei. Como processo de normatização da vida social o 

direito surgiria espontaneamente também à margem da pretensão de monopólio do Estado por 
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meio do direito legal. Deste modo, uma reflexão teórica que pretendesse analisar o direito 

deveria fazer uso de uma abordagem que considerasse as relações de causas e efeitos, típicas 

dos fenômenos da natureza, as quais supostamente também estariam presentes nos processos 

de produção do direito no efetivo convívio social. 

O movimento de positivação do Direito representa o ápice do processo de 

secularização da problemática jurídica, bem como o auge da pretensão de superação de uma 

abordagem ainda metafísica do Direito. 

Na tentativa de alargar os horizontes especulativos que circundam a abordagem 

positivista do fenômeno jurídico, a tendência sociológica do Direito busca, então, identificá-lo 

com o próprio processo de interação social, em uma clara contraposição ao hermetismo do 

positivismo legalista. 

E é sob este contexto que Hans Kelsen, procurando superar o debate travado entre 

positivistas legalistas e aqueles que defendiam uma abordagem sociológica do Direito, irá 

pugnar pela adoção de um novo olhar sobre o fenômeno jurídico. 

A proposta kelseniana se apóia em uma transposição de uma fundamentação 

material para a instituição de uma validação formal da ordem jurídica. Deste modo, elevando-

se o grau de formalização da abordagem teórica do ordenamento jurídico, inclusive no que diz 

respeito ao seu critério de validade, imaginou Kelsen poder garantir a uma especulação 

jurídica a pureza necessária para o seu desenvolvimento enquanto formulação científica 

autônoma. 

Sob esta nova perspectiva haveria de se fazer uma distinção entre o Direito, 

enquanto fenômeno social, objeto de estudo, e o direito enquanto reflexão teórica produzida 

sobre o fenômeno normativo122. 

                                                 
122 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 77. 
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O direito enquanto objeto estaria necessariamente ligado aos demais contextos 

sociais em curso à sua volta. O processo de formação de uma ordem normativa estaria, então, 

sujeito aos reflexos das condicionantes econômicas, históricas e sociais. Desta forma, a ação 

política seria a responsável pela mediação destes diversos interesses dentro do processo de 

produção normativa. 

Entretanto, a ciência do direito deveria estar voltada para os processos decorrentes 

dos comandos de norma, que não estão regidos pelo mesmo princípio de relação dos 

acontecimentos quando analisados como fatos da natureza. Uma vez estabelecidos os 

comandos normativos, observa Kelsen, não se poderá analisá-los por meio de uma ótica 

naturalista, regida pelo princípio da causalidade. 

Assim, no que diz respeito ao princípio da causalidade afirma: 

[...] a natureza é, segundo uma das muitas definições deste objeto, uma determinada 
ordem das coisas ou um sistema de elementos que estão ligados uns com os outros 
como causa e efeito, ou seja, portanto, segundo um princípio que designamos por 
causalidade. [....]123. 

A natureza está regida por uma ordem que estabelece seus critérios 

independentemente da vontade humana. O querer racionalmente estabelecido representa, 

neste contexto, apenas mais um dos fatores que irão participar do conjunto de causas e efeitos 

que compõe a realidade. 

O direito se organiza sob outra lógica, no qual um fato está ligado ao outro não 

por uma questão de causalidade, mas por um querer, uma imputação. Imputa-se a um 

determinado fato uma específica conseqüência, mas que apenas analogamente pode ser 

comparada à relação de causa e efeito que se estabelece na natureza. 

Assim assevera Kelsen: 

[...] Determinando o Direito como norma (ou, mais exatamente, como um sistema de 
normas, como uma ordem normativa) e limitando a ciência jurídica ao conhecimento 
e descrição de normas jurídicas e às relações, por estas constituídas, entre fatos que 
as mesmas normas determinam, delimita-se o Direito em face da natureza e a ciência 

                                                 
123 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 84. 
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jurídica, como ciência normativa, em face de todas as outras ciências que visam o 
conhecimento, informado pela lei da causalidade, de processos reais. Somente por 
esta via se alcança um critério seguro que nos permitirá distinguir univocamente a 
sociedade da natureza e a ciência social da ciência natural. [...]. Na descrição de uma 
ordem normativa da conduta dos homens entre si é aplicado aquele outro princípio 
ordenador, diferente da causalidade, que podemos designar por imputação. [...] 124. 

Deste modo a abordagem kelseniana visa a garantir ao direito um método de 

análise capaz de observá-lo dentro de suas peculiaridades, como ciência normativa regida por 

um princípio distinto do princípio da causalidade. Em sua proposta defende que o fenômeno 

da normatização não se organiza por meio de uma lógica causal, mas sim por meio do 

princípio da imputação125. 

Procurou-se, portanto, diferenciar o Direito da Filosofia, da Antropologia, da 

Sociologia, ou de qualquer outro ramo do conhecimento cujas preocupações não fossem 

estritamente jurídicas a partir da delimitação de seu objeto de estudo como sendo o conjunto 

de normas, observados sob o ângulo da imputação126. 

Tendo por base as premissas anunciadas acima, Kelsen nos brinda com uma 

“Teoria Pura do Direito”, que não haveria de ser confundida com a concepção de uma “Teoria 

do Direito Puro”. 

O Direito, como fenômeno social típico, não poderia se constituir como algo 

imune ao seu contexto, ou seja, de forma pura. Referida pureza haveria de ser encontrada nas 

reflexões a cerca do objeto de pesquisa denominado Direito, abstraído das vicissitudes de uma 

abordagem direta da realidade, daí o formalismo metódico. Só assim, alcançar-se-ia a 

generalidade necessária para a satisfação das exigências do crivo de uma racionalidade 

científica. 

                                                 
124 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 84-85. 
125 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 85. 
126 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 1. 
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Pode-se perceber um esforço deliberado daqueles que pretendem constituir uma 

Teoria do Direito em delimitar um objeto específico e um método próprio para o mesmo, 

garantindo, com isso, uma autonomia epistemológica ao conhecimento jurídico127. 

Da análise da proposta de Kelsen podemos concluir que se indica como objeto de 

uma denominada ciência jurídica o conjunto das normas validamente estabelecidas. Já a 

especificidade de seu método se daria pela observação do seu objeto tendo em vista não o 

princípio da causalidade, típico das ciências naturais, mas o do princípio da imputação, 

específico das ciências nomológicas128. 

O formalismo da teoria pura do direito se completa quando se estabelece como 

fundamento de validade do conjunto normativo, não um critério material, mas um lastro 

formal, representado pela construção de uma cadeia hierárquica de imputação de poder. 

Sob este aspecto o ordenamento possuía como fundamento último a noção de 

“norma fundamental”, cuja idealização garantiria a validação eminentemente formal do 

edifício jurídico. O recurso a uma “norma fundamental” exclui a necessidade de 

estabelecimento de um critério material de validação da ordem normativa. Esta se 

estabeleceria não por sua submissão a um conteúdo “x” ou “y”, mas pela estrutura imputativa 

de sua organização. 

A proposta de Kelsen surpreende por excluir do campo da ciência jurídica uma 

discussão sobre conteúdos normativos. O direito, como um ramo das especulações éticas, 

sempre esteve relacionado a uma discussão sobre valoração de fatos. Seja em uma formulação 

jusnaturalista, seja em uma perspectiva positivista do direito como a legalista ou a 

sociológica, a discussão gravitou em torno de uma definição de conteúdos normativos. 

Travava-se um embate dentro do campo de uma ética material. 

                                                 
127 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 77-121. 
128 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Tradução de A. M. Botelho Hespanha. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 680. 
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Na verdade há de se ressaltar o enfoque diferenciado da Teoria pura do direito ao 

problema normativo. Kelsen se mostrou primoroso na construção de uma teoria do direito 

inspirada por uma filosofia voltada primordialmente para os problemas da consciência129. Sob 

este ponto de vista, era preciso aprimorar um modelo teórico que demonstrasse a 

especificidade da produção intelectual jurídica. 

Deste modo, ao enfatizar uma separação entre o plano dos fatos e o das normas, 

procura Kelsen fixar a reflexão jurídica neste último. Isto porque a compreensão e a noção de 

racionalidade de um processo de normatização se constituiriam de maneira distinta dos 

demais campos do conhecimento. O princípio ordenador da consciência quando da análise de 

um processo normativo deveria ser o da imputação e não o da causalidade. Daí a separação 

radical entre fato e norma, proposta por Kelsen, posto que a compreensão destas realidades se 

daria por meio de processos cognoscitivos inconciliáveis. 

Haveria, então, uma racionalidade própria do pensar jurídico (expressada pelo 

princípio da imputação) o que garantiria uma autonomia epistemológica do conhecimento 

sobre o direito. Para processos de pensamento distintos, deveriam existir ciências distintas. 

Eis a tese de uma ciência dentro de uma reflexão filosófica da consciência. Assim, partindo 

desta ótica, qualquer análise que desconsiderasse os diferentes processos cognitivos de 

compreensão dos fatos e das normas estaria fadada ao insucesso. 

A partir desta mudança de enfoque filosófico, no qual o problema da 

racionalidade se transporta da relação entre os objetos e se projeta para a consciência e suas 

especificidades é que devemos compreender a obra do mestre de Viena. 

Contudo, tanto uma reflexão voltada para uma racionalidade material 

(positivismos cientificista, legalista e sociológico), quanto aquela produzida tendo como base 

os processos de organização da consciência (positivismo normativista kelseniano), 

                                                 
129 Para uma melhor compreensão da noção de paradigma na filosofia vide CORREDOR, Cristina. Filosofia del 
lenguaje: una aproximación a las teorias del significado del siglo XX. Madrid: Visor, 1999, p. 20. 
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desconsideram uma outra dimensão da questão que é a da fixação dos significados dentro de 

uma comunidade de falantes. 

Ou seja, por mais que se procure demarcar uma racionalidade do objeto jurídico, 

ou do processo de intelecção do mesmo, o fenômeno normativo se desenvolve também em um 

contínuo processo de interação comunicacional onde se dará o estabelecimento da 

significação. 

O retorno desta dimensão pragmática ao campo da reflexão jurídica, 

principalmente após as reflexões posteriores ao positivismo normativista, abre espaço para 

uma investigação dos processos de fixação do sentido no campo da teoria do direito130. 

É assim que a retórica se coloca como perspectiva de abordagem do direito, 

enquanto objeto de conhecimento, na medida em que a dimensão da fixação dos significados 

retorna ao campo dos questionamentos. A ênfase da relevância desta perspectiva representa 

um dos objetivos centrais desta dissertação. 

A percepção da dimensão pragmática do fenômeno jurídico também nos 

proporciona os instrumentos para a formulação de uma crítica ao papel da razão no campo da 

ordenação jurídica. Passa-se a questionar os processos de fixação deste ou daquele critério 

como sinônimo de racionalidade. Coloca-se em xeque, inclusive, o caráter necessariamente 

libertador de uma formulação que se pretenda racional. 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Para uma análise dos aspectos pragmáticos de uma teoria jurídica vide CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. 
A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente (reflexões sobre metáforas e paradoxos da 
dogmática privatista romanista). 2003. 269f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica, 
São Paulo, p. 56ss. 
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3.3 O MÉTODO COMO CRITÉRIO DE RACIONALIDADE E A RESTRIÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DAS REFLEXÕES TEÓRICAS NO CAMPO DO DIREITO 
 

 

A concepção de racionalidade que se encontra dando subsídio ao estatuto 

metodológico da Teoria Geral do Direito, eminentemente cientificista, caracteriza, na 

classificação de Hilary Putnam, a constituição de um modelo “criterial” de racionalidade. 

Referida formulação, proposta por Putnam, tenta enfatizar que certos modelos de 

racionalidade procuram buscar sua fundamentação na fixação de um critério externo do que 

venha a ser o racional131. 

Ou seja, se opera uma reflexão sobre o racional à parte do processo de fixação dos 

sentidos. Criterial porque procura identificar no estabelecimento de um cânone, para definição 

do que venha a ser o racional, o registro necessário para a investigação da realidade, 

independentemente de quaisquer considerações relativas à dimensão pragmática do 

conhecimento. 

Os positivismos podem ser considerados como o melhor exemplo de expressão 

deste modelo de racionalidade, posto que buscaram, em sua excessiva preocupação 

metodológica, encontrar o critério último para a identificação daquilo que se possa entender 

por racional. 

Assim, tanto a racionalidade material de um positivismo jurídico cientificista, 

legalista ou sociológico, quanto a racionalidade formal de um positivismo normativista, 

buscaram na especificidade de seus métodos o esteio da racionalidade de suas formulações. 

O estabelecimento de um critério determinado como padrão daquilo que se 

pretenda ter por “racional” tem por objetivo primeiro a demarcação do caráter de suposta 

neutralidade do conhecimento assim produzido. Referida neutralidade epistemológica seria a 

                                                 
131 PUTNAM, Hilary. Reason, Truth and History. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 103-127. 
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prova necessária da pureza do conhecimento racionalmente produzido. Se possível fosse 

apontar uma nota distintiva das correntes positivistas, poder-se-ia apresentar a pretensão de 

neutralidade e objetividade do conhecimento produzido sob sua égide. 

Entretanto, paradoxalmente, as doutrinas positivistas podem também ser vistas 

como verdadeiros programas de ação social que buscam se contrapor às perspectivas não-

positivistas, principalmente as “ainda” tidas como metafísicas. Por seu comprometimento com 

um padrão de ação social específico, podem ser consideradas, sob um certo prisma, como 

verdadeiras ideologias132. 

Referida nota do caráter ideológico das correntes positivistas, para o Prof. Nelson 

Saldanha, se fundamenta na postura que adotam, marcada por uma constante tentativa de 

procurar explicar as coisas em função de um motivo concreto que pode ser mais genérico ou 

mais específico, mas que se articula, sobretudo, como “condenação” e “aprovação” de 

determinados valores, o que, para ele, revelaria também a conservação de algo do padrão 

teológico. 

No modelo positivista, sob o qual se pode abrigar quase todos os estudos da 

Teoria Geral do Direito, o critério de racionalidade adotado é o da existência de um método 

próprio balizador da produção do saber. O modelo escolhido é o cientificista, cuja estrutura se 

pretende ver reproduzida no estatuto teórico do estudo do Direito como fator de garantia de 

sua consistência. 

Apesar de ter representado um grande avanço para o estudo do fenômeno jurídico, 

tendo em vista o quadro da época, aqui já apresentado, uma abordagem eminentemente 

metódico-criterial do fenômeno jurídico, tal qual a procedida pela Teoria Geral do Direito 

tradicional, tende, aos olhos de hoje, a também restringir as possibilidades de 

desenvolvimento do saber jurídico. 

                                                 
132 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 24. 
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Isto porque a formalização requerida pela abordagem teórica do método, bem 

como a excessiva preocupação com uma nota de neutralidade, típica da postura científica, 

terminam por conduzir o conhecimento nestes moldes produzido a flertar com sistemas nos 

quais impera o dogmatismo. Deste modo, a existência de um dogmatismo tende a restringir o 

papel criativo do sujeito cognoscente, essencial para o desenvolvimento de qualquer 

conhecimento. Deixa-se, muita das vezes, de se incorporar às reflexões do Direito aspectos 

presentes no efetivo desenrolar do fenômeno jurídico, evidenciando-se as restrições teóricas 

de referida abordagem. 

O dogmatismo jurídico não se confunde com a dogmática jurídica. A dogmática é 

uma perspectiva teórica de abordagem do processo de produção do conhecimento, voltada 

para quando estamos diante de uma necessidade forte de produção de um saber com ênfase na 

ação. Sob esta perspectiva, estabelecem-se critérios para que o sujeito possa contar com o 

mínimo de estabilidade necessária para a tomada de decisão. Os dogmas representam, 

portanto, uma suspensão parcial do questionamento tendo em vista a própria característica do 

conhecimento que se produz, eminentemente voltado para a ação133. 

Já o dogmatismo aqui referido quer ressaltar as formulações teóricas influenciadas 

por uma noção extremada de verdade (a racionalidade tem a pretensão de nos levar a 

verdade!). Neste caso os dogmas são estabelecidos como pontos inquestionáveis de partida 

não por conta do caráter do conhecimento produzido, mas por uma opção teórica que 

privilegia a existência de verdades que estão fora do alcance das discussões. 

O Direito é, sobretudo, um processo de persuasão, e por mais que Kelsen tenha 

procurado afirmar que não se pode confundir o estudo do Direito com o seu objeto, qualquer 

teoria que pretenda explicá-lo precisa levar em consideração esta característica persuasiva do 

Direito. 

                                                 
133 FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 39-43. 
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O processo de formalização estabelecido pela Teoria Geral do Direito tende a não 

considerar a perspectiva eminentemente discursiva do fenômeno jurídico, produzindo 

esquemas que pouco podem dizer sobre esta faceta do mesmo. Não se pode pretender 

encontrar no Direito e, ademais, em qualquer campo do conhecimento, uma objetividade 

capaz de garantir a produção de esquemas lógicos que desconsiderem, por exemplo, o papel 

da interpretação ou o modo pelo qual se procede à construção deste discurso. 

Aponta-se, portanto, que o modelo de racionalidade adotado pelo Direito é, 

sobretudo, um modelo “criterial”, o qual vem a buscar no método o seu contraponto racional. 

Observa-se que referida opção pelo racional implicou na forte ênfase dada a uma perspectiva 

metodologicamente formalista do fenômeno jurídico, o que, sob certos aspectos, restou por 

restringir as potencialidades teóricas de construção de um conhecimento eminentemente 

jurídico. 

 

3.4 A UTILIZAÇÃO DA CONCEPÇÃO DE RACIONALIDADE COMO MEIO 
PERSUASIVO PARA SEDIMENTAÇÃO DE UM DIREITO COMO INSTRUMENTO DE 
DOMINAÇÃO 
 

 

Não se pode pugnar pela existência de um conceito tipo de racionalidade, 

univocamente constituído e que venha a apresentar aplicação universal, ou mesmo contornos 

claramente definidos no curso da história da tradição do pensamento ocidental. Entretanto, a 

idéia de racionalidade tem sido utilizada pelos diversos modelos jurídicos como esteio da 

validade de seus comandos. 

Max Weber, em “Economia e Sociedade”, já apontava de modo bastante incisivo 

para o fato de que a introdução de um caráter racional ao Direito, como contraponto aos 

modelos considerados “irracionais”, não tinha como objetivo a construção de uma ordem 
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materialmente mais justa mas, sobretudo, o objetivo de garantir a dominação de um grupo ou 

classe sobre as demais134. 

Por dominação entendia Weber:  

[...] a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo determinado para 
mandatos específicos (ou para toda classe de mandatos). Não é, por tanto, toda 
espécie de probabilidade de exercer “poder” ou “influência” sobre outros homens. 
[...]135. 

Ou seja, a concepção de dominação de Weber está relacionada com a idéia de um 

controle social de um grupo sobre o restante da comunidade e não com a noção de um simples 

poder de influenciar uma ação qualquer. Controle este que, se apresenta dos modos mais 

variados, os quais podem ser agrupados em três tipos ideais, quais sejam, racional, tradicional 

e carismático136. 

A dominação do tipo racional é aquela que se fundamenta na existência de regras 

impessoais, racionalmente produzidas com vistas a valores ou fins, cuja aplicação deve ser 

garantida posto que produzida no seio do próprio grupo social. Deste modo se obedece ao 

conjunto de normas enquanto membro deste grupo e não por outro motivo, tal qual o faz 

também aquele indivíduo que se encontra no comando do grupo. 

A constituição de uma ordem social que possui como base a predominância de 

uma dominação do tipo racional tende a garantir uma estabilidade muito mais firme da 

estrutura de poder do grupo do que quando se tem por hegemônico o modelo de dominação 

do tipo carismático ou tradicional. Isto porque a dominação racional possui um poder de 

persuasão muito mais forte que o das demais. O homem tende a mais facilmente obedecer 

àquilo que compreende ser “racionalmente” estabelecido. Como dito, a noção de 

                                                 
134 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Traducción de José Medina 
Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez e José Ferrater Mora. México: Fondo de 
Cultura Económica,1996, p. 172 e 604. 
135 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Traducción de José Medina 
Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez e José Ferrater Mora. México: Fondo de 
Cultura Económica,1996, p. 170. 
136 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Traducción de José Medina 
Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez e José Ferrater Mora. México: Fondo de 
Cultura Económica,1996, p. 172. 
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racionalidade, dentre outras coisas, apresenta-se agregada a uma concepção de ordenação que 

se mostra cara ao ser humano. Por conta disto costuma ser relacionada a uma idéia de 

“equilíbrio” ou “justiça”. 

O sentimento de estar agindo de acordo com regras racionalmente estabelecidas 

nos proporciona uma tranqüilidade imobilizante, no que diz respeito ao estímulo necessário 

para o questionamento. O prestígio da noção de racionalidade garante o estabelecimento do 

“estado de crença”, nos termos analisados por Peirce137. Assim, sem a irritação da dúvida, 

acolhemos os comandos “racionalmente” produzidos. 

Uma vez convencidos da pertinência dos comandos, posto que evidenciados pelo 

caráter científico da sua produção e pela impessoalidade do método, nos submetemos de 

modo pacífico e duradouro à dominação estabelecida. Eis o porquê a dominação do tipo 

racional, nos termos proposto por Weber, se apresenta como a espécie mais consistente de 

domínio. 

A secularização do Direito, através de um processo de formalização, se apresenta, 

portanto, aos olhos de Weber, como um processo social com vistas ao estabelecimento de 

uma dominação do tipo racional. Procura-se emprestar ao Direito o atributo de racional, para 

que, desta forma, o mesmo possa alcançar um maior grau de aceitabilidade social. 

Fazendo uso da carga persuasiva de referida noção, relacionada com a idéia de 

neutralidade, objetividade e veracidade, a utilização da concepção de racionalidade no Direito 

cumpriu, sob um outro prisma, o papel de sedimentar o modelo positivista de Direito, em 

contraposição às formulações de cunho metafísico. 

A utilização da noção de razão, não tão robustecida quanto a concepção utilizada 

por aqueles que a defendem como único método de construção do conhecimento verdadeiro, é 

condição necessária para elaboração de qualquer assertiva discursiva, sob pena de que 

                                                 
137 PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected writings 
(values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 100. 
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sejamos relegados a um completo non sense, no qual restaria por inviabilizada qualquer forma 

de comunicação. 

Contudo, uma abordagem do fenômeno jurídico que venha a se prender a uma 

perspectiva extremada do papel da racionalidade, que por meio de um crescente processo de 

formalização desconsidera os demais aspectos que caracterizam o fenômeno como um todo, 

não contribuí para o desenvolvimento de uma saber condizente com o momento em que 

estamos inseridos. 

Não se pretende abrir mão da noção de racionalidade na construção do saber 

jurídico, contudo, há de se diferenciar o apreço à constituição de um conhecimento racional, 

como algo coerente, da sua utilização como instrumento de dominação. Assim, uma 

abordagem teórica que leve em consideração apenas o caráter lógico-formal do Direito, sem 

considerar as implicações de uma investigação sociológica, haverá de ser tida ou como 

ingênua ou como comprometida com uma determinada posição ideológica. 

Destarte, a adoção de uma concepção “forte” de racionalidade, identificada com a 

utilização de um método específico, como critério exclusivo da produção de um 

conhecimento digno de crença não contribui para a construção e desenvolvimento do saber 

jurídico. O desvelamento da existência de inúmeros sentidos do termo, dependendo do 

contexto histórico-social, se apresenta como dirimente do poder de persuasão a ele agregado, 

posto que rompe com o seu caráter de universalidade138. 

A ênfase sobre um modelo específico de racionalidade, no qual o método se eleva 

a categoria de chave mestra do “saber verdadeiro” cumpre um papel bastante claro, qual seja, 

o de meio de instituição de um projeto de dominação por via do modelo típico weberiano de 

dominação racional. Mesmo se levando em conta a grande contribuição trazida ao campo do 

                                                 
138 Para uma análise da relação entre a Teoria Pura do Direito, o papel da linguagem e racionalidade na 
argumentação vide PERELMAN, Chäim. A teoria pura do direito e a argumentação. São Paulo: Petjur, 1993. 
Disponível em: < http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/pet_jur/c1perelm.html >. Acesso em: 10 out. 
2005. 
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conhecimento do Direito pela introdução de uma perspectiva formalizadora do saber jurídico, 

há de se ter em mente o seu caráter parcial de observação. 

Ao concentrar os esforços da teoria jurídica na construção de uma racionalidade 

do seu conhecimento (seja uma racionalidade material, de compatibilidade dos comandos 

normativos, ou uma racionalidade epistemológica, ao se evidenciar a especificidade do 

processo de compreensão do direito) deixa-se de incorporar às reflexões jurídicas parte 

importante do complexo fenômeno de normatização. Principalmente sua dimensão 

pragmático-comunicativa. 

Deste modo, temos que o conjunto de crenças estabelecidas em torno da 

concepção de racionalidade (impessoalidade, neutralidade, esteio de construção de um 

conhecimento verdadeiro) dentro do campo das ciências jurídicas, tem nos levado a uma 

concentração de esforços que, pelo seu caráter parcial de abordagem do fenômeno, 

negligencia o fato de a razão também pode ser utilizada como instrumento de persuasão com 

vistas à dominação.  

Referidas crenças tendem a aproximar o saber tido por “jurídico-racional” como 

única expressão de um conhecimento verdadeiro no direito. Esta fixação de acesso 

privilegiado da razão à verdade no direito tende a nos levar à constituição de um saber 

estritamente dogmatizado, consubstanciando um obstáculo para o desenvolvimento deste 

campo do conhecimento. A defesa da presente tese não representa um abandono da concepção 

de razão no direito, o que representaria uma guinada ao irracionalismo, mas, sobretudo, uma 

tentativa de situar sua posição dentro do saber jurídico. 

Procura-se abrir espaço para que o conhecimento jurídico possa, sem que sejam 

abandonados os avanços do formalismo positivista, incorporar a suas reflexões a dimensão 

pragmática de abordagem da realidade. Para tanto, nos parece importante que analisemos 

outras perspectivas teóricas. 
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Não se pode excluir de uma reflexão jurídica a influência dos contextos histórico-

sociológicos nos quais os diversos ordenamentos se encontram inseridos. Nem pautar a 

reflexão jurídica em uma rígida separação entre plano dos fatos e o plano normativo. A 

concreta aplicação dos comandos normativos estará mediada pelos processos sociais de 

fixação de sentidos e expectativas que perpassa estes dois planos cognoscíveis. 

O rígido formalismo lógico de uma abordagem cientificista não se apresenta 

compatível para responder, sozinho, pela compreensão do direito. Assim é que entendemos 

importante a introdução da retórica como perspectiva filosófica de investigação do direito de 

modo a que se incorpore a dimensão da fixação dos sentidos no campo das reflexões jurídicas. 
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CAPÍTULO 4 - O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UMA ABORDAGEM 
JURÍDICO-SOCIOLÓGICA E A ABERTURA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
INVESTIGAÇÃO RETÓRICA DO DIREITO 
 
 

4.1 SOBRE UMA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA E A REABILITAÇÃO DA RETÓRICA 
COMO APORTE TEÓRICO DE INVESTIGAÇÃO DO FENÔMENO JURÍDICO 
 

 

As reflexões neste capítulo realizadas buscam encontrar, por meio da investigação 

de perspectivas teóricas diversas das tradicionais, outros pontos de vistas sobre o processo de 

normatização jurídica. Deste modo se poderia avançar no aprimoramento de uma construção 

positivista do direito que não se limitasse a uma teorização dos processos de racionalização do 

fenômeno normativo. 

A abordagem proposta por Luhmann, em seu Sociologia do Direito, nos revela 

aspectos do processo de normatização que exigem uma ponderação a respeito da dinâmica de 

fixação dos sentidos dentro de um contexto sócio-comunicacional. 

A inclusão desta temática nos debates potencializa as reflexões teóricas sobre o 

papel da persuasão dentro do processo de concretização do direito e, por conseguinte, abre o 

caminho para a reabilitação da retórica como perspectiva de investigação filosófica do 

fenômeno jurídico. 

O despertar para a constituição do direito como fenômeno socialmente implicado, 

consubstancia o fruto de uma verdadeira revolução no campo das ciências sociais de então. 

Abre-se a oportunidade para que as reflexões se desloquem do campo da pura metafísica para 

o campo de uma análise social. 

Pois bem, tal perspectiva só se torna possível com o advento da sociologia, este 

novo campo do saber que busca analisar as relações sociais tentando identificar suas relações 

causais através da utilização da observação empírica dos comportamentos humanos. O 
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surgimento da sociologia virá a implicar na constituição de um novo horizonte de percepção 

do mundo139. 

Até então, as discussões sobre o direito se concentravam em debates no campo das 

abstrações teóricas apenas, quase uma metafísica, impulsionados pela necessidade de 

racionalização das últimas correntes jusnaturalistas. A necessidade de inclusão da relação 

entre o direito e a concreta dinâmica social no campo de estudo jurídico só veio a possuir 

posição de relevo, dentro do contexto de uma abordagem sociológica. 

Os debates travados pelos teóricos da Escola Histórica nos revelaram a 

necessidade de que o direito fosse entendido como um produto do contexto no qual se 

encontra inserido. Havia, nas reflexões desta escola, a intuição de uma nova concepção de 

mundo que, entretanto, não tinha ainda sido constituída plenamente. 

Uma sociologia jurídica vai, portanto, buscar uma abordagem completamente 

distinta da relação entre o direito e a sociedade, a qual passa a ser analisada da maneira mais 

concreta possível. A sociologia jurídica estabelece uma abordagem diferente de tudo aquilo 

que havia sido produzido no campo do estudo do direito pela tradição jurídica européia. 

Percebe-se a necessidade de que direito e sociedade sejam estudados em conjunto, 

mas sem que tal relação possa ser concebida como de implicação necessária entre esta e a 

existência de determinadas normas jurídicas. O direito passa a ser considerado como algo 

contingente. E esta contingência, se tornará, segundo Niklas Luhmann, o tema central de um 

estudo jurídico-sociológico140. 

A contingência do direito está relacionada com os processos de fixação do sentido 

das mais diversas normas do sistema. A reflexão sociológica nos leva a questionar a 

possibilidade de construção de um saber jurídico baseado simplesmente na identificação das 

implicações lógicas de um dado ordenamento. Percebe-se que o efetivo alcance de qualquer 

                                                 
139 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 13. 
140 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 20-21. 
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ordem normativa estará contingenciado pelas vicissitudes dos processos de fixação concreta 

dos sentidos dos comandos normativos. 

Deste modo, a abordagem sociológica busca se afastar de uma visão do direito 

como algo simplesmente introspectivo e de fundamentação apenas moral-racional. O direito é 

visto como estrutura normativa da sociedade, como um conjunto fático de vida e ação. Direito 

e sociedade são concebidos como duas variáveis dependentes entre si, mediadas pelos 

processos políticos, como também pelas interações comunicacionais de fixação de sentidos, 

tal qual será mais tarde evidenciado. 

Mas do que abrir o campo da teoria jurídica para uma análise meramente 

naturalística do fenômeno jurídico, a abordagem sociológica nos traz novamente à luz o 

caráter político-discursivo do direito. A consideração de uma dimensão discursiva neste 

campo do conhecimento nos coloca diante da necessidade de analisar os processos 

comunicativos de persuasão, correlatos à concretização dos comandos normativos. 

Dá-se oportunidade para uma ponderação em torno do significado de uma 

construção jurídica baseada na busca de verdades submetidas a um critério meta-discursivo de 

verificação. Qual o papel de referidas verdades, fixadas para além do processo de interação 

sócio-comunicacional estabelecido no âmbito do convívio intersubjetivo? 

Ou seja, a abordagem sociológica, nos coloca diante de um outro patamar de 

complexidade do fenômeno jurídico, na medida em que revela uma outra variante do processo 

de normatização qual seja: a da fixação dos sentidos. Este processo não se dá de modo 

metodicamente organizado. A persuasão não segue, necessariamente, o trilho da racionalidade 

seja ela relacionada a uma coerência material ou aos processos de consciência envolvidos na 

dinâmica da cognição. 

Contudo, apesar dos grandes avanços do ponto de vista da compreensão do 

fenômeno jurídico, na medida em que este passa a ser visto como inserido em um contexto de 
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implicações sociais, Luhmann afirma que as abordagens clássicas à sociologia do direito não 

conseguiram explicar, de modo satisfatório, a relação entre direito e sociedade141. 

Isto porque, os diversos pesquisadores visualizavam diferentes aspectos parciais 

do desenvolvimento da sociedade e do direito, não o complexo de relação que os configura, 

ressaltando tais aspectos como caracterizantes distintivos. Para isto se encontra justificativa 

pelo fato de que, até então, não haviam sido esclarecidas as bases teóricas para a elaboração 

de uma abordagem que visualizasse o direito em toda a sua amplitude. Especialmente no que 

diz respeito à compreensão da própria constituição da sociedade e seu desenvolvimento, o 

estado da reflexão teórica sociológica ainda se encontrava bastante incipiente142. 

As questões apontadas pela sociologia estavam, ainda, muito presas a uma visão 

organicista, lógico-causal, das relações sociais; concepção esta que, de maneira nenhuma, 

seria capaz de alcançar o grau de abstração necessário para abarcar, por completo, a realidade 

de uma sociedade cada vez mais complexa. 

O surgimento de formulações que venham a encarar a relação do direito e da 

sociedade sobre um outro ângulo envolve, segundo Luhmann, a utilização de um instrumental 

teórico que não estava disponível no estágio de desenvolvimento da teoria social de então, tais 

quais os conceitos utilizados a partir de reflexões realizadas nos termos da teoria dos 

sistemas143. 

Para que se possa proceder a uma abordagem mais adequada do direito, capaz de 

agregar outros aspectos do processo de interação social, tais quais os do campo da fixação dos 

sentidos, seria preciso que se estabelecesse uma outra perspectiva de análise do fenômeno 

jurídico. 

                                                 
141 SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 35. 
142 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 23. 
143 Para um panorama da noção de sistemas na teoria social vide LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: 
lineamientos para una teoria general. Traducción Silvia Pappe y Brunhilde Erker. Coordinación de Javier Torres 
Nafarrate. 2. ed. Barcelona: Anthropos Editorial, 1998. (Autores, Textos y Temas: Ciencias Sociales), p. 37ss. 
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Luhmann irá defender que referida abordagem deva ser realizada em um campo de 

pesquisa ao mesmo tempo “pré-psicológico” e “pré-sociológico”, no qual seriam descobertas 

as origens da singular necessidade de ordenamento satisfeita pelo direito. Neste campo 

haveríamos de encontrar as bases das estruturas e dos processos elementares na formação do 

processo normativo144. 

É, portanto, justamente nesta matriz comum à constituição dos complexos de 

relações psíquicas e sociológicas, aonde os elementos que irão caracterizá-las ainda se 

encontram indistintos, que se poderia implementar uma observação mais adequada das 

origens do fenômeno social e, por conseguinte, das imputações jurídicas, afirma o sociólogo 

alemão. 

Assim a compreensão dos conceitos de complexidade e contingência sociais, de 

estrutura de significação bem como os de expectativas cognitivas e normativas, tal qual 

apresentados a seguir, servirão de subsídio para uma ponderação sobre a importância de uma 

abordagem retórica no processo de normatização jurídica. 

 

4.2 COMPLEXIDADE, CONTINGÊNCIA E O PROCESSO ENTIMEMÁTICO DE 
FIXAÇÃO DE EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS POR MEIO DE REGRAS DE 
CONDUTAS 
 

 

Enquanto interagimos com o mundo nos deparamos com inúmeros objetos e 

situações que não são por nós, organicamente, percebidas, de modo a que se compreenda, 

inequivocamente, suas particularidades e relevância. O mundo apresenta ao homem uma 

                                                 
144 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 44. 
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multiplicidade de possíveis experiências e ações, em contraposição ao seu limitado potencial 

em termos de percepção, assimilação de informação, e ação atual e consciente145. 

Cada experiência vivenciada nos remete a outras experiências que possuem um 

conteúdo complexo e contingente. A contingência e a complexidade das possibilidades de 

experiências no contato com o mundo são dados marcantes na problemática do processo de 

conhecimento e, conseqüentemente, no estabelecimento das respostas dadas aos estímulos que 

nos são apresentados. 

Por complexidade poderíamos entender o fato de que existem sempre mais 

possibilidades do que aquelas que podemos realizar ou perceber. Já a noção de contingência 

está relacionada ao fato de que estas possibilidades podem vir a caracterizar realidades 

diferentes daquelas que esperávamos que nos fossem apresentadas146. 

Lidamos, portanto, no contexto de nossa intelecção do mundo, com uma rede de 

estímulos sensoriais cuja caracterização, no que diz respeito ao conjunto de suas 

possibilidades e o substrato de seus conteúdos, não nos pode ser fornecida de maneira 

definitiva. Ou seja, nossa intelecção do mundo se dá preponderantemente por meio daquilo 

que nos parece verossímil e não pelo que se tem como definitivamente verdadeiro. Estamos 

sempre trabalhando com suposições e estimativas como forma de prosseguir em nossas 

atividades cotidianas. 

O homem é forçado, no processo de intelecção, a desenvolver estruturas de 

assimilação da experiência que absorvam o problema da complexidade e da contingência. No 

balanço entre expectativas preenchidas e desapontamentos, constituem-se conjuntos de 

                                                 
145 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 45. 
146 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 45. 
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alternativas que se estabilizam frente ao conjunto de possibilidades existentes. A estes 

conjuntos de alternativas denominamos “estruturas” 147. 

As estruturas obtêm uma certa autonomia frente à experiência concreta, com 

relação a impressões momentâneas, impulsos instintivos, excitações e satisfações. Estas 

inúmeras perturbações provenientes do processo concreto de relação com o mundo, caso 

absorvidas em sua inteireza, praticamente impossibilitariam a tomada da decisão. A 

estabilização de alternativas por meio de estruturas possibilita, portanto, a formação de um 

processo facilitado de seleções sucessivas ao longo do tempo, ao restringir o âmbito de opções 

que nos são apresentadas. Seu potencial consiste, justamente, em garantir uma redução no 

conjunto das possibilidades através do obscurecimento de alternativas. 

A contingência e a complexidade, já presentes em nossa relação individual de 

contato com o mundo, se aprofundam quando consideramos o tipo de relação que se 

estabelece no convívio intersubjetivo. O fato de passarmos a contar, dentre as possibilidades 

que tomamos em consideração, com as ações, o entendimento e as expectativas de outros 

homens torna o processo de integração das percepções sensoriais, com vistas ao agir, algo 

muito mais complexo. Insere-se no contexto compreensivo um outro centro de intelecção, 

cujas limitações características fornecem ao debate uma complexidade sobre a complexidade, 

e uma contingência sobre a contingência. 

Contudo, através do processo de inclusão das percepções alheias como 

possibilidades existentes de construção de nossa própria percepção, adquirimos um outro 

patamar de possibilidades. Absorvemos as perspectivas dos outros, ou as utilizamos no lugar 

das nossas, como forma de ampliar o nosso próprio horizonte de expectativas sem um maior 

gasto de tempo, o que se apresenta como recurso bastante útil para a melhor interação com o 

mundo. 

                                                 
147 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
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Ou seja, trabalha-se com premissas retóricas (probabilidades e sinais)148 extraídas 

de regularidades presentes nas interações interpessoais. Por meio da assimilação de 

experiências de outros, chegamos a conclusões as quais não poderiam ser por nós, 

individualmente comprovadas, mas que são tidas como pressupostas. Poupam-se esforços e 

amplia-se o horizonte individual de possibilidades de cognição por meio da interação entre os 

sujeitos da comunicação. Produz-se, assim, lançando mão das experiências dos nossos 

interlocutores, o conhecimento necessário para a realização das nossas tarefas cotidianas. 

As estratégias utilizadas, quando se parte da contingência simples da percepção do 

homem considerado isoladamente para a dupla contingência do mundo social, requerem a 

constituição de um complexo de expectativas de construção muito mais complicada e 

condicionada. 

Nestas circunstâncias, não podemos, simplesmente, procurar pautar nossas 

condutas sobre um conjunto de expectativas que foram sedimentadas no processo de 

experimentação, consideradas, assim, como dotadas de um grau elevado de confiabilidade. 

Isto porque, dentro de um contexto de interação social, a vista da liberdade de comportamento 

dos outros homens, não se pode tomar o comportamento destes como um fato determinado. 

O comportamento humano, enquanto elemento que nos é apresentado no processo 

perceptivo, tem que ser analisado dentro do contexto de sua própria natureza seletiva, ou seja, 

como resultado de uma seleção dentre outras possibilidades. Referida seleção é comandada, 

entretanto, pelas estruturas de expectativas do outro, o que potencializa a complexidade e a 

contingência às quais estamos sujeitos quando da análise da realidade. 

Para encontrar soluções que satisfaçam nossa necessidade de compreensão tendo 

em vista a tomada de decisões, diante de uma contingência e uma complexidade duplicadas 

                                                 
148 Para probabilidades e sinais como premissas retóricas de um entimema ver ARISTÓTELES. Retórica, 
1357a. 

 



 127

pela consideração da participação livre de outros sujeitos, faz-se necessário que se construa 

um conjunto de expectativas sobre expectativas. 

Deve-se considerar não apenas a expectativa sobre o comportamento do outro, 

mas, sobretudo, a expectativa construída por ele em relação ao nosso próprio comportamento. 

Nossas ações deverão levar em consideração também aquilo que o contexto social 

proporciona aos outros que esperem de nós149. 

A dinâmica dos acontecimentos da vida cotidiana, todavia, não nos permite 

acompanhar, concretamente, o estabelecimento de referidas estruturas de expectativas, de 

modo a fixá-las e controlá-las conscientemente. Isto se apresenta possível quando tratamos de 

pequenos grupos, como a família ou grupos de amigos, mas tratando-se de agrupamentos 

maiores, cuja complexidade se apresenta sempre em um crescente, é necessária a criação de 

reduções que visem a garantir a assimilação do conjunto das expectativas vigentes150. 

Para estas situações Luhmann aponta a utilização de regras como instrumento de 

estabilização das expectativas comportamentais. O recurso a uma regra dispensaria a 

orientação a partir das expectativas concretas, aliviando a tensão psicológica que gira em 

torno da avaliação das expectativas sobre o seu comportamento. 

Deste modo, pretende-se, com referidas sínteses de sentido expressas em regras, 

mas do que garantir o comportamento conforme as expectativas, criar uma segurança no 

plano reflexivo das expectativas sobre expectativas. Ou seja, proporcionar que as pessoas 

saibam o que se esperar uma das outras, assim como ter noção do que é esperado delas 

próprias. Este último tipo de segurança tem se apresentado como condição essencial para a 

estabilização do convívio social, mais até do que a segurança da satisfação concreta de 

expectativas sobre o comportamento. 
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O conteúdo das regras passa a funcionar como padrão pressuposto de conduta, 

subtraindo do indivíduo a necessidade de processamento concreto do quadro de expectativas 

sociais. Ressalte-se, contudo, que o processo de fixação de regras, como forma de garantia da 

estabilidade do convívio social, está envolto em uma dupla formulação retórica. 

De um lado, no que tange ao processo de estabilização de estruturas de sentidos, 

implementado por meio de uma assimilação entimemática das experiências dos sujeitos que 

interagem em um dado grupo social. Por outro, na própria dinâmica social que se estabelece 

por meio da fixação de regras de conduta, as quais passam a funcionar como premissas 

retóricas na concretização das interações sociais, na medida em que são colocadas como 

pressuposição do conjunto de expectativas relativas às mais diversas situações. 

Deste modo, diante da limitada capacidade humana de processamento da 

realidade, sempre mais complexa e contingente do que podemos absorver, fazemos uso de 

estratégias intelectuais capazes de garantir nossa interação com o mundo. 

O estabelecimento das chamadas “estruturas” de significados, como forma de 

redução das alternativas efetivamente existentes, proporciona ao indivíduo um horizonte de 

possibilidades mais restrito, adequado, portanto, ao trabalho de nosso limitado aparato 

cognitivo. 

Já a fixação de parâmetros de condutas por meio de regras de comportamento 

possui a pretensão de funcionar como uma síntese dos anseios e expectativas de um grupo 

social. A partir delas retirar-se-ia de cada indivíduo, particularmente considerado, a tarefa de 

processar as expectativas concretas dele para com o ambiente e do ambiente para com ele. 

O que se faz importante frisar, do exposto acima, é o caráter eminentemente 

retórico dos processos de redução de complexidade e estabilização de expectativas 

comportamentais. Ao contrário do que se procura ressaltar nas construções positivistas 
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clássicas o processo de elaboração de regras para a estabilização do convívio social não se 

encontra preso a um rígido sistema de ordenação racional. 

Não se trabalha com verdades peremptoriamente demonstradas, mas com 

impressões formuladas em um processo retórico de construção de sentido. Tampouco se 

encontram os presentes processos adstritos a uma imposição de racionalidade seja esta 

considerada como coerência material ou como ordenação dos processos de consciência. As 

limitações próprias de nosso aparato cognitivo nos afastam de uma construção de 

conhecimento pormenorizada, baseada em uma seqüência de demonstrações silogísticas. 

Assim, trazemos à baila o papel desempenhado pela percepção do verossímil e da 

intelecção por meio de entimemas na tarefa de redução da complexidade e contingência do 

convívio social, com vistas a uma estabilização de expectativas comportamentais. A análise 

de referidos processos se apresenta fundamental para a compreensão do direito para além de 

uma formulação de um positivismo racionalista. 

 

 

4.3 DIFERENCIAÇÃO ENTRE EXPECTATIVAS COGNITIVAS E NORMATIVAS E O 
DESLOCAMENTO DAS REFLEXÕES JURÍDICAS PARA O CAMPO DAS 
INVESTIGAÇÕES SÓCIO-COMUNICACIONAIS 

 

 

As estruturas de significados desempenham papel fundamental no quadro de 

estabilização da vida em sociedade. Garantem uma constância relativa às expectativas face à 

complexidade e à contingência presentes no âmbito da experimentação. 

Em um mundo compreendido sensorialmente, portanto, altamente complexo e 

contingente, estabelecer uma referência recíproca entre os diversos passos das seleções 

realizadas, dentro do processo de percepção, torna-se bastante vantajoso, para não dizer 

imprescindível. 
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Percebemos que: 

[...] no processo cotidiano de comunicação isso ocorre inicialmente na medida em 
que alguém escolhe uma comunicação entre diversas outras comunicações possíveis, 
e o seu destinatário trate o que foi comunicado não mais como seleção, mas sim 
como fato, ou como premissa de suas próprias seleções, ou seja, incorporando a 
escolha do outro no resultado da seleção prévia. [...]151. 

O recurso às estruturas desincumbe o indivíduo de grande parte do exame próprio 

das alternativas existentes, faz com que o optável seja delimitado. A redução da complexidade 

operada pela seletividade intrínseca das estruturas impede a visualização das alternativas que 

foram preteridas, no processo de formação desses conjuntos de expectativas. Referidas 

alternativas, apesar de obscurecidas, todavia, não deixam de existir e nos são apresentadas 

quando nos deparamos com uma expectativa frustrada. 

As estruturas, em certa medida, podem ser consideradas como “enganosas”, 

especialmente naquilo que diz respeito ao verdadeiro grau de complexidade existente nos 

eventos da vida, nos aponta Luhmann. Partindo-se dos cenários por elas traçados, construímos 

um mundo muito menos denso em possibilidades do que aquele que efetivamente existe na 

realidade. Desse modo, apesar da otimização propiciada pela redução de complexidade, 

nossas expectativas estarão constantemente expostas a desapontamentos. 

[...] Elas (as estruturas) transformam a sobrecarga permanente da complexidade no 
problema da experimentação eventual do desapontamento, contra o qual pode ser 
feito algo concreto. [...]152. (complementação entre parênteses nossa) 

Os inevitáveis desapontamentos decorrentes da frustração de algumas expectativas 

criadas a partir do recurso a estruturas de sentido, dentro de um sistema social, podem ser por 

nós recepcionados de maneiras distintas, tendo em vista o grau de relevância atribuída à 

satisfação destas expectativas. 
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Brasileiro, 1983, p. 54. 
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Em dadas circunstâncias, quando nos parecer possível, poderemos optar por buscar 

uma reestruturação da expectativa desapontada, de modo a adaptá-la ao contexto da realidade 

que se mostrou decepcionante. Em outras, podemos entender não ser isto plausível, tendo em 

vista a relevância emprestada à expectativa frustrada. Nestes casos optaremos pela 

manutenção da expectativa, partindo para a adoção de uma postura crítica perante a realidade 

que se mostrou decepcionante. 

Ao optarmos pela primeira das alternativas estaremos diante do que denomina 

Luhmann “expectativas cognitivas”. Caso venhamos a optar pela adoção da alternativa 

seguinte, estaremos lidando com o que se costuma nomear “expectativas normativas” 153. 

Distinguir as expectativas em cognitivas e normativas nos ajuda a compreender os 

mecanismos de estabilização dos sistemas sociais. Referida distinção tem por fundamento o 

diferente tratamento dispensado no caso de um eventual desapontamento. 

É possível se estabelecer uma relação entre a noção de norma, nos termos 

compreendidos no positivismo clássico, e aquilo que acabamos de delimitar como 

expectativas do tipo normativas. Tanto quando se fala em uma como nas outras se procura 

enfatizar a intenção em ver um determinado comando sendo obedecido, apesar de seu 

descumprimento estar de antemão previsto como uma das possibilidades. 

Uma abordagem lógico-racional do fenômeno jurídico compreende a relação 

normativa apenas no que tange ao princípio regente de sua ordenação. Sob esta ótica, 

haveríamos de diferenciar a relação estabelecida em um plano normativo, regida pelo 

princípio da imputação, de um plano não normativo, regida pelo princípio da causalidade154. 

Entretanto, em uma abordagem sociológica do direito, na qual se introduza o 

processo de estabilização de expectativas de comportamento no campo de nossas reflexões, 
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poderíamos entender as normas também como conjunto de “expectativas de comportamento 

estabilizadas em termos contrafáticos” 155. 

A percepção do normativo como expectativa, para além de uma construção lógica, 

incorpora ao debate jurídico uma outra dimensão do problema, que é a sócio-comunicativa. 

Colocam-se em questão os processos de estabilização de significados e o tratamento dado aos 

seus desapontamentos. 

Luhmann, enfatizando o viés sociológico de observação do direito, aponta como 

inconsistente a contraposição usual que se faz entre “ser” e “dever ser”, ou seja, entre o fático 

e o normativo. 

“Toda expectativa é fática, seja na sua satisfação ou no seu desapontamento o 

fático abrange o normativo” 156. Sob sua ótica, o oposto correspondente ao normativo não 

seria o fático, mas o cognitivo. 

A distinção entre cognitivo e normativo, contudo, não guardaria correspondência 

com a tradicional distinção entre “ser” e “dever ser”, que se estabelece no campo da lógica. 

Referida distinção deveria ser compreendida como uma diferenciação funcional no plano das 

estratégias a serem adotadas diante de desapontamentos. 

A compreensão da imputação normativa também como “fato”, portanto 

socialmente implicado, abre espaço para uma reflexão que possa nos fornecer respostas mais 

claras sobre a relação entre direito e sociedade. 

A tese de Luhmann é que o recurso à distinção entre expectativas normativas e 

cognitivas se apresenta como meio extremamente funcional para que os desapontamentos não 

venham a acarretar desestabilização das estruturas sociais. A constância das estruturas de 

sentido e, em um outro plano, das expectativas de conduta, representam condições essenciais 

                                                 
155 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
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para a continuidade dos processos de interação social. Daí a importância da criação de 

mecanismo para sua estabilização. A partir da delimitação de dois tipos de expectativas os 

sistemas sociais poderiam equilibrar o problema do desapontamento e com isso garantir a 

manutenção de suas estruturas. 

Ou seja, a proposta luhmanniana desloca o foco das reflexões jurídicas de uma 

discussão sobre a racionalidade dos comandos ou do saber jurídico, para nos levar a uma 

reflexão sobre as estratégias sócio-comunicacionais de estabilização de expectativas e 

absorção de desapontamentos. Referida guinada proporciona a incorporação de uma 

abordagem pragmática do fenômeno jurídico. Assim passa-se a evidenciar uma problemática 

antes desconsiderada em favor das considerações lógico-racionais. 

Com a ampliação do horizonte das ponderações jurídicas, a introdução de outros 

aportes teóricos de investigação se apresenta necessária. A retórica enquanto perspectiva 

filosófica de observação dos processos de interação intersubjetiva proporciona instrumental 

adequado para a compreensão desta nova dimensão, na qual se coloca em cena, dentre outras 

coisas, os processos de persuasão e de fixação dos sentidos envolvidos na estabilização de 

uma ordem jurídico-normativa. 

 

4.4 A ESTABILIDADE DAS EXPECTATIVAS COMPORTAMENTAIS COMO FATOR 
RELEVANTE DA EFICÁCIA DOS COMANDOS NORMATIVOS E A QUESTÃO DO 
FUNDAMENTO DE VALIDADE DOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS 
 

 

A superação de uma abordagem lógico-racional do fenômeno jurídico, típica do 

positivismo normativista, nos coloca como tarefa a compreensão dos processos de 

estabilização das expectativas sociais. Já vimos que, sob uma perspectiva mais ampla, as 

normas jurídicas funcionam como padrões pré-determinados de comportamentos, 

estabelecidos para servir como regras de ação diante das inúmeras possibilidades existentes. 
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Uma vez fixados, referidos padrões garantem um balizamento no processo de formação de 

expectativas recíprocas de um dado agrupamento social. 

Kelsen, como representante do positivismo normativista, credita a estabilidade de 

um ordenamento jurídico à existência de um centro produtor de normas tidas como válidas. 

Trata-se de um processo de validação formal. Recorre-se a um artifício teórico representado 

pela adoção de uma “norma fundamental pressuposta”, à qual todas as demais deveriam ser 

reconduzidas, de modo a garantir a coerência de um sistema escalonado de validação157. 

Todavia, na teoria de Kelsen, o edifício lógico que caracteriza o sistema jurídico, 

inclusive a própria “norma fundamental” pressuposta, se encontra relacionado a uma idéia 

pouco esclarecida de “eficácia social”158. Referida eficácia não é compreendida como 

observação de um ou outro comando normativo específico, mas como o sucesso do conjunto 

do ordenamento. Contudo a reflexão em torno da noção de eficácia não é por ele muito 

desenvolvida. 

Dentro de um processo de emancipação do direito das diversas ordens ético-

normativas a coercitividade costuma se apresentar como elemento definidor da juridicidade. 

Apenas o direito seria dotado de comandos cujo cumprimento poderia se dá pelo recurso ao 

efetivo uso da força159. 

A idéia de coercitividade como elemento último de identificação de uma ordem 

jurídica, liga-se ao surgimento e fortalecimento do Estado Moderno e obscurece as demais 

circunstâncias presentes em um processo de estabilização do direito. Ao assumir para si o 
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qual o papel e os limites do uso da força física no processo de manutenção de uma ordem jurídica. LUHMANN, 
Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1983, p. 
124. 
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monopólio da jurisdição, retirando dos particulares a possibilidade da autotutela, o direito 

estatal passa a reivindicar também a exclusividade do uso legítimo da força160. 

A compreensão do direito como conjunto fático de expectativas comportamentais 

modifica os horizontes da reflexão jurídica e nos coloca diante da necessidade de ponderar 

sobre os processos de estabilização de uma ordem normativa. Uma reflexão sociológica nos 

coloca diante da fragilidade de um argumento que busque fundamentar exclusivamente na 

força a estabilidade de um ordenamento jurídico161. 

A noção de eficácia guarda proximidade maior com a idéia mesma de manutenção 

das expectativas que giram em torno dos comandos normativos, mais do que com a 

observância da concretização de suas determinações. Podemos concluir que algo menos 

concreto, descrito por Hanna Arendt como autoridade, desempenha papel primordial na 

estabilização do ordenamento jurídico, para além da noção de força162. 

É possível que uma norma permaneça plenamente eficaz mesmo diante do 

descumprimento reiterando de suas determinações, desde que as expectativas 

comportamentais referentes àquele evento continuem a ser construídas de acordo com o 

padrão normativamente estabelecido. 

A construção da eficácia mínima necessária do sistema normativo, apontada como 

condicionante da estabilidade de um ordenamento jurídico, deve ser compreendida, sobretudo, 

como relacionada com a manutenção da capacidade dos comandos em permanecer 

funcionando como parâmetros para o estabelecimento de expectativas comportamentais dos 

integrantes do agrupamento social para o qual foram produzidos. 

                                                 
160 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 36-37. 
161 Sobre a relação entre força e estabilidade dos ordenamentos jurídicos vide DURKHEIM, Émile. Las reglas 
del método sociológico y otros escritos. Traducion, introduccion y notas de Santiago Gonzáles Noriega. 
Madrid: Alianza Editorial, 2002, p. 69 e BOBBIO, Norberto. O positivismo Jurídico: lições de filosofia do 
direito. Tradução de Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rogrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 65-70. 
162 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. 5. ed. São Paulo: Editora 
Perspectiva, 2003, p.129. 
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A manutenção do conjunto de expectativas, por seu turno, irá depender do grau de 

acordo que os participantes do grupo apresentam perante os padrões de expectativas adotados. 

A simples imposição de um parâmetro comportamental através de uma pressão coativa não é 

suficiente para que se alcance a estabilidade necessária do conjunto de expectativas. 

Nos termos propostos por Luhmann, este acordo pode ser efetivo ou 

pressuposto163. De fato, a possibilidade de construção de consensos efetivos estáveis em uma 

sociedade cada vez mais complexa se apresenta como algo cada vez mais escasso. Os padrões 

comportamentais tendem a se estabelecer sobre consensos pressupostos, mas que são por nós 

absorvidos sem que seja necessário descermos aos seus termos específicos. 

O processo de institucionalização de produção de expectativas é um artifício 

bastante eficaz para que se venha a otimizar a utilização do consenso no âmbito do convívio 

social. A função das instituições, entretanto, não é proporcionar a criação de consensos, mas 

sim garantir a economia da utilização dos mesmos. Se por um lado não podemos relegar a 

estabilidade das expectativas exclusivamente à possibilidade do uso da força, seria 

praticamente impossível construir um acordo permanente a respeito dos padrões 

comportamentais. 

Deste modo, percebemos que a eficácia dos comandos normativos está 

intimamente relacionada aos processos de manutenção de expectativas. A partir do momento 

em que uma expectativa comportamental se sedimenta passando a funcionar como parâmetro 

de conduta para os indivíduos, mesmo diante do descumprimento do comando 

correspondente, compreende-se como eficaz sua prescrição. 

Por outro lado a estabilização das expectativas depende do grau de acordo dos 

integrantes do agrupamento social perante os padrões por elas fixados. Como acordos são 

cada vez mais raros, em uma sociedade complexa, muitos desses são construídos ou 

                                                 
163 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 79. 
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pressupostos por meio da ação do discurso. Torna-se importante, então, a análise dos 

processos comunicativos nos quais a pressuposição de premissas se coloque como algo 

relevante, tal qual acontece na argumentação por meio de entimemas. 

A noção de validade da ordem jurídica, portanto, mesmo que analisada sob a luz 

de uma concepção formalística como a do modelo kelseniano, não escapa das implicações de 

cunho lingüístico-comunicativo. A partir do momento em que se evidencia a relação entre 

validade e a eficácia dos comandos, coloca-se em jogo a questão do convencimento e da 

persuasão, presentes no processo de estabilização do quadro de expectativas. Nesta dimensão, 

uma análise puramente lógico-normativa se mostra insuficiente. A introdução de uma 

abordagem retórica, com suas implicações sobre a relação da palavra e o conhecimento, se 

mostra bastante pertinente. 

 

4.5 A NOÇÃO DE EXPECTATIVA E OS PROCESSOS (RETÓRICO) DISCURSIVOS DE 
FIXAÇÃO DOS SENTIDOS 
 

 

A dinâmica social nos proporciona inúmeras possibilidades de tratamento de 

expectativas que irão variar dependendo do nível de concretude que atribuímos a elas. 

Expectativas são produzidas a partir da fixação de sentidos, os quais podem ser mais 

específicos, particulares ou mais genéricos164. 

Trabalhamos com pressuposições de modo a construir um conjunto de 

expectativas capaz de cumprir com o seu objetivo de guia para nossas ações. Mesmo assim, a 

cada interseção social e comunicacional nos é exigido fixar sentidos o que pode ser realizado 

em vários níveis diferentes. Partindo-se de um quadro elaborado por Luhmann, podemos 

observar que os sentidos podem ser fixados tomando em conta as pessoas individualizadas, os 

                                                 
164 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 94. 
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papéis socialmente estabelecidos, os programas de ação ou normas, bem como os valores 

socialmente construídos. 

Percebemos que cada um desses planos está elaborado em um diferente grau de 

abstração. A comutação de possibilidades práticas de fixação de sentido entre esses planos 

diversos é o que permite a mutabilidade das expectativas particulares, com a manutenção de 

um quadro geral de expectativas. 

Assim, a institucionalização de papéis e programas permite a variabilidade dos 

atores sem que caiam as expectativas por eles encetadas. Distingue-se entre expectativas 

pessoais e as relativas aos papeis sociais. 

O mesmo acontece com a relação entre valores e programas. Os valores são 

construções de sentido abstratas demais para cumprir com a função de guia de ações na vida 

cotidiana. Deste modo, faz-se uso de regras ou normas como programas de ação que, em um 

grau menor de abstração, garantem a produção de expectativas pertinentes a comportamentos 

específicos. A mudança de uma determinada norma, levando-se em consideração os níveis de 

fixação de sentido, não implicaria no abandono das expectativas produzidas em termos de 

valores. E vice e versa, a transformação de alguns valores não inviabiliza o conjunto das 

expectativas comportamentais específicas, uma vez que referidas expectativas são produzidas 

dentro de um quadro diferenciado de fixação de sentido. 

A produção de expectativas comportamentais não se dá dentro de um único 

patamar de fixação de sentido, portanto. É justamente esta gradação que permite que as 

expectativas possam ser mantidas, mesmo diante das transformações sociais. 

O processo de fixação de sentido em planos distintos de abstração exige um 

instrumental teórico-comunicacional capaz de lidar com um grau bastante elevado de 

complexidade e contingência, posto que as interações comunicacionais devem ser realizadas 

levando em conta sempre um grande número de pressuposições. A linguagem se caracteriza 
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pela ressalva provisória de alguns significados, como já mencionado, os quais somente podem 

ser percebidos dentro do contexto no qual são produzidos165.  

Não se pode querer isolar o sentido atribuído a um objeto do contexto no qual ele 

foi produzido. Referido sentido será o fruto de uma interação lingüística dos participantes 

envolvidos em um conjunto de crenças, valores, conjunturas históricas e sociais que irão 

estabelecer um quadro específico de concatenação das palavras e construção de significados. 

Este quadro, todavia, não possui uma moldura definida de forma prévia, sendo construído 

como reflexo das circunstâncias particulares de um dado espaço e tempo. 

A percepção da relevância do processo comunicativo na definição dos sentidos 

debela uma cruzada contra a construção de modelos representacionais da realidade. A 

linguagem passa a ser observada não só como instrumento de “transporte” de um significado, 

mas como processo conformador da própria “essência” do objeto. Coloca-se em xeque a 

existência de “essências”, buscando-se ressaltar a necessidade de compreensão do mundo por 

nós percebido como fruto de uma conjugação de impressões sensoriais e intelecção de 

sentidos. 

Com isso se apresenta mais um forte argumento contra a construção de um modelo 

teórico baseado na existência de uma concepção forte verdade. Os objetos apenas são 

percebidos dentro de um jogo de comunicação, fazendo nenhum ou pouco sentido perquirir 

sobre a utilidade de um método capaz de nos levar ao conhecimento da verdade última das 

coisas, apenas percebida em um contexto não lingüístico. 

                                                 
165 A noção de “jogos de linguagem” é uma das abordagens apresentadas para a compreensão da relação entre o 
sentido e a comunicação. De acordo com esta perspectiva o sentido concreto das palavras só poderia ser 
analisado dentro do jogo específico de comunicação no qual está é proferida. A idéia de um sentido 
independente do contexto de comunicação é plenamente rechaçada. O principal formulador da noção de jogo de 
linguagem é Ludwig Wittgenstein que com o seu trabalho revoluciona o campo da compreensão. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Tradução M. S. Lourenço. 3. ed. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002, § 67. 
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A complexidade da vida moderna nos leva a trabalhar com suposições e a construir 

nossas comunicações tendo por base não verdades comprovadas, mas expectativas, muitas 

vezes construídas em cima de consensos pressupostos. 

A discussão em torno dos processos de produção de conhecimento e de fixação da 

crença, como aponta Peirce166, se faz importante então, pois, a partir do momento que se 

supera a construção teórica de um direito como simples conexão lógico-normativa, e de um 

conhecer como resultado de uma descoberta da verdade ou essência de um objeto, se amplia o 

horizonte da reflexão jurídica e a compreensão dos processos que nos levam a estabilizar as 

expectativas comportamentais. 

Pois bem, como vimos, a tradição que nos é legada, no que diz respeito à produção 

de conhecimento, se encontra dividida em uma corrente essencialista, de um conhecimento 

que pretende encontrar a verdade, por um lado, e uma corrente que não subordina a produção 

de conhecimento à existência de verdades, mas sim a verossimilhanças, por outro, 

representada pela tradição dos sofistas167. 

A tradição ontológica dos filósofos compreendia a produção de conhecimento 

como um processo moralizante, posto que obstinado a encontrar a verdade168. Já os sofistas 

estavam mais preocupados com a produção de um saber capaz de responder às demandas do 

cotidiano, um saber eminentemente prático169. 

 

 

 

                                                 
166 PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected writings 
(values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 100ss. 
167 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 39. 
168 PLATÃO. A República, 485d. 
169 MARROU, Henri Irénée. Histórica da educação na antiguidade. Tradução de Mário Leônidas Casanova. 5ª 
Reimpressão. São Paulo: EPU, 1990, p. 105. 
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Contudo, nas sociedades modernas, a fixação do sentido, capaz de nos levar a 

construção de conhecimento, dá-se de maneira estratificada. Um mesmo objeto ou evento 

pode ter o seu sentido fixado em extratos diferentes, o que inviabiliza a construção de um 

sentido único ou absoluto.  

Assim o próprio conhecimento produzido em uma base de significação 

estratificada não pode ter a pretensão de verdade absoluta, posto que fixado de maneira 

seccionada. 

As expectativas comportamentais serão construídas tendo por base um pano de 

fundo comum de sentidos interacionalmente fixados. Diante da inexistência de verdades 

absolutas no plano do conhecimento, seja pela própria característica da linguagem, seja pela 

estratificação dos planos de fixação de identidade, o processo de convencimento se mostra 

bastante relevante, contribuindo, por conseguinte, com a construção de expectativas 

comportamentais. 

Procuramos persuadir e somos persuadidos a respeito dos mais variados assuntos, 

de modo constante e ininterrupto. Muitas vezes construímos ou fixamos nossa crença, tendo 

por base a crença de outros, ora pela importância delegada a estes, ora pela força de seus 

argumentos ou talvez pelo estado de espírito despertado em nós por quem profere a 

comunicação170. O fato é que não processamos individualmente e em cada caso concreto a 

fixação de sentido de objetos e acontecimentos que tomamos como determinados. E assim o 

fazemos devido a multiplicidade de eventos (complexidade) e aos inúmeros caminhos de 

compreensão do mesmo (contingência). Produzimos um conhecimento cuja base de fixação 

de sentido é em grande parte não produzida por nós mesmos, porque somos convencidos ou 

persuadidos disto. 

                                                 
170 Aristóteles analisa o poder da persuasão por meio do discurso e nos apresenta três tipos de prova às quais 
classifica como próprias da arte retórica: o caráter moral do orador, o modo como se dispõe o ouvinte e o próprio 
discurso. ARISTÓTELES. Retórica, 1356a. 
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Pois bem, as nossas expectativas comportamentais serão produzidas como reflexos 

da fixação de sentido que se dá tendo por base um processo discursivo (entimemático) de 

persuasão e convencimento. Este convencimento não se dá tendo por base a comprovação de 

verdades absolutas, mas sim sentidos pressupostos no processo de comunicação. Com isso 

queremos evidenciar o caráter (retórico) persuasivo do próprio direito, que em uma 

perspectiva mais ampliada funciona como generalização das expectativas congruentemente 

estabelecidas em um agrupamento social. 

 

 

4.6 A COMPREENSÃO DO DIREITO DENTRO DO QUADRO DE EXPECTATIVAS 
SOCIAIS E A FORMAÇÃO DE UM NOVO ESTATUTO TEÓRICO (RETÓRICO) NO 
CAMPO DO SABER JURÍDICO 
 

 

A percepção do direito como estrutura de estabilização de um conjunto de 

expectativas sobre comportamentos sociais, nos proporciona uma abordagem diferenciada do 

fenômeno jurídico. Podemos a partir deste ponto de vista desenvolver toda uma nova gama de 

reflexões a respeito das relações entre o direito e a sociedade. 

A compreensão da norma jurídica como um fato expectável dentro de um contexto 

social, abre espaço para um repensar das bases sobre as quais se constituiu a teoria tradicional 

do direito. 

O processo de secularização do conhecimento que apontou o positivismo como 

alternativa teórica de construção de um saber jurídico nos levou, em um primeiro momento, a uma 

busca por racionalidade presente em uma abordagem lógico-normativa171. Referida abordagem 

tinha como fundamento a incompatibilidade cognoscitiva entre a compreensão de fatos e normas. 

                                                 
171 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calourte 
Gulbenkian, 1997, p. 91-109. 
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A ênfase na distinção entre fatos e normas buscava, justamente, garantir ao direito 

o status de ciência, requisito necessário para a sua compreensão como saber autônomo, no 

quadro dos saberes de então. O direito, devido à especificidade de seu objeto, caracterizado 

como normativo, deveria possuir uma ciência autônoma para sua investigação172. 

A pretensão de cientificidade do direito, sucedâneo de uma concepção de 

racionalidade presente no quadro do conhecimento em geral, tinha como lastro a pretensão de 

construção de um conhecimento isento e preciso. O método científico seria a garantia de que 

o produto das reflexões realizadas poderia ser alçado à categoria de um conhecimento “digno 

de crença”, nos termos propostos por Peirce173. A cientificidade representava fator de 

legitimação que todos os pensadores estavam forçados a buscar, sob pena do descrédito 

generalizado de suas formulações teóricas. 

Entretanto, tal qual foi apontado anteriormente, o positivismo jurídico, em seu 

permanente esforço por uma delimitação racional da reflexão jurídica, também pôde ser 

compreendido, partindo-se de uma investigação mais ampliada, como um típico programa de 

ação social contra as perspectivas “não-positivistas”, uma verdadeira ideologia, o que se 

apresenta incompatível com a condição desejada de isenção174. 

Como já visto, a racionalidade costuma desempenhar em uma estrutura social 

papel muito mais amplo do que o de simples garantidora da neutralidade de produção do 

conhecimento. A concepção de racionalidade como instrumento de dominação é algo 

discutido por Weber e nos permite compreender um pouco mais das entranhas do processo de 

controle social no qual o direito se encontra inserido, tal como por nós anteriormente discutido175. 

                                                 
172 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A ciência do direito. São Paulo: Atlas, 1980, p.12-13. 
173 PEIRCE, Charles. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (Org.). Charles S. Peirce: selected writings 
(values in a universe of change). New York: Dover Publications, [1980], p. 107-108. 
174 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 24. 
175 WEBER, Max. Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. Traducción de José Medina 
Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez e José Ferrater Mora. México: Fondo de 
Cultura Económica,1996, p. 172. 

 



 144

Ou seja, a ampliação das possibilidades de investigação proporcionada por uma 

abordagem sociológica do direito nos trás a necessidade de implementação de investigações 

capazes de dar conta do grau de complexidade que nos é revelada. Neste novo mundo, o 

direito não é só norma, mas também todo o processo de interação sócio-comunicativa 

presente em sua efetiva criação e aplicação. 

A superação de uma abordagem teórica fundada em uma dicotomia que se 

pretendia inconciliável entre fato e norma aponta para outros problemas que vão além da 

compreensão do grau de racionalidade do ordenamento jurídico. 

Evidencia-se a dimensão discursiva presente na dinâmica de normatização 

jurídica. Seja na estabilização de parâmetros de condutas por meio de normas, seja no âmbito 

da fixação dos sentidos destes comandos o direito estará envolto em processos de 

convencimento e apreensão de conteúdos que não estão adstritos aos cânones de racionalidade 

tão caros às correntes clássicas do positivismo. 

Uma construção teórica calcada predominantemente em reflexões do tipo lógico-

racional apenas, centrada no estudo da norma e do complexo de relações por ela 

compreendido, apesar de importante no processo de desenvolvimento de um saber jurídico, 

não se mostra suficiente para que possamos responder às demandas de uma visão mais 

ampliada do fenômeno. 

Neste contexto não se apresenta adequada uma teoria que concentre todos os seus 

esforços no desvendar dos processos de consciência envolvidos com a compreensão do objeto 

estudado. Outra variante deve ser considerada: o processo de fixação de sentidos por meio da 

comunicação e das interações sociais. 

Dentro desta nova amplitude, uma abordagem lastreada em uma concepção 

tradicional de produção do conhecimento, cuja credibilidade dos resultados se encontra na 
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precisão de seus métodos de investigação, mas que desconsidera a dimensão pragmática da 

fixação dos sentidos, encontra-se esgotada. 

Um resgate da retórica como possibilidade de compreensão dos processos 

intelectivos nos parece brindar com a complexidade necessária para a investigação do direito 

em face do quadro de expectativas comportamentais apontados pela sociologia de Luhmann. 

O viés retórico permite que avancemos na construção de uma teoria jurídica 

positivista, mas que possa vir a incorporar a influência dos contingentes processos sociais 

dentro da sua formulação. 

Sua inclusão não implica em uma conseqüente desconsideração das formulações 

apresentadas por uma abordagem lógico-normativa. As reflexões produzidas por este tipo de 

abordagem possuem grande utilidade prática. Entretanto suas considerações se mostram por 

demais restritivas em um contexto no qual o problema da fixação dos sentidos se apresenta. 

Deste modo, as inovações trazidas por uma abordagem sociológica do direito, que 

passa a considerá-lo também dentro de um quadro de expectativas sociais, tendo em vista a 

necessidade concreta de ação, abre espaço para a formulação de outras abordagens, como a 

proporcionada pela retórica. Esta procura colocar em evidência os processos de persuasão 

envolvidos na dinâmica da compreensão e da fixação dos sentidos das palavras, de modo a 

acompanhar o grau de complexidade presente nos atuais processos de interação social. 
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CAPÍTULO 5 - O DIREITO COMO OBJETO DE ANÁLISE DE UMA ABORDAGEM 
RETÓRICO-DISCURSIVA: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

5.1 CONHECIMENTO E VERDADE NO DIREITO 
 

 

Uma das questões filosóficas que se apresentam no trabalho é a do papel da 

verdade e da razão no processo de construção do conhecimento. Vimos que a tradição 

ocidental possui um forte apego à noção de verdade, o que nos foi legado dos gregos176. 

Filósofos como Sócrates e Platão buscaram enfatizar a necessidade de se primar 

pelo processo de maturação intelectual como forma de transcender a percepção imprecisa dos 

sentidos, para que assim se alcançasse o verdadeiro conhecimento177. 

Pois bem, esta tradição baseada na crença em uma “verdade forte”, em detrimento 

do conhecer livre por meio do poder da palavra, diante das impressões dos sentidos, perpassa 

todo o processo de construção de uma identidade filosófica no ocidente. 

Os sofistas se colocam como contraponto aos filósofos ao procurarem expor que o 

processo de conhecimento não se dá de forma linear, ou por via de um único canal, como o 

amadurecimento proporcionado pela filosofia, por exemplo. Entretanto, a perspectiva 

filosófica se sobrepõe como modo hegemônico de compreensão do mundo e está fortemente 

presente em nossa tradição cultural, obscurecendo o papel desempenhado por abordagens não 

ontológicas como a da retórica178. 

 

                                                 
176 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 39. 
177 PLATÃO. A República, 478a, 485d e 507c.  
178 MARROU, Henri Irénée. Histórica da educação na antiguidade. Tradução de Mário Leônidas Casanova. 5ª 
Reimpressão. São Paulo: EPU, 1990, p.105. 
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A herança grega de valoração diferenciada dos processos de produção de 

conhecimento se mostra presente também no contexto de renascimento de uma reflexão 

humanística sobre o saber. A idéia de que seria preciso estabelecer um critério (um método) 

capaz de guiar a razão para a produção de um “conhecimento verdadeiro” representa um 

resquício desta herança na modernidade179. 

O que se pretendeu apontar no curso do trabalho é a restrição de uma abordagem 

filosófica que coloque a “razão”, apesar do caráter vago deste termo, como critério infalível 

de produção do conhecimento. A produção de métodos para o bem gerir da consciência 

racional funciona como uma das possibilidades de condução a um saber acurado, mas não 

pode ser tida como a única forma de manifestação do processo cognitivo. 

A noção de verdade como representação de uma essência, que se deve buscar a 

todo custo, seja por meio de um processo de elevação intelectual, seja pelo preciso manuseio 

de um método, desconsidera o papel dos processos comunicativos na fixação dos sentidos. A 

incorporação destes processos no debate filosófico impõe uma transformação no modo de 

compreender a produção do conhecimento e também o fenômeno jurídico180. 

O direito, analisado enquanto processo de estabelecimento de critérios para a regulação 

do convívio intersubjetivo, não lida com “verdades”, mas com impressões sobre os fatos. Assim, 

uma abordagem filosófica do fenômeno ao procurar imprimir ao processo jurídico a precisão de 

uma relação matemática estará operando em erro. Isto porque se desconsidera a vagueza e 

ambigüidade inerentes à formulação de um processo normativo, o que torna a avaliação deste 

fenômeno incompatível com o grau de precisão pretendida por uma racionalização matemática. 

                                                 
179 Podemos visualizar isto em Descartes quando estabelece o método como garantia para obtenção do 
conhecimento verdadeiro. Cf. DESCARTES, René. Discurso do método: para bem dirigir a própria razão e 
buscar a verdade nas ciências. Tradução Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2003. (Coleção a obra-prima 
de cada autor), p. 31-32. 
180 Há de se considerar a denominada reviravolta lingüístico pragmática na filosofia contemporânea. Vide. 
OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: 
Edições Loyola, 1996, p. 137. 
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O direito lida com valorações produzidas em uma dinâmica de interação social 

entrecortada por aportes econômicos, religiosos, históricos e políticos181. A combinação 

destes fatores, mediados pela interação lingüística, irá produzir o caldo de cultura no qual 

serão fixados os padrões de comportamento cujas normas jurídicas pretendem estabilizar. 

Deste modo, podemos perceber que os raciocínios jurídicos se estruturam tendo 

por base aquilo que nos parece verdadeiro, e não o que se tem por exaustivamente 

comprovado por meio de demonstrações quase sempre infindáveis. 

A verossimilhança, e não necessariamente a verdade, se coloca como elemento 

preponderante tanto no processo de fixação dos parâmetros normativos quanto no caminho de 

uma estabilização das expectativas por eles desencadeadas. 

 

5.2 RETÓRICA E DIREITO 
 

 

Dentro de um quadro filosófico em que se evidencia o papel do discurso no 

processo de produção do conhecimento, a incorporação de uma reflexão retórica se torna de 

suma importância.  

A construção da persuasão por meio da palavra se apresenta como ferramenta 

importante dentro da dinâmica social. Seja para emocionar, seja para nos convencer da 

pertinência de um argumento, o discurso se coloca como instrumento de ação concreta no 

convívio em sociedade182.  

 

 

                                                 
181 Para a relação do direito com os demais subsistemas sociais vide PESSÔA, Fabiano de Melo. Direito 
autopoiético: uma análise crítica a respeito da aplicabilidade epistemológica deste conceito ao contexto 
brasileiro. Estudantes Caderno Acadêmico, Recife, n. 7, p. 13-28, julho-dezembro, 2000. 
182 Sobre o papel do discurso como instrumento de ação social vide GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 14. 
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A retórica se propõe a funcionar como abordagem teórica capaz de lidar com a 

produção de conhecimento tendo por base premissas apenas verossímeis, organizadas por 

meio de raciocínios não plenamente formulados, os entimemas, ou mediante o recurso a 

exemplos183. Desenvolve-se dentro do campo dos estudos da oratória como arte do bem 

falar184 e ganha densidade filosófica a partir do momento em que se percebe sua importância 

como instrumento de construção de um conhecimento prático, voltado para ação. Apresenta-

se como uma arte que pretende desvendar os meandros da relação entre palavra e 

conhecimento, quando não nos é possível conhecer por cadeias silogísticas ou quando isto não 

nos é conveniente185. 

Aristóteles fala em três gêneros de retórica, classificados de acordo com a 

finalidade com que os discursos são proferidos. Assim temos a retórica deliberativa ou 

política que fazendo uso de conselhos tanto para persuadir quanto para dissuadir pronuncia-se 

sobre o futuro buscando delimitar o que se tenha por conveniente ou por prejudicial. Já a 

retórica judicial ou forense estaria voltada, eminentemente, para o passado e, fazendo uso da 

acusação ou da defesa, teria como objetivo convencer os julgadores da justiça ou injustiça dos 

fatos e acontecimentos por ele analisados. Por fim teríamos a retórica epidítica ou 

demonstrativa, por meio da qual se buscaria, em uma reflexão sobre o presente, lançando mão 

do elogio ou da censura, persuadir os ouvintes sobre o belo e o feio186. 

Ou seja, a retórica delimita um campo da reflexão teórica voltado para o 

processamento de convencimento por meio da interação comunicativa. Busca-se estudar o 

papel do orador, das emoções, do discurso dentro de um contexto de persuasão, assim como o 

modo peculiar que estes elementos se combinam enquanto dinâmica de produção de saber187. 

                                                 
183 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
184 CÍCERO. Brutus, 46. 
185 ARISTÓTELES. Retórica, 1357a. 
186 ARISTÓTELES. Retórica, 1356a. 
187 ARISTÓTELES. Retórica, 1356a. 
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Especificamente no campo da teoria jurídica contemporânea a abordagem retórica 

vem a ocupar um espaço colocado em aberto pela retomada de uma contextualização 

lingüística do fenômeno jurídico. A percepção de que o discurso jurídico não se produz pela 

demonstração peremptória de um conjunto argumentativo, mas em grande medida pela 

indução entimemática proporcionada pelo bom uso da palavra nos coloca diante da 

necessidade de construção de uma nova reflexão. 

Aristóteles possui uma visão bastante pessimista do gênero judicial da retórica. 

Para ele seria justamente no debate forense que mais claramente a arte retórica estaria sujeita 

aos desvios de uma formulação desvinculada de qualquer lastro de conteúdo moral. Ele 

procurou reabilitar a retórica no campo da produção do conhecimento, contudo compreendeu 

estar o lado virtuoso desta arte nos debates políticos ou estéticos188. 

Na tentativa de mostrar que a arte retórica não é em si desprovida de virtudes, 

Aristóteles enfatiza a importância de se levar em conta a intenção daquele que profere o 

discurso. Para tanto estabelece um paralelo entre os sofistas e os filósofos no campo da 

dialética, demonstrando como traço distintivo entre estes dois extremos a intenção moral do 

orador189. 

Quintin Racionero, em suas notas ao texto da retórica de Aristóteles por ele 

traduzido ao espanhol, nos fala da obscuridade presente no termo designativo do indivíduo 

versado na arte retórica. Isto porque, apresenta ele, na dialética aquele que faz uso adequado 

de suas faculdades seria chamado de “dialético”, ao passo que aqueles que a utilizassem de 

maneira desviada deveriam ser denominados de “sofistas”. Já na retórica o termo utilizado 

seria o mesmo em ambos os casos: “retor” ou “retórico”. Deste modo apenas por meio da 

intenção de um e de outro é que se poderia distinguir o retórico por ciência (equivalente do 

dialético) do retórico por intenção (equivalente do sofista). Assevera Racionero que 

                                                 
188 ARISTÓTELES. Retórica, 1354b 
189 ARISTÓTELES. Retórica, 1355b. 
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Aristóteles pretendia assinalar, de toda maneira, que os prejuízos da retórica não estariam 

ligados à arte ou à faculdade oratória, mas à intenção moral do orador190. 

Observa-se um forte preconceito com as formulações dos sofistas, as quais, 

conclui Aristóteles, estariam desprovidas de conteúdos morais. Referido preconceito se 

estende ao gênero judicial da retórica, tendo em vista a suposta falta de compromisso moral 

dos seus formuladores. Entretanto, percebe-se que parte desta ressalva para com a retórica 

forense se dá pelo fato de nela estar mais marcante o elemento psicagógico do discurso 

retórico, nos termos propostos por Górgias191. 

Podemos perceber um conflito no pensamento Aristotélico no que tange ao papel 

da força persuasiva da palavra no campo da retórica. Em um primeiro momento de sua obra 

observa-se a tentativa de identificar a retórica com uma arte demonstrativa, eminentemente 

probatória cuja peculiaridade estaria no fato de fazer uso de premissas apenas 

presumidamente verdadeiras. 

Fala-se em provas de persuasão, às quais classifica de artísticas e inartísticas. A 

retórica é vista como um rebento da dialética utilizada quando a precisão desta não se faz 

possível, entretanto com o mesmo pendor probatório192. Assim, teríamos nossos argumentos 

lastreados por premissas não peremptoriamente demonstradas, mas que, em dadas 

circunstâncias, seriam suficientes para a produção do conhecimento. Aristóteles parece refutar 

a idéia de que algo diferente da dinâmica probatória pudesse fundamentar a construção do 

conhecimento. Deste modo, temos como premissas retóricas apresentadas por Aristóteles, no 

Livro I da Retórica, apenas as provas irrefutáveis193, as probabilidades e os sinais194. 

                                                 
190 RACIONERO, Quintin. Notas. In: Aristóteles. Retórica. Tradução de Quintín Racionero. Madrid: Editorial 
Gredos, 1990, p.173, nota 29. 
191 GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 10. 
192 ARISTÓTELES. Retórica, 1355b. 
193 Temos como “provas irrefutáveis” aquelas premissas formuladas com base em sinais capazes de formar 
silogismos. Referidos sinais estariam necessariamente ligados às conclusões propostas. Caracterizam, portanto, 
argumentos irrefutáveis ou concludentes. Aristóteles os denomina de tekmérion, que vem de tékmar (conclusão) 
posto que introduziriam um elemento concludente à discussão. Apresenta como exemplo o sinal de uma pessoa 
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Todavia, em um momento posterior desta mesma obra, no Livro II, observamos a 

inclusão do exemplo como tópico a partir do qual se poderia formular um entimema, ao lado 

das probabilidades, dos sinais e das provas irrefutáveis195. Ou seja, ao se colocar o exemplo 

como uma das premissas retóricas se reconhece a capacidade do discurso em produzir, por si 

só, de modo não probatório, conhecimento novo. Abre-se espaço para a formulação de um 

conhecimento livre por meio do encantamento da palavra196. 

Apesar das ressalvas feitas por Aristóteles ao gênero judicial do discurso retórico, 

entendemos estarem presentes em uma abordagem retórica do direito as mesmas virtudes que 

se podem apontar nos demais campos do discurso. A principal delas é a abertura para o 

contraditório e para o livre convencimento. 

O fato do gênero forense se voltar, primordialmente, para o passado, para algo já 

consumado, parecia retirar do processo discursivo qualquer relevância. No máximo 

estaríamos fazendo uso do debate para desvirtuar o entendimento sobre o efetivamente 

ocorrido. 

Entretanto, a compreensão de que fatos, isoladamente considerados, não 

representam realidades compreensíveis, nos leva a reconsiderar este preconceito 

Aristotélico197. Referida percepção revela a importância da palavra como construtora do 

sentido atribuído aos fatos, mesmo que já consumados. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
estar doente o ter febre. Assim, entre os sinais, os deste tipo representariam os únicos que poderiam ser 
chamados de Tekmérion, posto que, se verdadeiro, seriam irrefutáveis. Cf. ARISTÓTELES. Retórica, 1357b. 
194 ARISTÓTELES. Retórica, 1359a. 
195 ARISTÓTELES. Retórica, 1402b. 
196 GÓRGIAS. Elogio de Helena, § 8 e10. 
197 RABENHORST, Eduardo Ramalho. “A interpretação dos fatos no direito”. Prim@facie. Ano 02. N. 02. 
Disponível em <www.primafacie.com.br> Acesso em 17/11/2003. 
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Deste modo, tanto no gênero deliberativo, que se debruça sobre o futuro, quanto 

no gênero judicial, que se volta para o passado, a disposição livre do raciocínio nos coloca 

diante de um sem fim de possibilidades. A análise de um fato pretérito não deve ser procedida 

sem que se leve em consideração as diversas versões produzidas sobre este mesmo evento. O 

debate livre em torno da interpretação dos fatos contribui para a construção de um 

entendimento que venha a produzir o menor grau de impacto social possível. 

Outro ponto que se deve considerar é a estreita abrangência dada por Aristóteles ao 

gênero da retórica voltado para o discurso jurídico, ao restringi-lo apenas ao embate de cunho 

forense. O direito não se exaure na lide judicial, sendo seu processo abrangente tanto dos 

procedimentos de fixação de normas, quanto da dinâmica desenvolvida para sua estabilização 

enquanto parâmetro de expectativas comportamentais198. 

Deste modo, compreendemos que o gênero forense ou judicial da retórica, o qual 

sugerimos seja compreendido como “jurídico” a fim de alargar sua abrangência, deve ser 

alçado a um outro patamar de importância. A complexidade e contingência dos eventos 

sociais não permitem que analisemos o fenômeno normativo como simples construção lógico-

racional, em detrimento de todo o seu caráter discursivo. 

A possibilidade de desvirtuamento do uso da retórica no campo do direito é uma 

alternativa sempre presente, entretanto esta possibilidade não pode impedir que façamos uso 

de seu instrumental teórico para formular uma outra compreensão sobre o fenômeno jurídico. 

 

 

 

 

                                                 
198 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 109. 
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5.3 A PERSUASÃO COMO MEIO DE FIXAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DE 
COMPORTAMENTO E O CARÁTER RETÓRICO DA ESTABILIZAÇÃO DE UMA 
ORDEM JURÍDICA 
 

A compreensão do direito dentro do quadro de estabilização de expectativas de 

comportamento nos abre um novo horizonte de reflexões teóricas. Diante da complexidade e 

contingência da dinâmica social, reduzimos a carga de processamento das possibilidades 

efetivamente existentes ao fixarmos regras de como lidar com os acontecimentos futuros. 

Pois bem, a dinâmica da vida cotidiana exige que implementemos mecanismos de 

redução de complexidade de modo que possamos prosseguir com nossas atividades, sob pena 

de nos vermos paralisados pela tarefa da concreta contabilização das possibilidades existentes. 

Criamos expectativas sobre eventos futuros. Contudo, nos colocamos em um 

quadro de interação intersubjetiva no qual cada participante funciona como um novo centro 

produtor de complexidade e contingência. Não podemos computar as ações dos demais 

indivíduos como acontecimentos sujeitos a uma complexidade e contingência de primeiro 

grau. Referidas ações estão sujeitas a uma dupla complexidade e a uma dupla contingência, a 

partir do momento em que se toma em conta a autonomia de intelecção e a liberdade de ação 

de cada indivíduo199. 

Levando-se em consideração o fato de que nos seria impossível computar 

concretamente todas as expectativas presentes em um contexto de interação social, sejam elas 

expectativas para com eventos de uma complexidade e contingência simples ou, 

principalmente, em face de uma dupla contingência, recorremos aos processos de 

institucionalização para fixação de padrões de condutas. 

 

 

                                                 
199 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 47. 
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As normas jurídicas funcionam como instrumento de estabilização de expectativas 

comportamentais, na medida em que se propõem a trabalhar como parâmetros para as 

condutas futuras. A partir delas os diversos sujeitos poderão estabelecer suas expectativas 

pressupondo a incorporação pelos demais dos parâmetros fixados pelos comandos 

normativos. 

As normas jurídicas podem ser tidas, portanto, como premissas retóricas, partes de 

um entimema200, em um processo de formulação de compreensão da realidade com vistas à 

ação concreta. Agimos pressupondo como devido o parâmetro estabelecido pala regra 

jurídica, assim como entendendo que ao nos portamos de acordo com a conduta prevista por 

ela estaremos a preencher as expectativas dos demais agentes sociais. 

Deste modo compreendemos a redução de complexidade implementada pelo 

estabelecimento de normas como mecanismo retórico de fixação de sentido e produção de 

expectativas. Na medida em que o recurso a uma regra nos exime da concreta verificação das 

expectativas existentes, tomamos como vigentes aquelas normativamente estabelecidas, 

podendo então dar prosseguimento ao processo de interação social. 

Potencializamos nossa capacidade de ação ao incorporarmos as experiências 

alheias como se fossem nossas, em um processo dinâmico de apreensão de sentidos. 

Reduzimos a complexidade do quadro de expectativas ao tomar o ordenamento jurídico como 

generalização das expectativas individualmente produzidas201.  

A continuidade de referido processo, com a permanência da funcionalidade do 

direito como quadro de parâmetros para a estabilização de expectativas comportamentais, 

estará diretamente relacionada à possibilidade de manutenção da eficácia dos comandos 

normativos. 

                                                 
200 Sobre entimema vide ARISTÓTELES. Retórica, 1356b. 
201 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito I. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1983, p. 109. 
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A eficácia de referidos comandos estará garantida enquanto os participantes de um 

agrupamento social continuarem a pautar suas condutas de acordo com o quadro de regras 

existentes. Ou seja, na medida em que permanecerem a funcionar como parâmetro para a 

produção de expectativas sociais. 

Deste modo temos que a manutenção de um processo de generalização de 

expectativas por meio de normas jurídicas se dará tendo como lastro uma constante persuasão 

coletiva em torno da pertinência dos comandos normativos. O convencimento, efetivo ou 

pressuposto, da oportunidade dos padrões estabelecidos pelas regras vigentes deverá ser 

compreendido como fator preponderante no processo de manutenção da eficácia de uma 

ordem jurídica. 

Diante desta afirmativa e por todo o exposto neste trabalho podemos concluir que 

referido processo não se dará por meio de esquemas pré-definidos de organização do 

pensamento, mas de forma imprevista no curso de uma interação comunicacional livre. 

Assim, temos a formulação retórica como estrutura de organização 

preponderantemente presente nos processos de fixação e estabilização dos comandos 

normativos. O discurso retórico contribui, deste modo, por meio da promoção da persuasão 

em torno dos padrões normativamente fixados, para a manutenção do conjunto das 

expectativas de comportamento na vida em sociedade. Se ao direito cabe o papel de 

generalização das expectativas congruentemente produzidas na dinâmica social, por meio do 

estabelecimento de regras, ao discurso retórico caberá a construção desta congruência por 

meio de processos contínuos de persuasão e convencimento. 

 

 

 

 

 



 157

5.4 PELA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REFLEXÃO RETÓRICA NO CAMPO DO 
POSITIVISMO JURÍDICO 
 

 

No campo da Teoria Geral do Direito o processo de substituição de uma 

fundamentação teológica por uma fundamentação secularizada da ordem jurídica se dá por 

meio dos chamados “Positivismos”. 

A validade da ordem normativa deixa paulatinamente de buscar fundamento na 

pressuposição de potência da autoridade divina para se fixar no caráter racional da 

investigação dos conteúdos normativos. 

As mudanças implementadas pelo advento da modernidade trazem ao campo da 

teoria do direito uma reflexão crítica sobre o fundamento de validade dos ordenamentos. 

Impõe-se uma racionalização dos processos de normatização, o que se pretende ver realizado 

por uma paulatina secularização da fundamentação jurídica202. 

Como vimos, a exigência de racionalização se intensifica com o processo de 

positivação. O termo positivismo no campo do saber jurídico possui contornos bem definidos, 

procurando significar a compreensão do direito como conjunto de normas efetivamente 

postas, em detrimento de quaisquer considerações sobre uma ordem pressupostamente 

superior203. 

O positivismo jurídico irá ser bastante influenciado pela noção de ciência o que 

implicará no importante papel desempenhado pelas concepções de ordenação e de sistema em 

uma teoria jurídica positivista204. O método científico se apresenta como instrumento de 

garantia de uma análise racional. A compreensão de que o direito poderia ser objeto de uma 

                                                 
202 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p.62. 
203 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 194. 
204 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max Limonad, 1998, 
p. 43. 
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investigação ordenada da realidade, de modo a que suas características fossem agrupadas 

enquanto sistema, torna-se muito influente. 

Com o desaparecimento de uma visão teocêntrica de mundo era preciso buscar 

para o direito uma nova fundamentação capaz de garantir a estabilização de uma ordem 

normativa. A racionalidade, tendo em vista sua suposta objetividade, passa a funcionar como 

novo fundamento de validade do direito em um contexto filosófico no qual o homem pretende 

assumir o papel central na produção do conhecimento. 

O positivismo vem acompanhado de um processo de formalização da análise do 

fenômeno jurídico. As noções de sistema e ordenação, já desenvolvidas pela Escola Histórica 

e pela Jurisprudência dos Conceitos, se consolidam com a ascensão do positivismo como 

abordagem teórica do direito205. 

O chamado positivismo científico representa, portanto, o desdobramento mais 

claro da influência de uma abordagem sistemática no campo do direito até então. Tinha a 

pretensão de funcionar como fonte primária de produção de normas jurídicas, as quais seriam 

formuladas pela investigação racional da realidade à luz dos conceitos e sistemas da ciência 

jurídica, sem concessões a valores ou objetivos extra-jurídicos206. 

A versão legalista do positivismo exacerba o formalismo da versão cientificista e 

reduz o campo de atuação de uma ciência jurídica para uma simples análise de textos 

normativos. Esta restrição do campo de possibilidades de uma investigação científica no 

direito será contestada pela chamada versão sociológica do positivismo jurídico, tal qual 

expomos no desenvolvimento anterior desta dissertação207. 

                                                 
205 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calourte 
Gulbenkian, 1997, p. 9 e 21. 
206 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Tradução de A. M. Botelho Hespanha. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 492. 
207 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calourte 
Gulbenkian, 1997, 83. 
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Estas duas últimas escolas do positivismo jurídico irão proporcionar um debate 

sobre o critério de cientificidade de um saber no campo do direito. Coloca-se em questão o 

problema do conteúdo material de uma formulação teórica do direito, ora reduzido ao texto 

legal, ora buscado na livre investigação dos processos sociais. 

A virada final para uma perspectiva formalista no direito, que coloca as reflexões 

jurídicas o mais afastado possível dos conteúdos normativos, irá ser implementada pelas 

posições que procuram afirmar a racionalidade do direito não na coerência sistêmica do 

conteúdo de suas normas, mas nos processos intelectivos de abordagem do fenômeno 

jurídico208. 

O formalismo e o distanciamento dos efetivos processos sociais encontram seu 

ápice em formulações como a da Teoria Pura do Direito de Kelsen, que procura definir o 

campo de investigação de uma ciência jurídica como centrado na compreensão da dinâmica 

lógico-cognoscitiva dos processos de normatização209. 

Referida abordagem afasta ainda mais as reflexões jurídicas do conteúdo material 

e do alcance de suas normas, concretizado por meio das interações comunicativas. A noção de 

racionalidade tinha a pretensão de garantir ao direito uma objetividade supostamente 

possibilitada pela rigidez do método de análise e a pureza da observação. A rígida separação 

da investigação normativa dos demais processos socialmente relevantes buscava garantir uma 

neutralidade tida como indispensável para uma investigação que se pretendesse confiável210. 

Contudo, a adoção de uma formalização extrema no processo de compreensão do 

fenômeno jurídico conduz a análise jurídica a um relativismo axiológico sem precedentes. 

                                                 
208 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Tradução de A. M. Botelho Hespanha. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 680. 
209 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1985, p. 84-85. 
210 Para uma posição crítica do caráter neutro da investigação científica vide RABENHORST, Eduardo Ramalho. 
A normatividade dos fatos. João Pessoa: Vieira Livros, 2003, p. 22. 
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Afasta-se a ciência do direito da análise dos conteúdos normativos, em favor de uma suposta 

ética de uma cientificidade autônoma211. 

A proposta de abordagem retórica do direito não pretende abandonar o campo do 

positivismo jurídico, nem tampouco extirpar dele a noção de racionalidade. Entretanto 

procura garantir que se retome uma formulação teórica que possa incorporar elementos 

materiais da dinâmica social em suas ponderações. 

O tão buscado fundamento de validade dos ordenamentos jurídicos, como vimos, 

está diretamente relacionado aos processos retóricos de estabilização de expectativas de 

comportamento. Apenas garantindo-se a manutenção da eficácia dos comandos jurídicos, no 

sentido de que os destinatários das normas permaneçam pautando suas condutas de acordo 

com os padrões por elas fixados, poderemos alcançar a estabilidade necessária para a efetiva 

implementação de uma ordem jurídica. 

A noção de racionalidade como capacidade de objetivação por meio da 

neutralidade se mostrou bastante problemática. A própria isenção pretendida pelas versões 

nomeadamente racionalistas do positivismo jurídico tem sido consistentemente criticada212. 

A análise do processo normativo também no campo das implicações pragmáticas, 

sem a incorporação de um critério ou método específico para sua concretização, parece-nos 

contribuir com o desenvolvimento de um conhecimento no campo do direito. Ao se pretender 

agregar à já desenvolvida dimensão lógico-racional da dogmática jurídica um outro registro 

de investigação procura-se tornar o saber jurídico mais adequado à complexidade das 

interações de um século como o XXI.  

Entendemos que a implementação de uma versão retórica do positivismo, que 

incorpore ao campo do direito os processos livremente estabelecidos de produção de 

                                                 
211 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Tradução de A. M. Botelho Hespanha. 2. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.680-682. 
212 SALDANHA, Nelson. Da teologia à metodologia: secularização e crise do pensamento jurídico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1993, p. 24. 
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conhecimento por meio da ação do discurso, pode vir a representar um avanço no campo das 

formulações teóricas do direito. Compreendemos que uma abordagem retórica, consciente do 

papel do discurso e da força persuasiva da palavra, funciona como fator de imunização do 

direito contra uma certa ingenuidade racionalista. 

Referida ingenuidade residiria na pretensão de construção de estruturas cognitivas 

capazes de garantir um grau de certeza ou regularidade incompatíveis com o processo 

complexo e contingente de estabilização de uma ordem social. 

O direito, enquanto estrutura normativa, contribui sobremaneira para o processo de 

estabilização das relações sociais, não pela “precisão” ou “objetividade” de seus comandos, 

mas pela rede de expectativas que pode vir a proporcionar. Assim, a compreensão destes 

processos efetivos de persuasão e criação de expectativas, juntamente com a análise 

dogmática do conjunto do ordenamento, deve ser incorporado ao campo das reflexões 

jurídicas.  

Esta dupla abordagem do fenômeno jurídico, como conjunto de normas, 

dogmaticamente estruturadas, tendo em vista a constante necessidade de ação, somada a uma 

abordagem lingüístico-pragmática, que considere os processos de construção de sentido e de 

expectativas, pode vir a contribuir para que o direito continue a cumprir a tarefa de 

instrumento de estabilização da vida em sociedade. Referida abordagem nos parece um 

desenvolvimento da perspectiva positivista, na medida em que permanece firme no propósito 

de buscar o direito no conjunto de regras efetivamente postas. Eleva-se o grau de 

complexidade e a capacidade de análise de uma teoria jurídica, entretanto. 

Deste modo, compreendemos que uma abordagem retórica do direito preenche os 

requisitos de complexidade exigidos pela dinâmica social que nos encontramos inseridos. 

Avança na elaboração de uma proposta positivista sem que se recorra aos perigosos encantos 

de uma suposta necessidade de racionalização, o que quase sempre nos leva a um formalismo 

 



 162

desconectado da realidade. Por fim a perspectiva retórica incorpora ao debate jurídico os 

processos comunicativos de fixação de sentido, nos afastando de uma posição ingênua quanto 

à compreensão do mundo e contribuindo para uma maior interação entre as reflexões teóricas 

e a efetiva prática jurídica. 
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