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�  Eh, mio reverendo amico, � gli dico io, seduto sul murello, col mento appoggiato al 

pomo del bastone, mentr'egli attende alle sue lattughe. - Non mi par più tempo, questo, 

di scriver libri, neppure per ischerzo. In considerazione anche della letteratura, come 

per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello: Maledetto sia Copernico! 

- Oh oh oh, che c'entra Copernico! - esclama don Eligio, levandosi su la vita, col volto 

infocato sotto il cappellaccio di paglia. 

- C'entra, don Eligio. Perché, quando la Terra non girava... 

- E dàlli! Ma se ha sempre girato! 

- Non è vero. L'uomo non lo sapeva, e dunque era come se non girasse. Per tanti, anche 

adesso non gira. L'ho detto l'altro giorno a un vecchio contadino, e sapete come m'ha 

risposto? ch'era una buona scusa per gli ubriachi. Del resto, anche voi scusate, non 

potete mettere in dubbio che Giosuè fermò il Sole. Ma lasciamo star questo. Io dico che 

quando la Terra non girava, e l'uomo, vestito da greco o da romano, vi faceva così 

bella figura e così altamente sentiva di sé e tanto si compiaceva della propria dignità, 

credo bene che potesse riuscire accetta una narrazione minuta e piena d'oziosi 

particolari. Si legge o non si legge in Quintiliano, come voi m'avete insegnato, che la 

storia doveva esser fatta per raccontare e non per provare. 

- Non nego, - risponde don Eligio, - ma è vero altresì che non si sono mai scritti libri 

così minuti, anzi minuziosi in tutti i più riposti particolari, come dacché, a vostro dire, 

la Terra s'è messa a girare. 

(Luigi Pirandello. Il fu Mattia Pascal) 
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RESUMO 

 

LIMA, Pedro Parini Marques de. Retórica como método no direito. O 
entimema e o paradigma como bases de uma retórica judicial analítica. 2007. 191 
f. Dissertação de mestrado – Centro de Ciências Jurídicas – Faculdade de Direito 
do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

O presente trabalho funda-se na discussão sobre a possibilidade de se utilizar a 
retórica como método no processo de “criação” e “aplicação” do direito. Como 
base para a pesquisa, estabeleceu-se a retórica antiga de Aristóteles e a retórica 
analítica de Ottmar Ballweg.  Da primeira, toma-se o modelo de uma lógica 
própria da retórica fundada no entimema e no paradigma – a dedução e a 
indução retóricas. Da segunda, a tripartição em diferentes níveis da retórica como 
linguagem e metalinguagem. Outrossim, destacam-se conexões metodológicas 
entre retórica e direito, tanto nos períodos em que a retórica teve grande 
importância para a formação do raciocínio jurídico, como em épocas em que foi 
substituída por novos paradigmas. As inconsistências de uma epistemologia 
jurídica também são abordadas em confronto com os elementos teóricos da 
retórica analítica. Para uma crítica das recentes teorias da argumentação jurídica, 
põe-se o ceticismo pirrônico como forma de conceber a argumentação não como 
método racional fundado em regras procedimentais tomadas como universais, 
mas como modelo de regularidades baseado em figuras de linguagem e estilos 
de apresentação dos discursos estratégicos. O intento principal é identificar como 
argumentação e retórica vieram a se dissociar em meados do século XX, obtendo 
a argumentação, entre os juristas, um maior status de racionalidade em relação à 
retórica. Discute-se ainda a função da lógica jurídica como forma de se descobrir 
ou apresentar os raciocínios jurídicos. 
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ABSTRACT 

 

LIMA, Pedro Parini Marques de. Rhetoric as a method in law. Enthymeme and 
paradigm as the basis of an analytical judicial rhetoric. 2007. 191 f. Master Degree 
– Centro de Ciências Jurídicas – Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife. 

 

The present work is founded on the discussion about the possibility of using 
rhetoric as a method for the process of “creation” and “application” of the law. 
The antique rhetoric of Aristotle and the analytical rhetoric of Ottmar Ballweg 
have been established as the basis for this research. From the first, the 
dissertation takes the model of a specific logic of rhetoric based on the 
enthymeme and the paradigm – the rhetorical deduction and induction. From the 
second, the division of rhetoric into different levels, such as language and 
metalanguage. Moreover, the text emphasizes methodological conexions between 
rhetoric and law, in the periods in which rhetoric had great importance for the 
building of judicial reasoning, as well as during times in which it was replaced by 
new paradigms. The inconsistencies of a judicial epistemology are also dealt 
with, confronted with theoretical elements of analytical rhetoric. In order to 
criticize the recent theories of judicial argumentation, the pyrronic skepticism is 
analysed as a way to conceive argumentation not as a rational method founded 
in universal procedural rules, but as a model of regularities based in figures of 
speech and styles of presentation of strategic discourses. The main objective is to 
identify how argumentation and rhetoric came to evolve separately around the 
20th century, while argumentation, among jurists, obtained a higher status of 
rationality if compared to rhetoric. The function of judicial logic is also here 
discussed, as a way to discover or present judicial reasonings. 
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RIEPILOGO 
 
 

LIMA, Pedro Parini Marques de. Retorica come metodo nel diritto. L’entimema 
e il paradigma come basi di una retorica giudiziale analitica. 2007. 191 f. 
Dissertazione di master – Centro de Ciências Jurídicas – Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 

Il presente lavoro ha come fondamento la discussione sulla possibilità di 
utilizzare la retorica come metodo nel processo di “creazione” e “applicazione” 
del diritto. Come base della ricerca si pone la retorica antica di Aristotele e la 
retorica analitica di Ottmar Ballweg. Dalla prima si prende il modello di una 
logica propria della retorica fondata sull’entimema e sul paradigma – la 
deduzione e l’induzione retoriche. Dalla seconda, la tripartizione in differenti 
livelli della retorica come linguaggio e metalinguaggio. Inoltre si distaccano 
rapporti metodologici fra retorica e diritto, sia nei periodi in cui la retorica è stata 
di grande importanza per la formazione del ragionamento giuridico, sia nei 
periodi in cui è stata sostituita da nuovi paradigmi. Anche le inconsistenze di una 
epistemologia giuridica sono trattate in confronto agli elementi teorici della 
retorica analitica. Per una critica delle recenti teorie dell’argomentazione 
giuridica, si pone lo scetticismo pirronico come forma di concepire 
l’argomentazione non come metodo razionale fondato su regole procedimentali 
prese come universali, ma come modello di regolarità basato su figure di 
linguaggio e stili di presentazione dei discorsi strategici. L’intento principale è 
identificare come argomentazione e retorica si sono dissociate nella metà del XX 
secolo, in quanto l’argomentazione, tra i giuristi, ha ottenuto uno status maggiore 
di razionalità nei confronti della retorica. Si discute pure la funzione della logica 
giuridica come forma per scoprire o presentare i ragionamenti giuridici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole chiave: Retorica analitica; Metodologia giuridica; Logica giuridica; 
Entimema; Paradigma. 
 

 



 

9

 

 

 

SUMÁRIO 

 
 

 
INTRODUÇÃO................................................................................................................... 11 

0.1. Por que uma metodologia retórica para o direito ...................................................... 11 
0.2. Filosofia e retórica. A �retórica analítica� enquanto problema filosófico.................. 15 

0.3. Roteiro de exposição ............................................................................................... 21 
CAPÍTULO PRIMEIRO � A RETÓRICA DE ARISTÓTELES COMO 
FUNDAMENTO FILOSÓFICO PARA UMA METODOLOGIA RETÓRICA DO 
DIREITO............................................................................................................................. 24 

1.1. A Retórica de Aristóteles como base filosófica para construção da tese ................... 24 
1.2. Aristóteles e o ambiente acadêmico. A pluralidade de métodos de investigação....... 27 

1.3. Inovações e revoluções de uma lógica própria da retórica em Aristóteles................. 32 
1.4. A constante presença de elementos retóricos na Retórica de Aristóteles................... 36 

CAPÍTULO SEGUNDO � INDÍCIOS DE ELEMENTOS COMUNS AOS MÉTODOS 
DO DIREITO E DA RETÓRICA ........................................................................................ 43 

2.1. O direito entre a eloqüência e a ciência .................................................................... 43 
2.1.1. As artes do trivium como propedêutica jurídica ............................................... 43 

2.1.2. Negotium e otium ............................................................................................ 47 
2.1.3. O Renascimento e a cultura dos humanistas. O logos entre a razão e a 
palavra ...................................................................................................................... 49 

2.2. A presença da retórica no direito.............................................................................. 54 

2.2.1. Pressupostos para uma metodologia retórica do direito .................................... 54 

2.2.2. A doutrina jurídica como exemplo de topos para a criação do ethos na 
interpretação das normas ........................................................................................... 56 
2.2.3. A metodologia aparente do direito dogmático moderno ................................... 59 

2.2.4. As conexões entre retórica e direito na Modernidade ....................................... 66 
2.3. Perelman e a Nova Retórica: contraponto de uma retórica analítica ......................... 68 

2.4. A Tópica de Viehweg como momento pré-lógico ao método retórico ...................... 73 
2.5. A �situação retórica� como forma rudimentar de método retórico............................ 76 

 
 

 



 

10

 

 

 
CAPÍTULO TERCEIRO � RETÓRICA ANALÍTICA E EPISTEMOLOGIA 
JURÍDICA........................................................................................................................... 85 

3.1. O papel da retórica no desenvolvimento da ética e da ciência .................................. 85 

3.2. Retórica analítica e método retórico no direito ......................................................... 88 
3.2.1. A retórica como instrumento à disposição do jurista ........................................ 88 

3.2.2. Os limites do discurso retórico como investigação da verdade ......................... 94 
3.3. A racionalidade retórica: um mero substituto da racionalidade? ............................. 102 

3.4. A retórica como uma forma de superação da dicotomia literalidade e 
metaforicidade ............................................................................................................. 108 

CAPÍTULO QUARTO � O CARÁTER FENOMÊNICO DO DISCURSO RETÓRICO. 
O PAPEL DO CETICISMO PIRRÔNICO NO DIREITO FRENTE ÀS RECENTES 
TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ............................................................... 119 

4.1. Os conceitos elementares do ceticismo pirrônico no discurso jurídico. A epokhé 
e a afasia diante da acatalepsia e da isostenia................................................................ 119 
4.2. O encanto cético pela heterogeneidade: uma visão retórica do direito como 
sistema ético-normativo ............................................................................................... 128 
4.3. Teoria do discurso e pragmática do discurso judicial. O abismo entre teoria e 
prática no direito .......................................................................................................... 135 

CAPÍTULO QUINTO � O RACIOCÍNIO DEDUTIVO E AS POSSÍVEIS 
ESTRUTURAS LÓGICAS DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA ..................................... 150 

5.1. Lógica formal e argumentação no direito............................................................... 150 

5.1.1. Os limites de uma lógica jurídica entre sintaxe e semântica ........................... 150 

5.1.2. O entimema e o paradigma na construção do raciocínio jurídico.................... 159 

5.2. Uma proposta de modelo possível para a justificação jurídica lógico-dedutiva....... 167 
5.3. A concepção de um ambiente retórico para a justificação entimemática do 
direito........................................................................................................................... 174 

Conclusões......................................................................................................................... 183 

Referências ........................................................................................................................ 186 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

11

 

 

INTRODUÇÃO 

0.1. Por que uma metodologia retórica para o direito 

 A primeira colocação a ser feita é que este trabalho não tem como escopo a construção 

de teses laudatórias em prol da retórica ou evidenciá-la como o remédio para todos os males 

da Modernidade. O objetivo aqui presente é de contribuir modestamente com o resgate de 

idéias e formas de pensamento, que surgiram na Antiguidade e que foram abandonadas, pouco 

a pouco, diante do sucesso das ciências naturais, da lógica moderna e das inúmeras tentativas 

de se desumanizar o ser humano, de transcendentalizá-lo, diminuindo-o em sua contingência e 

exaltando-lhe em suas características universais.  

A crítica dos modelos jurídicos em voga tem apenas o condão de discutir quais os 

motivos que levaram à renúncia de outros modelos que permaneceram por tanto tempo na 

tradição do direito e foram substituídos por um novo modo de pensar que chega com a 

Modernidade e os sucessos da ciência. É a notória oposição entre o novo método crítico e o 

velho método tópico, o primeiro fundado no primum verum e o segundo no sensus communis. 

 O que levou, por exemplo, os juristas a olvidarem o caráter fragmentário e 

circunstancial da tradição romana de pensar o direito? O estudo da retórica � vista como 

ferramenta essencial ao raciocínio jurídico até a Idade Média ou mesmo como disciplina 

complementar ao direito no Renascimento1 � permite deparar-se com algumas das possíveis 

respostas a essa questão. 

 É certo que não se pretende o resgate de velhos modelos em detrimento ou abandono 

dos modelos atuais. Mas não se pode ignorar o fato de que muitas das questões filosóficas que 

                                                

1 Cf. capítulo segundo. 
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permanecem até hoje são derivadas das bases primordiais da cultura e do pensamento 

ocidental ainda na Grécia e em Roma. 

 A retórica como disciplina estreitamente imbricada com o direito desde seu 

surgimento e também durante seu desenvolvimento pode ser pensada como método ou como 

caminho que permite o conhecimento do jurídico. Aqui, nos limites dessa dissertação, a 

epistemologia do direito dogmático moderno cede lugar à gnoseologia jurídica com todas as 

suas limitações e restrições impostas pela circunstancialidade de seu operar. 

 Enquanto estudo de retórica analítica sobre os métodos de trabalho do jurista, o 

presente texto é também uma proposta de crítica aos métodos atuais de argumentação e 

concepção do direito pelos juristas. Pretende-se uma análise crítica dos métodos que 

envolvem técnicas retóricas, a partir do estudo das retóricas práticas dos juristas. Isto é, 

pretende-se entender a retórica por trás de toda a confecção do pensar o direito como uma 

tentativa de se apreender em um método as atitudes retóricas por trás da construção dos 

raciocínios jurídicos. 

 O método retórico se destinaria a estabelecer e compreender os meios utilizados pelos 

juristas para lidar com os mecanismos do direito dogmosático na criação e aplicação das 

normas jurídicas. Quando se fala em método retórico, portanto, não há aqui pretensões de se 

estabelecer métodos científicos de construção teórica para o direito. A palavra método é, pois, 

empregada com um sentido mais débil do que o seu sentido mais comum entre os cientistas, 

indicando apenas que existem caminhos intelectuais a serem percorridos na elaboração do 

raciocínio jurídico, que, na concepção defendida nesta dissertação, são retóricos. Método 

retórico, então, tem a ver com meios de criação e aplicação do direito e estilos de 

apresentação dos argumentos. 

Conceitos como �racionalidade� e �método� são geralmente empregados de forma 

estratégica para conferir um certo ar de legitimidade às teses que se fundamentam sob esses 
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dois termos. É como dizer que o resultado de algo que segue um método racional é algo 

melhor2. O método retórico se diferenciaria primordialmente da concepção clássica de método 

científico que remonta a Descartes pela sua contingência e possibilidade de adequação aos 

infinitos casos particulares. Isto significa que o método retórico pode ser construído ao 

mesmo tempo em que é empregado, moldando-se às necessidades concretas do problema. O 

método cartesiano é aplicado diversamente, pois que parte de axiomas fixados previamente ao 

caso a ser submetido a exame. Assim tudo aquilo que não pode ser submetido ao método é-lhe 

irrelevante. Ou seja, o que está aquém ou além dos limites estabelecidos pelo método 

cartesiano deverá se modificar para se adequar ou restará como uma variável insignificante à 

análise3. Talvez a introdução do pensamento cartesiano na metodologia do direito moderno 

tenha sido, ao invés de uma boa ferramenta para a teoria do direito, um empecilho na busca de 

diferentes caminhos. A novidade do método desviou para si a atenção da maior parte dos 

juristas teóricos da Modernidade, concentrando as suas teses em torno de objetivos 

epistemológicos como a discussão sobre os grandes sistemas jurídicos, ou sobre a natureza da 

norma jurídica, ou sobre a criação de cadeias dedutivas de conceitos. 

 Ainda hoje, dizer aos juristas que aquilo que fazem é retórica pode ser algo tão 

pernicioso quanto dizer aos padres medievais que a Terra girava. Talvez fosse melhor 

acreditar que o direito não é retórica. Talvez fosse mais seguro não escrever livros sobre esse 

tema. Talvez fosse melhor que o jurista acreditasse que fosse possível falar em �verdade� ao 

invés de ordem, em �racionalidade� ao invés de regularidade, em �conhecimento� ao invés de 

orientação, em �segurança jurídica� ao invés de controle de expectativas. Talvez falar em 

                                                
2 HABA, Enrique P. Racionalidad y método para el derecho: ¿es eso posible? (I). Doxa. n. 7, Alicante: 

Universidad de Alicante, 1990, pp. 169-247. p. 172. 
3 DA MAIA, Alexandre. O embasamento epistemológico como legitimação do conhecimento e da 

formação da lei na modernidade. Uma leitura a partir de Descartes. Revista do Instituto de Hermenêutica 
Jurídica. v. 1, n.4. Porto Alegre: Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2006, pp. 13-37. pp. 26-28. 
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conexões entre direito e retórica seja apenas uma desculpa para juristas descompromissados 

com os objetivos de justiça e função social do direito.  

Para Mattia Pascal, personagem de Pirandello citado na epígrafe, a Terra começou a 

girar no momento em que a humanidade, pela obra de Copérnico, tomou conhecimento desse 

evento físico.  Até então era como se não girasse.  

Crer num direito estruturado em regras dispostas dentro de um sistema racional 

privado de elementos retóricos, ou em uma linguagem livre de ambigüidades, ou em idéias 

como a �verdade real� do direito processual, por exemplo, parece ser mais simples para a 

dogmática jurídica. Encarar a metodologia do direito, porém, como uma forma estratégica e 

persuasiva de se lidar com os conflitos de interesses é entender como funcionam esses 

sistemas lingüísticos que nada têm de ontológico. A metodologia retórica tem como escopo 

apontar onde estão e como funcionam essas retóricas. 

 O presente intento de uma metodologia retórica para o direito toma como pressuposto 

um posicionamento cético. É evidente que o termo �metodologia� traz consigo uma carga 

axiológica forte, derivada dos progressos da ciência e do papel que assumiu diante do sucesso 

das pesquisas, principalmente nas áreas tecnológicas. Nada obstante, o que se pretende 

defender aqui é uma concepção retórica dos métodos de trabalho do jurista ao tentar 

identificar e aplicar as normas. A influência do ceticismo na construção do pensamento 

jurídico, aliada a uma atitude retórica diante dos problemas filosóficos do direito, possibilita 

evitar a obsessão pela unidade e simetria dos sistemas de idéias, típicos das filosofias 

dogmáticas e, quiçá, �curar os dogmáticos (...) de seus delírios filosóficos�4. 

                                                
4 LESSA, Renato. Veneno pirrônico. Ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997. 

p. 206 a 209. 
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 Obviamente que uma metodologia retórica do direito não terá pretensões de se 

comparar a uma metodologia científica. Seria talvez trivial ou mesmo desnecessário alertar 

para o fato de que a expressão �metodologia retórica� é prenhe de conotação metafórica, em 

que o termo �metodologia� tem como escopo demonstrar a superação das formas tradicionais 

de se pensar o direito desenvolvidas pela dogmática jurídica desde a Modernidade. 

 O positivismo jurídico deve ser tomado no que é mais útil ao direito e à democracia: o 

esvaziamento axiológico de conteúdos prévios para as normas jurídicas. O positivismo deve 

ser pensado como técnica (ars ou téchne), como estratégia, deixando-se de lado algumas das 

características sustentadas por alguns autores, pois que não existe uma única forma de 

positivismo jurídico. Estas são tão numerosas quanto o são os juristas que analisam o 

fenômeno da positivação do direito. 

 A retórica, assim como o direito, também é uma técnica.  

 

0.2. Filosofia e retórica. A �retórica analítica� enquanto problema filosófico 

A dissertação teve como principal tendência a sua adequação ao âmbito das teorias 

retóricas aplicadas ao campo da metodologia jurídica. O primeiro passo para lançar a hipótese 

de uma metodologia retórica para o direito ou de uma concepção da retórica como um método 

jurídico parte da perspicácia de Ottmar Ballweg quando afirma que �da retórica nenhum 

direito escapa�5. O jusfilósofo alemão parece se inspirar na frase de Friedrich Nietzsche �a 

linguagem é retórica porque deseja comunicar somente uma doxa (opinião), não uma episteme 

(conhecimento)�6. Nietzsche continua dizendo que �não há uma natureza não-retórica da 

                                                
5 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. Trad. João Maurício Adeodato. Revista Brasileira 

de Filosofia, v. XXXIX, fasc. 163, julho-agosto-setembro. São Paulo, 1991. pp. 175-184. p. 175. 
6 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Rhetorik. Darstellung der antiken Rhetorik; Vorlesung Sommer 

1874, dreistündig. Gesammelte Werke. Band 5. München: Musarion Verlag, 1922. p. 298. �Die Sprache ist 



 

16

 

linguagem à qual se poderia recorrer: a linguagem mesma é o resultado das mais puras artes 

retóricas�7. 

Ballweg é irônico quando fala sobre a �panelinha dos sete imbatíveis� referindo-se à 

Escola de Mainz como uma das poucas exceções dentro do mundo jurídico alemão aos 

sistemas filosóficos que ignoram a chamada �virada retórica na cultura jurídica�. No conjunto 

desses poucos teóricos alemães, enumera alguns filósofos que contribuíram para que a 

retórica pudesse ganhar espaço novamente no estudo do direito e dos métodos de 

argumentação judicial enquanto contraposição ao dogmatismo exacerbado do século XX8. 

 O que representaria uma atenuação da forte presença da ontologia na filosofia jurídica 

alemã com a inclusão de temas como tópica e argumentação terminou, porém, por 

desencadear um processo oposto com o surgimento e desenvolvimento de teorias da 

argumentação como a de Robert Alexy, que representam uma nova roupagem para a defesa de 

teses voltadas à discussão sobre racionalidade e que não deixam de ter um cunho ontológico 

pela própria estrutura das regras que propõem. 

 Um trabalho de retórica analítica como este será obrigado a criticar os atuais modelos 

de argumentação judicial. Não é por acaso, portanto, que as teses de Alexy terminam por 

serem sempre comentadas e criticadas. Já que é um autor de significativa importância na 

recente produção em teoria do direito, termina por ser o mais citado. É o autor da moda e 

representa toda uma corrente jurídica contra a qual se volta o pensamento retórico. Nada obsta 

que no futuro Alexy não desperte mais interesses acadêmicos e sobre sua obra não se fale 

                                                                                                                                                   

Rhetorik, denn sie will nur eine δοξα, keine επιστηµη übertragen�. BALLWEG, Ottmar. Analytical rhetoric, 
semiotic and law. In: KEVELSON, Roberta. Law and semiotics. v.1. New York: Plenum Press, 1987. pp. 25-
33. p. 25. 

7 �Es gibt gar keine unrhetorische �Natürlichkeit� der Sprache, an die man appellieren könnte: die 
Sprache selbst ist das Resultat von lauter rhetorischen Künsten�.  

8 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. Trad. João Maurício Adeodato. In: Revista 
Brasileira de Filosofia, v. XXXIX, fasc. 163, julho-agosto-setembro. São Paulo, 1991. pp. 175-184. p. 175.  
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mais. No momento, contudo, será útil, mesmo que indiretamente, aos propósitos de 

desenvolvimento das teses presentes nesta dissertação. 

No que se refere à escolha do tema, pode-se afirmar que as reflexões em torno da 

retórica remontam aos primeiros passos na iniciação à pesquisa ainda na graduação. Desde 

essa época, as investigações em torno da obra de Aristóteles se desenvolveram em conjunto 

com o grupo de pesquisa sob orientação do professor João Maurício Adeodato, cujas 

preocupações � que remontam a meados da década de 1980 � levaram a um processo de 

aprofundamento e de desenvolvimento das teses retóricas aplicadas ao direito. 

 A reconstrução genética de tais caminhos acadêmicos pode servir de justificativa 

metodológica para a pesquisa, ou, pelo menos, facilitar o entendimento de como foi possível 

suscitar a hipótese de uma metodologia da retórica para o direito. A filosofia do direito � que 

não deixa de ser �filosofia� � se diferencia única e especialmente dos outros ramos da 

filosofia porque tem como objeto primário e imediato o direito9. Claro que são ilimitados os 

possíveis objetos de estudo da filosofia. É necessário, pois, mostrar que, apesar de os 

fundamentos para a defesa de uma tese retórica para o direito advirem remotamente de um 

filósofo como Nietzsche, que quase não se preocupou com temas jurídicos, o próprio 

questionamento filosófico sobre os fundamentos do direito permite que este seja entendido, 

além de outras formas, retoricamente. 

 Subverter o uso comum de alguns termos parece ser um artifício caro aos filósofos. 

Um trabalho de filosofia despretensioso, portanto, talvez não possa ser considerado filosófico. 

�Filosofar significa pensar em certo modo de maneira ambiciosa�10. Daí a assunção do risco 

de se justapor dois temas aparentemente tão diversos entre si: retórica e metodologia.  

                                                
9 SALDANHA, Nelson Nogueira. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 33-34. 
10 REEMTSMA, Jan Philpp. Laudatio en la concesión del premio �Meister Eckhart� a Ernst Tugendhat. 

Diálogo Científico. v. 14, n. 1/2. Tübingen, 2005. pp. 22-31. p. 22. 
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 Teses retóricas geralmente surgem como uma oposição a sistemas filosóficos de cunho 

ontológico ou como substitutivo de modelos científicos de investigação. 

 Um trabalho de filosofia do direito que se propõe a investigar criticamente os métodos 

de raciocínio jurídico a partir de elementos da retórica que remontam à Antiguidade corre o 

risco de cair na falsa nostalgia por velhas fórmulas já abandonadas ou na pretensão de 

reinventar a teoria do direito. 

 Praticamente em todos os trabalhos acadêmicos que aspiram à originalidade, como em 

dissertações de mestrado ou teses de doutorado, imbuídas de novas propostas teóricas, é 

comum o recurso a técnicas que proporcionam um sentimento de crítica a modelos teóricos 

antigos e à hipotética subsistência deles na atualidade. A proposta de algo novo vem 

comumente acompanhada da crítica ao velho. 

 Assim, o perene questionamento acerca da caracterização da retórica como um assunto 

filosófico pode ser parcialmente resolvido a partir de algumas razões.  

Em primeiro lugar, foi um assunto tratado por filósofos e juristas entre outros 

pensadores de várias épocas como Platão, Aristóteles, Cícero, Boécio, Petrarca, Lorenzo 

Valla, Giambattista Vico, Pedro Ramo, Pico Della Mirandola, Chaïm Perelman, Theodor 

Viehweg, Michel Meyer, Ottmar Ballweg. 

Em segundo lugar � considerando-se 1. que a linguagem ela mesma é retórica11; 2. 

que, após a virada lingüística, não existe filosofia fora da linguagem; e 3. que a linguagem é 

um problema filosófico � pode-se concluir que a retórica é de fato um problema filosófico. 

Simplificando: se a linguagem é retórica e ao mesmo um problema filosófico, a retórica 

também o será. Ao menos se a entendemos como uma retórica analítica, isto é, como uma 

                                                
11 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Rhetorik. Darstellung der antiken Rhetorik; Vorlesung Sommer 

1874, dreistündig. Gesammelte Werke. Band 5. München: Musarion Verlag, 1922. p. 298. 
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análise retórica da linguagem objeto e das doutrinas retóricas aplicadas a esse objeto12. A 

retórica analítica é, sem dúvida, um instrumento filosófico (ou epistemológico, porque tem 

pretensões científicas) de compreensão dos vários mecanismos e estratégias da retórica prática 

voltados à manipulação da retórica material (a linguagem). 

Ballweg quando define a filosofia, opõe-na à retórica. Mas isso somente é possível 

porque restringe o significado de filosofia às formas de pensamento que remontam à ontologia 

essencialista de Platão. Isso significa que céticos, agnósticos, voluntaristas, nominalistas, 

positivistas, pragmatistas e niilistas estariam, de acordo com sua definição, excluídos do 

grupo daqueles que se preocuparam com a investigação de verdades absolutas e, portanto, 

representam pouco no processo de formação do pensamento ocidental13. 

Nada obstante, a despeito de como faz Ballweg quando reduz a filosofia a tal nível de 

especificidade � talvez com intenções meramente didáticas, talvez como forma de ressaltar a 

importância da retórica � parece mais adequado conceber a filosofia em um sentido mais 

amplo, no qual todas aquelas escolas ou ideologias se insiram, tendo como elemento comum 

apenas a forma crítica de se pensar o mundo. Quiçá Ballweg não esteja se portando como um 

pensador humanista à época do Renascimento, quando era comum a oposição entre retórica e 

filosofia escolástica, ou entre gramática e metafísica14. 

No direito, os problemas jurídicos que representam a linguagem objeto dos advogados 

ou dos juízes são resolvidos pela retórica prática dos doutrinadores, cujos instrumentos são 

também formados por linguagem. Ou seja, tudo é linguagem. 

                                                
12 BALLWEG, Ottmar. Analytical rhetoric, semiotic and law. In: KEVELSON, Roberta. Law and 

semiotics. v.1. New York: Plenum Press, 1987. pp. 25-33. p. 25. 
13 BALLWEG, Ottmar. Phronetik, Semiotik und Rhetorik. In: BALLWEG, Ottmar; SEIBERT, Thomas-

Michael (Hrsg.). Rhetorische Rechtstheorie. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 1982. p. 28. 
14 SANTOS, Leonel Ribeiro dos. Linguagem, retórica e filosofia no Renascimento. Lisboa: Colibri, 

2004. p. 23. 
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É assim que Wittgenstein, em sua segunda doutrina, pode ser comparado a um Górgias 

moderno no que concerne à concepção da filosofia enquanto linguagem. A linguagem é antes 

de tudo um problema filosófico, e o contrário também é verdade: todo problema filosófico 

está na linguagem e não na relação sujeito cognoscente/objeto do conhecimento15. Um bom 

modelo de discussão sobre a existência de um abismo intransponível entre retórica e filosofia 

pode se ver no diálogo platônico entre Sócrates e Górgias16. 

Grande parte das teorias desenvolvidas na filosofia do direito destina-se a uma espécie 

de busca de razões justificadoras para determinadas escolhas éticas. Não seria ousado afirmar 

que todas, ou praticamente todas, resultam na construção de sistemas filosóficos dogmáticos 

de uma ética metafísica. 

As tarefas de quem se propõe a estudar a retórica, são, genericamente, três, segundo 

Aristóteles: em primeiro lugar, entender o caráter humano; em segundo lugar, entender as 

emoções; e, por último, raciocinar logoicamente. 

 A proposta de tratar a retórica como um problema filosófico da análise jurídica 

acarreta algumas conseqüências. Assume-se a retórica como tema próprio da filosofia, o que 

traz para o âmbito desta última o estudo das figuras de linguagem em conexão com questões 

gnoseológicas. Ou seja, o estabelecimento de relações entre a retórica e a filosofia acarretará 

uma necessária aproximação entre a literatura e a filosofia. O estudo das metáforas no direito 

une a literatura enquanto arte à retórica enquanto filosofia. 

                                                
15 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Nova 

Cultural, 1999. p. 27. MAZZARA, Giuseppe. La retorica del verosimile. Sankt Augustin: Academia Verlag, 
1999. p. 12. 

16 PLATÃO. Górgias. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2002. 
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 Encarar a retórica como um problema não-filosófico é admitir a nítida e intransponível 

separação entre literatura e filosofia como uma separação entre ficção e realidade, ou 

metáfora e literalidade17. 

 A retórica pode ser encarada sob vários pontos de vista. Isto é, pode ser compreendida 

como técnica ou arte, como ensinamento, como ciência ou proto-ciência, como moral, ou 

como uma prática social18. O que se percebe a partir dessas diferentes concepções da retórica 

como metalinguagem de uma linguagem-objeto � que por sua vez também é retórica � é que 

uma postura retórica diante do mundo possibilita uma postura cética sobre a forma de 

conhecer as coisas. Mas o ceticismo gnoseológico pode vir também acompanhado de um 

ceticismo ético. Como acontece em Nietzsche quando reduz a ontologia a um estudo dos 

tropos, das metáforas e outras figuras de linguagem. A crítica à metafísica feita por Nietzsche 

tem como peça-chave o modelo retórico das figuras de linguagem, isto é, se fundamenta na 

afirmação de que a linguagem está fundamentada na retórica19. 

 

0.3. Roteiro de exposição 

No desenvolvimento da pesquisa, os capítulos estruturam-se de acordo com os temas 

considerados de maior relevância para a proposta de se tratar a retórica como um método 

jurídico. Por conseguinte, o texto se organiza da seguinte forma: 

No Capítulo Primeiro procura-se estabelecer o marco teórico que fundamenta a escolha 

do tema e dá as bases para se tratar da retórica como um tema filosófico de importância para a 

                                                
17 CASTRO JR., Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico 

inexistente. Reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista romanista [tese de doutorado]. São 
Paulo: PUC, 2003. p. 27. 

18 BARTHES, Roland. La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di 
comunicazione. Trad. Paolo Fabbri. Milano: Bompiani, 2000. pp. 7-9. 

19 DE MAN, Paul. Nietzsche�s theory of rhetoric. Symposium. v. 28, n. 1, Spring. Bruges: St. Catherine 
Press, 1974, pp. 33-51. p. 38. 
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teoria do direito. Assim, a Retórica de Aristóteles, como obra revolucionária pela proposição 

de uma lógica fundada no entimema20 e no paradigma como instrumentos ao mesmo tempo 

análogos e autônomos aos da dialética, emancipa a retórica como arte ou técnica, 

proporcionando-lhe uma estrutura própria. A partir de Aristóteles, portanto, é possível 

identificar formas rudimentares de um método próprio de construção dos discursos, inclusive 

do discurso jurídico como uma forma especial de discurso retórico. 

O Capítulo Segundo, por sua vez, destina-se a estabelecer os principais elementos em 

comum entre a retórica e o direito nos períodos em que mais se destacam as suas conexões 

originariamente e naqueles em que há propostas de resgate de modelos retóricos para o 

direito, como na Nova Retórica de Chaïm Perelman e na �situação retórica� de Lloyd Bitzer. 

Algumas dicotomias que revelam tanto a aproximação quanto o distanciamento entre retórica 

e direito também são evidenciadas, como a relação entre eloqüência e ciência, negotium e 

otium, razão e palavra.  

O Capítulo Terceiro reserva-se ao detalhamento da retórica como ferramenta 

epistemológica no direito, de modo a determinar suas limitações enquanto método de 

investigação da verdade. A compreensão do desenvolvimento da retórica analítica de Ballweg 

tem o objetivo de embasar a proposta de se entender a retórica como um método de criação e 

aplicação do direito, isto é, uma ferramenta de trabalho do jurista. Assim as figuras de 

linguagem terão um papel fundamental no estabelecimento de uma interpretação retórica do 

direito. 

                                                
20 Para uma definição de entimema cf. ARISTÓTELES. Retórica. I, 1355a, 1356b; BARTHES, Roland. 

La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione. Trad. Paolo Fabbri. 
Milano: Bompiani, 2000. pp. 66 e s.; WÖRNER, Markus H. Enthymeme � ein Rückgriff auf Aristoteles in 
systematischer Absicht. In BALLWEG, Ottmar; SEIBERT, Thomas-Michael (Hrsg.). Rhetorische 
Rechtstheorie. Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 1982, pp. 73-98. pp. 75-76. E o capítulo quinto desta 
dissertação. 
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O Capítulo Quarto tem como objetivo a crítica às atuais teorias da argumentação 

judicial desde uma perspectiva cética. O ceticismo pirrônico, pois, é tomado como base 

filosófica para a desconstrução dos principais modelos de racionalidade desenvolvidos no 

século XX, os códigos de razão prática como sucessores da racionalidade cartesiana. Propõe-

se, portanto, a destrancendentalização das regras do discurso, pela oposição às teorias 

procedimentais. 

No Capítulo Quinto, discutem-se os limites de uma lógica jurídica. Aqui, põe-se em 

questão a pertinência da lógica na elaboração dos raciocínios jurídicos, partindo-se, 

basicamente, da oposição de modelos dedutivos a modelos não-dedutivos. A função do 

entimema e do paradigma, estabelecidos no Capítulo Primeiro, na aplicação do direito será 

analisada em prol de uma lógica retórica. 
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CAPÍTULO PRIMEIRO � A RETÓRICA DE ARISTÓTELES COMO FUNDAMENTO 

FILOSÓFICO PARA UMA METODOLOGIA RETÓRICA DO DIREITO 

 

1.1. A Retórica de Aristóteles como base filosófica para a construção da tese 

O marco teórico que fundamenta a hipótese de uma metodologia retórica para o direito 

parte, além da tripartição da retórica proposta por Ottmar Ballweg, das teses desenvolvidas 

por Aristóteles sobre os modos de prova próprios de uma teoria retórica, a saber, o entimema 

(dedução) e o paradigma (indução).  

Aristóteles não foi o primeiro a se questionar sobre a linguagem, seus mecanismos e as 

suas formas de manipulação. Obviamente também não foi o último. Foi, contudo, o pensador 

da Antiguidade que mais influenciou o pensamento retórico e que mais contribuiu com 

elementos teóricos para a emancipação da retórica como disciplina autônoma. Praticamente 

todos os elementos didáticos que estão presentes nos manuais clássicos de retórica foram 

desenvolvidos por Aristóteles21. 

 A Retórica de Aristóteles foi considerada na Antiguidade um dos principais tratados 

para a formação dos juristas, chegando a influenciar inclusive o direito romano, sendo mesmo 

indispensável a qualquer orador forense. Era uma ferramenta útil nas mãos dos advogados 

daquela época � para evidenciar a sua importância, basta pensar nos dois nomes mais famosos 

desse período que escreveram sobre retórica: Cícero e Quintiliano �, ainda que, no direito 

romano, as instituições jurídicas fossem muito mais bem desenvolvidas e possuíssem um 

                                                
21 BARTHES, Roland. La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di 

comunicazione. Trad. Paolo Fabbri. Milano: Bompiani, 2000. p. 19. 
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maior grau de abstração e teorização se comparado ao direito grego, cronologicamente 

anterior22. 

 Partindo-se dessa comparação do papel da retórica na elaboração do direito entre 

gregos e romanos, pode-se especular sobre uma maior ou menor influência dos mecanismos 

retóricos no raciocínio jurídico a depender do grau de desenvolvimento de suas instituições, 

isto é, de sua institucionalização. O direito grego era pouco estruturado ou especializado e a 

função de ensinar a advocacia ficava a cargo dos retóricos que eram também responsáveis 

pela maior parte dos discursos forenses. Nota-se, pois, que, a essa época, a produção 

intelectual tanto no direito como na retórica partia de bases comuns do conhecimento. 

Este capítulo inicial tem o objetivo de estudar qual a metodologia utilizada por 

Aristóteles na composição de sua Retórica para a elaboração de uma técnica de análise da 

argumentação persuasiva. Em um primeiro momento, dá-se enfoque ao detalhamento das 

características do filósofo como cientista e professor no ambiente da Academia. Com isso, 

pretende-se evidenciar seu papel investigativo e as suas contribuições para o que se chama 

atualmente de metodologia � que à época só podia ser concebida de forma rudimentar � e que 

hoje se tornou um objeto de estudo dos mais importantes dentre as preocupações acadêmicas. 

O exame do esboço de um método na Retórica, pois, tem o propósito de mostrar como 

o autor possuía a capacidade de adaptar seu modo de trabalhar e de escrever aos mais variados 

temas, concebendo uma abordagem sempre diferenciada, a depender do objeto de estudo a 

que estava se dedicando em determinado momento. É assim, pois, que, mesmo sendo 

considerado um filósofo de erudição multidisciplinar, aplicava diferentes métodos de 

investigação, podendo até mesmo ser julgado retórico ao escrever sobre retórica.  

                                                
22 ANAPOL, Malthon. Rhetoric and law. An overview. Today�s Speech. v. 18, fall, n. 4. Bloomington: 

Indiana University Press, 1970, pp. 12-20. pp. 13-15. 
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Aristóteles, assim, parece seguir seus próprios postulados retóricos durante toda a 

obra. Assume um estilo próprio da téchne retoriché permeado de paradigmas, entimemas e 

atento a doxografias. Para a arte (ou técnica) retórica23, a opinião da maioria ou a opinião dos 

mais sábios é uma fonte de conhecimento suficiente. Diferentemente de Platão, que lidava de 

outra forma com a opinião alheia, criando textos seus para explicar a doutrina de outros 

pensadores, com um estilo mais literário do que científico, Aristóteles se referia sempre 

diretamente às idéias de filósofos, poetas, autores de peças teatrais etc. Para Platão havia uma 

nítida separação entre doxa (opinião) e episteme (conhecimento verdadeiro). Aristóteles, 

apesar de manter ainda a separação, atenua a distância entre os dois conceitos. 

Esse parcial desprendimento de Aristóteles em relação às idéias platônicas permitiu-

lhe assumir, inclusive, posicionamentos retóricos � obviamente que limitados ao contexto da 

Retórica � mas que, mesmo assim, dá indícios de que parecia não temer que se lhe fosse 

atribuída a pecha de sofista ou de retórico. 

As teses de Aristóteles sobreviveram por um longo período como a forma correta de se 

interpretar o mundo, tanto no estudo da natureza, da física, como no que se refere às suas 

opiniões sobre lógica e metafísica. O que foi ignorado pelos pensadores medievais que 

tomavam a filosofia de Aristóteles como o pensamento oficial é que Aristóteles poderia estar 

errado. Diante da grandeza de seu sistema filosófico, o argumento de autoridade prevaleceu, e 

suas teses vigoraram até o início da modernidade com a quebra de seus paradigmas e o 

surgimento do que hoje se entende por ciência.  

O surgimento do método científico foi uma forma revolucionária de se contestar o 

conhecimento medieval, construído a partir de Aristóteles, e de excluir os dogmas de fé da 

ciência.  

                                                
23 Ars rhetoricae em latim ou téchne retoriché em grego.  
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O que fora revolucionário com os primeiros pensadores que se voltaram contra as teses 

conservadoras da Igreja, tornou-se algo mais conservador ainda. A gnoseologia foi dominada 

pela epistemologia e o método científico foi tomado como a única forma segura de garantir o 

conhecimento. Assim, tudo o que fora pensado por Aristóteles passou a ser tido como falso. 

Se os medievais pecaram por crer indiscriminadamente nas teses aristotélicas, os modernos 

erraram ao desprezar o conhecimento clássico. Com isso, a retórica antiga e a dos humanistas 

compuseram o conjunto de saberes desprezados pela modernidade em prol do 

desenvolvimento da ciência. 

O texto da Retórica oscila, pois, entre as concepções das verdades necessárias da 

ontologia aristotélica e a pura persuasão dos sofistas. Elementos éticos, antropológicos, 

lingüísticos, estilísticos e até estratégicos se misturam num conjunto sóbrio que revela a 

maturidade do filósofo, à época da confecção da obra, tão necessária à elaboração de um 

exame suficientemente crítico e � nem sempre, mas certamente em vários momentos � livre 

de preconceitos e ortodoxias. 

 

1.2. Aristóteles e o ambiente acadêmico. A pluralidade de métodos de investigação 

Aristóteles pode ser visto, a partir de uma perspectiva atual, como um professor de 

traços modernos. Diferentemente da tradição platônica, salvo parcas exceções, o estagirita não 

deu forma de diálogo a seus escritos, inovando no que hoje se concebe como uma qualidade 

acadêmica ao fazer referências a partes de outras obras suas, remetendo constantemente o 

leitor a conceitos já definidos em outros trabalhos prévios e a escritos futuros, além de se 

referir a outros autores, ora para corroborar suas teses, ora para tecer críticas.  

Apesar das inúmeras contradições internas, em vários momentos, os escritos de 

Aristóteles se complementam, denotando uma unidade em sua obra. Esse encadeamento de 
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teses parece mesmo ser proposital. Certamente há diferenças metodológicas em seus textos, 

mas, mesmo assim, a unidade de seu trabalho manifesta uma verdadeira determinação 

investigativa com objetivos epistemológicos de se garantir um conhecimento verdadeiro. 

Obviamente não se está aqui afirmando que Aristóteles possuía as mesmas concepções da 

ciência moderna; o que se pretende evidenciar é sua particularidade diante dos outros 

filósofos seus contemporâneos no que se refere à metodologia. 

 Por certo, o cientificismo de Aristóteles não surgiu do nada. O ambiente encontrado na 

Academia àquela época era de forte oposição ao modelo da pedagogia prática de Isócrates, 

voltada à instrução dos jovens para que em pouco tempo tomassem parte na vida política. Ou 

seja, enquanto o modelo de Isócrates preconizava a utilidade imediata do conhecimento como 

um valor inerente à matéria a ser ensinada, os alunos da Academia deviam percorrer um longo 

caminho de estudos de aritimética, geometria, estereometria, astronomia e harmonia que se 

estendiam ao longo de cerca de dez anos, seguidos do estudo da dialética por mais cinco 

anos24. 

 Envolvido nessa tradição, Aristóteles passou a se destacar dentre os outros que 

freqüentavam a Academia, pois enquanto todos costumavam apenas ouvir a leituras de livros, 

ele lia muito e dispunha de uma vasta coleção de manuscritos metodicamente ordenados. Daí 

a alcunha de �o leitor�. Na verdade, tal atitude ultrapassava os objetivos acadêmicos, pois, 

para Platão, a opinião � a obra dos doxógrafos � era vista com certo menosprezo25. 

Aristóteles, ao contrário, era o erudito26. 

                                                
24 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 21 e 22. 
25 KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p 193. 
26 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 28 e 29. 
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Ao longo de todo o corpo do texto da Retórica, podem-se encontrar referências a 

várias outras suas obras, como aos Analíticos, aos Tópicos, e inclusive a obras perdidas, como 

os Metódicos27 citados por Diógenes Laércio. Existiu sempre uma preocupação da parte de 

Aristóteles em classificar os elementos de cada ciência e enumerá-los de maneira quase que 

exaustiva. No caso da Retórica o autor parece não se preocupar com tal atitude, que não seria 

da competência do estudo retórico, mas de técnicas de cunho mais especulativo que prezam 

pela exatidão de suas verdades28.  

 Mesmo admitindo no discurso retórico a necessidade de generalização dos argumentos 

e do emprego da forma popular de sua exposição, defende Aristóteles que quem argumenta 

retoricamente deve conhecer bem as particularidades de cada assunto em discussão. Não basta 

ser um bom orador, no sentido de falar bem. Deve haver também um conteúdo preciso do 

discurso29.  

É oportuno ressaltar que a maior parte das obras de Aristóteles é composta por 

manuscritos de aulas30. Havia uma certa preocupação de sua parte em realmente transmitir, 

sob a forma de lições, seu conhecimento aos possíveis destinatários de suas teses. 

Predominava, de tal modo, um estilo objetivo e conciso, pouco literário, típico do cientista 

que era. Eis mais um elemento que o distancia do filósofo das idéias, cujo estilo pode ser 

comparado ao dos dramaturgos, preocupado com o efeito das falas de seus personagens 

                                                
27 Veja-se como exemplo algumas referências feitas por Aristóteles a outras obras: ARISTÓTELES. 

Retórica. I, 1356b, 1357a, 1357b, 1358b.  
28 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1359b.  
29 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1360a. 
30 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 29, 44 e 65. 



 

30

 

correntemente apresentadas em tom poético31. Daí a aversão dos céticos helenistas a 

Aristóteles e seu apreço por Platão, considerado não dogmático32. 

Durante a parte da Retórica em que se dedica ao estudo do estilo do discurso, 

Aristóteles tece várias críticas a formas extravagantes de apresentação dos textos ou a 

construções rebuscadas ou mesmo ousadas, como o modo poético de Empédocles33 ou a 

criação de palavras novas por Górgias34. A correção gramatical nos seus textos o levava a 

evitar vocábulos ambíguos, já que, aos poetas, atribuía a intenção de ludibriar os seus ouvintes 

com discursos vazios, de criar ilusões com o uso de rodeios excessivos. Entre os eruditos da 

língua grega é notório o modo como escreve, rico de variações sobre os meios de linguagem, 

mas sempre fiel ao estilo de uma prosa científica, clara, objetivando a força convincente de 

sua exposição35. 

Os problemas relativos ao uso da linguagem, para Aristóteles, não podiam ser 

olvidados. Ele percebeu a função da utilização proposital de termos imprecisos, de vocábulos 

equívocos, como nas previsões proferidas pelos oráculos. Aqueles que procuram uma resposta 

consultando os oráculos, independentemente de qual fosse, terminavam por encontrá-la, 

proporcionada sempre pela ambigüidade de suas profecias. A linguagem figurada dos poetas, 

pois, haveria de ser completamente evitada em um texto com finalidades investigativas.  

É de se notar também o exemplar estilo científico de Aristóteles que se manifestava 

em capítulos bem elaborados dos seus tratados. Em quase todos os seus escritos encontram-se 

também seções com caráter de apontamentos feitos por ele próprio. Somente alguns poucos 

                                                
31 KELSEN, Hans. A ilusão da justiça. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p 196. 
32 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 351. 
33 ARISTÓTELES. Retórica. III, 1406b. 
34 ARISTÓTELES. Retórica. III, 1405b. 
35 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 45. 
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textos aparecem em uma forma perfeita e limpidamente organizada, o que denota o caráter 

incessante do trabalho dedicado às suas investigações36.  

No entanto, devido ao grande lapso temporal que separa os dias de hoje da época em 

que foram escritas as obras de Aristóteles, a problemas de tradução, às inúmeras cópias 

realizadas a partir de outras cópias, há empecilhos que dificultam a identificação daquilo que 

tenha sido escrito originalmente ou daquilo que seja uma inserção posterior, mesmo que 

advenha do próprio autor. Disso decorrem disputas sem solução sobre o que realmente 

represente o texto original da Retórica. Alguns tradutores se sentem na liberdade, portanto, de 

escolha entre as versões estabelecidas por diversos editores, como as de William David Ross 

ou de Rudolf Kassel. 

Não é, pois, casual que se identifiquem algumas passagens como sendo de inserção 

posterior do próprio Aristóteles, como, por exemplo, quando trata da definição do entimema a 

partir do paradigma da dialética37, identificada por Kassel em sua edição da Retórica, 

principalmente diante da característica do filósofo de retrabalhar constantemente seus textos. 

Diante do método educacional revolucionário não é de se espantar � mesmo sendo um 

tanto curioso � que Aristóteles, em sua época, não tenha deixado escola. A sua morte se deu 

quando ainda relativamente jovem e seus poucos discípulos � Eudemo de Rodas e Teofrasto �

foram os responsáveis pela fundação do Perípato38. Em vida, contudo, foi um homem 

solitário, mais preocupado com suas investigações.  

 

                                                
36 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. pp. 67 e 193. 
37 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1356b. 
38 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 68. 
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1.3. Inovações e revoluções de uma lógica própria da retórica em Aristóteles 

A Retórica de Aristóteles é inovadora em diversos aspectos. Um deles merece 

destaque, a saber, o estudo da parte lógica do discurso retórico. A obra, dividida em três 

livros, tem os dois primeiros dedicados principalmente à parte material do discurso retórico, 

ou melhor, à parte ética e filosófica, sendo deixada de lado sua parte estilística, que caberá 

apenas ao terceiro e último livro. Discute-se que este último livro, dedicado apenas à parte 

formal da retórica, teria sido escrito diante do sucesso de Isócrates, grande retórico ateniense, 

famoso pela sua elegância na arte de dizer, e, principalmente, seu concorrente. 

Gnoseologicamente a retórica seria considerada menos segura em relação à filosofia, 

pois que, enquanto esta lida com o conhecimento verdadeiro, aquela tem como objeto o 

meramente opinável. O artifício pensado por Aristóteles para garantir um maior grau de 

certeza também ao campo do opinável foi aplicar à arte de disputar, isto é, à dialética, a 

ciência lógica que havia desenvolvido. O modelo dedutivo por excelência, isto é, o silogismo 

apodítico, passa a ser aplicável também à dialética, surgindo assim o silogismo dialético. Mas 

Aristóteles não pára por aí e procura fazer o mesmo com a retórica, estabelecendo um 

silogismo retórico, o entimema. 

É possível, portanto, que a sua principal contribuição no desenvolvimento da retórica, 

além da sistematização da matéria e do aprofundamento no estudo dos tópoi, tenha sido o 

desenvolvimento de uma lógica própria da retórica como fruto de uma possível tentativa de 

atribuir um melhor status à retórica junto à filosofia mediante a estruturação da arte discursiva 

por mecanismos lógicos. 

Em um momento mais antigo do desenvolvimento da arte retórica, é bastante provável 

que existissem apenas elencos de exemplos que funcionavam como modelos ao invés de uma 

sistematização apropriada das regras sobre a técnica retórica. Logo no início da Retórica, 

Aristóteles critica a posição dos escritos que o precederam, pois nada diziam sobre o núcleo 
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da argumentação, ou seja, sobre o entimema39. Tal crítica parece ser direcionada 

principalmente à obra de Górgias como, por exemplo, O Elogio a Helena, que forneceria 

unicamente uma espécie de discurso, já pronto, o qual deveria ser memorizado e reproduzido 

em situações semelhantes40. O texto aristotélico, por outro lado, se preocupa com a 

desconstrução dos modelos argumentativos utilizados no discurso, explicitando, dessa 

maneira, as técnicas retóricas por trás das idéias e inferências.  

Aristóteles avalia que os primeiros a se ocuparem da arte retórica fizeram 

exclusivamente alguns pequenos e acanhados progressos41. Após esses descobridores da 

retórica, que teriam se perdido no tempo, o primeiro pensador preocupado com a descrição de 

algumas regras sobre o discurso a se destacar teria sido Córax, mestre de Tísias. Não se sabe, 

entretanto, que Córax e mesmo Tísias tenham escrito um verdadeiro manual de retórica, pois 

de tais obram não restaram mais do que fragmentos e citações a partir de outros autores42. 

Uma das grandes limitações impostas à retórica advém da própria interpretação dada 

ao conjunto da obra aristotélica. Desde a época do Liceu que a retórica assumiu, junto com a 

poética, um papel mais literário. A posição intermédia da retórica entre a filosofia e a poética 

levou-a a uma concepção transcendente aproximando-a da literatura. Criou-se uma oposição 

entre o filósofo e o filólogo. Dessa forma, a Retórica foi completamente afastada da lógica e 

sobreposta à Poética, ou seja, excluída do Órganon. Significa que todo o raciocínio retórico 

                                                
39 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1354a. 
40 ARISTÓTELES. Refutações sofísticas. 183b, 36. 
41 ARISTÓTELES. Refutações sofísticas. 183b, 27.  
42 MONTANARI, Franco. Introduzione. In: ARISTÓTELES. Retorica. Trad. Marco Dorati. Milano: 

Mondadori, 1996. pp. VII e IX. 
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terminou por ser reduzido a uma trama de lugares comuns, um repertório de estereótipos 

destinado à confecção de discursos vazios43. 

 Durante a Idade Média e até o Renascimento, a Retórica de Aristóteles parece não ter 

sido de grande relevo para a formação escolar. Alguns motivos, como o fato de até o século 

XVI tal obra ser dificilmente encontrada fora da Itália (apenas algumas traduções latinas 

circulavam de forma bastante restrita), foram determinantes na escolha de autores distintos. 

Outro motivo aparente foi a grande atenção dedicada a Cícero e Quintiliano44, ambos grandes 

conhecedores da obra aristotélica, mas que, por outro lado, ao invés de evocar o sentido 

lógico da argumentação retórica (como o fizera o próprio Aristóteles), os autores romanos e 

seus discípulos renascentistas se preocuparam mais em permitir que se falasse e se escrevesse 

com elegância e persuasão no estilo45. Talvez, por essas razões, ao se dar mais importância ao 

estudo das obras de Cícero e de Quintiliano, a retórica tenha sido reduzida ao estudo 

exclusivo da forma, abandonando-se, pois, o estudo da lógica persuasiva típica do discurso 

retórico. O estudo sobre a lógica de Aristóteles, por outro lado, era bastante difundido entre os 

medievais, mas apenas a lógica analítica e dialética contida no Órganon. 

 Como visto, no âmbito de estudo da retórica, para Aristóteles, o raciocínio oculto na 

argumentação era mais relevante, e o entimema, conseqüentemente, centro de suas atenções. 

O início das especulações sobre o estudo da lógica na sociedade grega foi marcado pelo 

sucesso da geometria enquanto episteme46. Já a partir desse momento, a filosofia grega foi 

tomada pela ambição de expor os princípios da lógica da mesma forma que o foram os da 

                                                
43 RANCIONERO, Quintín. Introducción. In: ARISTÓTELES. Retórica. Madrid: Gredos, 1999. pp. 12-

13. 
44 BARTHES, Roland. La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di 

comunicazione. Trad. Paolo Fabbri. Milano: Bompiani, 2000. p. 35. 
45 SKINNER, Quentin. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. New York: Cambrige 

University Press, 1996. pp. 35 e 36. 
46 TOULMIN, Stephen. Os usos do argumento. Trad. Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. p. 254. 
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geometria. Até hoje, essa influência pode ser sentida nas discussões sobre a intemporalidade 

das relações lógicas e da sua relação com a matemática.   

Assim, a especulação sobre as premissas utilizadas na construção dos entimemas passa 

a ser o ponto fundamental da parte da obra aristotélica dedicada à retórica. Inaugura-se neste 

momento, portanto, uma espécie de análise científica sobre a argumentação retórica. Os dois 

primeiros livros da Retórica se apresentam como uma curiosa síntese de crítica literária acerca 

da ética e da política vigentes àquela época47. Além disso, representam uma forma de 

codificação da linguagem natural, opondo-se às codificações estabelecidas no Órganon; ao 

mesmo tempo em que estabelecem uma conexão entre a dialética, a ética e a política, criando 

uma espécie de instrumento racional dos discursos ético-políticos contextualizados na 

problemática específica da praxis. 

Para formular uma lógica própria da retórica, Aristóteles estabelece como paradigma 

as estruturas formais da dialética. De um lado equipara o entimema ao silogismo enquanto 

método dedutivo, de outro lado, chama a indução retórica de paradigma, que na dialética é 

representada pela epagogé48. Para corroborar a sua tese, remete o autor ao estudo dos Tópicos 

onde se encontra a diferença entre o método dedutivo e o método indutivo. A dialética e a 

retórica são, segundo Aristóteles, faculdades de se obterem raciocínios, sendo a última ligada 

à ética e à política. 

 Nada obstante, existe uma preocupação evidente na Retórica em não deixar que o seu 

caráter democrático encubra o seu aspecto técnico. Mesmo que a retórica seja um �patrimônio 

comum a todos os homens e não faça parte de uma ciência específica�49, não significa que 

                                                
47 RANCIONERO, Quintín. Introducción. In: ARISTÓTELES. Retórica. Madrid: Gredos, 1999. p. 8. 
48 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1356b. 
49 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1354b. 
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seja desprovida de um método. O impulso espontâneo não poderia deixar de seguir, portanto, 

um método próprio que a caracterizaria como uma verdadeira téchne.  

 A questão central da obra parece girar em torno, pois, de um projeto emancipatório 

para a retórica enquanto arte ou técnica. Ao mesmo tempo em que se apóia na dialética 

enquanto ciência de bases já consolidadas desde Sócrates, Aristóteles busca um caminho 

próprio para a retórica distinguindo seus elementos e a forma de operá-la dos outros campos 

da argumentação.  

O propósito aristotélico pode ser visto como um avanço ao reconhecer um lugar 

próprio para a retórica, uma tentativa mesmo de separar a boa da má retórica, evitando uma 

atitude de desprezo, como o fez a filosofia platônica50. No entanto, não se pode olvidar a 

possível intenção de Aristóteles em discriminar a retórica, concebendo-a como uma não-

filosofia. 

O que se levará em consideração no contexto da Retórica de Aristóteles para a 

identificação de um método retórico no direito serão, principalmente, esses elementos 

próprios de uma lógica retórica. O papel do entimema e do paradigma na construção da 

argumentação jurídica será retomado no Capítulo Quinto, dedicado ao estudo da lógica 

jurídica, parte fundamental no desenvolvimento da tese. 

 

1.4. A constante presença de elementos retóricos na Retórica de Aristóteles 

 Como já visto, Aristóteles tenta superar os autores que o precederam ao direcionar 

suas atenções, no estudo da retórica, aos elementos lógicos. Para tanto, apóia-se nas estruturas 

formais da dialética, com o objetivo de conferir um maior grau de sistematização a seus 

                                                
50 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 299. 
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estudos. Tal atitude revela sua intenção de conferir o status de téchne à retórica identificando 

suas regras próprias. A retórica estaria, pois, entre o estudo da ciência analítica, a ética da 

política e dos discursos sofísticos51. 

A partir desse projeto, toda a obra passa a se centrar nos conceitos de entimema e de 

paradigma (ou exemplo) a ponto de o próprio Aristóteles afirmar que qualquer demonstração 

retórica não pode ser realizada senão por essas duas formas52. 

Aristóteles, quando tenta superar os estudiosos de retórica que o precederam e mesmo 

os de sua época, procura uma classificação tópica dos assuntos concernentes a cada campo da 

retórica que servirão de base aos entimemas53. Segundo o filósofo, o bom orador seria aquele 

que argumentasse com conhecimento prévio da matéria e da maneira pela qual esta deve ser 

utilizada, antevendo o impacto que ela pode causar em determinado auditório. A partir da 

divisão em três gêneros: o judicial, o deliberativo e o epidítico, Aristóteles oferece exemplos 

de premissas (tópoi) que servem a orientar o discurso de acordo com o gênero no qual estiver 

inserido54. Por exemplo, no discurso judicial estão presentes a acusação e a defesa; no 

deliberativo há o conselho e a dissuasão; no epidítico, o elogio e a censura. Para a acusação e 

a defesa existem tópoi específicos que servirão à inventio.  

A persuasão, então, pode ser realizada pela demonstração � com o uso de silogismos 

dialéticos � ou pela retórica � com o uso de entimemas. O que diferencia o uso de uma ou de 

outra é a estratégia diante do auditório. Ao ser mais explícita que a retórica, a dialética revela-

se mais detalhada, o que torna longa sua exposição, com numerosas passagens de difícil 

acompanhamento. Os entimemas se destinam a discussões cujo auditório não seria capaz de 

                                                
51 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1359b.  
52 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1356b. 
53 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1354b. 
54 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1358b.  



 

38

 

absorver essa longa cadeia de pensamentos55. Casualmente as premissas dos entimemas 

podem ser necessárias; contudo, na grande maioria dos casos, seriam apenas genericamente 

possíveis por derivarem de probabilidades ou de sinais (indícios).  

 Um aspecto metodológico que também merece destaque é a notória escolha por uma 

forma popular de exposição, na escrita da Retórica, que a diferencia das demais obras de 

Aristóteles56. É assim que o texto da Retórica parece seguir as próprias intenções retóricas do 

filósofo e atingir um público mais generalizado.  Isso demonstra que Aristóteles estava ciente 

quanto à necessidade de os diversos domínios do saber exigirem diferentes métodos a serem 

aplicados pelo investigador, que terá de sempre buscar novos pontos de partida.  

 A partir dessa perspectiva, Aristóteles fala dos três tipos de argumentação retórica: a 

que se baseia no caráter do orador, a que tem como finalidade despertar paixões no auditório e 

a baseada na estrutura do próprio discurso57. Com base nisso, passa ele próprio a construir 

uma cadeia teórica de raciocínio fundamentando-se em outros autores. Os paradigmas tirados 

de autores de renome são extremamente valiosos para a argumentação retórica58.  

Quanto à parte lógica da argumentação, Aristóteles defende a idéia de prevalência dos 

entimemas sobre os paradigmas, como se a dedução fosse mais importante do que a indução. 

Dessa escolha feita pelo próprio Aristóteles surgem três problemas: em primeiro lugar, qual 

seria o papel do entimema paradigmático; em segundo lugar, o contra-senso que se forma a 

partir da característica indutivista de aporte científico de sua filosofia; e, em terceiro lugar, o 

uso recorrente de exemplos ao longo do texto.  

                                                
55 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1357a. 
56 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 59. 
57 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1356a. 
58 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1368a. 
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O entimema paradigmático é uma espécie do gênero entimema, cujas premissas são 

tiradas de paradigmas ou exemplos de fatos passados. Para Aristóteles, o paradigma, enquanto 

indução retórica, vem a ser usado como substituto para conceitos gerais59. Assim, o exemplo 

�não está nem em relação da parte com o todo, nem do todo com a parte, nem do todo verso o 

todo, mas naquela da parte com a parte, do semelhante com o semelhante � quando ambos os 

termos pertençam ao mesmo gênero, mas um seja mais conhecido do que o outro�60.  

A outra ponderação se refere ao contra-senso que eclode ao declarar explicitamente a 

preferência pelos entimemas frente aos paradigmas. Aristóteles é considerado um indutivista 

em decorrência do próprio método que adota, de análise cuidadosa dos objetos particulares 

que devem ser observados e determinados com exatidão61.  

Outro paradoxo conseqüente da sua preferência pelos entimemas reside na presença de 

uma grande quantidade de paradigmas que são, durante a obra, utilizados por Aristóteles. 

Como quando, para explicar em que consiste um entimema, ilustra sua definição com um 

exemplo sobre as Olimpíadas62; ou, da mesma forma, para esclarecer o que é um paradigma63; 

ou quando se serve de exemplos da Ilíada ou da Odisséia de Homero64; ou mesmo quando 

fala sobre anatomia65 ou sobre as virtudes humanas66; e até em exemplos de estética67 entre 

outros múltiplos que tornariam enfadonho e desnecessário o trabalho de enumeração.  

                                                
59 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. pp. 304-305. 
60 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1357b. 
61 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 61. 
62 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1357a. 
63 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1357b. 
64 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1359a, 1365a.  
65 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1360a.  
66 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1364b. 
67 ARISTÓTELES. Retórica, I, 1367a.  
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Mais um aspecto de importância metodológica para a confecção da téchne retoriché 

aristotélica se refere ao grande número de referências a outras obras de autores de renome, a 

opinião dos mais sábios (doxa) como fundamento do conhecimento retórico. 

 Há inúmeras menções a outros pensadores, o que evidencia, por um lado, a sua 

profunda cultura, extraída não só do discurso transmitido oralmente, como era comum à 

época, mas, essencialmente, da grande quantidade de textos lidos; e, por outro lado, a sua 

tendência em fundamentar suas teses de acordo com o embate de seus argumentos com outros 

autores. Aristóteles, realmente, parecia ser um homem que prezava o debate acadêmico. 

Enquanto Platão tendia a se fechar em uma espécie de solipsismo teórico-filosófico, 

Aristóteles colocava à prova as suas próprias conjecturas. A importância atribuída às idéias de 

outros pensadores, de um lado, revela a contraposição de Aristóteles a seu mestre e, de outro, 

demonstra sua erudição e suas inquietações filosóficas. 

 Estão entre os autores mais importantes citados por Aristóteles, por exemplo, Córax 

quando se refere a sua Arte68; Empédocles69; Górgias, em quem se baseia sucessivamente na 

parte dedicada ao estudo da lexis, tecendo-lhe várias críticas por ser demasiadamente poético 

em seus escritos ou mesmo citando-o como fundamento para a adoção de determinado 

estilo70; Isócrates, de quem extrai diversas citações71; e também Platão72, sobre cuja opinião 

não tece grandes comentários. 

 Viu-se nitidamente como o texto da Retórica de Aristóteles é completamente 

influenciado pela opinião comum de sua época, o que confirma que seguiu seus próprios 

ensinamentos ao valorizar a doxa como fonte de conhecimento. Quando fala sobre a utilidade 

                                                
68 ARISTÓTELES. Retórica. III, 1402a, 1407a. 
69 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1373a. 
70 ARISTÓTELES. Retórica. III, 1404a, 1405b, 1406b; 1408b,1414b, 1416a, 1418a, 1419b. 
71 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1368a, 1392a, 1399a, 1399b, 1408b, 1412b, 1414b, 1418a, 1418b. 
72 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1376a, 1398b, 1407a. 
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em se ter muitos e bons filhos, por exemplo, reconhece que é algo assumido de modo tão 

pacífico por todos que não requer explicação73. Valeria o mesmo para outros bens por ele 

enumerados como a nobreza, a amizade numerosa, as amizades úteis, a riqueza, uma boa 

velhice, e assim por diante. A opinião comum à maioria seria, dessa forma, uma premissa de 

grande importância para a argumentação persuasiva. 

A Retórica, portanto, parece ter sido escrita por Aristóteles seguindo seus próprios 

princípios de uma argumentação persuasiva. A grande quantidade de paradigmas, a forma 

entimemática de expor alguns de seus pontos de vista, o caráter apenas verossímil de várias de 

suas afirmações são indícios mais do que suficientes para tanto. Da análise, pode-se concluir 

que a erudição multidisciplinar de Aristóteles, aliada à sua sensibilidade para com as esferas 

do pragmático e do mundo real das necessidades humanas, possibilitaram-lhe tratar de 

diferentes temas, desde a geometria, passando pela biologia, até à política, sendo o ser 

humano compreendido em seus diferentes aspectos.  

A Retórica, um trabalho bastante particular dentro do conjunto de sua obra, mostra a 

sua capacidade de se adaptar a cada esfera do conhecimento e a admitir as opiniões contrárias 

à sua de modo dialético e sempre com a finalidade de construir uma teoria precisa e crítica 

sobre acontecimentos do cotidiano, que passam muitas vezes despercebidos. Além disso, 

como homem culto que era e em função do desejo de conhecimento que tinha, foi o primeiro 

a realmente se dedicar ao estudo do método e a pensar metodologicamente. 

Talvez seja forçoso defender que Aristóteles teve intenção de criar um método retórico 

próprio. Entretanto, diante dos indícios aqui suscitados de que assumiu um modo específico 

para redigir a Retórica, pode-se afirmar que contribuiu, mesmo que indiretamente, com pelo 

menos alguns elementos metodológicos, como o entimema e o paradigma, na emancipação da 

                                                
73 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1361a. 
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retórica como técnica de análise e construção de argumentos. É assim, pois, que Aristóteles é 

visto como o �fundador da retórica analítica�74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue 

Einsichten. In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: 
C.F. Müller Verlag, 2006, pp. 24-64. p. 48. 
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CAPÍTULO SEGUNDO � INDÍCIOS DE ELEMENTOS COMUNS AOS MÉTODOS 

DO DIREITO E DA RETÓRICA 

 

2.1. O direito entre a eloqüência e a ciência 

2.1.1. As artes do trivium como propedêutica jurídica 

 Pode-se afirmar que a atual preocupação com o estudo da argumentação jurídica não 

representa algo novo no que diz respeito ao tema propriamente da argumentação em si. A 

formação clássica do direito na Antiguidade, desde o surgimento da retórica na Sicília com 

Córax de Siracusa e Empédocles de Agrigento, até o Codex Juris Civilis propiciado por 

Justiniano envolviam o estudo da argumentação. Colocando-se de forma mais clara, a 

vivência do direito e da política, ou seja, a participação do cidadão nos assuntos da vida 

pública não estava dissociada da preocupação com a oratória judicial ou deliberativa que 

fosse. 

Cícero, na sua obra De Inventione, concebeu o homem como a �matéria� das cidades e 

que eles deviam, portanto, se reunir em prol de um objetivo comum, a saber, o 

desenvolvimento da cidade. Para tanto, a sabedoria não bastava, pois seria silenciosa e sem 

força para a todos falar. Dessa forma, sabedoria sem eloqüência não podia fazer qualquer bem 

às cidades. Razão e retórica caminhariam juntas para compor a scientia civilis. A razão seria 

capaz de descobrir a verdade, enquanto a retórica representaria a arte capaz de apresentar essa 

verdade por meio da eloqüência e, assim, atingir um número máximo de ouvintes75. 

A íntima relação entre filosofia e retórica parece ser algo determinante durante o 

desenvolvimento da cultura latina na Antiguidade. A necessidade de uma cultura filosófica 

                                                

75 SKINNER, Quentin. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. New York: Cambrige 
University Press, 1996. p. 1. 
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para o orador é algo recorrente nos tratados de Cícero76. É como se fosse um apelo do autor 

aos seus leitores pela quantidade de vezes em que isto é mencionado nas suas obras. Algo que 

obviamente será retomado no Renascimento com o resgate da cultura clássica. 

Com o advento da Idade Média, a argumentação perde espaço na esfera política. Ou 

melhor, não havia mais espaço para discussões nesse âmbito. O poder se havia concentrado 

nas mãos dos senhores e qualquer ordem soberana era indiscutível. Aliado à disseminação do 

poder institucional da Igreja na Europa, o sistema feudal impedia o desenvolvimento das artes 

deliberativas, pondo um fim à democracia da Antiguidade. A argumentação teria sido 

suprimida pela autoridade. Não era mais necessária a persuasão, pois o livre convencimento já 

não mais existia e, com isso, a retórica tinha se transformado em mero ornamento para os 

discursos. Onde há autoridade, não há persuasão, dado que o uso de argumentos suspende a 

efetividade da autoridade77. Claro que, no âmbito jurídico, a retórica ainda exercia um grande 

poder. Tanto que o estudo do direito era precedido pelo estudo da retórica.  

As escolas medievais se preocupavam com uma espécie de taxonomia das artes 

liberais por meio de sua classificação funcional. Essas artes liberais representavam uma forma 

de cultura geral que se opunham às artes mechanicae (as atividades manuais) e não estavam 

destinadas à obtenção de dinheiro. Formavam o septennium, sistematizado por Boécio e 

Cassiodoro, dividido em trivium (gramática, dialética e retórica) e quadrivium (música, 

aritmética, geometria e astronomia). O septennium pode ser comparado à propedêutica de 

Isócrates, que, na Antiguidade, servia para preparar o aluno à filosofia; na Idade Média, 

contudo, foi destinado à preparação para o estudo da teologia. Dessa forma, o trivium e o 

                                                
76 SÁNCHEZ SALOR, Eustaquio. Introducción. In: CÍCERO. El orador. Trad. Sánchez Salor. Madrid: 

Alianza Editorial, 2001. pp. 8 e 16. 
77 ARENDT, Hannah. Between past and future. Eight exercises in political thought. New York: 

Penguin Books, 1993. p. 93. 
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quadrivium estavam separados, não como uma oposição entre letras e ciência, mas como artes 

que estudavam os segredos da palavra e os da natureza, respectivamente78. 

O mais interessante, porém, no que se refere ao trivium, não era o conteúdo das suas 

disciplinas, mas o jogo criado entre as três artes durante dez séculos (do século V ao século 

XV) de prevalência de uma sobre as outras. Pode-se dividir grosseiramente o período da 

seguinte maneira: primeiro dominou a retórica, do século V ao VII; em seguida, a gramática, 

do século VIII ao século X; por último, prevaleceu a dialética até o século XV, com a 

decadência da escolástica medieval. Após a derrocada da retórica logo no início da Idade 

Média, sua importância reduziu-se � até o seu retorno com os humanistas � a uma espécie de 

exercício escolástico que encerrava disputas entre os alunos. 

Com a Renascença, esse pensamento clássico foi resgatado, mas não antes sem que 

houvesse opiniões contrárias. Hobbes é um dos pensadores que inicialmente se opuseram à 

idéia de que a razão devesse ser transmitida com o uso da persuasão. Em seu pensamento 

inicial, as ciências genuínas não poderiam ser infectadas pelo processo retórico. O único 

método possível seria o demonstrativo que levaria sempre a conclusões seguras. No entanto, 

com a publicação do Leviatã, Hobbes muda completamente a sua forma de pensar, e passa a 

endossar o uso da retórica no aprendizado. Nessa obra, o uso sistemático da retórica não só é 

evidenciado teoricamente, mas é posto em prática pelo próprio Hobbes. Se a razão deve 

prevalecer, deve-se reforçar a sua disseminação pelo uso da arte retórica79. Hobbes é um bom 

exemplo de autor que comumente é visto como anti-retórico, mas que terminou por não 

hesitar em fazer uso da retórica como método de disseminação de suas teses.  

                                                
78 BARTHES, Roland. La retorica antica. Alle origini del linguaggio letterario e delle tecniche di 

comunicazione. Trad. Paolo Fabbri. Milano: Bompiani, 2000. pp. 32-33. 
79 SKINNER, Quentin. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. New York: Cambrige 

University Press, 1996. p. 3 a 5.  
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No campo jurídico a eloqüência tem um papel fundamental. Mesmo nas investigações 

cientificas, o papel da retórica é sempre levar o ouvinte à aceitação das teorias expostas. O 

método demonstrativo é suplementado pela força da eloqüência. O estudo da retórica esteve 

sempre ligado ao estudo do direito desde o aparecimento da retórica judicial com Córax até a 

tradição humanista do Renascimento. O estudo da gramática, da lógica e da retórica, como 

visto, era essencial à formação do jurista80. Nada obstante, o tecnicismo exacerbado adotado 

pelo direito dogmático moderno fez com que a estética literária fosse abandonada pela 

literatura judicial. O estudo da lexis mostra-se ausente na elaboração de peças judiciais em 

que o uso de pronomes é deturpado, o enxugamento das palavras é elogiado, como na 

newspeak ou �novilíngua� pensada por George Orwell81 no seu romance em que a beleza das 

palavras deveria ser abandonada, exaltando-se a sua utilidade. 

Uma maior atenção voltada ao estudo da retórica talvez possa corrigir esses 

problemas, conferindo-se a devida importância à discussão como elemento legitimador das 

decisões judiciais. Uma limitação teórica pode conduzir a exageros ao se estudar o direito 

como um conhecimento demasiadamente restritivo, legalista e, até mesmo, cego para a 

realidade. O direito moderno depende dos dogmas, mas não pode jamais a eles ser reduzido. 

Os dogmas devem ser passíveis de manipulação, pois a interpretação e a argumentação são 

imprescindíveis. O �falar bem� que define a retórica ultrapassa os limites da estética enquanto 

preocupação com a forma do discurso e responsabiliza o orador, evidenciando o seu caráter 

ético. 

 

 

                                                
80 SKINNER, Quentin. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes. New York: Cambrige 

University Press, 1996. p.22.  
81 ORWELL, George. 1984. New York: New American Library, 1977. p. 51 e s.  
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2.1.2. Negotium e otium 

O debate sobre a legitimidade da retórica como método de persuasão aplicado à 

transmissão do conhecimento funda-se na separação estabelecida entre a atividade prática e a 

reflexão filosófica. A visão romana do mundo era baseada na praxis e não na teoria. O 

negotium, o empenhamento assíduo na res pública, era sobreposto ao otium. A política era o 

assunto mais importante para o qual o cidadão deveria voltar toda a sua atenção, dedicando-se 

ao otium, à contemplação da natureza, da filosofia, da matemática, apenas em momentos 

bastante específicos82. 

A retórica assume um papel fundamental no desempenho dessas atividades no âmbito 

prático da política, gerando uma impossibilidade de especialização do conhecimento, dado 

que o cidadão deveria participar das diversas áreas da vida pública. Desse modo, a analítica 

perde espaço, enquanto a retórica e a dialética são consideradas os melhores meios para que a 

máquina sócio-política funcione bem. 

A pesquisa de quem avança para a verdade epistêmica deve ser solitária e silenciosa, 

longe da multidão e das massas. Esse era o objetivo de Platão, tirar da maioria o direito de 

arbitrar, de escolher, de decidir. Para o filósofo, a cidade deveria ser governada por uma 

oligarquia formada por ricos que não tivessem de trabalhar e, conseqüentemente, com tempo 

livre suficiente para se dedicarem ao otium das especulações filosóficas e se tornarem sábios. 

A qualidade de cidadão, na Grécia antiga, dependia da disponibilidade de tempo livre que o 

indivíduo possuía. Os cidadãos gregos deveriam possuir algo além de sua capacidade de 

trabalho. Mas o tempo livre poderia ser dedicado tanto à vida pública, isto é, ao exercício da 

                                                
82 BARILLI, Renato. Retórica. Trad. Graça Marinho Dias. Lisboa: Presença, 1985. p. 42. 
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política, como à filosofia. No entanto, somente num Estado apolítico seria possível dedicar-se 

completamente ao otium83. 

Hodiernamente, percebe-se uma necessidade de identificação entre filosofia e retórica 

em torno dos ideais do homem concebido politicamente. Ou seja, o homem preocupado com a 

phrónesis e com o cálculo racional como recurso para a persuasão enquanto instrumento da 

ação política. 

A oposição do negotium ao otium pode ser exemplificada pela oposição entre vita 

activa e vita contemplativa. Nesta, o ser humano é capaz de se abstrair por alguns instantes do 

mundo real, prescindindo da vita activa, que, por sua vez, é determinada pela necessidade do 

agir84.  

Na visão platônica, a retórica, oposta à filosofia, é vista como uma simples praxis 

substituindo o conhecimento e, conseqüentemente, a prática do bem por aparências ao se 

conquistar o auditório sem fundamento de um saber geral utilizando-se da adulação85. O 

discurso verdadeiro não poderia ser baseado em opiniões ou dados da realidade sensível; 

devia, ao contrário partir de uma referência ontológica ideal. 

A retórica desempenha uma operação, além de cognitiva, transformativa na prática. 

Pretende exercer uma ação sobre os interlocutores da discussão a partir das noções 

transmitidas pelo logos86. A finalidade da argumentação não é apenas a adesão puramente 

intelectual, mas também o incitamento à ação a partir de verdades práticas87.  

                                                
83 ARENDT, Hannah. Between past and future. Eight exercises in political thought. New York: 

Penguin Books, 1993. pp. 19-20. 
84 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade. No rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 133-136. 
85 RANCIONERO, Quintín. �Introducción�. In: ARISTÓTELES. Retórica. Madrid: Gredos, 1999. p. 

23. 
86 BARILLI, Renato. Retórica. Trad. Graça Marinho Dias. Lisboa: Presença, 1985. p. 11. 
87 PERELMAN, Chaïm. O império retórico. Retórica e argumentação. Porto: Asa, 1999. p. 31 e 32. 
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Tradicionalmente, desde o início, a filosofia não tinha a ação como seu principal 

intento. Mesmo que pontualmente os filósofos tenham prescrito algumas regras para a ação, a 

filosofia não se preocupou primariamente em angariar adeptos ou em modificar o mundo. É 

como se �a filosofia, de Platão a Hegel, não fosse desse mundo�88. 

 

2.1.3. O Renascimento e a cultura dos humanistas. O logos entre a razão e a 

palavra 

 O Renascimento pode ser encarado primariamente como uma virada para a linguagem 

com o cultivo da eloqüência pelos humanistas nos séculos XV e XVI. Depois de vários 

séculos de submissão da retórica às outras artes, a tendência para a retoricização do 

pensamento a partir de uma filosofia da linguagem e da concepção de uma racionalidade 

retórica faz ressurgir a tese da condição lingüística e retórica do pensamento humano. 

O paradigma do humanismo aparece, pois, como uma alternativa ao pensamento 

escolástico e ao pensamento científico naturalista da Idade Média que se fundavam no modelo 

tradicional escolástico da dialética e da metafísica. 

 O conflito entre retórica e filosofia � que, como se viu, para Cícero não existe � 

marcou o período. A retórica, portanto, tende a se sobrepor novamente em relação à dialética, 

reivindicando para si as funções desta. Tal fato se dá a partir da revalorização da expressão 

lingüística do pensamento no contexto de uma dimensão prática e humana do conhecimento.  

 O humanismo dessa época, pois, dá continuidade à organização medieval do trivium, 

atribuindo novamente maior peso às disciplinas da linguagem e, conseqüentemente, 

diminuindo a importância da dialética escolástica. Aliada a essa retomada da retórica e da 

                                                
88 ARENDT, Hannah. Between past and future. Eight exercises in political thought. New York: 

Penguin Books, 1993. p. 23. 
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gramática, desenvolve-se uma nova concepção de sabedoria prudencial e prática em que a 

dimensão volitiva e afetiva do humano coloca-se lado a lado à razão. 

O logos retórico é assim confirmado por alguns pressupostos como: 1. o 

reconhecimento da importância social, antropológica e ontológica da linguagem; 2. a 

afirmação do primado da vida ativa e da vida civil sobre a vida contemplativa e privada; 3. a 

concepção do homem não apenas como um ser dotado de razão, mas como um ser de paixões 

e afetos; 4. a afirmação da racionalidade retórica como prudencial fundada na reunião entre 

sapiência, eloqüência e prudência; 5. a solidariedade entre sabedoria e eloqüência89.  

Esses axiomas do pensamento humanista se identificam em grande parte com a 

concepção latina de uma razão prática fundada na linguagem, isto é, no domínio da retórica 

como arte capaz de difundir o conhecimento e proporcionar o debate na vida pública. O 

conhecimento não era pensado entre os romanos como um saber desprovido de função 

prática. Havia sempre a necessidade de se utilizar razão e criatividade humanas em prol do 

estado romano. Prevalece entre os romanos o negotium sobre o otium o que faz da razão 

humana um misto de sapiência, eloqüência e prudência. 

Um outro aspecto relevante desses pressupostos para a concepção retórica da filosofia 

dos humanistas é a função eminentemente social da linguagem. A ciência civil não seria 

constituída em parte pela ciência do discurso, mas seria por esta englobada. Ou seja, a retórica 

assumiria para si a função que, na Antiguidade grega, era atribuída à política juntamente com 

a filosofia prática dos latinos. 

A glosa do tópico ciceroniano da relação entre oratio e ratio (discurso e razão, 

linguagem e pensamento) é de fato uma tendência própria do Humanismo. Os principais 
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representantes desse tipo de pensamento da época são Jorge de Trebizonda, Giovanni 

Pontano, Juan Luis Vives. Para esses pensadores, é a própria linguagem que subministra à 

razão o instrumento e a matéria na qual ela se exerce. A razão precisaria das palavras como 

matéria do próprio pensamento e não apenas como um meio de comunicação desse 

pensamento. Talvez seja essa a idéia mais importante do Humanismo fundada no resgate da 

concepção clássica do significado dos termos logos grego e ratio/oratio latinos. Se, para os 

gregos, o mesmo termo era utilizado para identificar razão e discurso, para os latinos o 

vocábulo era quase idêntico. A interpretação desse fato levou certos humanistas à conclusão 

de que o discurso seria uma imagem da razão90. 

 A que se deveu então essa deturpação do uso do termo logos identificando-se apenas 

com o elemento racional e não mais com a palavra? Se hodiernamente a retórica pode ser 

definida por algumas correntes do pensamento como formato ou ornamento para discursos 

vazios de significado, repleto de palavras ocas de sentido91 e preocupado apenas com seu 

efeito estilístico sobre o auditório, ao contrário, a lógica é vista como uma amiga da ciência, 

como um método capaz de estabelecer princípios e postulados científicos racionais. 

A lógica moderna92, por exemplo, desenvolve-se num caminho completamente oposto 

a essa tendência humanista de reunir os dois significados no mesmo termo. O cálculo 

proposicional e o cálculo de predicados são duas formas de construção de demonstrações 

lógicas que se identificam pela exclusão do conteúdo dessas proposições. O uso do termo 

                                                
90 SANTOS, Leonel Ribeiro dos. Linguagem, retórica e filosofia no Renascimento. Lisboa: Colibri, 

2004. pp. 16-20. 
91 Mesmo após o surgimento da obra de Theodor Viehweg e de Chaïm Perelman, grande parte das 

correntes teóricas do direito tendeu a considerar a retórica uma palavra sem significação. Entre os alemães, uma 
Unwort. SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue Einsichten. 
In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: C.F. Müller 
Verlag, 2006, pp. 24-64. p. 42. 

92 Para um conceito de lógica cf. o Capítulo Quinto deste trabalho. 
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cálculo �proposicional� seria considerado por algumas correntes lógicas até mesmo como um 

equívoco, já que, nesse tipo de cálculo, as proposições são substituídas por símbolos. 

Isso quer dizer que a lógica como modelo de representação da razão seria 

completamente independente da palavra. O logos deixaria de se identificar com o discurso e 

se referiria apenas ao pensamento �puro�. Nem mais como expressão da razão o discurso 

serviria. Mas não é isso que se vê, por exemplo, na lógica desenvolvida por Aristóteles em 

que a argumentação dialética exercia uma função importante. 

No que se refere à união entre sabedoria e eloqüência, um dos principais discípulos de 

Petrarca, Coluccio Salutati, foi responsável pelo resgate das teses de Cícero a respeito, acima 

tratadas. Talvez esse seja mesmo o principal axioma a partir do qual se constrói a maior parte 

das doutrinas dos humanistas. Era uma tentativa de se restaurar o que esses pensadores 

consideravam como o sentido mais antigo da própria sabedoria humana. Em virtude da 

ascendência da retórica e da gramática sobre a dialética, três conseqüências podem ser 

identificadas: a recondução da filosofia à filologia; a subordinação da dialética à retórica; e a 

redução da metafísica à gramática e à linguagem. O primeiro a desenvolver um programa 

nesse sentido foi Lorenzo Valla com o desencadeamento de um processo de restauração do 

latim como uma forma de se reconstruir a essência da romanidade no renascimento das letras 

e das ciências desde sua destruição pelos que chamou bárbaros gauleses. A idéia principal de 

Valla é que todos os grandes filósofos ou jurisconsultos foram grandes oradores ou grandes 

escritores. A retórica, assim, é vista como um novo método do Humanismo capaz de 

transformar saberes como a filosofia e a teologia. Segundo Valla, a maior parte dos erros 

lógicos seriam erros de linguagem e deficiências de expressão, detectáveis mais facilmente 

pelo estudo da gramática do que pelo estudo da lógica silogística. Valla pode ser identificado 

mesmo como um precursor do pensamento de Wittgenstein nas suas investigações em torno 

da gramática. O que caracteriza melhor sua tese, porém, é uma relação de identidade entre as 
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palavras e as coisas revelando a essencial dimensão metafísica da linguagem a partir do que se 

pode entender como uma desontologização da linguagem. Apenas mediante esta é que as 

coisas têm existência e adquirem significado para o ser humano. Veja-se que essa forma de 

pensamento não é fruto da criatividade dos humanistas, mas é um resgate das teses dos 

sofistas pré-platônicos93. 

Se para Aristóteles a linguagem era um órganon em que as coisas comandam as 

palavras, para os sofistas, como Górgias, a linguagem era um fármacon em que a palavra 

constrói a coisa e o ser seria apenas um efeito do dizer94. Haveria, dessa forma, uma oposição 

por parte dos humanistas à metafísica tradicional de base Aristotélica.  

No humanismo, portanto, surge um novo tipo de ontologia lingüística determinada 

pela intenção de realismo e de concretude como uma forma de se superar o virtuosismo 

lingüístico de uma retórica puramente ornamental. Assim, a sabedoria dos latinos é preferida 

em relação à filosofia dos gregos. O modo de filosofar de Valla, por exemplo, é 

assumidamente retórico � em oposição ao modo dos filósofos de filosofar � caracterizado pela 

evidência, gravidade e magnificência dos discursos. Para Valla, o modo de filosofar dos 

filósofos (medievais), porém, era dominado por disputas obscuras, esquálidas e exangues, o 

que determinaria a primazia da retórica sobre a filosofia. O projeto de Valla é mesmo de 

restituir à retórica o que lhe fora roubado durante séculos de prevalência dos outros saberes 

por meio de uma nova apropriação pela retórica das competências tradicionalmente atribuídas 

à dialética. 

 Estabeleceu-se, pois, uma noção retórica de verdade que subsiste no espaço inter-

subjetivo e comunicacional, de conteúdo prático moral, aberta e dirigida a toda a cidade e 

                                                
93 SANTOS, Leonel Ribeiro dos. Linguagem, retórica e filosofia no Renascimento. Lisboa: Colibri, 

2004. pp. 22-26. 
94 MAZZARA, Giuseppe. La retorica del verosimile. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1999. p. 11.  
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orientada a persuadir, mover e deleitar. De acordo com a tradição retórica latina, o orador é 

concebido como aquele a quem é exigido o conhecimento de todas as ciências, dos negócios e 

assuntos humanos, da história, para que possa desempenhar bem a sua função95. 

Não se pode dizer que, no pensamento grego, o papel do orador era mais ou menos 

importante do que o papel do dialético, isto é, do filósofo. Entre os sofistas, como Protágoras 

ou Górgias, nota-se a presença de uma doutrina voltada à ação, à preparação do indivíduo 

para a vida pública. Entre os filósofos, como Sócrates e Platão, o papel do orador seria 

reduzido à mera adulação e ao discurso enganador e desvinculado da preocupação com a 

verdade. Já para os filósofos que se preocuparam com a retórica ou os retóricos que se 

ocupavam da formação filosófica de seus pupilos, tanto o orador quanto o dialético tinham 

seu lugar na vida humana. Para Isócrates, o estudo das disciplinas práticas � entre elas a 

retórica � era uma espécie de propedêutica para a iniciação do jovem na filosofia. Para 

Aristóteles, cada disciplina, retórica e dialética, seria determinada pelo tipo de logos 

submetido a exame e pelo tipo de auditório a que o discurso seria submetido. 

  

2.2. A presença da retórica no direito 

2.2.1. Pressupostos para uma metodologia retórica do direito 

Os juristas seriam os �espíritos dialéticos por profissão� cujo falar é �metafísico, 

objetal e neutro�96. A linguagem jurídica seria, enquanto instrumento retórico que é, um modo 

de garantir a eficiência dos termos metafísicos e da objetividade do discurso por meio das 

figuras de linguagem. 

                                                
95 SANTOS, Leonel Ribeiro dos. Linguagem, retórica e filosofia no Renascimento. Lisboa: Colibri, 

2004. pp. 26-27. 
96 CASTRO JR., Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico 

inexistente. Reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista romanista. São Paulo: PUC [tese de 
doutorado], 2003. p. 19. 
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A realidade fictícia � um belo exemplo de oxímoro � criada pelas técnicas jurídicas, 

mais propriamente pela linguagem jurídica, é um artifício capaz de garantir a própria auto-

reprodução do direito e a crença na sua forma de operar independente, deslocada da realidade. 

É assim que expressões como �natureza jurídica� sobrevivem além da metáfora que 

representam. O sentido literal surge quando a metáfora é esquecida. 

É assim que a semântica adquire importância no estabelecimento da linguagem como 

forma de comunicação, desde que esta nasce da reutilização dos sons ou grupos de sons com 

determinado sentido, produzindo a identidade das palavras e da própria linguagem, admitindo, 

também continuamente, novas situações. Para tanto, será preciso assumir que as palavras não 

são objetos do mundo material nem têm a função de representação97. Contra os que concebem 

a linguagem como uma forma de convencionalismo arbitrário, estão os que a consideram 

como descritiva das coisas como elas são. Mas a arbitrariedade de que se fala na construção 

de metáforas, por exemplo, denota que a linguagem é construída mediante a recorrência de 

seu uso, de forma convencional e não essencial. Isso não significa que o sujeito seja 

independente de uma objetividade consensual no estabelecimento da relação entre língua e 

mundo exterior98. 

A perene dicotomia entre os que consideram a linguagem como descritiva das coisas 

como elas são e os que a concebem como convencionalismo arbitrário é algo que influencia 

diretamente a filosofia do direito atual e o debate entre retóricos e teóricos da argumentação. 

O �naturalmente jurídico� não existe dentro de uma perspectiva juspositivista. Mas 

quando a expressão deixa de ser entendida como figura de linguagem e passa a ser 

considerada termo técnico de classificação dos institutos jurídicos, a �natureza� dá força a 

                                                
97 LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoria della società. Milano: Franco Angeli, 1995. p. 

71. 
98 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do direito. Uma crítica à verdade na ética e na ciência. São 

Paulo: Saraiva, 1996. p. 196. 
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qualquer tese que seja argüida. Artifícios próprios da linguagem jurídica propiciam esse falar 

metafísico, objetual e neutro dos juristas. 

Desse modo, propõem-se alguns pressupostos para uma metodologia retórica do 

direito. 

Em primeiro lugar, o direito dogmático não é considerado o caminho para se obter 

justiça: apesar de ser, na Modernidade, o único ambiente ético comum a uma sociedade 

complexa, o direito não se confunde com a justiça entendida como um valor universal. O 

direito, tomado como fator redutor da complexidade social, não tem como fim a justiça de 

suas decisões.  

 Em segundo lugar, o direito não é um dado, seja divino, seja da razão, mas uma 

construção humana artificial. O direito é, pois, concebido como técnica que envolve escolha 

de meios mais eficientes para facilitar o convívio entre as pessoas e não de distribuição de 

justiça. 

 Em terceiro lugar, a aplicação das regras jurídicas não é dedutiva e não depende da 

relação de necessidade entre a conclusão e as premissas de um silogismo. A conclusão obtida 

por um processo rigoroso de dedução não garante uma decisão mais eqüitativa ou mais 

eficiente. 

 

2.2.2. A doutrina jurídica como exemplo de topos para a criação do ethos na 

interpretação das normas 

 A doutrina � a mais importante fonte material do direito � é um ótimo exemplo da 

intrínseca relação da retórica com o direito. Como se sabe, em retórica, as provas da 

argumentação persuasiva oferecidas por meio do discurso podem ser de três formas: as que 

dependem do caráter do orador (ethos), as que são capazes de modificar o ânimo do auditório 
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(pathos) e as que dependem do próprio discurso (logos)99. As razões da doutrina, muitas 

vezes, revestem-se sob a forma dum logos axiologicamente neutro e independente, como se 

fosse o resultado de um método científico fundado unicamente em relações analíticas entre as 

instituições da dogmática jurídica. Estariam, assim, distanciadas do pathos, típico das 

argumentações engajadas dos advogados e, mais genericamente, das partes processuais. 

O que se nota, contudo, é que as razões da doutrina se apóiam muito mais na figura do 

doutrinador do que nas redes conceituais � desenvolvidas sob a forma de interpretações de 

determinados institutos ou textos normativos � em seus textos. Colocando o problema de 

forma mais direta: os elementos de maior poder de persuasão dependem mais de �quem está 

falando� do que de �o que está sendo falado�. Destarte, a doutrina se assemelha mais a uma 

forma de ethos, por depender diretamente do caráter do jurista que a formula. A argumentação 

baseada no ethos deve fazer com que o orador seja tomado como crível, isto é, como digno de 

fé. 

 O caráter do orador, contudo, não se separa do conteúdo do discurso. O ethos é 

formado a partir do discurso, isto é, a confiança no orador é um resultado do discurso que 

profere e não uma opinião prévia sobre seu caráter. Segundo Aristóteles, o caráter do orador 

representa a argumentação mais forte, o principal meio de persuasão. 

Em semiologia jurídica, alguns elementos merecem destaque. Pode-se dividir a �rede 

semiótica do direito� em leitor, texto, fonte de informações, outros leitores e lentes 

normativas, exercendo cada um desses elementos uma forma específica de influência na 

interpretação das normas e conseqüentemente nas decisões judiciais. Assim, estabelece-se 

uma lista de papéis sociais e escolhas para cada elemento, como diferentes formas de textos 

(texto de documentos, natureza, razão, história legislativa etc.); ou de lentes normativas de 

                                                
99 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1356a. 
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ideologias diversas (positivismo, pragmatismo, individualismo, socialismo, realismo jurídico 

etc.); ou de outros leitores (juiz, legislador, júri, filósofo, padre etc.) e assim por diante100. 

No caso do doutrinador, está-se diante de um caso de outros leitores. Uma 

interpretação normativa ganha força significativa quando apoiada em uma opinião doutrinária. 

A doutrina nada mais é do que uma tese interpretativa sobre um determinado sistema de 

direito dogmático101. Mas o doutrinador não pode ser qualquer um. Seu caráter � 

considerando-se o ethos como principal fonte de argumentação � e, portanto, a sua 

credibilidade, será determinante no modo de persuasão. É preciso que um outro leitor 

poderoso concorde com a opinião daquele que deseja fazer valer o seu modo de interpretar um 

texto normativo. 

As doutrinas jurídicas seriam uma forma de organização da experiência judicial e 

serviriam como uma estrutura para a discussão. Teriam, pois, duas facetas, uma autoritativa e 

outra tópica. Enquanto topos, a doutrina jurídica é específica ao direito102. 

Todos esses elementos do raciocínio jurídico, destacados pela semiótica, que 

influenciam a hermenêutica judicial, mostram não ser possível a imposição de qualquer forma 

que seja de interpretação das normas. O que existe apenas é um elenco do mais provável e 

potencialmente mais aceito entre os juristas, formando o que se concebe como uma espécie de 

catálogo de lugares-comuns para a argumentação jurídica. 

Percebe-se, portanto, no caso da doutrina, como é determinante o caráter do orador na 

influência do raciocínio dos juristas. Não é por acaso que se discute, entre os teóricos do 

                                                
100 BENSON, Robert W. The semiotic web of law. In: KEVELSON, Roberta. Law and semiotics. v.1. 

New York: Plenum Press, 1987. pp. 35-63. pp. 47-54. 
101 GUASTINI, Riccardo. Realismo e antirealismo nella teoria dell�interpretezione. Ragion pratica. n. 

17. Bologna: Il Mulino, 2001, pp. 43-52. p. 44. 
102 BALKIN, Jack M. A night in the topics. The reason of legal rhetoric and the rhetoric of legal reason. 

In BROOKS, Peter; GEWIRTZ, Paul. Law�s stories. Narrative and rhetoric in the law. New Haven/London: 
Yale University Press, 1996. pp. 211-224. p. 222-223. 
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direito, a classificação da doutrina como fonte formal ou apenas fonte material de produção 

normativa. É notória a maneira como eram concebidas as construções teóricas dos 

jurisconsultos na Roma antiga. A doutrina estabelecida pelos pretores romanos era a principal 

fonte do direito. Note-se que o direito de criação romana perpetua-se, mesmo que 

indiretamente, até o presente momento, tendo representado a principal fonte do direito durante 

toda a Idade Média. 

 

2.2.3. A metodologia aparente do direito dogmático moderno 

O método de trabalho dos juristas apresentou-se, com o advento da Modernidade, 

como uma técnica dedutiva. Isto é, partindo-se de premissas concebidas como axiomas seria 

possível chegar-se a uma conclusão segura. Um primeiro problema surge, então, do 

questionamento sobre se essa técnica dedutiva seria uma criação ou apenas uma aplicação de 

normas previamente estabelecidas. Um dos grandes desafios do direito dogmático moderno é 

a tentativa de sistematização de suas normas. No início da modernização do direito, a idéia de 

decorrência lógica entre as normas jurídicas foi levada ao extremo como, por exemplo, na 

escola da Jurisprudência dos Conceitos103. 

As teorias voltadas à descrição e à compreensão do direito positivo como ordenamento 

jurídico procuram assegurar cientificidade (de ordinário, também racionalidade) ao 

relacionamento entre as normas no que se refere a sua interpretação sistemática. A 

codificação no direito tem o condão de tratar toda a matéria de forma unívoca, com o intuito 

de conferir segurança à aplicação das normas gerais (abstratas) aos casos concretos 

(particulares). Parte da corrente de pensamento sistemático no direito, como, por exemplo, 

                                                
103 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 1997. p. 22. 
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Claus-Wilhelm Canaris, acredita que a ordem interior e a unidade do ordenamento jurídico 

seriam mais do que meros pressupostos científicos da ciência jurídica; considerar-se-iam 

exigências ético-jurídicas fundamentais do postulado da justiça, pois que os iguais deveriam 

ser tratados de maneira igual, a partir de um complexo normativo prévio disposto de forma 

sistemática, ao qual se submetem uniformemente os casos concretos. Canaris critica a 

doutrina da tópica de Viehweg por dar ensejo à insegurança no direito e a qualifica como um 

estímulo provocatório aos seguidores da teoria dos sistemas, opondo-se, dessa forma, 

veementemente ao pensamento problemático104. 

A tendência de se considerar o postulado metodológico do entendimento unitário pode 

ser uma perspectiva equivocada em um contexto de Pós-modernidade que se caracteriza pela 

heterogeneidade das ideologias e um alto grau de complexidade e diferenciação social. Sabe-

se que o trabalho do jurista é norteado pela adequação de fatos a preceitos, posto como uma 

constante tarefa de categorização dos atos praticados pelo ser humano aos conceitos abstratos 

das normas. Assim sendo, o jurista está encarregado de dizer se uma determinada ação deve 

ou não ser contraposta a uma regra preexistente. Essa dificuldade em adaptar os elementos da 

experiência aos conceitos que comunicam uma idéia representa o �abismo gnoseológico� 

entre o mundo real e o mundo ideal105. As técnicas interpretativas são postas como meio de 

solução para o problema do abismo, pois que se destinam à escolha de um dentre vários 

sentidos para cada conceito. Ocorre, portanto, uma eleição entre as possíveis alternativas 

semânticas106.  

                                                
104 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 

Trad. A. Menezes Cordeiro. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. p. 15, 243 e s. 
105 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma Teoria da Dogmática Jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 184 e s. 
106 AARNIO, Aulis. Lo racional como razonable. Un tratado sobre la Justificación Jurídica. Trad. 

Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. p. 92. 
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No plano factual, a linguagem dispõe de poucas e insatisfatórias descrições 

gramaticais com regras de seleção significativamente frágeis as quais podem ser violadas ao 

serem interpretadas metaforicamente107. Ouve-se, não raramente, dizer que a língua é viva. 

Realmente a língua parece se auto-reproduzir a partir de suas próprias regras que, por sua vez, 

geram novas regras, cuja validade é atribuída ao seu uso prolongado. Esse tipo de mudança na 

utilização das palavras em diversos contextos, por si só, é capaz de criar novos significados. 

Fica já descartada, portanto, a perspectiva de que existe apenas um único significado para 

cada vocábulo. O que persiste é a dúvida quanto à possibilidade pragmática de existir ou não 

uma única interpretação justa dos textos normativos. 

Durante o processo nos tribunais, a colisão das idéias gerada pela situação 

comunicativa conflitiva possibilita ao juiz chegar a uma decisão após uma técnica de 

valoração das teses expostas pelos proponentes do discurso judicial108. O processo judicial, 

em todos os seus momentos, tem como objetivo revelar se a conduta do réu seria considerada 

um ato lícito ou ilícito pelo ordenamento jurídico. Durante a fase de instrução do processo, as 

partes procuram justificar suas alegações mediante a produção de provas. O discurso jurídico 

contido no processo judicial toma, pois, a forma de uma discussão-contra em que as partes 

sustentam teses opostas. Desse modo, a função do juiz, ao final do processo, deverá ser a 

avaliação, de acordo com as provas dos autos, se se deve condenar ou não o réu.  

Essa aparente sistematização que se pretende conferir ao processo judicial, e mais 

amplamente, ao conjunto de normas jurídicas, é um verdadeiro reflexo das teorias positivistas 

diante do grande sucesso obtido pelas ciências naturais. Termina por ser uma tentativa de se 

conferir um grau de certeza científica às teses construídas no mundo jurídico. 

                                                
107 CHOMSKY, Noam. Aspectos da teoria da sintaxe. Trad. José António Meireles e Eduardo Paiva 

Raposo. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1975. p. 239 e s. 
108 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. Subsídios para uma Pragmática do 

Discurso Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 61 e s. 
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A tendência à codificação das normas jurídicas, uma herança da Modernidade, 

permanece até hoje na maioria dos ordenamentos de tradição romanista, como no caso 

brasileiro � um exemplo disso é o recente Código Civil brasileiro promulgado no ano de 

2002. E, junto a essa tendência, permanece a crença em que o processo decisional no direito 

se dá de modo silogístico109. Não se está combatendo aqui a adoção da codificação, mas 

apenas a perspectiva de se interpretar os artigos do código como um modelo estanque, rígido, 

de normas prontas. Se compreendido como um mero conjunto de pontos de partida, de 

diretrizes básicas para a aplicação do direito, a idéia de uso sistemático dos códigos pode ser 

mitigada. 

A defesa do uso do silogismo decorre da preocupação havida pelos teóricos 

iluministas do século XVIII com a justa e segura aplicação das normas. Nesse momento 

histórico, surge um positivismo ingênuo, no qual prevalece a idéia de que, uma vez sendo o 

texto normativo rigorosamente elaborado, permitir-se-ia a univocidade das decisões. 

No direito penal, por exemplo, encontrava-se, até então, uma forma de castigo que não 

conhecia limites na sua execução ao punir os transgressores das poucas e confusas regras 

jurídicas110. A pena de morte, até pouco tempo, era aplicada comumente como sanção para 

diversos delitos, prevalecendo o arbítrio do julgador que era livre para decidir o caso de 

acordo com seu entendimento111. O Código Penal francês de 1791, contra essa ausência de 

critérios pré-estabelecidos para a aplicação das sanções criminais, previu o sistema de penas 

fixas em que não existia a possibilidade de sua gradação, estando o juiz proibido de 

                                                
109 No cotidiano das faculdades de direito do Brasil, autores de manuais continuam a ter grande 

influência na forma de pensar dos novos juristas do país. Diante dessa realidade, a teoria silogística é defendida 
por autores de diversas gerações. Dentre os manuais, exemplos seriam NORONHA, E. Magalhães de. Curso de 
direito processual penal. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 204; MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. São 
Paulo: Atlas, 2000. p. 447. Os autores afirmam que �a sentença penal representa um silogismo�.  

110 FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal. O Criminoso e o Crime. Trad. Paolo Capitanio. 
Campinas: Bookseller, 1996. p. 49. 

111 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal. Parte Geral. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
2000. p. 31. 
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interpretar e de comentar a lei112. De acordo com essa teoria silogística, o juiz deveria 

considerar a lei geral como sendo a premissa maior, a ação conforme ou não à lei como a 

premissa menor, e a conclusão como a liberdade ou a pena113. O Código Civil francês 

encomendado por Napoleão Bonaparte proibia expressamente � seguindo a mesma linha de 

raciocínio � ao juiz interpretar a lei. Certamente o exemplo francês é notório entre os juristas, 

principalmente entre os voltados ao estudo da hermenêutica. No entanto, um fato pouco 

comentado, mas que muito bem expressa a força da Escola da Exegese no pensamento 

jurídico europeu, foi a elaboração de um Código Geral Prussiano de inspiração iluminista, a 

mando do então rei da Prússia Frederico II. O Código, que tinha a pretensão regular e prever 

todos os possíveis fatos de forma vinculatória e racional, também proibia genericamente a 

interpretação judicial, considerada desnecessária em face dos seus mais de 19 mil artigos114. 

Uma vedação desse tipo ao ato interpretativo representou um exagero inútil em nome da 

segurança jurídica no desempenho da função jurisdicional. 

A proibição de interpretar, tanto dos códigos franceses, quanto do código prussiano, 

denuncia-se inócua diante da necessidade do emprego de uma disciplina como a hermenêutica 

na aplicação das normas jurídicas, mesmo que a interpretação seja mínima, reduzida a uma 

decomposição semântica. Contra esse tipo de pensamento, seria mais sensato admitir-se a 

imprescindibilidade da interpretação no direito e conferir um maior encargo ao intérprete 

frente ao processo decisional. A partir do momento em que ao juiz é reconhecido o dever de 

interpretar os textos normativos, atribui-se a ele a responsabilidade pela explicitação das 

justificações de suas decisões e garante-se, por conseguinte, o controle profícuo de seu mister. 

                                                
112 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. J. Baptista Machado. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 206. 
113 BECCARIA, Cesare. Dei delitti e delle pene. Milano. Giuffrè, 1964. p. 18. 
114 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. p. 252. 
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O discurso dialógico, típico das relações jurídicas, individualiza-se pela reflexividade da 

discussão decorrente da progressividade das justificações. Tolhida a obrigatoriedade de 

justificar perante o auditório as suas afirmações, o discurso transforma-se em monológico. 

A discricionariedade conferida aos intérpretes da lei (principalmente aos juízes) na 

determinação das normas a serem aplicadas quando confrontados com as informações trazidas 

nos autos do processo ganha força por ser o texto da norma vago e quase vazio no campo 

denotativo. Por outro lado, no campo conotativo, o mesmo texto encontra-se carregado de 

sugestões. Os conceitos jurídicos revelam-se geralmente maleáveis e significativamente 

informados por outros subsistemas éticos. A própria formulação do texto da norma enseja 

argumentações retóricas por parte de seus intérpretes. Dessa forma, os fatos relatados em um 

processo são considerados apenas representações simbólicas que dependem da palavra para 

serem transmitidos115. Por outro lado, o texto das normas é repleto de palavras que dependem 

do senso comum, ou melhor, representam lugares comuns (tópoi)116. 

Admitindo-se a aplicação do silogismo na elaboração das decisões judiciais, deve-se 

considerar a presença das duas premissas para se chegar a uma conclusão: a norma geral e o 

fato. Encontrar a premissa maior e entendê-la é já um procedimento intrincado que se dá por 

métodos hermenêuticos de interpretação do texto da norma. Mas a norma não pode ser 

interpretada tão-somente de modo abstrato. É compulsória a sua interpretação aplicada ao 

caso determinado117. Os tribunais pretendem que as decisões sejam o resultado necessário da 

aplicação de uma determinada norma � de significado claro e preciso � ao caso. Em hipóteses 

singelas � que parecem não existir em matéria jurídica � poderia ser admitida tal afirmação. 

                                                
115 FERRARI, Vincenzo. Funzioni del diritto. Bari: Laterza, 1997. p. 137 e s., 185. 
116 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. Subsídios para uma Pragmática do 

Discurso Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 81 e s. 
117 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma Teoria da Dogmática Jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 236 e s. 
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Mas na grande maioria dos casos se apresentam mais de uma opção de significados 

alternativos que devem ser atribuídos às palavras do texto normativo. Apenas a idéia de que o 

juiz �encontra a norma já pronta� poderia justificar a inexistência de posicionamentos 

contingentes118. A teoria silogística, pela grande influência exercida no pensamento ocidental, 

criou uma ilusão de legitimidade valiosa para o processo decisório do discurso jurídico. Mas, 

retoricamente, o silogismo é, na realidade, apenas um modo de apresentação da decisão do 

juiz119.  

Parte-se, então, do pressuposto de que o juiz, se não cria a norma ao interpretá-la e 

aplicá-la, ao menos interfere no sentido dos vocábulos quando argumenta. A argumentação 

jurídica é sempre persuasiva. Advogados, magistrados, procuradores e promotores pleiteiam 

sempre a prevalência das suas teses. Mesmo os juízes, que se consideram neutros e imparciais 

diante das querelas, procuram demonstrar a sua decisão persuadindo os interlocutores no 

sentido de produzir convicção. A fundamentação persuasiva faz com que a reação do ouvinte 

tenha um sentido contestatório, o que atribui relevância à justificação jurídica120. O método 

clássico de interpretação e aplicação do direito seria o da subsunção feita por esquematizações 

entre o fato e o direito121. Entretanto, pretende-se, ao final da pesquisa, demonstrar que tal 

procedimento não ocorre na realidade de maneira silogística no âmbito da lógica formal, mas 

depende de outros métodos, por vezes não revelados, de cunho retórico.  

 

 

                                                
118 HART, Herbert L. A., Il concetto di diritto. Trad. Mario A. Cattaneo. Torino: Einaudi, 2002. p. 16. 
119 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. p. 257. 
120 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. Subsídios para uma pragmática do 

discurso jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 40 e s. 
121 BETTIOL, Giuseppe. O problema penal. Trad. Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 

1967. p. 101. 
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2.2.4. As conexões entre retórica e direito na Modernidade 

 Uma crítica que chega até à segunda metade do século XX e permanece até hoje, 

mesmo que um tanto enfraquecida, se refere ao pequeno número de trabalhos publicados que 

se dedicaram ao estudo das conexões entre retórica e direito122. Apenas em alguns pontos 

isolados do mundo acadêmico, pode-se encontrar pensadores preocupados com o tema, como 

Chaïm Perlman e Theodor Viehweg originariamente e, posteriormente, Michel Meyer e 

Ottmar Ballweg, por exemplo. 

A retomada de interesse pela retórica jurídica, pois, pode ser vista como uma ironia 

diante do longo período em que a tradição retórica clássica foi rejeitada na epistemologia 

jurídica. De fato, a retórica clássica não era entendida como algo estranho ao direito, pelo 

contrário, ambas as artes formavam um todo orgânico. A ligação entre retórica e direito era 

tal, que não havia espaço sequer para se pensar em interdisciplinaridade. A formação jurídica 

de alguém era antes uma formação retórica. Conseqüentemente, a rejeição da tradição retórica 

clássica acarretou uma igual rejeição de possíveis conexões entre retórica e racionalidade. 

Mesmo os defensores da retórica, eventualmente, opuseram-na à idéia de razão, como se a 

retórica fosse somente uma saída alternativa para a esterilidade da lógica no trato dos 

problemas jurídicos. Tanto os que se opõem à retórica, como aqueles que a defendem, mas 

colocam-na em um plano inferior, não aceitam que a retórica tem, além de sua função 

estilística, uma dimensão substantiva123.  

 Como se pôde ver, pelos exemplos da Antiguidade, da Idade Média e do 

Renascimento, por vários séculos, foram muitos os elementos de comum interesse aos 

                                                
122 ANAPOL, Malthon. Rhetoric and law. An overview. Today�s Speech. v. 18, fall, n. 4. Bloomington: 

Indiana University Press, 1970, pp. 12-20. p. 12. 
123 BALKIN, Jack M. A night in the topics. The reason of legal rhetoric and the rhetoric of legal reason. 

In BROOKS, Peter; GEWIRTZ, Paul. Law�s stories. Narrative and rhetoric in the law. New Haven/London: 
Yale University Press, 1996. pp. 211-224. p. 211. 
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estudantes de direito e aos estudantes de retórica. No século XX, contudo, estes dois grupos 

passaram a se desenvolver com quase nenhuma interação. Dois fenômenos podem ser 

elucidativos para a compreensão dessa divergência entre os dois campos de estudo. Enquanto 

os pesquisadores da área de comunicação utilizam ainda Cícero para explicar o direito, os 

juristas crêem na importância de uma lógica analítica para entender o raciocínio jurídico. 

Assim, pois, as críticas dos juristas ontólogos da atualidade à retórica são do mesmo tipo das 

críticas formuladas por Platão à sofística. Segundo aqueles, a retórica só serviria para 

distorcer e confundir, fazendo com que o mau parecesse bom. Esses juristas ontólogos podem 

estar divididos em duas categorias: 1. os que defendem um direito natural superior ao direito 

positivo; 2. os que acreditam na necessidade das deduções dos procedimentos guiados por 

regras lógicas (racionais)124. 

Quando se pensa nas conexões entre retórica e democracia, a primeira lembrança 

parece advir dos livros sobre retórica antiga quando tratam do �nascimento� da retórica. O 

ambiente político descrito é sempre da queda dos tiranos na Sicília e a retomada das terras 

pelos antigos senhores que passam a reivindicá-las em foro público. A então inexistência de 

advogados profissionais obrigou os cidadãos gregos a se tornarem mais íntimos com o uso da 

palavra como instrumento de obtenção dos direitos patrimoniais que alegavam ter. Daí uma 

maior atenção passou a ser dedicada à argumentação persuasiva. Tal fato histórico não é, no 

entanto, garantia suficiente para se provar qualquer relação de necessidade de coexistência 

entre a retórica e a democracia. Para se ser democrático não é necessário ser antes retórico. 

Ou mais ainda, como afirmam teóricos como Habermas, a ação estratégica, tipicamente 

retórica, não teria lugar num ambiente verdadeiramente democrático. O que se observa 

                                                
124 RIEKE, Richard D. The rhetoric of law. A bibliographical essay. Today�s speech. v. 18, n. 4, Fall 

1970, pp. 48-57. p. 48. 
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claramente é que, nos Estados que se declaram democráticos, há um forte apelo aos 

instrumentos retóricos para a defesa de ideologias particulares. 

 

2.3. Perelman e a Nova Retórica: contraponto de uma retórica analítica 

Certamente a simples justaposição dos dois temas � retórica e direito � incute, logo de 

início, na mente do leitor, a lembrança do nome de Chaïm Perelman e da sua proposta de uma 

Nova Retórica. É natural que assim o seja frente à notoriedade e à importância de um autor 

como Perelman para a filosofia do século XX no que concerne ao resgate de teses retóricas. 

Curiosamente essa revalorização da retórica em concomitância com o declínio da gnoseologia 

própria da filosofia da consciência se dá juntamente com o fenômeno da virada lingüística 

própria da filosofia inspirada nas idéias de Ludwig Wittgenstein � ainda hoje, assunto em 

voga entre os acadêmicos de filosofia do direito. 

É, pois, assumindo a importância do papel desempenhado por Perelman no resgate do 

tema da retórica na filosofia de modo geral que se faz aqui uma advertência metodológica 

inicial. Os fundamentos retóricos para a análise que se pretende desenvolver não se coadunam 

com a tese proposta com Perelman. Apesar de seu nome estar ligado diretamente ao termo 

retórica, não será possível concebê-lo aqui como um retórico � a Nova Retórica se aproxima 

muito mais de uma proposta de um novo modelo de uma lógica informal para o direito do que 

de uma atitude de concepção retórica para as relações jurídicas intersubjetivas.  

Por isso, Perelman está mais presente nos capítulos relacionados ao estudo da lógica 

jurídica do que aos de retórica propriamente. O que aparentemente representa um paradoxo � 

pois, se por um lado não se encontra dentre os autores que representam o marco teórico 

principal do trabalho, por outro foi de extrema importância para o resgate da retórica enquanto 

tema da metodologia jurídica no século XX. 



 

69

 

Perelman defende que, em questões jurídicas, a solução justa não depende muito da 

relação de necessidade entre as premissas de um raciocínio dedutivo. O fator principal de 

decisão no direito é a sua autoridade diante do confronto de opiniões opostas125. Daí a 

necessidade de hierarquia entre as autoridades, de uma teoria das fontes do direito que 

determine quais sejam as instituições autorizadas à produção normativa e a forma de 

resolução das antinomias. 

Num processo judicial, por exemplo, o juiz pode simplesmente se limitar a apontar em 

quais textos legais ele se baseou para decidir. Perelman afirma que isso é possível quando os 

textos normativos são interpretados em conformidade com a opinião comum. No caso em que 

o juiz interpreta o texto de um modo não habitual ou quando descarta o uso de tais textos 

normativos que seriam comumente utilizados em uma situação análoga, é que estaria obrigado 

a justificar a sua motivação. �As razões fornecidas pelo juiz serão argumentos, que não são 

coercivos, como numa demonstração matemática, mas que têm uma força convincente 

variável�126. 

 Perelman defende a tese de que o raciocínio judicial se diferencia do raciocínio 

dedutivo formal, porque as justificativas do juiz vão além da aplicação de premissas tidas 

como verdadeiras para se chegar a uma conclusão verdadeira. O juiz recorreria a princípios 

gerais de direito ou à apreciação das conseqüências que resultariam da aplicação da lei que 

poderiam contrariar a conclusão deduzida a partir de premissas legais. 

Essa opinião de Perelman, no entanto, parece superficial. Que o raciocínio judicial 

aparenta ser diverso do raciocínio lógico formal é plausível. Mas dizer que a diferença reside 

                                                
125 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 9.  
126 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. Maria E. G. G. Pereira. Martins Fontes: São Paulo, 

1996. p. 489. 
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na inaplicabilidade de certas premissas é defender a tese de que há uma lógica dedutiva por 

trás do raciocínio judicial. Apenas as premissas seriam outras. A apreciação das 

conseqüências da aplicação de uma norma serviria como uma nova premissa para se 

interpretar o texto jurídico alegado.  

É preciso ter em mente que a norma jurídica surge apenas no instante em que uma 

determinada forma de interpretação de um texto normativo é fixada dentre várias outras. A 

interpretação de um texto é responsável pela criação da norma.  

Isso corrobora a idéia de que Perelman não é menos um lógico do que um retórico. 

Pois o retórico pensa também logicamente, mas a sua estrutura lógica não é ontologizada, no 

sentido de que não crê na verdade de premissas incontestes. A argumentação retórica também 

é fundamentada logicamente, racionalmente, mas o retórico tem plena consciência de que as 

premissas não passam de alguns tópoi que podem ser substituídos por outros. Uma concepção 

retórica da argumentação judicial destitui o raciocínio jurídico de seus caracteres de 

necessidade e impessoalidade, visto que as premissas de uma lógica própria da retórica, por 

serem contingentes, evidenciam o caráter decisional do intérprete. 

Tanto as teorias da Nova Retórica de Perelman, como as teses de uma Lógica Informal 

de Toulmin são especulações no campo da filosofia da lógica que utilizam o direito como 

modelo para desenvolvimento de novos sistemas de argumentação. As normas jurídicas 

argüidas na justificação de uma argumentação não são um modelo guia para garantir um 

procedimento inferencial ao raciocínio judicial, mas servem como orientação para aqueles que 

desejam examinar a decisão percorrendo todo o caminho da justificação até chegar à mesma 

conclusão127. 

                                                
127 RIEKE, Richard D. The rhetoric of law. A bibliographical essay. Today�s speech. v. 18, n. 4, Fall 

1970, pp. 48-57. p. 51. 
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Perceba-se, ao contrário, que a função do raciocínio judicial ao servir como meio de se 

permitir que se alcance a mesma decisão a partir de uma mesma inferência é estritamente 

persuasiva, porque leva a um sentimento de aceitação da opinião do juiz. Nesse caso, a 

persuasão não se restringe ao sentido de mera conquista de aderência, mas significa uma 

aceitação racional dos argumentos expostos pelo juiz na justificação de suas teses. 

O interesse de Perelman pela análise dos auditórios aos quais são dirigidos os 

discursos, como forma de descrever os métodos retóricos, decorre, principalmente, da atenção 

dedicada por Aristóteles na Retórica ao estudo do pathos, isto é, das várias classes de pessoas 

divididas a partir de diversos critérios que formarão os diferentes auditórios. 

Para cada auditório seria necessário conhecer as teses por eles admitidas. 

Ou seja, a dedicação de Perelman à temática do auditório é apenas um resgate de uma 

preocupação iniciada já com Aristóteles, ampliando-se, no entanto, a sua concepção com a 

idéia de auditório universal. 

 Perelman encara como um acontecimento infeliz a separação metodológica entre os 

juízos de realidade e juízos de valor. Segundo ele o ceticismo criado acerca do papel da razão 

prática apresentaria dois inconvenientes: o abandono da solução dos conflitos a fatores 

irracionais e a recusa de qualquer sentido à noção de razoável. Perelman parece se preocupar 

com o fato de que alguns valores práticos, como a justiça, a equidade, o bem comum, ou o 

razoável, passem a �ser simples palavras vazias que cada um poderá encher de um sentido 

conforme a seus interesses�128. Percebe-se aqui uma forte tendência contrária às atitudes 

retóricas que negam qualquer ontologia em relação às palavras e seus significados. Seria, 

pois, incongruente chamar Perelman de retórico. A Nova Retórica não é propriamente uma 

retórica, mas um novo modelo de lógica aplicado à filosofia prática.  

                                                
128 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. pp. 152 e 153. 
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 Perelman lança a Nova Retórica como uma proposta metodológica ao raciocínio 

jurídico. Parece, no entanto, que o adjetivo �nova� abre-lhe caminho para que abandone 

certos postulados de uma concepção retórica do mundo. A Nova Retórica é mais uma teoria 

da argumentação (nos moldes como foi concebida na segunda metade do século XX) do que 

uma nova forma de abordagem retórica.  

 O que Perelman chama de Nova Retórica é por ele próprio definido como uma 

proposta de teoria da argumentação. É certo que não há uma única teoria da argumentação, 

isto é, não existe �a� teoria da argumentação, mas pode-se dizer que as teorias da 

argumentação são tantas quantos os autores que tratam da matéria. Destarte, há uma teoria da 

argumentação proposta por Alexy, outra concebida por Neil MacCormick, ou por Aulis 

Aarnio, e assim por diante.  

 Obviamente existem pontos de contato entre uma teoria retórica e uma teoria da 

argumentação. Nada obstante, os pontos de divergência tendem a um maior número. Em 

primeiro lugar, note-se que a maior parte das teorias da argumentação visam ao 

estabelecimento de um padrão de racionalidade discursiva. Ou seja, ao final de uma 

argumentação que siga determinados postulados, obter-se-ia um consenso racional. 

  A idéia de racionalidade para Perelman na Nova Retórica, enquanto teoria da 

argumentação que é, está ligada à noção de senso comum. Com isso, pretende separar a sua 

teoria de qualquer exame de lógica, excluindo o raciocínio silogístico. No entanto, mesmo 

abstendo-se de procedimentos de demonstração, e separando a lógica da retórica, Perelman 

continua se utilizando do critério de racionalidade como fim da argumentação. O conceito de 
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auditório universal enquanto �encarnação da razão�129 é uma prova de que o critério de 

racionalidade é um pressuposto da sua teoria da argumentação. 

 

2.4. A Tópica de Viehweg como momento pré-lógico ao método retórico 

Juntamente com a Nova Retórica de Perelman, a Tópica de Viehweg representa a 

principal tese retórica para a metodologia do direito desenvolvidas no século XX. O 

pensamento de ambos os autores foi determinante para a formação de uma corrente tópico-

retórica, mesmo que fragmentária, em diversos pontos isolados do restrito mundo acadêmico 

dos juristas. No entanto, como já foi mencionado no caso de Perelman, a proposta de um 

método retórico se comunica apenas indiretamente tanto com a Nova Retórica, como com a 

Tópica. Alguns pontos de divergência merecem destaque: 

 Em primeiro lugar, a tese de um método retórico se diferencia da tópica de Viehweg 

porque não parte da contraposição entre sistema e problema130. Em segundo lugar, a retórica 

como método jurídico não é antilogicista131 como a tópica de Viehweg, mas, ao contrário, 

parte do pressuposto de uma lógica própria da retórica, fundada no entimema e no paradigma. 

Em terceiro lugar, Viehweg não considera a tópica um método jurídico, pois que, para que o 

fosse, deveria estar estritamente conectada a regras da lógica132. Veja-se, contudo, que sua 

concepção de método é bastante restrita e extremamente vinculada às mais radicais correntes 

positivistas. 

                                                
129 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 166. 
130 VIEHWEG, Theodor. Topica e giurisprudenza. Trad. Giuliano Crifò. Milano: Giuffrè, 1962. pp. 

32-35. 
131 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Tópica, derecho y método jurídico. Doxa. n. 4. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1987, pp. 161-188. p. 166. 
132 GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Tópica, derecho y método jurídico. Doxa. n. 4. Alicante: 

Universidad de Alicante, 1987, pp. 161-188. p. 175. 
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Claro que, em vários momentos, a tópica e a retórica se coadunam em torno de 

objetivos comuns. Mas, em termos de retórica analítica, os propósitos de um método retórico 

se distanciam da tópica como método. Ottmar Ballweg, na construção de sua teoria, recorre 

freqüentemente a conceitos próprios da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann quando se 

refere aos �sistemas lingüísticos sociais�. 

A escolha entre pôr o acento na forma problemática ou sistemática de construir o 

raciocínio jurídico é uma escolha puramente estratégica, ou seja, uma forma de retórica 

prática também. Se o método parte do problema ao invés do sistema, a preocupação do jurista 

deixa de ser propriamente sobre as construções lógicas do discurso e passa a ter como enfoque 

a inventio, isto é, a busca por premissas. Portanto, o método tópico está mais afeito ao 

momento pré-lógico do raciocínio jurídico do que ao desenvolvimento de cadeias 

argumentativas133. 

Viehweg parte do pressuposto da inexistência de um sistema lógico-dedutivo no direito 

e por tal motivo enfatiza a busca de premissas como sendo o principal momento da 

metodologia jurídica. O trabalho de justificação posterior é minimizado em relação a essa 

primeira etapa. 

O método retórico fundado na retórica analítica de Ballweg e na lógica retórica de 

Aristóteles, diferentemente do método tópico de Viehweg, não exclui a possibilidade de 

construção de um sistema lógico, mesmo que de um sistema em sentido fraco, denotando 

apenas a concatenação de premissas que formarão os vários entimemas da argumentação 

jurídica.  

Pode-se dizer, portanto, que o método retórico complementa o método tópico de 

Viehweg, dado que se destinam a momentos diferentes, talvez com a sobreposição do método 

                                                

133 VIEHWEG, Theodor. Topica e giurisprudenza. Trad. Giuliano Crifò. Milano: Giuffrè, 1962. p. 40. 
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retórico sobre o tópico na Rechtsfindung, já que a retórica também se preocupa com a inventio 

como ponto de partida para o desenvolvimento da argumentação. Nada obstante, a tópica 

parece mais afeita à �busca do direito� (Rechtssuchen) do que à aplicação/criação do direito 

(Rechtsfindung).  

Viehweg deixa claro que não elimina a aplicação da lógica na metodologia jurídica em 

seu complexo; nada obstante, atribui-lhe um papel secundário, pois que encontrar as 

premissas significa encontrar também a conclusão, isto é, o término do processo de inventio 

determina todo o procedimento lógico.  

Para o método retórico não é tão importante o repertório de pontos de vista, isto é, o 

catálogo de tópoi, mas sim o que se faz posteriormente com esse catálogo, como opera a 

reflexividade da justificação jurídica. 

O nível de abstração da teoria tópica de Viehweg faz com que suas teses terminem por 

servir de justificativa aos mais diversos tipos de posicionamentos teóricos, nem sempre 

retóricos, nem sempre anti-sistêmicos, nem sempre anti-logicistas. Acontece que a tópica 

passa a servir mais aos juristas dogmáticos que procuram razões teóricas para criticar 

determinados sistemas doutrinários vigentes ou preponderantes em determinado ramo do 

direito do que aos retóricos que procuram construir uma doutrina retórica operacional para o 

direito dogmático, reconhecendo-o como técnica limitada por constrangimentos e exigências. 

O mesmo acontece quando suscitado por juristas na prática que, quando se referem a 

Viehweg, geralmente o fazem para se esquivar de tomar a lei como principal ponto de partida, 

como uma forma de sensibilizar e persuadir seus colegas mais exegéticos para outras formas 

de compreensão do direito. 

Não se pode negar, porém, que, após a publicação de Topik und Jurisprudenz, foi 

possível abrir caminho para a produção de trabalhos que justapusessem direito e retórica em 
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um só tema. A retórica jurídica parece renascer na Modernidade como uma disciplina 

autônoma graças a pensadores como Viehweg e Perelman. 

 

2.5. A �situação retórica� como uma forma rudimentar de um método retórico 

 Em meados da década de 1960, o filósofo e professor de retórica da Universidade de 

Wisconsin, Lloyd Bitzer, propõe uma forma sistemática de se pensar como o discurso retórico 

pode ser situado no tempo e no espaço, lançando o conceito de �situação retórica� (rhetorical 

situation). 

Como pressupostos para a construção de sua tese, Bitzer sugere, em primeiro lugar, 

que a retórica é situacional. Em segundo lugar, que o discurso retórico é caracterizado pela 

�situação persuasiva� (persuasive situation), na qual uma audiência pode ter suas crenças ou 

ações modificadas por meio do discurso. Em terceiro lugar, estabelece as diferenças entre o 

�contexto de significação� (meaning context) e a �situação retórica� e ainda, entre �situação 

retórica� e �situação persuasiva�. Para essa teoria, não significa que quando se entende um 

discurso entende-se também o seu contexto de significação que foi criado. Este seria a 

condição necessária para toda a comunicação humana e não determinaria a retoricidade de um 

discurso. O que determinará se um discurso é ou não retórico será a sua inserção ou não em 

uma situação retórica específica. Em outras palavras, o discurso retórico não obtém seu status 

de retórico de um contexto histórico. Ou seja, o discurso retórico não precisa estar situado em 

um contexto histórico determinado para ser tido como retórico; deve estar, porém, inserido em 

determinada situação retórica, pois se caracteriza por ser um discurso pragmático e necessitará 

sempre de um objetivo134. 

                                                

134 BITZER, Lloyd. The rhetorical situation. Philosophy & Rhetoric. Winter, v. 1, n. 1. Pennsylvania: 
Pennsylvania State University Press, 1968, pp. 1-14. p. 3. 
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Isso significa dizer que o discurso retórico funciona peremptoriamente para produzir 

ações ou mudanças no mundo. A tarefa principal do discurso retórico é alterar a realidade, 

modificando a forma de pensar do ouvinte. A mudança é produzida pela ação do ouvinte que 

se engaja no discurso. A retórica é, pois, sempre persuasiva. Surge então um primeiro 

conceito para a situação retórica: �um contexto natural de pessoas, eventos, objetos, relações e 

exigências os quais solicitam fortemente o ato de expressar-se�135. Conseqüentemente a 

retórica é situacional porque o discurso retórico existe enquanto resposta a uma situação e tem 

sua significação retórica derivada dessa situação. 

Portanto, a idéia de discurso retórico para Lloyd Bitzer é dependente diretamente do 

conceito de �situação retórica�. Esta seria formada por um conjunto de circunstâncias que 

exibem certas exigências as quais devem ser urgentemente remediadas por atos de um 

auditório capaz de ser convencido e compelido pelo discurso. Só um discurso criado nessas 

condições poderia ser chamado genuinamente de retórico136. 

Se a situação retórica é o contexto em que se dá a retórica, o ato retórico é 

fundamentado e dependente da situação retórica que, por sua vez, o define, entende e explica. 

Desse modo, a relação entre situação retórica e ato retórico pode ser encarada das seguintes 

maneiras: 1. como uma conexão causal; ou 2. como uma conexão de dependência do sentido 

(meaning-dependece); ou 3. como uma conexão normativa. O ato retórico teria de se adequar 

à situação retórica a partir de uma dessas três formas de conexão ou da combinação de todas 

ou parte delas. 

                                                
135 BITZER, Lloyd. The rhetorical situation. Philosophy & Rhetoric. Winter, v. 1, n. 1. Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press, 1968, pp. 1-14. p. 5. �A natural context of persons, events, objects, relations 
and exigence wich strongly invites utterance�. 

136 LARSON, Richard. Lloyd Bitzer�s �rhetorical situation� and the classification of discourse. Problems 
and implications. Philosophy & Rhetoric. Summer, v. 3, n. 3. Pennsylvania: Pennsylvania State University 
Press, 1970, pp. 165-168. p. 165. 
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 A literatura crítica dirigida a Bitzer no que se refere a sua tese sobre a situação retórica 

se preocupa com o determinismo dessa teoria. De acordo com essa idéia de uma situação 

retórica que estabelece qual o ato retórico necessário para cumprir com as exigências que lhe 

são próprias, a teoria passa a ser guiada por leis causais típicas de uma teoria social. Segundo 

a tese de Bitzer, a situação seria responsável por gerar o discurso retórico. Mas, efetivamente, 

as referências de Bitzer às relações entre situação retórica e ato retórico não enfatizam uma 

relação de causalidade. A �dependência de sentido� parece ser o aspecto mais fundamental da 

relação entre situação e ato na teoria de Bitzer. �A natureza retórica do ato depende das suas 

conexões com um tipo particular de situação�137. 

 O que decorre de uma interpretação extensiva de uma possível conexão causal entre 

ato e situação a partir da teoria de Bitzer é que uma situação retórica sem um ato retórico 

continua retórica. Contudo, um ato sem uma situação retórica não pode ser qualificado como 

um ato retórico. A situação retórica é responsável por definir o que seja um ato retórico.  

 Já a conexão normativa é menos óbvia. No entanto, em vários momentos do texto, 

Bitzer alude à necessidade de, frente a determinadas circunstâncias que criam uma situação 

retórica, se produzir um discurso retórico. Mesmo sendo menos óbvia do que a conexão 

causal, a conexão normativa é o elemento mais importante presente na teoria da situação 

retórica, pois que uma situação retórica é determinada por exigências. 

Os elementos constitutivos da situação retórica seriam, portanto: 1. exigência; 2. 

audiência a ser compelida a uma decisão e a uma ação; 3. constrangimentos que influenciam o 

orador. No caso, por exemplo, em que um advogado resolve recorrer de uma decisão 

desfavorável ao seu cliente, ele o faz pela indeterminação, isto é, pela contingência do caso. A 

                                                
137 BRINTON, Alan. Situation in the theory of rhetoric. Philosophy & Rhetoric. v. 14, n. 4, Fall. 

Pennsylvania State University Press, 1981, pp. 234-248. p. 235. �The nature of the act as rhetorical is dependent 
upon its connections with a particular sort of situation�. 
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exigência da situação nesse caso, segundo Bitzer, é puramente retórica. Quanto à audiência 

retórica, esta deve ser concebida como mediadora das mudanças objetivadas no discurso. 

Deve ser uma audiência capaz de ser influenciada pelo discurso. Os constrangimentos, por 

sua vez, seriam as fontes que influenciam o orador como crenças, atitudes, documentos, fatos, 

tradições, imagens, interesses, motivos etc. 

As divergências entre os tipos de discurso surgem, de acordo com essa teoria, a partir 

desses elementos constitutivos da situação retórica. O discurso científico, como também o 

poético, ao contrário do discurso retórico, não têm pretensão de modificar o pensamento de 

seu auditório levando-o a realizar determinados atos. Claro que isso pode acontecer, mas não 

é o objetivo principal da ciência engajar outra mente. Segundo a tese de Bitzer, o discurso 

científico tem como principal função repassar conhecimento, enquanto que o discurso poético 

visa a causar uma experiência estética no seu ouvinte138. 

 Mesmo considerando-se que há diferenças entre os dois tipos de discurso, tal distinção 

entre o científico e o retórico tende a ser um tanto forçosa e aparente. Tome-se uma revista 

científica, por exemplo, em que há também uma exigência. Isto é, uma lacuna no 

conhecimento. O que levará o editor da revista a aceitar um trabalho será o seu julgamento 

sobre a urgência ou pertinência em se tratar determinado assunto para que se convença um 

determinado auditório, levando-o a corrigir ou revisar determinada forma de se compreender 

o mundo. O discurso científico, portanto, pode ser criado também frente a uma exigência 

proveniente de uma �situação retórica�139. 

                                                
138 BITZER, Lloyd. The rhetorical situation. Philosophy & Rhetoric. Winter, v. 1, n. 1. Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press, 1968, pp. 1-14. pp. 7-8. 
139 LARSON, Richard. Lloyd Bitzer�s �rhetorical situation� and the classification of discourse. Problems 

and implications. Philosophy & Rhetoric. Summer, v. 3, n. 3. Pennsylvania: Pennsylvania State University 
Press, 1970, pp. 165-168. p. 167. 



 

80

 

 O conceito de �situação retórica� desenvolvido por Bitzer é pertinente para explicar o 

papel da retórica na vida prática. Mas quando se estende e passa a ser condição necessária de 

determinação daquilo que é retórico, falha. Pois que nem sempre um discurso retórico deve 

surgir de uma determinada situação de necessidade de mudança ou atendimento de uma 

exigência. Se, por um lado, é muito restrito por desconsiderar outros tipos de discursos 

retóricos que não estejam determinados por certas exigências, por outro lado é muito amplo 

ao englobar situações práticas em que se espera a resolução de algum problema, de alguma 

exigência pelo convencimento do auditório, mas que não são tipicamente retóricos, como 

discursos funcionais140. 

 No mesmo sentido, pode-se dizer que a retórica não tem como objetivo apenas a ação. 

Há também um escopo de transmissão de conhecimento e de informação. Veja-se, por 

exemplo, a sua forma epidítica ou demonstrativa em que o orador não tem como objetivo 

principal fazer com que o auditório se comporte de determinada maneira, mas que se coloque 

apenas em uma posição de crítica daquilo que foi dito141. 

Assim, a situação retórica pode ser pensada como o modo pelo qual se determina o 

rumo que será adotado pelo discurso: o tema a ser abordado, a forma do discurso, o estilo, o 

propósito, podendo ser classificada quanto a sua complexidade e quanto a seu grau de 

estruturação. A situação retórica é altamente estruturada quando seus elementos estão 

dispostos de modo a determinar rigidamente o discurso a ser performado. Isto é, compreende-

se o discurso como uma resposta limitada pelos elementos da situação. A situação retórica de 

um tribunal é um típico exemplo de uma situação complexa altamente estruturada. As 

                                                
140 LARSON, Richard. Lloyd Bitzer�s �rhetorical situation� and the classification of discourse. Problems 

and implications. Philosophy & Rhetoric. Summer, v. 3, n. 3. Pennsylvania: Pennsylvania State University 
Press, 1970, pp. 165-168. p. 166. 

141 CATTANI, Adelino. Forme dell�argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica. Padova: 
Edizioni GB, 1994. p. 89. 
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relações entre os participantes de um processo judicial, a saber, juiz, partes, normas alegadas, 

testemunhas e assim por diante, são fortemente determinadas142.  

Esta é uma das conseqüências do direito dogmaticamente organizado, mais 

especificamente, uma conseqüência direta do constrangimento da inegabilidade dos pontos de 

partida. A observação dos fatos é limitada pelo direito. O conceito de provas ilícitas é um bom 

exemplo da limitação gnoseológica do procedimento judicial. O juiz está previamente 

instruído sobre o que deverá conhecer durante o processo; saberá distinguir entre os fatos e os 

argumentos que lhe serão relevantes. 

Os discursos realizados em um tribunal, sejam de acusação, sejam de defesa ou 

mesmo pareceres considerados como imparciais, assim como as sentenças, tendem à 

repetição. Há expectativas e exigências que controlam previamente a forma e o conteúdo que 

será adotado pelo orador. Ou seja, existe uma certa previsibilidade no que será levado ao 

processo. O discurso político pode ser entendido da mesma maneira como, por exemplo, o 

discurso inaugural de um presidente. Os temas a serem abordados serão já determinados pela 

situação retórica143. Ou seja, existe certa previsibilidade com relação aos caminhos que serão 

adotados pelo orador. A situação retórica, enquanto determinante do modo que assumirá o 

discurso retórico, torna-se uma condicionante em relação ao método, isto é, ao conjunto de 

regras próprias da retórica que serão utilizadas pelo orador. Ao mesmo tempo em que 

situações semelhantes ocorrem nos tribunais, respostas às exigências que são próprias a essas 

situações terminam por serem também comparáveis e determináveis previamente. O 

conhecimento dos mecanismos retóricos (retórica analítica) serve como instrumento 

                                                
142 BITZER, Lloyd. The rhetorical situation. Philosophy & Rhetoric. Winter, v. 1, n. 1. Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press, 1968, pp. 1-14. pp. 10-12. 
143 BITZER, Lloyd. The rhetorical situation. Philosophy & Rhetoric. Winter, v. 1, n. 1. Pennsylvania: 

Pennsylvania State University Press, 1968, pp. 1-14. p. 13. 
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imunizador � torna o auditório imune aos efeitos da retórica (prática e material), como se verá 

mais adiante no Capitulo Terceiro. 

Enquanto os métodos científicos se destinam a descrever a realidade por meio de 

princípios, conceitos e procedimentos, pode-se afirmar que a retórica analítica se fundamenta 

filosoficamente num conjunto de métodos destinados a modificar a realidade provendo 

princípios, conceitos e procedimentos que lhe são próprios.  

Aqui, pode-se identificar os elementos da situação retórica � exigência, auditório e 

constrangimentos � com uma forma rudimentar de um método para o direito no que se refere 

às limitações e objetivos impostos à forma que o discurso deverá tomar. É possível, pois, 

estabelecer uma correlação entre os critérios que definem tanto a situação retórica como a 

situação jurídica. Os problemas jurídicos são como os problemas da retórica prática, pois que 

se encontram no mesmo nível de uma linguagem objeto. A ferramenta para lidar com esses 

problemas é também feita de linguagem, mas uma linguagem de outro nível, uma meta-

linguagem que identifica para o direito as mesmas características da retórica. Exigência, 

auditório e constrangimentos são, pois, elementos de análise tanto da retórica prática quanto 

da dogmática jurídica. Em um direito dogmaticamente organizado, os constrangimentos de 

estabelecer normas, interpretar, decidir e justificar fazem parte de uma situação jurídica. Esta, 

por sua vez, trabalha com elementos retóricos de uma linguagem própria do direito como o 

jogo de conceitos, essências, ontologias ou noções reificantes144.  

Dois tipos de teorias empíricas podem ser identificados: 1. uma relativa às causas do 

ato retórico (a situação retórica); 2. outra que se preocupa com os efeitos do ato retórico (a 

persuasão). É comum pensar que uma ciência empírica da retórica se preocuparia mais em 

determinar os efeitos do que as causas. Certamente o que se vê entre a maior parte dos 

                                                
144 BALLWEG, Ottmar. Analytical rhetoric, semiotic and law. In: KEVELSON, Roberta. Law and 

semiotics. v.1. New York: Plenum Press, 1987. pp. 25-33. pp. 26-27. 
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escritos sobre retórica é que os retóricos se preocupam mais em dar conselhos sobre como 

produzir certos efeitos a partir do discurso do que em teorizar � a partir de uma 

metalinguagem como a retórica analítica � sobre como esses procedimentos retóricos se 

desenvolvem145. Essa posição entende a retórica como sendo apenas a retórica prática, isto é, 

o estudo das estratégias de persuasão, de acordo com a teoria de Ottmar Ballweg. 

Toda retórica analítica, isto é, toda meta-retórica146, parte de um distanciamento do 

contexto histórico em que as teorias se desenvolveram e tenta explicar como essas teorias � 

enquanto retóricas práticas � se impuseram estrategicamente como forma de interpretação ou 

de otimização dos fenômenos da realidade. Além disso, deve se preocupar em entender os 

conceitos dessas teorias, aquilo que configuraria a sua retórica material. É dessa forma que 

uma retórica analítica pode ser concebida como um método de análise e de construção de 

raciocínios jurídicos, desenvolvendo-se a partir de uma compreensão das teorias jurídicas que 

procuram explicar o direito dogmático. Um método retórico, fundado na retórica analítica, 

seria capaz de compreender as estratégias que determinam o discurso das inúmeras teorias do 

direito que se pretendem mais eficientes ou mais elucidativas das operações jurídicas. 

Uma teoria da situação retórica é uma teoria normativa da resposta adequada para 

determinadas situações. A objetividade da exigência retórica de Bitzer traz algumas 

dificuldades. Por um lado, minimiza o papel do orador no que concerne a sua criatividade em 

relação à determinação da situação retórica; por outro, pressupõe valores absolutos sobre o 

que deve ser modificado pelo discurso retórico. Se a exigência de uma situação retórica é algo 

objetivo, então há apenas uma conduta retórica adequada para cada situação. 

                                                
145 BRINTON, Alan. Situation in the theory of rhetoric. Philosophy & Rhetoric. v. 14, n. 4, Fall. 

Pennsylvania State University Press, 1981, pp. 234-248. pp. 236-237. 
146 CASTRO JR., Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico 

inexistente. Reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista romanista. São Paulo: PUC [tese de 
doutorado], 2003. p. 25. 
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A retórica analítica não trabalha dessa forma e, portanto, ultrapassa os limites da teoria 

de Bitzer no que diz respeito ao estabelecimento da retórica como método no direito. 
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CAPÍTULO TERCEIRO � RETÓRICA ANALÍTICA E EPISTEMOLOGIA 

JURÍDICA 

 

3.1. O papel da retórica no desenvolvimento da ética e da ciência 

 A análise do processo histórico de formação de alguns dos ramos da ciência, como o 

desenvolvimento da física ótica ou a história da pesquisa elétrica, mostra como é possível 

identificar o grau de desenvolvimento ou de amadurecimento dos métodos científicos. No 

estudo da ótica, por exemplo, até Newton não se tinha um padrão genericamente aceito pela 

maioria dos cientistas que, pode-se afirmar, eram tão numerosos quanto suas teorias. De fato, 

a ausência de um único método paradigmático para aquela ciência permitia uma pesquisa 

relativamente livre, fazendo com que cada cientista fosse obrigado a � ou tivesse a liberdade 

de � criar novos fundamentos para os seus estudos147. 

Concebendo-se o direito como ciência � o que aqui não é o caso � nota-se, pelo modo 

em que se deu o desenvolvimento dos vários ramos científicos, que o grau de maturidade de 

uma metodologia jurídica está, por exemplo, no mesmo nível de desenvolvimento da ótica 

física na Idade Média. Isso, contudo, não leva a crer que um dia o direito venha a se tornar 

uma ciência nos moldes como esta é definida hodiernamente. Ao contrário, a tese aqui 

defendida é de que apenas uma atitude epistemológica de observação dos fenômenos jurídicos 

seja denominada uma ciência do direito nos moldes de uma teoria do direito. O que se 

pretende afirmar é que há tantos métodos para o direito quanto teóricos que investigam as 

relações jurídicas. Cada teoria parte de novos fundamentos ou pressupostos para defender 

mais à frente uma nova tese que justifique, muitas vezes, posições éticas próprias. 

                                                
147 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Vianna Boeira. São Paulo: 

Perspectiva, 2005. pp. 31-33. 
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O que difere a retórica da ciência enquanto método destinado à investigação da 

verdade dos fatos é a maior ou menor gradação da segurança das afirmativas. A retórica se 

limita ao âmbito da especulação, enquanto a ciência procura descrever os fatos a partir de 

proposições seguras sem risco de desvios. A retórica lida com sinais que se limitam a fornecer 

indícios à argumentação; a ciência trabalha com provas que garantem o resultado. Pelo menos 

essa é a pretensão de um método científico: garantir o sucesso das cadeias argumentativas ao 

final de uma investigação.  

 No direito, a reconstrução dos fatos passados se limita ao âmbito da retórica, pois as 

chamadas �provas processuais� não são verdadeiras provas, mas apenas indícios de que fatos 

ocorreram.  

 A retórica diz respeito mais à adesão do que à verdade. O conceito de verdade é 

impessoal, isto é, o reconhecimento de uma verdade não muda o fato de ser algo verdadeiro. 

No âmbito da retórica o auditório ganha maior relevância, pois será determinante no sucesso 

da argumentação148.  

 Percebe-se uma nítida separação entre uma atitude retórica e os métodos de 

investigação da verdade ao se opor juízos de realidade a juízos de valor, sendo os primeiros a 

expressão do conhecimento objetivo fundado empiricamente e racionalmente; os segundos 

concebidos como irracionais, subjetivos e dependentes das emoções, interesses e decisões 

arbitrárias149.  

 Enquanto a metodologia do cientista consiste na formulação de uma hipótese, na 

determinação de uma base teórica, na escolha dos métodos e na submissão da hipótese aos 

                                                
148 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 143. 
149 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 152. 
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métodos e às teorias para, ao final, comprovar ou não a sua hipótese, no direito, o jurista 

prático já parte de uma concepção prévia de uma decisão justa para determinados casos, 

procurando, somente após o ato decisional, as razões justificadoras para sua tese. Nos casos 

em que a hipótese do jurista não se confirma quando confrontadas com as normas, deverá 

então proceder como o cientista, descartando a sua tese e reconhecendo a sua inadequação em 

relação às normas jurídicas aplicáveis ao caso? Ou pode-se dizer que as normas jurídicas 

formam um catálogo de tópoi e, portanto, podem ser encontradas razões justificadoras para 

qualquer posição? Assumindo-se a segunda posição conclui-se que, qualquer que seja a tese 

defendida, sempre haverá um fundamento normativo que a sustente. 

 Discute-se no direito o que seria mais importante na argumentação jurídica: convencer 

um auditório sobre algo ou demonstrar algo a um auditório. Parece que a principal função da 

argumentação jurídica não se limita ao mero convencimento pela persuasão, mas também não 

alcança o status de demonstração como nas disciplinas matemáticas. Caberia à argumentação 

jurídica, então, convencer que algo foi demonstrado. 

 É notório o significativo desenvolvimento da ciência e tecnologia, principalmente no 

século XX. Nada obstante, no campo ético, no qual se insere o direito, poucas e parcas 

soluções para antigos problemas foram apenas parcialmente encontradas. Na verdade, as 

técnicas que facilitam o convívio entre os indivíduos no que se refere a escolhas éticas foram 

pensadas há muito, como, por exemplo, a democracia. Apesar disso, os problemas éticos se 

multiplicaram e tornaram-se mais complexos juntamente com a modernização da sociedade. 

Problemas ou questões sociais como eutanásia, pena de morte, direitos humanos são tratados 

de forma ideológica a partir de inúmeras razões morais as mais distintas. A escolha de um 

valor não é guiada por pressupostos científicos; no entanto, há argumentos para sustentar cada 

posicionamento ideológico. Mesmo os argumentos científicos, como o desenvolvimento de 

instrumentos médicos que avaliam o exame clínico de funções fisiológicas para detectar a 
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efetivação da morte, não garantem a solução para a admissão da eutanásia como 

procedimento lícito. 

 Pode-se afirmar que eticamente o ser humano permanece o mesmo. As decisões éticas 

ficam no campo da retórica. Há apenas argumentos retóricos para sustentar uma decisão ética. 

 

3.2. Retórica analítica e método retórico no direito 

3.2.1. A retórica como instrumento à disposição do jurista  

A pergunta sobre se o método jurídico é lógico ou tópico é algo que permeia grande 

parte do debate, como visto, inaugurado na Alemanha com a obra de Theodor Viehweg na 

década de 1950, sobre as relações entre retórica e direito. A discussão não deixa ser um caso 

especial do embate travado entre os humanistas dos séculos XIV a XVI já tratados 

anteriormente. Para uma parte dos teóricos do direito alemães é algo espantoso o fato de que, 

mesmo com o desenvolvimento de teses sobre as conexões entre retórica e direito, a partir da 

obra de Viehweg e seu discípulo Ottmar Ballweg, não se tenha dado prosseguimento a essas 

investigações no âmbito da ciência do direito150. 

A retórica parece ser algo fundamental na carreira de um advogado ou de qualquer 

jurista. Mas por que então essa falta de interesse pelo estudo da retórica na academia jurídica? 

Por que a ligação entre os dois temas parece ser tão �explosiva�? Três são as mais comuns 

formas de argumentos que legitimam a restrição do uso da retórica no direito: 1. a retórica 

                                                
150 SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue 

Einsichten. In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: 
C.F. Müller Verlag, 2006, pp. 24-64. pp. 42-43. 
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seduz e serve à manipulação; 2. bons juristas podem viver tranqüilamente sem a retórica; 3. a 

análise retórica abala a confiança nos métodos do direito151. 

O que se pode imaginar, em um primeiro momento, é que o termo �retórica� é 

comumente associado a expressões pejorativas, como �manipulação�, �histeria das massas� e 

�emoção� ao invés de �argumentos�. Claro que a retórica, enquanto instrumento a serviço do 

ser humano, foi utilizada para terríveis ações. Por outro lado, a história também mostra que, 

quando prevaleceu o silêncio e não se podia falar livremente, dominou a violência. Ou seja, a 

retórica pode ser usada tanto para o bem, como para o mal. Mas uma sociedade em que o uso 

da retórica é proibido não pode ser considerada uma república no sentido de res publica, pois 

suas instituições políticas só podem ser efetivadas pela força ou pela violência. 

Em segundo lugar, o que se pensa geralmente de um jurista é que sua linguagem, a 

linguagem teórica, é completamente desprovida de artifícios retóricos e dotada sempre de 

clareza e sobriedade. Partindo-se desta concepção, seria o estudo da retórica completamente 

desnecessário, sendo pertinente no máximo entender sobre estilística ou como construir belos 

textos. O processo racional de aplicação do direito estaria assim purificado e livre da retórica, 

perfazendo o sonho de grande parte dos teóricos do direito. É o que se espera geralmente na 

solução dos litígios jurídicos: que o caso seja decidido de forma lógica e não-retórica, livre de 

erros e com uma precisão quase matemática fundada na objetividade da apresentação da 

produção (Darstellung der Herstellung) de uma decisão jurídica. 

Em terceiro lugar, a retórica analítica evidencia que o direito (Jurisprudenz) não é uma 

ciência (Wissenschaft), mas uma doutrina (Lehre) que se refere a problemas práticos e conecta 

teoremas de forma sistemática entre si. Além disso, revela que as decisões jurídicas 

                                                
151 SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue 

Einsichten. In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: 
C.F. Müller Verlag, 2006, pp. 24-64. pp. 44-45. 
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particulares são dadas por padrões retóricos e não lógicos. A retórica analítica, portanto, 

contradita a imagem do direito criada pelos próprios juristas, desacatando a ciência do direito 

e atingindo todas as suas criações. Parece agora óbvio qual o porquê do desprezo da retórica 

analítica por grande parte das filosofias do direito.  

A aparente associação de termos tradicionalmente tão antagônicos na história do 

pensamento ocidental como retórica e método reaparece aqui. A tentativa de se pensar a 

retórica como um método, porém, advém de dois questionamentos sobre a metodologia 

jurídica. 

Primeiramente, os métodos tradicionais parecem não funcionar tão bem na realidade, 

sejam estes os lógico dedutivos, que preconizam a subsunção e o primado da norma geral 

escrita, sejam os realistas que entendem os juízes como completamente livres para decidirem 

de acordo com seu entendimento, sejam os que propõem uma teoria da argumentação que 

garanta racionalidade por meio de um processo de dar razões guiado por um conjunto de 

regras procedimentais, sejam modelos jusnaturalistas de legitimação das decisões fundados 

em princípios de justiça. 

Subsidiariamente, uma concepção retórica do direito entende que esses métodos são 

apenas modelos de representação e de organização de práticas jurídicas e das mais diversas 

formas de ideologia sempre em conflito.  

Sendo assim, nem a legitimidade, nem tão pouco a racionalidade das decisões, 

estariam adstritas a um método. Mas também não poderiam estar livres ao arbítrio individual 

dos juízes, suprimindo-se um dos constrangimentos do direito dogmaticamente organizado, 

isto é, o que determina a necessidade de fundamentação das decisões judiciais152. Seria 

                                                
152 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma Teoria da Dogmática Jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 209. 
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necessário um caminho, uma doutrina que ajudasse o jurista a identificar quais a melhores 

soluções para conflitos intersubjetivos de interesses, sem que essas soluções sejam arbitrárias 

e compreendendo-se que um método, por mais detalhado e preciso que pretenda ser, nunca 

será capaz de determinar ou apreender a complexidade da prática jurídica enquanto um 

conjunto de eventos reais completamente diferentes entre si. 

Destarte, um método, que não seja concebido como método em seu sentido cartesiano 

ou em seu sentido mais hodierno de racionalidade das regras do jogo, teria que ser o mais 

aproximado possível da realidade das estruturas das relações entre os seres humanos. Algo 

que, por um lado, limitasse a arbitrariedade, mas que, por outro, fosse aberto a entender as 

particularidades e a complexidade das situações fáticas. Algo que vislumbrasse o ser humano 

como um ser que se comunica e que depende da linguagem, empregando-a como um 

instrumento para se guiar no mundo. Um método retórico, ou a retórica como método, seria 

capaz de lidar com a contingência própria do ser humano e com sua necessidade de convencer 

e ser convencido, mesmo que pense que está demonstrando ou compreendendo uma 

demonstração. A retórica analítica propiciaria um método desta espécie. 

No Capítulo Segundo, foi possível analisar alguns aspectos de uma forma rudimentar 

de um método retórico para o direito, terminado por identificar a �situação retórica� de Lloyd 

Bitzer com a �situação jurídica�. Indo um pouco mais além das limitações dessa teoria, pode-

se examinar o problema, partindo-se da distinção em níveis de linguagem para a retórica. 

A retórica jurídica, portanto, pode ser vista sob três aspectos ou dimensões diferentes: 

1. como linguagem mesma, um objeto analítico; 2. como prática retórica; e 3. como análise 

dos outros dois níveis153. 

                                                
153 BALLWEG, Ottmar. Analytical rhetoric, semiotic and law. In: KEVELSON, Roberta. Law and 

semiotics. v.1. New York: Plenum Press, 1987. pp. 25-33. p. 25. 
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A cada uma dessas formas de retórica é determinada uma função própria. Em primeiro 

lugar, a retórica material representa uma arte ou técnica, pela qual se ordena o mundo da vida 

e se convence na prática jurídica. Por exemplo, quando um advogado argumenta perante um 

tribunal que ao caso específico de seu cliente não se deve aplicar um determinado dispositivo 

legal, mas um costume, dado que a lei, por ter sido elaborada há muito, não representa mais a 

realidade daquela sociedade. Em segundo lugar, a retórica prática é uma doutrina pela qual se 

estabelecem os problemas jurídicos e suas soluções, compartilham-se conselhos e ensina-se 

sobre todos os tipos de técnicas retóricas. Enquanto doutrina ou teoria que estuda os 

comportamentos desencadeados por uma retórica material, este nível de retórica procura: 

identificar os meios de persuasão, como as figuras de linguagem, a gesticulação dos 

advogados no tribunal; discutir sobre os diferentes tipos de estratégia que podem ser adotados 

e as táticas selecionadas; verificar se determinada representação é persuasiva. Em terceiro 

lugar, a retórica analítica funciona como disciplina analítica capaz de examinar o modo pelos 

quais os indivíduos convencem e como se deixam convencer. Serve a investigar como a 

retórica contribui para a produção do pensamento ordenado no direito e as relações entre os 

interlocutores de um discurso, entre os indivíduos e as instituições, bem como entre teoria e 

prática. Em relação às outras dimensões, a retórica analítica é uma metalinguagem ou uma 

forma de observação de segunda ordem, pois que está livre de objetivos práticos. Destarte, é 

capaz de formar um �pensamento sobre pensamento�, pela observação de como determinados 

comportamentos funcionam em determinadas situações, por meio de experimentos, pesquisas 

sobre modos de persuasão, estudos sobre plausibilidade e compreensão da dependência 

lingüística da vida em sociedade154. 

                                                
154 BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. Trad. João Maurício Adeodato. In: Revista 

Brasileira de Filosofia, v. XXXIX, fasc. 163, julho-agosto-setembro. São Paulo, 1991, pp. 175-184. pp. 176-
179. SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue Einsichten. In: 
SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: C.F. Müller 
Verlag, 2006, pp. 24-64. p. 46. 
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O direito, visto retoricamente, passa a ser nada mais que um conjunto de operações 

retóricas (retórica material e prática), ou seja, funda-se em procedimentos estratégicos e 

persuasivos. Uma retórica analítica serve a imunizar os participantes do discurso, isto é, os 

juristas, contra os efeitos das retóricas práticas ao manipularem as retóricas materiais. A 

retórica analítica, portanto, é como um making of cinematográfico (os bastidores de um filme) 

pelo qual é possível revelar aos espectadores os artifícios que os levaram a rir ou a chorar 

durante a exibição do filme. Assim, os mecanismos de interferência das retóricas práticas 

sobre as materiais são evidenciados, desconstruídos e expurgados de seus contextos de forma 

analítica. 

Talvez o que melhor caracteriza os seres humanos é o fato de serem sempre entre si 

diferentes e imprevisíveis. O crossing-over e a permuta ou recombinação gênica da biologia 

reprodutiva é o melhor exemplo de como a sorte e o inesperado guiam o comportamento e a 

vida humana, já que representam fenômenos dependentes de circunstâncias aleatórias e 

desprovidos de qualquer forma de pré-determinação. 

A previsibilidade, por outro lado, é uma necessidade humana, uma forma de se reduzir 

a complexidade dos eventos possíveis. Por isso, a pertinência de um método. Mas são também 

características dos eventos reais sua contingência, indeterminação e particularidade, o que 

demanda uma atitude retórica na concepção das relações humanas. Quem se ocupa, pois, com 

o estudo da retórica tem mais chances de evitar os lugares-comuns dos juristas tanto no 

desenvolvimento de teorias como na prática do direito. 

Um método retórico, portanto, estaria longe de ter as mesmas pretensões dos 

tradicionais métodos do direito e se limitaria a entender toda a linguagem como retórica e o 

direito como um saber por esta instrumentalizado. As garantias proporcionadas por um 

método retórico seriam limitadas intrinsecamente pelo conhecimento e pelo esclarecimento 

dos mecanismos de persuasão do raciocínio jurídico. Em outras palavras, conceber o método 
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do direito como um método retórico levaria imediatamente o jurista a compreender as 

limitações de tal método e as próprias limitações do direito enquanto sistema ético-normativo. 

Veja-se o exemplo dos sofistas, que, além de advogados, eram professores 

encarregados da preparação daqueles que precisavam se apresentar perante um tribunal. Os 

ensinamentos dos sofistas consistiam na concepção do discurso, em como achar argumentos, 

em aprender e memorizar as formas de exposição do discurso, bem como a maneira pela qual 

empregá-lo. Diferentemente do que ocorre atualmente, os juristas daquela época tinham 

consciência de que, para criação/aplicação/descoberta do direito (Rechtsfindung155), era 

necessário convencer um auditório156. 

 

3.2.2. Os limites do discurso retórico como investigação da verdade 

Algo que caracteriza bem o apego de Aristóteles à idéia de conhecimento verdadeiro 

são as limitações impostas por ele ao discurso retórico, enquanto busca apenas do verossímil, 

e o constante uso de termos ontológicos no decorrer do texto.  

Apesar de a sua ser uma das obras mais relevantes no estudo da retórica, não será 

possível afirmar que Aristóteles seja um retórico. Isto por três motivos principais. Em 

primeiro lugar, é notória sua dedicação ao estudo da filosofia juntamente com a observação da 

natureza, tendo como resultado, além dos estudos de ética, política, metafísica e lógica, 

pesquisas em diversos campos, tais como a física, a biologia, ou a medicina, em que se nota 

sempre uma postura tipicamente ontológica. Em segundo lugar, ao se compreender a atitude 

retórica como postulado para a formação ética do caráter de um indivíduo, o objetivo próprio 

de Aristóteles de elaboração de sistemas filosóficos dogmáticos � sempre tão criticados, por 

                                                
155 Cf. o Capítulo Quinto para uma melhor compreensão do termo alemão. 
156 SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue 

Einsichten. In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: 
C.F. Müller Verlag, 2006, pp. 24-64. pp. 47-48. 
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exemplo, por Sexto Empírico � torna-se absolutamente incompatível. A presença da ontologia 

na obra aristotélica é tão evidente que leva os céticos pirrônicos a chamarem-no, juntamente 

com os estóicos, de dogmático. Para os pirrônicos, Aristóteles estava entre aqueles que 

haviam �achado a verdade�157. A sua formação acadêmica e as influências derivadas da 

doutrina platônica foram determinantes na sua filosofia, mesmo que para impulsioná-lo ao 

estudo da retórica desprezada pelo próprio Platão. Por último, é de se considerar o papel 

secundário atribuído por Aristóteles à retórica se comparada à filosofia. A herança da doutrina 

socrática, constantemente em guerra contra a arte de discutir dos sofistas, levou Aristóteles a 

direcionar os seus estudos a um terreno filosoficamente estável158. O apodítico, em termos de 

segurança no conhecimento, vale mais do que o dialético e ainda mais do que o retórico, já 

que a retórica como ferramenta gnoseológica se destinaria apenas aos assuntos que não 

admitissem um tratamento epistemológico (filosófico). Isto é, temas próprios da política ou do 

direito deveriam ser tratados retoricamente. Mesmo assim, Aristóteles concebeu a retórica 

como uma matéria digna de tratamento teórico, traçando-lhe conseqüentemente diferenças 

entre a boa e a má. É como haveria de ser, naturalmente, para um pensador que praticamente 

abarcou todos os principais temas ligados ao ser humano e à natureza. O filósofo que 

pretendia falar sobre tudo, não poderia deixar de lado um assunto, àquela época, tão em voga 

na democracia ateniense. 

É, pois, por ser, antes de um estudioso de retórica, um filósofo dogmático, que se pode 

vislumbrar alguns indícios da sua ontologia extraídos do próprio texto da Retórica. Veja-se, 

por exemplo, o emprego constante de termos como �evidente� ou �necessariamente� em 

                                                
157 EMPIRICUS, Sextus. Outlines of pyrrhonism. Trad. R. G. Bury. New York: Prometeus Books, 

1990. p. 15. (PH I, 2-3). ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 351; PEREIRA, Porchat Oswaldo. Cepticismo e argumentação. In: CARRILHO, 
Manuel Maria (org). Retórica e Comunicação. Trad. Fernando Martinho. Porto: Edições Asa, 1994. pp. 123-
164. p. 123. 

158 VIEHWEG, Theodor. Topica e giurisprudenza. Trad. Giuliano Crifò. Milano: Giuffrè, 1962. pp. 
15-16. 
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diversas partes da obra159. Ou quando se reporta à importância do conceito de �verdade�, 

mesmo não a considerando objeto imediato da técnica retórica160. Ou ainda quando parte para 

a definição analítica de termos como felicidade, o bom, o belo, o justo com um sentido único 

para cada um. Chega mesmo a concepções eugênicas quando trata da nobreza.  

A teoria do conhecimento em Aristóteles concebia como objeto do saber apenas o 

universal (conceitos universais que não têm existência real). Para as coisas singulares e 

perceptíveis não existiriam nem definição nem demonstração, mas tão somente opiniões161. 

Aristóteles cria uma distinção entre os conceitos universais e os conceitos gerais. O universal 

é necessário e, portanto, um atributo da ciência, enquanto que o geral é determinado 

estatisticamente da opinião do maior número de pessoas, é um geral humano não necessário. 

A idéia de verossímil está intimamente ligada à possibilidade de contrariedade, isto é, mesmo 

que o entimema, partindo de premissas gerais, seja recebido pelo público como um silogismo 

seguro, sempre está aberto ao contrário162.  

Depois de Platão, o pensamento filosófico ocidental voltou-se para o mundo das idéias. 

Aristóteles começa a partir desse contexto teórico o seu trabalho de pesquisa, modificando, 

com o tempo, sua forma de pensar e distanciando-se de Platão. Com o estudo sobre os 

mecanismos retóricos, tenta trazer a filosofia ao mundo real dos acontecimentos, admitindo o 

homem e suas implicações como objeto filosófico. A Retórica é uma das últimas obras do 

filósofo, concebida em um momento de maturidade que se revela durante todo o corpo da 

obra. 

                                                

159 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1356a, 1357a,1359a, 1359b, 1361a, 1364b, 1366b.  
160 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1359b. 
161 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. p. 58.  
162 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1357a. 
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Tem-se então, de um lado, a verdade da qual se ocupa a ciência, e, de outro, a opinião 

comum caracterizada pela mutabilidade e contrariedade típicas da retórica. Paralelamente, a 

retórica aparece como um eficiente antídoto contra o confinamento metafísico e contra o 

radicalismo das crenças ideológicas. O estudo dos mecanismos da retórica permite que se 

desmascarem os enganos criados pelos conceitos que se pretendem universalmente 

verdadeiros. É como se a retórica fosse um substitutivo da violência, opondo à força o 

discurso persuasivo163.  

Hoje, mesmo a ciência não é considerada como uma seqüência de dados acumulados 

progressivamente. O universalismo teórico cedeu lugar a uma verdadeira modéstia metafísica, 

valorizando-se mais a eficiência da comunicação.  

 A função pragmática da retórica deve ser evidenciada, destacando-se, assim, a sua 

utilidade. São poucas as premissas necessárias que vão compor os silogismos retóricos; serão, 

ao contrário, na maioria dos casos, premissas apenas genericamente possíveis, pois os 

entimemas se extraem das probabilidades e dos sinais. De fato, o entimema se desenvolve e se 

ajusta a qualquer nível do auditório, pois parte daquilo que pensa o público. É uma dedução 

cujo valor concreto opõe-se à formalização decorrente da dedução abstrata.  

Quando surge um problema que não é passível de uma solução unívoca, a retórica 

ganha espaço. Trata-se de se encontrar uma tese que exclua o seu contrário, pelo menos 

temporariamente, até que a ciência possa decidir de maneira apodítica, se é que isso é 

possível. A retórica assume, dessa forma, um papel de paliativo da lógica, enquanto apresenta 

respostas apenas prováveis longe de serem verdades únicas.  

                                                
163 MEYER, Michel. La retorica. Trad. Berta Maria-Pia Smiths Jacob. Bologna: Il Mulino, 1997. pp. 8 

e s.  



 

98

 

O conceito Aristotélico de ciência, pois, está fundado na geometria � o ideal 

epistêmico de então � na qual se podiam escolher como ponto de partida proposições 

irrefutáveis e indemonstráveis. Teoricamente, distingue Aristóteles entre episteme e doxa, 

saber e opinião. Na esfera prática, porém, quando necessita concretamente aplicá-la, a 

distinção aparece como fictícia. A contrariedade entre os postulados teóricos e a sua 

efetivação pelos métodos dialético e analítico empregados em seus escritos físicos, éticos, 

psicológicos e biológicos não correspondem em nada às exigências que em sua teoria ele 

coloca para uma exposição científica164. Isto é, mesmo nos seus escritos dirigidos a análises 

epistemológicas, Aristóteles não segue o rigor metodológico que ele próprio sugere. 

Quanto aos problemas relativos ao alcance da verdade, estes sempre persistirão na 

filosofia. O sentimento de segurança conferido pela obtenção de uma verdade é, sem dúvida, 

espantoso. Apenas a resposta para uma questão parece proporcionar um sentimento de prazer 

incomensurável ao homem, como se o cérebro humano não fosse predisposto a manter a 

dúvida por muito tempo devido a um constante estado de perturbação165.  

Respostas sempre são almejadas, pois a incerteza é intolerável aos seres humanos. Não 

é possível, portanto, nela permanecer, pelo menos por muito tempo. E não pode ser qualquer 

resposta, deve ser �a� resposta, uma única resposta, universal e permanente, insuscetível de 

qualquer tipo de contradição. A idéia de verdade parece advir diretamente dessa necessidade 

humana de se apegar a uma resposta única e verdadeira que resolva a sua questão166.  

Talvez por isso a retórica cause tanta celeuma e tenha seu sentido pejorativo 

prevalecido na linguagem vulgar. Ser retórico é ser mau, anti-ético, no conceito de muitos. O 

                                                
164 DÜRING, Ingemar. Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento. Trad. Bernabé 

Navarro. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. pp. 60 e 61.  
165 PEIRCE, Charles S. The fixation of belief. In: WIENER, Philip P. (editor). Charles S. Peirce: 

selected writings (values in a universe of chance). New York: Dover Publications. pp. 91-112. p.99. 
166 LUHMANN, Niklas. A improbabilidade da comunicação. Trad. Anabela Carvalho. Lisboa: Vega, 

2001. p. 146. 
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discurso retórico seria sempre manipulador, vazio de significação, em outras palavras, o 

discurso do mentiroso. 

Colocando o problema dessa forma, pode-se afirmar que são em vão os esforços das 

teorias gnoseológicas em encontrar um caminho seguro para se chegar ao conhecimento certo 

e necessário. O que se pode constatar é que, até o presente momento, nenhuma demonstração, 

por mais científica que fosse, mostrou-se infalível. Pelo contrário, uma breve análise da 

evolução do pensamento científico na história revela quão passageiras essas verdades são.  

A retórica ganha espaço nesse exato momento em que a permanência das verdades 

cede lugar ao verossímil e ao provável. Refletindo-se sobre o não pouco repetido provérbio 

proferido por Protágoras, quando diz que �o homem é a medida de todas as coisas�, pode-se 

crer que para cada indivíduo existe uma verdade própria. Ou seja, uma verdade universal seria 

impossível de ser revelada ao ser humano perante a sua subjetividade. Cada um está 

convencido da sua própria verdade. Por sua vez, quem tem os argumentos mais convincentes 

para defender aquilo em que acredita termina por triunfar fazendo com que suas convicções 

sejam aceitas pelos outros.  

Duas características de relevo podem ser identificadas na Retórica para situá-la em um 

contexto filosófico: em primeiro lugar, não existe uma conexão necessária entre o discurso e a 

verdade de suas premissas; em segundo lugar, o plano de referência para os discursos é o das 

opiniões (dóxai) que leva ao um sistema comunitário de crenças (písteis)167. Ao dar relevância 

também ao âmbito das opiniões, Aristóteles rompe com o mundo platônico. As opiniões 

representam enunciados de validade subjetiva que permitem a existência das hipóteses 

dialéticas, admitindo a contradição diante do confronto entre oponentes. 

                                                
167 RANCIONERO, Quintín. Introducción. In: ARISTÓTELES. Retórica. Madrid: Gredos, 1999. p. 29. 
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Aristóteles parte do pressuposto de que o homem tende naturalmente ao verdadeiro e, 

na maior parte dos casos, consegue atingir a verdade168.  

 Não se pode negar que a retórica se encontra em uma zona intermediária entre a 

segurança da lógica formal das ciências e a liberdade da poética, esta, muitas vezes, 

descompromissada com a busca da verdade. O embate entre as formas da filosofia e da 

literatura vem da Antiguidade169 e parece permanecer até hoje. O discurso retórico não pode 

assumir os rigores da analítica, apesar de se fundamentar na estrutura dialética da dedução e 

da indução. Do mesmo modo, os argumentos retóricos são baseados em premissas 

verossímeis ou prováveis, sem pretensões de se chegar a conclusões falsas. Diferentemente da 

conotação pejorativa atribuída ao termo, a retórica não significa o discurso do caluniador, mas 

o discurso do estratégico, daquele que visa ao convencimento mediante a vitória de suas teses; 

como defende o próprio Aristóteles, o homem tende à verdade e não ao seu contrário. 

Portanto, o verossímil tem muito mais de verdade, na sua concepção, do que de falsidade. O 

argumento retórico revela-se apenas menos seguro que o argumento científico, pois é limitado 

ao campo do provável. Nada obstante, está presente a força persuasiva, pois que suas 

premissas devem estar sempre de acordo com a opinião do público. Por essa razão, as 

premissas e a conclusão podem permanecer implícitas. As idéias e conceitos contidos no 

discurso retórico devem ser bem conhecidas pelo auditório, mas também não podem cair no 

grau zero de um discurso absolutamente óbvio. O sentido figurado das palavras deve ser 

utilizado, mas com certo equilíbrio, a fim de permitir uma compreensão direta e clara. A 

metáfora é o mais importante sentido figurado e, sendo emprestado da poética, pode ser 

utilizado na retórica. 

                                                
168 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1355a.  
169 BOÉCIO. A consolação da filosofia. Trad. Willian Li. Martin Fontes: São Paulo, 1998. pp. 4 e s. 
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 A retórica se distancia da analítica especificamente por não admitir generalizações tais 

como as da lógica formal. Da mesma forma, não pode prescindir do uso das palavras como 

acontece na matemática com o uso de fórmulas representadas por alguns poucos símbolos. O 

discurso retórico está ligado intrinsecamente à realidade, aos acontecimentos, aos fatos. 

Na argumentação retórica não convém utilizar deduções muito complexas, nem é 

necessário seguir todas as etapas na construção lógica das premissas. O orador retórico deve 

escolher as premissas que lhe são úteis, e, portanto, válidas de maneira congruente com o tipo 

de auditório pertencente à situação comunicativa. Isso vale dizer que não serão pertinentes 

apenas as premissas necessárias. As prováveis ou as que são verdadeiras na maioria das vezes 

também serão relevantes para o discurso entimemático170. A retórica funciona assim como um 

substitutivo da ciência e da lógica, que lidam com o silogismo apodítico, de caráter 

necessário. Desse modo, o verdadeiro cede lugar ao verossímil. 

O método retórico de pensar e de trabalhar está voltado à experiência, à prática, o que 

leva a um maior enfoque aos eventos reais em contrapartida aos conceitos ideais. A retórica é 

subsidiada primeiramente pela teoria tópica, no que se refere à busca pelos argumentos. 

Grosseiramente, pode-se conceituar a tópica como um modo de procura pelos argumentos, 

isto é, o enfoque tópico recai sobre as premissas, dando um maior valor à invenção. Desse 

modo, extremamente relacionada com a realidade, o repertório de tópicos é sempre provisório 

e elástico, capaz de se adequar a situações as mais diversas, sempre mais comuns diante do 

alto grau de complexidade das sociedades ditas pós-modernas. Os tópicos, desse modo, 

representam um meio funcional ao método retórico de argumentação, pois se destinam a 

raciocínios curtos171. 

                                                
170 ARISTÓTELES. Retórica. II, 1395b. 
171 ATIENZA, Manuel. As razões do direito. Teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 

2000. p. 66. 
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Em contrapartida, o discurso retórico também pode se revelar formalmente um 

discurso confuso, por vezes obscuro e formado por um entrelaçado de argumentos sempre 

recorrentes e descontinuados. A dispersão, neste caso, é um efeito de uma �contínua 

descontinuidade� da lógica retórica. Pode-se qualificar esse tipo de discurso como 

macrológico, isto é, cheio de digressões, formado por proposições longas, permeado de 

intrusões de elementos estranhos ao tema172. 

A retórica é, pois, um método de saída para problemas sem solução unívoca173. Não 

são todos os problemas que podem ser considerados dialéticos. A Retórica deveria mesmo 

estar inserida no Órganon, isto é, no conjunto de livros dedicados ao estudo da lógica, pois é, 

sem dúvida, um tratado sobre lógica que, segundo Perelman, trabalha com a lógica do 

preferível, alcançando assim uma maior extensão do que a lógica das ciências.  

 

3.3. A racionalidade retórica: um mero substituto da racionalidade? 

Em pelo menos três distintos momentos da história do pensamento ocidental pode-se 

notar a disputa entre filósofos e retóricos. A querela começa ainda na Antiguidade, com as 

críticas de Platão aos sofistas no século IV a. C., é retomada no Renascimento, entre os 

séculos XIV e XVI, com o final da Idade Média, e ressurge no século XX com novos 

trabalhos sobre retórica e com novas teses sobre a filosofia da linguagem. 

Vários foram os posicionamentos no confronto entre as duas disciplinas, os quais 

giravam sempre em torno de: 1. Uma nítida separação entre filosofia e retórica; 2. A 

subordinação de toda a filosofia à retórica; ou 3. A subordinação da retórica à filosofia. 

Igualmente, a instigação para o debate partiu ora das doutrinas filosóficas, ora das retóricas.  

                                                
172 BARILLI, Renato. Retórica. Trad. Graça Marinho Dias. Lisboa: Presença, 1985. p. 18. 
173 MEYER, Michel. La retorica. Trad. Berta Maria-Pia Smiths Jacob. Bologna: Il Mulino, 1997. p. 24. 
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Aristóteles foi um dos filósofos que enfrentou esse problema. No entanto, mesmo 

considerando-se que assumiu uma posição determinada diante do binômio retórica/dialética, 

privilegiando o aspecto lógico do pensamento, o filósofo se contradiz, ou, no mínimo, 

confunde os seus leitores com suas afirmações, em certos momentos, ambíguas, em outros, 

antagônicas. Ao mesmo tempo em que afirma que a retórica é o outro lado da dialética174 � 

sua antístrofe �, em outro trecho da mesma obra, diz que a retórica é um ramo da dialética175. 

Esse tipo de contradição serviu como mote para as diferentes interpretações das suas teses. Se 

entendida como a antístrofe da dialética (sua outra face), a retórica seria análoga à filosofia; se 

representada como apenas um ramo daquela, a retórica estaria subordinada a esta última. A 

pedra-de-toque da querela, porém, pode estar mais à vista do que se imagina. As inúmeras 

traduções do termo antistrophos do grego para as outras línguas podem ser identificadas como 

o ponto inicial das constantes inversões de posições entre a dialética e a retórica. O 

substantivo antistrophé possui significados diferentes. Dentro de seu próprio conceito, pode 

designar tanto �oposição� ou �contraste�, como �correspondência� ou �conversibilidade�176. 

As teses de Aristóteles, porém, seja de subordinação da retórica à dialética, seja de 

equiparação daquela a esta, diferenciam-se das críticas platônicas à retórica dos sofistas, como 

as direcionadas a Protágoras e Górgias em seus diálogos homônimos. A retórica para Platão é 

tomada como uma antifilosofia e não é vista nem mesmo como um ramo menos importante da 

dialética. Para Platão, a retórica é puro engodo e nada tem de arte, consiste numa simples 

rotina enquanto modalidade da bajulação177. 

                                                
174 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1354a. 
175 ARISTÓTELES. Retórica. I, 1356a.  
176 CATTANI, Adelino. Forme dell�argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica. Padova: 

Edizioni GB, 1994. p. 58. 
177 NUNES, Carlos Alberto. Introdução. In: PLATÃO. Protágoras, Górgias, Fedão. Trad. Carlos 

Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2002. p. 26. 
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O direito, tomado como objeto tanto da filosofia quanto da retórica, não deixou de ser 

afetado por esse debate. Assim tanto o é, que a proposta deste trabalho não representa nada 

mais do que uma continuação dessa longa disputa. A proposta de um método retórico, ou pelo 

menos, de que a retórica possa ser encarada como um método de aplicação do direito, tem o 

escopo de submeter todas as questões jurídicas a procedimentos retóricos, eliminando a 

possibilidade de emprego de métodos analíticos. 

Um dos representantes dessa nova safra de pensadores retóricos do século XX é 

Michel Meyer. Suas teses sobre a função da retórica no pensamento remetem o logos retórico 

a um papel secundário em relação ao logos da filosofia ou do conhecimento verdadeiro, isto é, 

da analítica e da dialética. O paradigma de racionalidade retórica serviria apenas como um 

substituto da razão, sendo considerada uma racionalidade menor, uma racionalidade fraca. As 

respostas obtidas por procedimentos retóricos seriam úteis durante a espera de que a ciência 

resolva as questões de maneira apodítica. A retórica assumiria assim �um papel de uma 

espécie de paliativo da lógica�.178  

Essa forma de pensar a retórica como um substituto da lógica, desenvolvida por 

Michel Meyer, é provavelmente um resquício das idéias de Chaïm Perelman. Este, como se 

viu no Capítulo Segundo, apesar de ser um precursor no resgate do estudo da retórica no 

direito durante o século XX, tinha mais uma visão lógica do que propriamente retórica da 

argumentação. A Nova Retórica de Perelman, de fato, se identifica muito mais com a dialética 

antiga, isto é, a dialética desenvolvida por Aristóteles, do que com a retórica deste179. 

                                                
178 MEYER, Michel. La retorica. Trad. Berta Maria-Pia Smiths Jacob. Bologna: Il Mulino, 1997. p. 25. 

A discussão será explicitada no capítulo terceiro. 
179 CATTANI, Adelino. Forme dell�argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica. Padova: 

Edizioni GB, 1994. p. 55. 
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As conexões entre a retórica e a dialética são evidentes na obra de Aristóteles, mesmo 

que, a partir das inúmeras contradições no seu texto, não seja possível distinguir claramente 

sua posição em relação à subordinação ou à equiparação desta àquela. Nada obstante, é fácil 

perceber, como se viu no Primeiro Capítulo desta dissertação, que o próprio Aristóteles 

identifica elementos específicos de uma lógica tipicamente retórica. Perelman, entretanto, 

apesar de se declarar discípulo da retórica aristotélica, parece construir sua teoria da 

argumentação a partir da lógica dialética, olvidando os aspectos próprios de uma teoria 

retórica, fazendo com que sua teoria seja mais próxima de uma �Nova Dialética� do que de 

uma �Nova Retórica�. 

Certamente dialética é um dos termos mais utilizados na filosofia com significados 

diferentes. Para se referir a um determinado tipo de dialética, é preciso sempre fazer uso de 

adjetivos que a qualifiquem. Assim, em um mesmo período, na Antiguidade, em Platão, a 

dialética assumiu um significado próprio, identificado com a própria episteme, enquanto que 

em Aristóteles, a dialética era apenas um componente do organon capaz de levar ao 

conhecimento filosófico. Outros tipos de definições próprias de dialética surgem na 

escolástica medieval e no renascimento com a nova dialética de Rudolfo Agrícola e Pedro 

Ramo180. Mais tarde, surge um novo sentido, ainda mais específico, com a dialética de Hegel. 

Até o surgimento da lógica moderna, a dialética era identificada com a lógica. Uma 

argumentação dialética se fundava sempre numa demonstração lógica. Desde o recente 

desenvolvimento no campo da lógica, porém, essa tornou-se mais restrita com a superação 

dos paradigmas clássicos da lógica aristotélica. 

 Atualmente, pode-se dizer que os sentidos mais difundidos para o termo �dialética� 

são de �oposição de forças em conflito� ou de �habilidade discursivo-argumentativa�, que 

                                                
180 SANTOS, Leonel ribeiro dos. Linguagem, retórica e filosofia no Renascimento. Lisboa: Colibri, 

2004. p. 29. 
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induzem à divisão entre um significado objetivo (um movimento do real) e um significado 

subjetivo (um movimento do pensamento). A dialética subjetiva, por sua vez, pode ser 

subdividida em dialética lógica e dialética retórica. A dialética lógica se assemelha à dialética 

platônica de caráter demonstrativo. A dialética retórica é aquela desenvolvida a partir das 

conexões estabelecidas por Aristóteles entre dialética e retórica, com a identificação de 

elementos lógicos próprios desta última, como o entimema e o paradigma. A lógica para 

Aristóteles não se resumia mais à dialética como para Platão, mas veio a ser subdividida em 

analítica e dialética. Esta última sendo entendida como um modo de demonstração fundado 

em premissas compartilhadas por todos, ou pela maioria, ou ainda, pela maioria dos mais 

sábios181. 

Uma discussão recorrente entre os que se preocuparam com a reflexão sobre a retórica 

é se esta pode ser considerada uma forma de filosofia. Primeiramente, já se verificou que a 

solução para tal questão não tem como resposta um �sim� ou um �não�. Logo, a partir desse 

aspecto, vislumbra-se uma conotação filosófica do problema. Parece, portanto, mais adequado 

admitir de pronto que se parte do pressuposto de que a retórica pode ser tratada de maneira 

filosófica. Na verdade, a retórica pode ser representada como um método filosófico para tratar 

dos problemas decorrentes da condição humana, bem como das limitações impostas ao ser 

humano e das ferramentas de que dispõe para lidar com isso, pois, diferentemente da lógica 

formal, trabalha tanto com as paixões, quanto com as razões que estão presentes no logos. Por 

outro lado, a retórica poderia ser definida como um antimovimento, um caminho de oposição 

aos métodos tradicionais, sendo considerada uma antifilosofia, algo que surge com pretensões 

de derribar tudo o que fora construído sistematicamente pelas diferentes formas de filosofia 

dogmática. 

                                                
181 ARISTÓTELES. Tópicos. 100b.  
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Em um sentido amplo, sem dúvida, a retórica faz parte das perquirições filosóficas, 

pois assume o papel questionador típico de um exercício de submissão dos sistemas teóricos 

ao crivo da reflexão filosófica. Já em sentido estrito, representa um sentimento que se 

contrapõe à lógica analítica ao admitir os opostos, a contingência, a contradição. É, assim, 

uma espécie de remédio para a obsessão ontológica, pois, na retórica, dizer já não mais 

significa afirmar o que é, mas o que pode ser. Dessa feita, no mínimo, deve-se encarar o 

problema retórico como um problema filosófico, seja considerando sua tentativa de 

substituição dos métodos lógicos tradicionais, seja como um combate à força persuasiva da 

ontologia. 

É notório o crescente interesse dos juristas práticos ou teóricos da atualidade pelas 

teorias argumentativas no direito e, subsidiariamente, pelas retóricas. De outro lado, observa-

se um maior descrédito sobre as teorias ontológicas que pretendem estabelecer verdades 

universais. Por mais que esse fato não represente uma tendência, talvez esse deslocamento de 

um pólo ao outro se deva à notória insuficiência do aparelho judiciário estatal para solucionar 

os casos concretos, fundamentando-se em teorias hermenêuticas antigas e ultrapassadas, ou 

mesmo na falta de fundamentação, ao se reportarem os juízes aos textos legais como se estes 

bastassem como justificação de suas decisões. Diante desse quadro, pretende-se analisar o 

papel da retórica como método no direito desde o seu surgimento enquanto gênero retórico, 

passando pelos momentos em que foi desprezada, até a época atual, a fim de que se faça um 

apanhado daquilo que dela restou e do que se transformou. O século XX parece ter 

testemunhado uma lenta passagem da concepção de conceitos imutáveis como instrumentos 

no direito para concepções alternativas contextualizadas. 
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A redução do raciocínio jurídico a um silogismo, cuja conclusão é considerada 

verdadeira porque derivada de uma demonstração formal a partir de premissas válidas, 

esconde o caráter prático da atividade decisional do jurista182. 

 No processo de formação do pensamento ocidental, o conceito de racionalidade passou 

a se identificar, quase que de forma metonímica, com o conceito de logos. Pressupondo-se a 

tripartição dos meios de provas técnicas proposta por Aristóteles, em ethos, pathos e logos, 

pode-se perceber que os dois primeiros, e mais especialmente o pathos terminaram por se 

sedimentarem na cultura ocidental como elementos por si só irracionais da argumentação 

retórica. O único meio de prova estritamente racional seria aquele fundado no logos. 

Comumente a aceitação de um discurso por causas emocionais é considerada como irracional. 

Como forma de se permitir que sejam tidas como exclusivamente racionais apenas as provas 

logoicas, parte-se para propostas como a introdução do conceito de razoabilidade183.  

  

3.4. A retórica como uma forma de superação da dicotomia literalidade e metaforicidade 

 Para a filosofia do direito atual é como se o positivismo jurídico estivesse já superado 

pelos juristas, principalmente aquele positivismo tido como ingênuo de formas rudimentares 

do início da Modernidade jurídica. O sonho de que a lei � que representaria a expressão 

fidedigna da vontade de um povo � fosse a solução para a aplicação justa e segura das normas 

jurídicas parece não mais subsistir. Àquela época, justiça e segurança jurídica pareciam ser 

considerados atributos indissociáveis da decisão judicial. Mas, infelizmente, a resposta para 

questões jurídicas não se encontra pronta no texto legal. O jurista ingênuo poderia até afirmar 

que basta ler os enunciados das leis para que as soluções se revelem com certo tom de 

                                                
182 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. Maria E. G. G. Pereira. Martins Fontes: São Paulo, 

1996. p. 481. 
183 WITGENS, Luc J. Retórica, razonabilidad y ética. Un ensaio sobre Perelman. Trad. Isabel Lifante. 

Doxa. n. 14. Alicante: Universidad de Alicante, 1993, pp. 195-206. p. 197. 
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obviedade. A literalidade da lei, em situações correntes permitiria uma compreensão unívoca 

dos preceitos de direito escrito e, assim, para cada texto, não haveria senão uma única 

possibilidade de uma só interpretação literal. 

 O que se vê hoje nos trabalhos sobre interpretação jurídica é que literalidade e 

ingenuidade caminham sempre juntas. Regras diferenciam-se de princípios nas mais recentes 

teorias hermenêuticas, enquanto os modelos subsuntivos são superados pela tese da 

ponderação, como se isso fosse suficiente para restringir o poder e a arbitrariedade dos juízes 

e garantir uma maior racionalidade das decisões judiciais. É como se o problema da 

literalidade não passasse de uma ilusão do passado, uma discussão já superada que não mais 

representasse um elemento importante na formação do jurista. O realismo interpretativo184 é 

um bom exemplo de teoria hermenêutica que desconsidera a interpretação literal, ou que, pelo 

menos, a reduz a um nível de puro casuísmo. Contra o realismo interpretativo, colocam-se as 

teses que defendem a interpretação literal como uma figura da argumentação jurídica que 

desempenha um ponto de partida e de limite para a determinação de sentido dos textos 

normativos185. Para além da discussão em torno da necessidade ou impossibilidade da 

interpretação literal no direito, propõe-se a retórica como método apoiado na metaforicidade 

da linguagem186. 

 A teoria realista da interpretação jurídica, que tem início como as teses desenvolvidas 

por Hans Kelsen no último capítulo da Teoria Pura do Direito187, passa a existir 

simplesmente a partir da observação de que cada texto ou enunciado normativo é, de fato, 

                                                

184 GUASTINI, Riccardo. Realismo e antirealismo nella teoria dell�interpretezione. Ragion pratica. n. 
17. Bologna: Il Mulino, 2001, pp. 43-52. 

185 HABA, Enrique Pedro. En torno al concepto de la interpretación literal. Revista de Ciencias 
Juridicas. n. 33. San Jose: Colegio de Abogados, 1977. pp. 128-160. p. 131. 

186 DE MAN, Paul. Nietzsche�s theory of rhetoric. Symposium. v. 28, n. 1, Spring. Bruges: St. 
Catherine Press, 1974, pp. 33-51. 

187 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 
1987. p. 363-370. 
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interpretado de vários modos diferentes e, na maioria dos casos, divergentes. Seria, portanto, 

fruto da mera reflexão sobre uma generalização empírica daquilo que se observa na 

experiência jurídica. A tese realista, contudo, alcança conseqüências mais extremas, quando 

chega a afirmar que �todos os textos normativos são suscetíveis de interpretações diversas�. A 

multiplicidade de interpretações corresponde diretamente à multiplicidade de significados 

possíveis dos textos normativos. A pluralidade de respostas excluiria assim a crença em �uma 

resposta correta� para cada caso188. 

 O realismo, portanto, aliado ao ceticismo interpretativo, trabalha com a hipótese de 

que não há significados antes da interpretação � os textos normativos ainda não interpretados 

exprimiriam, assim, em potência, mais de um significado. No que se refere à interpretação 

jurídica, estar-se-ia diante de um caso especial, pois que ela é sempre uma interpretação 

decisória, distinta de uma interpretação cognitiva, já que representa a necessidade de escolha 

entre uma pluralidade de significados. 

 Segundo essa tese do realismo interpretativo, pois, as controvérsias interpretativas 

decorreriam não tanto da equivocidade da linguagem, mas principalmente do contexto em que 

um determinado enunciado normativo se insere e das teses dogmáticas elaboradas pelos 

juristas, isto é, da doutrina, que nada mais é do que uma tese interpretativa sobre o direito 

dogmático. 

 Destarte, o teórico, ao observar o cotidiano da atividade jurisdicional, deparar-se-ia 

necessariamente com uma pluralidade de controvérsias interpretativas, em que enunciados 

normativos exprimem diversos significados e, conseqüentemente, diferentes normas jurídicas. 

Ou seja, de um mesmo texto, seria possível extrair várias normas jurídicas. A tese se sustenta 

basicamente no desmembramento do conceito de norma, pela diferenciação entre enunciado 
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(o texto normativo) e norma (o significado derivado de uma interpretação). Esses novos 

conceitos se baseiam na distinção da lingüística entre significante e significado, isto é, 

disposição e norma, em que o significante não possui significado, porque prévio à 

interpretação189. 

 A tese realista admite que consensos interpretativos possam existir. Mas tal fato não 

exclui que os dissensos existam ou possam vir a existir. Ao contrário, seriam raros os 

enunciados normativos sobre cujo significado não há controvérsias e, mesmo diante de sua 

existência, esses casos seriam de nenhum interesse para uma teoria da interpretação190. 

 Mas as teorias da interpretação predominantes na hermenêutica jurídica são contra as 

teses realistas da interpretação. A própria distinção entre �casos fáceis� e �casos difíceis� 

derivada da teoria do direito inglesa191, põe em evidência a existência de situações em que se 

pode decidir mediante a subsunção de fatos a normas cujo significado é previamente 

estabelecido no seu texto de modo claro e fixo. Nesse caso, a interpretação literal bastaria na 

aplicação do direito. 

As principais críticas a essa tese realista da interpretação entendem que realmente não 

haveria correspondência biunívoca entre significante e significado, mas que isso não queira 

dizer que o significante não possua significado. Há aqui uma rejeição da tese de um total 

abismo entre significante e significado. Segundo a teoria anti-realista, o significante não pode 

ser revestido de qualquer significado livremente ao arbítrio do intérprete. Um enunciado 

veicularia, portanto, ao menos um núcleo de significado, mesmo que vago e ambíguo, 

determinando uma gradação de níveis semânticos, dos mais aos menos relevantes. O 

                                                
189 GUASTINI, Riccardo. Teoria e dogmatica delle fonti. Milano: Giuffrè, 1998. pp. 15-16. 
190 GUASTINI, Riccardo. Realismo e antirealismo nella teoria dell�interpretezione. Ragion pratica. n. 

17. Bologna: Il Mulino, 2001, pp. 43-52. p. 46. 
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significante, portanto, não seria independente do significado e este último seria composto de 

duas partes, uma existente antes da interpretação e outra após a interpretação192. 

Atualmente pode-se considerar algo banal afirmar que um enunciado pode dar ensejo a 

mais de um significado. Isto não está mais em discussão. O problema remanescente é 

estabelecer se um significado pode ser ou não individuado a partir de um enunciado, ou se tal 

processo é uma criação de significado a partir do nada, isto é, independente do significante. A 

interpretação literal, pois, teria alguma importância? 

Primeiramente, pode-se dividir a interpretação literal em dois âmbitos: um geral, 

destinado à forma, em que aspectos gramaticais relativos à sintaxe, isto é, à estrutura do texto, 

são revelados; um específico, relativo à determinação do conteúdo dos enunciados a partir dos 

usos da linguagem em um nível semântico. A partir dessa divisão, pode-se afirmar que cada 

disciplina estabelece sua própria semântica, enquanto que haverá uma só gramática geral193. 

O método de interpretação literal, então, se destinaria a identificar os critérios para se 

estabelecer �o� sentido semântico do texto normativo, recorrendo ao uso corrente dos 

vocábulos e às regras de sintaxe de um língua. Mas haveria um sentido típico das palavras? 

Parece que o máximo que se pode alcançar � partindo-se da pertinência da interpretação 

literal � é um grau de probabilidade desprovida de resultados seguros.  

No entanto, trabalhar com a noção de interpretação literal é admitir que esta deve se 

ater aos sentidos que correspondam aos termos eles mesmos, independentemente de qualquer 

outro tipo de consideração, como se houvesse um sentido objetivo para cada palavra. 

                                                
192 BECCHI, Paolo. Enunciati, significati, norme. Argomenti per una critica dell�ideologia neoscettica. 
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Daí que a preocupação com a literalidade termina por ser uma preocupação com a 

certeza, como acontece na ciência ou na teorização sobre o direito, ou, de forma mais 

acentuada, na identificação desta com aquela194. 

Realmente é difícil libertar-se da idéia de que as palavras, os enunciados, não 

estabeleçam pelo menos um núcleo de significado a partir do texto. Mesmo que se possa 

admitir que os significados podem ser multívocos, essa pluralidade de sentidos cria uma 

impressão de que a comunicação seria impossível se não houvesse limites para as possíveis 

significações de determinado enunciado. Acreditar, porém, numa conexão semântica de 

sentido dura, isto é, acreditar que o texto determina uma ligação mínima de que o significado 

não se pode distanciar muito, implica assumir uma posição ontológica em que as palavras 

representam o mundo. Partindo-se de tal perspectiva, as metáforas, portanto, seriam 

alternativas semânticas que desvirtuariam o sentido literal dos enunciados, afastando-os de 

seus núcleos de significação, mas sem que isso representasse uma completa desvinculação de 

seu sentido literal. O núcleo do significado permaneceria sempre ali, mesmo que distanciado 

do sentido que lhe fora atribuído pela figura de linguagem. 

Uma ontologia desse tipo tende a perder força se esses núcleos de significação deixam 

de advir de uma correspondência semântica entre enunciado e objeto e passam a ser 

considerados como simples acordos temporários entre os falantes de uma determinada 

comunicação particularizada e relativizada pelos seus interesses divergentes. 

Desde uma perspectiva retórica das operações de interpretação e aplicação das normas 

jurídicas, o sentido literal perde espaço para metaforicidade da linguagem dos textos 
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doutorado], 2003. p. 100. 



 

114

 

normativos. Como instrumento da retórica195, a metáfora exerce um papel central, tanto de 

construção como de análise do discurso. Sua classificação, contudo, deambula entre os tropos 

e as figuras de linguagem. Dessa oposição entre tropo e figura, tão antiga e variada em função 

dos autores, desencadeia uma série de dicotomias, como entre tropos gramaticais e tropos 

retóricos, ou entre figuras de gramática e figuras de retórica, ou tropos e figuras de dicção. 

Ora os tropos se opõem às figuras, ora constituem uma de suas partes. Não há um consenso ou 

unidade entre os estudiosos de retórica. Existem alguns critérios para a distinção, mas nada de 

muito rigoroso, como dizer que as figuras de gramática são aquelas em que não se percebe 

mais a metáfora, como dizer �o braço da poltrona�, enquanto que as figuras de retórica seriam 

ainda percebidas como um uso extraordinário196.  

Para os limites desse trabalho, tropos e figuras serão usados como conceitos 

indistintos, pondo-se a metáfora em uma posição de generalidade em relação a outros 

tropos/figuras, como o anacoluto, a catacrese, a aliteração, a ironia, a hipérbole etc. É possível 

que se conceba outra figura como sendo mais genérica em relação às outras, como dizer, por 

exemplo, que todas as figuras se submetem à metonímia. No entanto, aqui, a metáfora será 

tratada como o instrumento retórico de maior amplitude, o gênero do qual as outras figuras 

são espécies. 

Portanto, os tropos, ou figuras de linguagem, podem ser observados, no estudo da 

retórica, tanto estética como filosoficamente (gnoseologicamente). Um pensador que se 

preocupou com esses dois aspectos da retórica foi Nietzsche, que a via sob duas perspectivas 

diversas: uma estilística e outra filosófica. A primeira é considerada a mais notória, dada a 

evidência do fato de que, enquanto filólogo, cabia-lhe o estudo das técnicas de oratória e de 
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persuasão. A segunda vertente concerne às implicações filosóficas de uma teoria retórica. 

Nietzsche pertence certamente à classe daqueles que se destacam pela constante alternância 

entre a literatura e a filosofia. Nada obstante, põe as técnicas de eloqüência e persuasão em 

uma posição de submissão à teoria das figuras de linguagem197. 

Nas teses retóricas de Nietzsche, a eloqüência se submete à teoria das figuras de 

linguagem, porque os tropos não são concebidos esteticamente como ornamento e, muito 

menos, são sentidos figurados, entendidos semanticamente como a derivação do sentido 

literal. A estrutura figurativa não é uma forma marginal ou derivada de outros modos da 

linguagem, mas configura o paradigma lingüístico por excelência. A retórica, entendida como 

uma arte que estuda, além de outras coisas, a linguagem figurativa, não se opõe a uma 

linguagem natural �não-retórica�. A linguagem mesma é um resultado do uso de instrumentos 

retóricos198. 

A crítica de Nietzsche à metafísica tradicional e a suas principais categorias, como os 

conceitos de causalidade, de identidade, de sujeito e objeto, de verdade etc., tem como peça-

chave o modelo retórico das figuras de linguagem, isto é, baseia-se na afirmação de que a 

linguagem está fundamentada na retórica. A falsa interpretação da realidade que, segundo 

Nietzsche, é sistematicamente repetida pela tradição, deve-se, contudo, à estrutura retórica da 

linguagem. Mas seria possível escapar dessa perigosa e sedutora propriedade figurativa da 

linguagem? Seria possível passar de uma linguagem retórica da literatura para uma linguagem 

epistemologicamente mais confiável, como a linguagem científica ou matemática? Sabe-se 

que a posição de Nietzsche em relação à ciência e à literatura é bastante complexa. Alguns de 

seus escritos como A gaia ciência ou O nascimento da tragédia podem ser lidos como uma 
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exaltação ou como uma crítica da literatura. A possibilidade de se escapar das dificuldades da 

retórica tornando-se ciente da retoricidade da linguagem é um problema central de um livro 

nunca terminado por Nietzsche, o Philosophenbuch, que é anterior ao Curso de retórica de 

1873, e posteriormente retomado do ensaio Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-

moral. Esse ensaio coloca a necessária subversão da verdade pela retórica como uma 

característica distintiva de toda a linguagem199. 

Há, entres os juristas, uma idéia de �dependência instrumental� de um falar objetual e 

realista. Nesse aspecto, a superação do positivismo jurídico ingênuo está conectada 

intrinsecamente à superação da literalidade. Com a admissão de uma teoria das metáforas no 

direito, a denotação dos objetos deixa de ser um objetivo a ser perseguido na interpretação das 

normas, superando o representacionismo da linguagem. Mas uma mudança de enfoque como 

essa na teoria do direito precisa lidar com um paradoxo fundamental: se, por um lado, a 

metáfora acaba com a preocupação em torno da literalidade, por outro, lida constantemente 

com a distinção entre aparência e realidade, mesmo que para subvertê-la. É como se a própria 

existência da metáfora estivesse sujeita ao seu confronto com a literalidade a partir da 

pressuposição de sua extraliteralidade200. 

Parece ser necessário lidar sempre com dois tipos de linguagem, uma própria e outra 

figurada. A retórica, ao se ocupar das metáforas e, conseqüentemente, de todas as figuras de 

linguagem, erguer-se-ia sobre um amontoado de sobras da linguagem própria formada por 

palavras cujos sentidos foram transportados e afastados de seu habitat natural201. 
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O que termina por ser esquecido num falso literalismo é precisamente a qualidade 

retórico-simbólica de toda a linguagem. Com o abandono da metaforicidade da linguagem e 

com a conseqüente adoção de um sentido literal para as palavras, esquece-se que a metáfora 

em primeiro lugar era uma mentira. A mentira do sentido metafórico é transmutada em uma 

verdade do sentido literal. A crença em um �sentido literal� verdadeiro em contraposição a 

um �sentido metafórico� falso só é possível quando se olvida que em um primeiro momento o 

sentido atribuído à palavra é sempre metafórico e o deixa de ser após a recorrência do uso do 

termo para dar sentido202. 

O surgimento das metáforas se dá a partir de um impulso criativo de ruptura de regras 

semânticas, enquanto o seu desaparecimento se dá na literalidade, quando se simplifica a 

elipse metafórica em favor de uma relação imediata de posicionamento inequívoco entre a 

palavra e o seu sentido203. 

 A inversão de polaridades foi um recurso comum à filosofia de Nietzsche. O 

deslocamento do centro da linguagem da subjetividade para a própria linguagem como 

sentido figurado; a substituição da origem da virtude moral da verdade pela mentira; a 

inversão nas posições de categorias como sujeito e objeto, causa e efeito, dentro e fora, entre 

outros, são alguns exemplos que revelam vários dos paradoxos velados sob uma rede bem 

formada de figuras de linguagem. Um texto como Sobre a verdade e a mentira no sentido 

extramoral tenta desvelar as figuras de linguagem a partir da desconstrução de certos 

paradigmas e da inversão de polaridades. Mas, ao redigir o texto e desenvolver suas teses, 

Nietzsche não escapa das figuras de linguagem; ao contrário, permanece no âmbito da 
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literatura e da retórica. Suas idéias não têm pretensões de tratar a filosofia como uma 

desmistificação da retórica literária, nem de criar uma linguagem científica, mas seus escritos 

permanecem literários e retóricos, o que não significa que o seu texto não tenha sucesso ao 

desconstruir as figuras de linguagem literária. O trabalho de Nietzsche não deixa de ser uma 

tese a favor da concepção literária da filosofia204. 

 Devido à complexa relação destacada por Nietzsche entre o sentido literal e o sentido 

figurado dos signos lingüísticos, cada interpretação de um mesmo texto pode ser tomada 

como verdadeira ou falsa. Partindo-se, portanto, de uma concepção pluralística de várias 

interpretações possíveis para um texto, não se poderia chegar a uma melhor interpretação, 

pois todas concorreriam. Apenas partindo-se da crença em uma interpretação única para um 

texto seria possível desenvolver uma interpretação genuína. A perspectiva pluralística impede 

a idéia da melhor interpretação. Então só poderiam existir duas perspectivas: 1. a de que há 

várias interpretações possíveis para um texto, não existindo �a� melhor interpretação; 2. a de 

que há apenas uma interpretação genuína para cada texto, excluindo qualquer outra 

possibilidade. Assim, o intérprete, para chegar à construção de uma interpretação genuína, 

não poderia partir de uma perspectiva pluralística da interpretação. A crença na interpretação 

única é um postulado psicológico para o intérprete que pretende achar a única forma possível 

de leitura. Só será possível desenvolver uma interpretação se houver um compromisso com 

aquela exclusiva forma de interpretação205. 
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CAPÍTULO QUARTO � O CARÁTER FENOMÊNICO DO DISCURSO RETÓRICO. 

O PAPEL DO CETICISMO PIRRÔNICO NO DIREITO FRENTE ÀS RECENTES 

TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

4.1. Os conceitos elementares do ceticismo pirrônico no discurso jurídico. A epokhé e a 

afasia diante da acatalepsia e da isostenia 

 Este capítulo se destina a investigar qual seja o principal âmbito de desenvolvimento 

da argumentação, mais especificamente da argumentação judicial. É uma questão tipicamente 

retórico-filosófica identificar qual seja o papel da argumentação no direito: se um 

procedimento legitimador de decisões com fins de desvelar verdades ao seu termo; se uma 

forma de se encontrar apenas consenso entre os participantes de um discurso prático; ou se 

apenas uma forma de persuasão estratégica de convencimento dirigido a um auditório 

específico em determinado momento histórico. 

 Nesse contexto, conceitos básicos derivados do ceticismo pirrônico206, em confronto 

com questões teóricas do discurso prático, servem a uma análise preliminar de algumas das 

principais teorias da argumentação judicial. A tese de embasamento cético aqui defendida 

atesta que a argumentação não pode ser considerada mais um instrumento a serviço dos 

dogmáticos com objetivos sistematizadores e racionalizantes de seus discursos epistêmicos. 

Pelo contrário, seu lugar de origem seria entre os céticos, restringindo-se, portanto, 

exclusivamente a seu caráter fenomênico. Nesse caso, a mínima pretensão de se 

estabelecerem regras transcendentais de controle da argumentação passa a ser considerada um 

abuso. 

 O pirronismo está mesmo conectado à idéia de um princípio cético de antinomias em 

que, para cada discurso, pode-se opor um discurso de mesmo peso. Com isto, assume-se aqui, 
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certamente, uma posição de crítica às concepções dogmáticas de uma teoria do discurso que 

se proponha a estabelecer regras axiomáticas para o desenvolvimento de qualquer 

argumentação. O ideal do consenso universal dos homens da razão obtidos pela 

argumentação, por exemplo, não figuraria nem ao menos como um modelo ideal de discurso, 

mas tão somente como ilusão ou mesmo um mito. 

 O ceticismo pirrônico, pois, é tomado como base filosófica para a investigação sobre o 

papel da argumentação no direito no que se refere a seu real alcance gnoseológico, a sua 

efetividade enquanto estabelecimento de consensos e a assunção do caráter fenomênico das 

decisões judiciais. Não se deve confundir aqui a expressão �fenomênico� com 

�fenomenológico�. Este último é o conceito amplamente difundido entre os filósofos e 

desenvolvido por Edmund Husserl, central em toda a sua obra, voltado a sua teoria do 

conhecimento. Obviamente que os termos coincidem em alguns aspectos, como na assunção 

de elementos do ceticismo pirrônico na filosofia fenomenológica, por exemplo, a epokhé. No 

entanto, o adjetivo �fenomênico�, mais simplificado que o conceito de Husserl, é destituído 

das características especiais próprias da fenomenologia. Fenomênico é tudo aquilo a que não é 

atribuído um peso ontológico ou epistemológico. Isto é, fenomenicidade é o modo cético de 

ver o mundo e interpretá-lo a partir da linguagem concebida enquanto um conjunto de 

símbolos rememorativos que trazem à mente as experiências a que se associaram207. Desse 

modo, são abordados os conceitos de relatividade consensual e de verdade epistemológica 

diante da aparente ânsia de alguns modelos teóricos pelo estabelecimento de graus de 

racionalidade para cada tipo de discurso. 

 Para entender os conceitos de Modernidade e de positivismo jurídico são tomadas as 

teses da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. No que se refere à crítica aos modelos de 
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racionalização universal, são suscitados o paradigma cartesiano e o de algumas das recentes e 

mais divulgadas teorias da argumentação enquanto sistemas filosóficos dogmáticos 

procedimentais. 

 O principal escopo é, portanto, a análise crítica da idéia de uma razão humana 

universal legitimadora das regras da teoria do discurso frente à particularidade dos contextos 

culturais e políticos determinados. Ou seja, é enfatizado o papel do contingente e do particular 

no direito, entendendo-se possível, e até mesmo necessária, a criação de normas especiais 

para o discurso prático do qual faz parte. 

 O �dizer contra� da retórica, isto é, a contraposição de teses, essencialmente presente 

na argumentação judicial, causa espécie ao admitir o fenômeno como possuidor de uma 

verdade própria, porém provisória e instável, válida somente no domínio prático da ação 

humana, que logo se choca com outra verdade que surge posteriormente ao mesmo 

indivíduo208. À primeira vista, essa situação gera o perigo de se cair em um completo 

solipsismo ao se adotar uma teoria cética. De não existir nada além do �eu�, perante uma falta 

de objetividade do mundo circundante. 

 Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o ceticismo pirrônico, diferentemente do 

ceticismo acadêmico, não estabelece nenhum negativismo epistemológico, isto é, apenas 

trabalha com a suspensão do juízo para não ter que admitir uma das teses contrapostas como a 

verdadeira, mas não nega a existência de uma verdade por trás dos fenômenos, o que 

representaria uma espécie de dogmatismo às avessas209.  
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O ceticismo pirrônico é comumente criticado pelo seu constante ataque direcionado às 

filosofias dogmáticas. Isso acontece, entretanto, quando apenas um aspecto de sua filosofia é 

considerado, a saber, o seu caráter destrutivo de questionamento e desconstrução filosófica. 

Ou seja, os elementos construtivos do ceticismo pirrônico raramente são suscitados pelos seus 

críticos. Por mais que se pense � e se tente defender � o contrário, é possível identificar 

elementos éticos e etnográficos de uma imagem de mundo possível, mesmo para os céticos. O 

mundo possível pirrônico se especifica pelo seu fundamento adoxático, isto é, orientado pelos 

costumes e rituais da vida ordinária210. 

Outrossim, vale ressaltar que pirronismo é apenas uma dentre outras formas de 

ceticismo, o que geralmente não é distinguido por aqueles que criticam as correntes de 

pensamento céticas. Certamente o cético pirrônico condenaria qualquer perspectiva 

epistemológica do ceticismo moderno, com suas teses negativistas, como a de Hume, por 

exemplo. Em nenhum momento, o pirronismo tem o propósito de formular teses ou 

postulados científicos ou qualquer tipo que seja de negativismo epistemológico. 

Os postulados do ceticismo, portanto, são colocados como pressupostos de 

fundamentação e aplicação do método retórico ao discurso jurídico. O pirronismo, mais 

especificamente, a partir de seus conceitos básicos de isostenia e diafonia, sugere que, para 

todo objeto, existem dois discursos que se opõem, ambos com a mesma força argumentativa e 

persuasiva211. 
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A epokhé é a abstenção de juízos definitivos que ocorre diante da falta de 

conhecimento seguro, isto é, da acatalepsia, e da isostenia, ou seja, a igual força de posições 

antagônicas que leva à afasia, ou silêncio prudente diante da natureza das coisas212.  

Nada obstante, nem tudo está no âmbito da epokhé, pois não seria possível rejeitar os 

fenômenos. O dado fenomênico é apenas reconhecido como experiência, funcionando como 

critério para a ação. Como um homem qualquer, libertado da servidão do dogma, o cético faz 

uso, na vida quotidiana, da linguagem ordinária e comum, do linguajar habitual de todos os 

homens. As palavras não tomam significação absoluta na visão cética. Os usos lingüísticos, ao 

contrário, são meras expressões fenomênicas, variando de acordo com a situação em que estão 

inseridos. 

O uso das palavras �verdade�, �realidade�, do verbo �ser�, é apenas estratégico. O 

cético usa �é� por �parece-me que seja dessa forma�213 sem qualquer peso ôntico ou 

epistemológico. Como se disse, as palavras devem ser entendidas apenas como signos 

rememorativos, não são significativas por natureza. A argumentação subordina-se geralmente 

às necessidades da ação humana direcionada aos fins práticos da vida em sociedade. 

Os consensos obtidos a partir da argumentação são apenas relativos e dependem do 

compartilhamento entre os diversos pontos de vista. Como se verá mais adiante no terceiro 

tópico, no estudo da semiótica, pragmaticamente, o discurso judicial assume o status de 

discussão-contra em que duas teses são sempre antagônicas. Ao final do processo 

argumentativo, uma das teses deverá prevalecer sobre a outra. A decisão proferida pelo juiz 

deverá ser aplicada coercitivamente, como sendo a decisão correta para o caso. Mas isso não 

significa que a parte sucumbente concorde no seu íntimo com o que foi decidido. A conclusão 
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do procedimento judicial tem, pois, pretensões de estabelecer uma decisão absoluta e 

necessariamente válida, que não admita tese em contrário, à qual ambas as partes devem se 

submeter, mesmo que o consenso real seja tomado apenas como relativo. 

Dessa relatividade consensual, ligada às vivências comuns dos interlocutores, que por 

sua vez são determinados a partir das circunstâncias do momento particular em que o discurso 

jurídico é empregado, depende a força persuasiva dos argumentos. Sob um prisma 

fenomênico, os argumentos utilizados dependem de uma visão de mundo comum aos 

interlocutores. Num ambiente cético, a argumentação é colocada a serviço do ser humano e 

não mais da verdade, conferindo-se ênfase ao sentido comunicacional, valorizando-se o 

consenso intersubjetivo, mesmo que seja apenas temporário e relativo214 e assumindo-se a 

contingência, a qual, apesar de uma característica própria dos seres humanos, é-lhes um fardo 

imposto pela imprevisibilidade de seus atos. A argumentação, enquanto forma especial de 

meio da comunicação, é um paliativo para essa situação de um contínuo esperar e não deve 

ser encarada como algo mais do que um instrumento temporário e relativo na resolução de 

conflitos. 

Como já visto, na década de 50 do século XX, percebe-se o início de um resgate das 

teorias tópico-retóricas encabeçado por Perelman com a sua Nova Retórica, Viehweg e sua 

Tópica, e Toulmin com sua Lógica Informal, o que representa um fenômeno curioso, pois ao 

mesmo tempo em que essas idéias são repensadas após um longo período de obnubilação, 

surgem os estudos de lógica moderna no mundo do direito com Ulrich Klug215.  

A partir desse período de contraposições entre teóricos que se preocupam com 

questões de lógica, percebe-se um verdadeiro desvio do centro do pensamento ocidental de 
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um estudo sobre as proposições intemporais para uma preocupação com as elocuções 

particulares. Até o Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, no início do século XX, a 

filosofia ocidental (principalmente a assim chamada �filosofia da consciência�) havia se 

consolidado na idéia de que a linguagem, pelas sentenças, concebia o mundo por meio de 

figurações. Os nomes representariam as coisas e, quando ligados entre si, formariam um todo 

que representaria o estado dessas coisas, isto é, haveria um paralelismo completo entre o 

mundo dos fatos reais e as estruturas da linguagem. O procedimento de afiguração é 

representado pela asserção �wir machen uns Bilder der Tatsachen�, ou �fazemo-nos imagens 

dos fatos�. Segundo Stephen Toulmin, o mundo empírico era visto nessa situação como um 

conjunto de �relações universais e persistentes entre linguagem e fatos � pensamento e 

realidade � que escapavam às corrosivas diversidades de linguagens e culturas particulares�. 

As proposições intemporais, portanto, seriam a unidade de sentido filosófico do conhecimento 

humano, expressas enquanto sistema de princípios formais e universais216.  

No campo epistemológico, a universalização do conhecimento tem início com 

Descartes. A preocupação com o método se justificava na busca pela verdade científica, isto é, 

nos enunciados passíveis de generalização das teorias universais e intemporais. Desse modo, 

o conhecimento científico necessário, centrado na razão humana, possibilitaria a descoberta 

de verdades únicas, absolutas e permanentes que deveriam substituir quaisquer formas de 

questões particulares situadas no tempo e que, por conseguinte, seriam impostas a todos. O 

objetivo principal do cartesianismo centra-se na distinção entre o verdadeiro e o falso, 

seguindo-se a aplicação estrita do método. Assim, o bom senso e a prudência assumem 
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sentidos próprios na sua doutrina217, mas nela mantêm-se úteis, mesmo que derivados dos 

�velhos fundamentos�. Por outro lado, conceitos como a eloqüência, a verossimilhança e a 

opinião são desprezados em prol de um método fundado na decomposição do conhecimento 

em raciocínios simples a partir da razão218. 

O cartesianismo foi, sem dúvida, uma forma de combater a dúvida cética por meio da 

demonstração � diferentemente da filosofia kantiana � sem concessões a qualquer forma de 

ceticismo219. Claramente a noção de razão humana como centro produtor do conhecimento é 

uma forma de emancipação do pensamento humano e, portanto, uma posição libertária diante 

do contexto histórico em que Descartes estava inserido, possibilitando uma filosofia 

independente da fé cristã220. Se o cartesianismo, contudo, de um lado, liberta o ser humano 

dos dogmas de fé, assumindo a verdade como o produto de seu ato gnoseológico e não mais 

como um dado, por outro lado aprisiona-o na idéia de uma razão necessária. 

Tal racionalização do saber no direito permitiria tranqüilamente o ressurgimento de 

idéias, como a de Cícero, legitimadoras do imperialismo. Se o direito é fruto da razão 

humana, isto é, o direito é racional e, portanto, só existe um direito correto, como só existe 

uma razão correta universal, o direito é universal. Se o direito é universal e romano, Roma é 

universal221. Empregando-se o mesmo raciocínio, poder-se-ia afirmar que a democracia é o 

único sistema político correto e, por esse motivo, deveria ser imposto de forma universal a 
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todos os Estados como único modelo verdadeiro. O imperialismo somente pode existir ao se 

admitir a universalidade das proposições, ignorando-se qualquer particularidade de uma 

determinada situação cultural e política. Note-se a ambivalência das teses de Cícero: ao 

mesmo tempo em que se empenhara, em suas incursões filosóficas, na exposição das 

características tópicas e retóricas próprias da comunicação humana, Cícero, como advogado, 

procurava argumentos que justificassem teoricamente a legitimidade da expansão dos 

territórios romanos, fundamentado nos princípios de uma razão universal. Não se pode negar 

que o argumento universalista tem forte poder de persuasão, o que, muito provavelmente, era 

algo que Cícero conhecia bem. Quando fala, por exemplo, sobre como deve agir o orador 

perfeito com relação à inventio, diz que este, em todo momento, deverá afastar da discussão 

todas as circunstâncias particulares pessoais e temporais222. 

Recentemente, no código de razão prática desenvolvido por Robert Alexy, o princípio 

da universalização é a matriz de suas regras mais importantes223. Na sua teoria da 

argumentação, as regras procedimentais não teriam sido inventadas por ele. Seu papel se 

restringiria ao de um descobridor e de um compilador dessas regras, até então esparsas em 

diferentes teorias. 

Antecipando-se às críticas, Alexy reconhece que, mesmo que algumas regras exijam 

um cumprimento estrito, outras só poderiam ser cumpridas de maneira aproximada. Além 

disso, previne-se quanto aos possíveis defeitos ou insuficiências do seu conjunto normativo. 

Nada obstante, não consegue omitir o seu propósito de, um dia, eliminando-se as deficiências 
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que venham a serem identificadas com relação a suas regras, ser ainda possível positivar 

legalmente um código da razão prática224. 

Contra essa postura, o mundo de contingências e incertezas dos humanistas colocou-se 

como um obstáculo à necessidade e à certeza filosóficas. Deve-se destacar que o pensamento 

cético de cunho retórico se preocupa, sobretudo, com o contingente e com o particular. �A 

retórica é a faculdade de considerar, para cada questão, o que pode ser apropriado para 

persuadir�225. Ou seja, as proposições intemporais não valem no mundo retórico em que a 

prática individualizada é colocada como questão. Da mesma forma, a discussão sobre os 

princípios gerais passa a dar lugar à discussão das expressões e de opiniões locais e 

transitórias.  

 

4.2. O encanto cético pela heterogeneidade: uma visão retórica do direito como sistema 

ético-normativo 

Ao se trazer para o ser humano a necessidade de justificação de suas teses a partir de 

elementos da argumentação contextualizada em todos os aspectos da vida comum, a 

responsabilidade pelas decisões desce de um plano abstrato de justificação a partir de 

verdades universais para um plano concreto no qual os elementos da realidade passam a ser 

observados como presentes na elaboração de qualquer juízo. Ou seja, o ato decisional não 

mais vai depender de um procedimento lógico-formal de aplicação automática de um conceito 

ideal prévio a um caso concreto, mas os valores e a forma subjetiva de conhecer o mundo vão 

influenciar diretamente a decisão, estabelecendo um sentimento de responsabilidade muito 

maior para o julgador. 
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Os planos da retórica e do ceticismo pirrônico parecem coincidir especificamente no 

que tange à relativização da verdade e do conhecimento. A assunção da condição retórica do 

pensamento humano serviria, assim, como um antídoto contra os dogmatismos e todas as 

outras formas de absolutismos e fundamentalismos filosóficos226. O pirronismo parte da 

mesma premissa para chegar à construção de paradigmas de racionalidade compatíveis com 

os da retórica. 

Deve-se atentar para o fato de que, aqui, o discurso retórico, no direito, não é 

considerado um fator extra-dogmático. Seria, antes, o uso da retórica judicial tido como um 

fator legitimador das próprias decisões jurídicas situadas no tempo e contextualizadas de 

acordo com as necessidades particulares de cada momento. A diversidade cultural e a 

crescente complexificação social acarretaram sérios problemas ao lidarem com a idéia de 

conceitos universalmente válidos. A generalização das decisões jurídicas parece mesmo ser 

impossível diante do atual contexto histórico, obrigando desse modo o jurista a se adequar aos 

cânones estabelecidos nas micro-instâncias sociais.  

A argumentação retórica sempre foi alvo de críticas, tendo sido geralmente confundida 

com a sofística, que, por sua vez, herdou da tradição a pecha de �argumentação falaciosa�. A 

busca de uma verdade universal por algumas correntes filosóficas, cuja postura ontológica é 

criticada pelo ceticismo pirrônico, relegou a retórica a um plano inferior, indigna de 

credibilidade. Na Antiguidade, porém, Aristóteles procurara, logo de início, separar a boa da 

má-retórica ao diferenciar o retórico do sofista. Diz ele que �na retórica um homem será 

chamado retórico pelo seu conhecimento ou pelo seu propósito�, enquanto �na dialética 

chamar-se-á sofista quem age pelo propósito e dialético quem age pelo conhecimento�. A 

distinção é feita de acordo com a intenção de quem argumenta. Na retórica, tanto o técnico 
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quanto o moral são considerados retóricos227. Já na dialética, apenas o técnico é chamado 

dialético. Conforme já tratado no Capítulo Primeiro, Aristóteles foi de encontro à teoria 

ontológica de Platão e admitiu a retórica como uma técnica, atribuindo seriedade também ao 

estudo da doxa228.  

A realidade e, portanto, os eventos reais particularizados, não eram de muita 

relevância para Platão. Afirmava ele que a retórica era falha pela sua incapacidade de tornar 

os homens justos � o orador não atuaria em prol do verdadeiro e do melhor229.   

O estudo cético da argumentação, por outro lado, mostra-se muito mais preocupado 

com a ética do que as teorias que buscam uma verdade universal mediante um método de 

demonstração necessária. Um posicionamento retórico se coaduna mais facilmente às 

necessidades reais de uma sociedade complexa como a que se tem hoje. A responsabilidade 

de se justificar o que se alega por meio da argumentação retórica permite a adesão do outro 

diante da diversidade de ideologias existentes. A intolerância dos posicionamentos 

ontológicos, ao contrário, não se compatibiliza com a pluralidade de sistemas sociais inseridos 

num conjunto mais amplo de alta diferenciação social.  

A argumentação, para os céticos, é um importante instrumento, mas não está mais a 

serviço da verdade, ao menos dessa verdade única, necessária, objetiva, universal e imutável. 

Pelo contrário, acusam os dogmáticos de terem se apoderado do uso da argumentação 

dialética como meio de sistematizar e racionalizar o seu discurso epistêmico. A argumentação 

dos filósofos dogmáticos, assim, é para eles apenas um caminho para chegar à verdade.  

Diferentemente, para os céticos, o consenso é apenas temporário, relativo e intersubjetivo. O 
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conceito de verdade não perde sua utilidade, mas torna-se relativo, contingente, particular e 

mutável, aproximando-se do conceito retórico do verossímil. 

Essas visões de mundo ontológicas colocam-se geralmente como uma �associação 

entre invenção de modelos de mundo e transformação de máximas privadas em leis universais 

para toda a humanidade� 230. O ceticismo pirrônico foi capaz de identificar esse problema 

cognitivo, presente na pluralidade de teorias que propõem determinado modelo gnoseológico 

para o mundo real, pelo tropo da diafonia. 

É assim que o estudo da retórica no discurso judicial, apoiado numa postura cética 

diante dos inúmeros sistemas impostos pelos diferentes modelos teóricos argumentativos, 

parece ser o caminho mais adequado para se entender o método de interpretação e aplicação 

das normas jurídicas. A argumentação cética, estruturada no entimema, não desvirtua o 

caráter ético do direito, pelo contrário, mostra-se como um meio hábil de adequação entre a 

feição ideal e hipotética das normas jurídicas e as necessidades sociais sempre mais 

complexas e diferenciadas. Não se pense que o uso do entimema, por exemplo, signifique 

necessariamente uma argumentação extra-dogmática231. Aliás, a própria necessidade de 

abertura do sistema jurídico leva a construções de conclusões fundamentadas em regras de 

diversos outros sistemas ético-sociais. Com a aparente racionalidade do discurso judicial, 

outros elementos argumentativos terminam por serem ocultados, tornando-se auxiliares na 

tentativa de conferir uma sensação de legitimidade às justificações das decisões. Entender o 

funcionamento do processo retórico garante, pelo menos, a superação de uma postura ingênua 

diante da pretensão de autoridade dos argumentos.  
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É assim, também, que um considerável número de correntes filosóficas já renunciou a 

apresentar-se como um conhecimento verdadeiro e seguro do real. Aceitar verdades absolutas 

e indiscutíveis leva à condenação das opiniões contrárias e a erros ou falsidades. A 

pluralidade de posicionamentos filosóficos conflitantes se contrapõe à assunção de uma 

essência única e universal para os conceitos. Na dogmática jurídica, ao contrário, busca-se a 

certeza, pela aplicação de um conceito ideal de justiça único e igual para todos, o que conduz 

a uma necessidade de impor limites à reflexividade do discurso e ao regresso infinito das 

fundamentações e justificações dos argumentos. 

A primeira etapa de uma aplicação normativa, isto é, do processo de decisão, consiste 

na observação dos textos. Posteriormente, no caso em que o texto por si só não supera a 

ambigüidade da decisão, é necessária uma observação de segunda ordem, a observação da 

observação; ou seja, uma observação dos leitores do texto da lei. Um observador de primeira 

ordem se limita a ler o texto legal e entendê-lo no seu sentindo literal. Um observador de 

segunda ordem determina como o texto deve ser lido e entendido e a quais argumentos deverá 

se restringir. A observação de terceira ordem se refere à função da argumentação e à 

satisfação de quem argumenta quando acha boas razões232. 

Toma-se aqui o pressuposto de que a norma jurídica não se confunde com o seu texto, 

que é apenas um dado de entrada limitador do processo hermenêutico. Assim, portanto, a 

pretensão de elaboração de um texto hermético, com palavras pretensamente de sentido 

unívoco, é inútil, apesar de conferir um senso de redução da complexidade da interpretação. O 

enunciado normativo, por si só, não é capaz de estabelecer a norma, já que a sua 
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58, n. 3. Oxford/Cambridge: Blackwell, May, 1995, pp. 285-298. pp. 288, 291.  
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complementação se dá a posteriori em cada caso, isoladamente, com a inclusão dos elementos 

da experiência em seu significado233. 

Pensando-se em termos da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, existe um código 

binário da argumentação que compele ao cotejo entre as diversas razões a partir de seu poder 

de convencimento. Destarte, a interpretação do texto normativo e a argumentação com base 

nesses textos seriam procedimentos diversos, dado que a primeira seria uma operação mental, 

e conseqüentemente individual, enquanto que a segunda consistiria de uma ação 

comunicativa234.  

A partir desses pressupostos, os conceitos jurídicos não podem, em qualquer hipótese, 

ser conhecidos aprioristicamente, e, por conseguinte, não seria possível chegar a uma 

conclusão judicial utilizando-se o silogismo demonstrativo, ou partindo-se de uma única 

premissa maior, a saber, o relato da norma. Se o texto normativo não é a norma, não poderia 

figurar como premissa maior. Se o fato é uma parte da norma, não poderia ser a premissa 

menor. A dedução seria, pois, fictícia, representando antes um modelo de apresentação dos 

argumentos do que um método de conhecimento e aplicação das normas, como será tratado no 

Capítulo Quinto. 

Luhmann critica os autores que combatem o dedutivismo e a aplicação da lógica no 

direito. Afirma que é um exagero a forma como esses autores rechaçam o raciocínio dedutivo. 

Ele defende que a ausência de erros lógicos, por si só, não garante boas razões, mas isso não 

                                                
233 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. pp. 230-233. 
234 LUHMANN, Niklas. Legal argumentation. An analysis of its form. The Modern Law Review. v. 
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permite que a lógica seja abandonada enquanto instrumento de controle para a 

argumentação235.  

O discurso jurídico insere-se no campo da pragmática, que, por sua vez, é parte da 

retórica. Segundo esse raciocínio, a lógica dialética não se aplicaria aos propósitos do direito 

pelo seu alto grau de abstração. Restaria, pois, ao entimema, enquanto método lógico de 

dedução na retórica, a função de interpretação e aplicação das normas. Os conceitos 

normativos seriam construídos somente com o processo argumentativo dos participantes do 

discurso jurídico, eliminando-se a possibilidade de se encontrar uma única e verdadeira 

conclusão para todos os casos. A contingência, portanto, é típica do modo retórico de pensar, 

que confere a todos a possibilidade de se encontrar uma verdade heterogênea e relativizada. 

 A função pragmática da retórica e sua utilidade devem ser evidenciadas. São poucas as 

premissas necessárias que vão compor os silogismos retóricos, pois, na maioria dos casos, 

haverá premissas apenas genericamente possíveis, pois os entimemas se extraem das 

probabilidades e dos sinais. No mesmo sentido, o entimema se desenvolve e se ajusta a 

qualquer nível do auditório, pois parte daquilo que pensa o público. É uma dedução cujo valor 

concreto opõe-se à formalização decorrente da dedução abstrata. A forma do silogismo, 

estruturado em premissas e conclusão, não é rigorosamente aplicada ao entimema. Algumas 

de suas premissas, ou até mesmo a conclusão, não precisam ser explicitadas. 

 Assim, quando surge um problema que não é passível de solução unívoca, a retórica 

ganha espaço. Trata-se de se encontrar uma tese que exclua o seu contrário, pelo menos 

temporariamente, até que a ciência possa decidir de maneira apodítica, se é que isso é 

possível. A retórica assumiria, dessa feita, um papel de paliativo da lógica, pois apresentaria 
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respostas apenas prováveis, longe de serem verdades únicas. Mas não é isso que aqui se 

defende, como visto no Capítulo Terceiro. 

 O direito parece estar situado em uma zona intermediária entre a necessidade de 

universalização dos seus conceitos e a impossibilidade de se libertar da contingência das 

decisões judiciais. De um lado, estão os teóricos que desejam conferir o status de ciência ao 

direito, formalizando-o ao extremo; de outro, estão os que acreditam que o direito não 

representa mais do que prudência, devendo ser compreendido empiricamente caso a caso. Na 

ótica de Lourival Vilanova, �por mais geral que se exprima uma norma de direito positivo, 

suas referências são determinadas, significativamente endereçadas�. O conteúdo de 

significação concreta sempre estará presente para certos fatos do mundo236.  

 

4.3. Teoria do discurso e pragmática do discurso judicial. O abismo entre teoria e 

prática no direito 

 A maior crítica que se pode fazer a uma teoria do discurso, certamente, refere-se a sua 

aplicabilidade. Quaisquer sistemas de regras apresentados para a composição de um discurso 

com pretensões de racionalidade são insuficientes para permitir um resultado ao final de um 

processo finito de operações. Isso porque um processo desse tipo não existe, nem pode ser 

previsto aprioristicamente em um discurso prático, pois depende de condições específicas dos 

participantes, em um momento determinado, e se limitam à observação de algumas poucas 

regras � dentre as quais boa parte só pode ser compreendida como tipo ideal � que não 

envolvem o discurso como um todo237.  

                                                
236 VILANOVA, Lourival. Lógica jurídica. São Paulo: Bushatsky, 1976. p. 83. 
237 ALEXY, Robert. Problemas da teoria do discurso. Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos 
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 Esta fragilidade da teoria do discurso se revela importantíssima quando se pensa no 

discurso judicial. A obrigatoriedade de decidir � um dos constrangimentos da dogmática 

jurídica238 � constitui um paradoxo se aliada ao conceito de decisão racional. Como seria 

possível obrigar ao juiz que decida racionalmente ao final de um processo que, para ser 

racional, não pode ser limitado a um termo?  

Atualmente, as recentes teorias da argumentação jurídica e da argumentação prática 

racional não podem ser representadas sem o recurso à noção de procedimento. A retidão das 

normas depende, portanto, da aplicação de um determinado procedimento; este, por sua vez, 

também composto de regras239. 

Um exemplo de procedimento racional poderia ser representado pelo modelo 

democrático da maioria de votos. As regras que fazem parte do procedimento de votação não 

garantem, ao seu término, a racionalidade da decisão, pois que esta não é o resultado 

necessário de uma relação material decorrente da aplicação dessas regras. O princípio da 

maioria é tido como racional, mas não garante a racionalidade da decisão como sendo a mais 

justa240. 

No âmbito de uma racionalidade procedimental fraca, típica de um conceito de 

Modernidade como o de Luhmann, há uma nítida separação entre direito e moral, entre a 

imposição formal de um esquema fundado em regras procedimentais e a aceitação voluntária 

de um valor indemonstrável. Já no sentido de uma racionalidade procedimental forte, não 

mais moderna, há uma pretensão de restituição da racionalidade aos assuntos prático-morais. 

                                                
238 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. pp. 208 e s. 
239 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción de procedimiento en la teoría de la argumentación jurídica. 

Trad. Juan Luiz Manero. Doxa, n. 14. Alicante: Universidad de Alicante, 2002, pp. 159-167. p. 159. 
240 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción de procedimiento en la teoría de la argumentación jurídica. 
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Nesse caso, uma proposição normativa aspira à mesma racionalidade conferida às proposições 

descritivas, passíveis de demonstração racional. É o plano da justificação racional. 

Algumas diferenças entre a teoria procedimental forte e a teoria procedimental fraca 

(das regras do jogo) podem ser traçadas. Na teoria procedimental fraca, o procedimento é um 

mero substitutivo para a objetividade que falta às questões típicas da esfera prático-moral; 

onde a objetividade é inalcançável, há de se contentar com o consenso. Na teoria 

procedimental forte, a objetividade advém do consenso, ou mais, a objetividade é o próprio 

consenso. Na teoria procedimental forte, a distância entre o procedimento racional em 

assuntos prático-morais e o procedimento racional científico é abreviada. Em ambas as 

situações, basta que seja bem observado e aplicado um método para que se considere o 

resultado racionalmente justificado. Se se está de acordo com o método aplicado, deve-se 

também estar de acordo necessariamente com o resultado de sua aplicação. Se o procedimento 

foi desenvolvido corretamente, o resultado será necessariamente correto. Para a teoria do 

procedimento racional, a vontade do juiz como componente da decisão é muito menos 

importante que a sua certeza diante do resultado da aplicação do método. Enquanto a vontade 

é considerada arbitrária, a certeza há de estar fundamentada. Se as regras são bem aplicadas, 

seguidas estritamente pelo juiz, a decisão está bem fundamentada241. 

A confrontação entre as razões justificadoras de uma proposição normativa resulta 

num discurso (argumentação prática racional). Ao final do procedimento discursivo racional 

guiado por regras do discurso, espera-se sempre uma proposição normativa justificada (justa, 

racional)242. Aqui o adjetivo �justo� parece equivaler a �racional�. A justeza e a racionalidade 
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da proposição normativa, porém, dependem exclusivamente da sua justificação, isto é, da 

justificação de suas premissas. 

No que se refere às teorias da argumentação jurídica, Luhmann é da opinião de que é 

válido distinguir entre os melhores e os piores argumentos que justificam uma decisão, que, 

por sua vez, é sempre contingente. Isto é, é melhor que a decisão escolhida dentre as outras 

possíveis seja justificada. Para estudar a argumentação, no entanto, segundo Luhmann, é 

preciso se desvencilhar de seu conceito tautológico. Isto é, deve-se ir além da idéia de 

argumentação como fundamentação. Para tanto, propõe a noção de argumentação jurídica 

enquanto �operação de auto-observação do sistema legal reagindo no seu contexto 

comunicativo a uma diferença de opinião como a alocação do código de valores lícito/ilícito�. 

Para o autor, �na comunicação que utiliza argumentos, o objetivo se restringe sempre a 

garantir efeitos dentro do próprio sistema�. A argumentação vista dessa forma seria um meio 

para que o sistema jurídico se convença a si mesmo, para refinar e continuar as suas próprias 

operações. Mas o sistema jurídico não consiste apenas de argumentação. A argumentação, 

entendida como um modo especial de operação do sistema � um modo de operação 

especializado em auto-observação � só aparece quando existe diferença entre as opiniões 

sobre o código lícito ou ilícito243.  

É assim que Luhmann procura descrever o funcionalismo da argumentação na situação 

comunicacional. A transformação da �informação� em �redundância� perfaz a comunicação. 

A informação se diferencia da redundância pela produção de surpresas e introdução do novo. 

A função da argumentação enquanto um �dar razões�, isto é, um processo de justificação, é, 

diante das diferenças entre o meio e o sistema, controlar as reações sistêmicas à irritação 

causada pelo meio, restaurando as redundâncias do sistema a partir de suas próprias 
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redundâncias já existentes. A argumentação reativa razões já conhecidas e acrescenta algumas 

novas razões no caso de mudanças de concepções sobre elementos do sistema. Com a 

introdução de informações novas, por meio dos argumentos, o sistema reduz a surpresa que 

vem juntamente com a nova informação a um nível tolerável, controlando a passagem de um 

estado para outro. Razões seriam, pois, nada mais além de funções redundantes, supérfluas 

dentro dos limites do sistema, mesmo com a existência de informações adicionais. 

Percebe-se como Luhmann procura diversificar o entendimento da argumentação 

jurídica a partir da teoria dos sistemas. Sua postura mostra-se mais cética em relação às 

teorias da argumentação com tendências universalistas. Diante dos processos argumentativos 

reais, verificados no cotidiano dos tribunais, tenta explicar as estruturas de como as razões são 

utilizadas como fundamentos para as decisões judiciais. Como bom positivista, Luhmann 

tenta apenas descrever as relações de contingência próprias do direito, sem o objetivo, típico 

das recentes teorias da argumentação jurídica, de otimização do direito, de tentar melhorá-lo. 

Claro está que a teoria dos sistemas é mais uma forma de apreensão do mundo real 

fenomênico e só pode ser aqui relevada enquanto uma metáfora bem construída e 

oportunamente colocada. A principal vantagem, contudo, da opinião de Luhmann sobre a 

argumentação é que ela se reconhece mais como método de análise do que como um modelo 

prescritivo de um mundo melhor. 

Sem dúvida, a tendência anti-positivista, defendida pelos novos teóricos da 

argumentação, parece querer se impor hegemonicamente na filosofia do direito atual. O 

debate parece não mais dar espaço às teorias positivistas livres do escopo de aperfeiçoamento 
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do mundo jurídico244. Tampouco são bem vindas as teses que se preocupam em identificar a 

retoricidade do direito. 

Uma saída, portanto, para os problemas da teoria do discurso seria possível ao pensá-la 

apenas idealmente. Neste caso seria possível incluir os conceitos de condição de tempo 

ilimitado, participação ilimitada, ausência de constrangimento, ou liberdade de preconceitos. 

Nada obstante, tais elementos, como especialmente a ausência de preconceitos, não poderiam 

partir da pretensão de uma teoria do discurso, mesmo que de um discurso ideal. Isso se deve 

ao fato de que o discurso é sempre uma ação humana voltada ao humano, isto é, ao real, ao 

contingente e individual e, mesmo que idealizado, um discurso sempre se desenvolverá a 

partir de características dos seres humanos, como a mortalidade, a presença de preconceitos 

ou pré-juízos etc. 

A oposição entre a universalidade das regras do discurso ideal e a particularidade dos 

discursos reais pode ser ilustrada pela oposição entre a permanência das formas e a 

transitoriedade da matéria, num trecho do romance de Italo Calvino Le città invisibili em que 

Marco Polo descreve a Kublai Kan uma ponte, pedra por pedra, e diante da pergunta sobre 

qual pedra sustentaria essa ponte, responde que não é esta ou aquela pedra responsável pela 

sua sustentação, mas o arco que formam quando justapostas. Kublai Kan então lhe questiona 

sobre a necessidade de se falar nas pedras se apenas o arco importa. Marco Polo responde 

�sem pedras, não há arco� 245. 

A ponte � objeto do diálogo entre Marco Polo e Kublai Kan em que o navegador 

veneziano descreve ao imperador dos tártaros os elementos particulares que compõem as 

diversas cidades que integram o seu reino � pode ser comparada à argumentação no que se 
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refere à sua estrutura e aos seus elementos. O arco representa, enquanto figura geométrica, a 

forma que deve ser utilizada para garantir o sustento da ponte; as pedras são o material que, 

disposto de determinada maneira, permite a elaboração do arco. De um lado uma idéia 

matemática; de outro, a matéria real particularizada. Os atuais teóricos da argumentação 

vêem-na exatamente desse modo. Isto é, para uma argumentação racional, impõem-se 

algumas regras universais ao discurso que formalizarão um procedimento; o discurso � o 

conjunto de argumentos � só será racionalmente válido se dispostos de determinada maneira, 

assim como a ponte só se regerá em pé se a colocação das pedras resultar na formação de um 

arco de sustentação. 

Os requisitos do discurso ideal são, portanto, tomados como um meio possível de 

eliminar as diferenças de opinião sobre as questões práticas, generalizando os caminhos para a 

racionalização do discurso e eliminando as particularidades de cada discurso individual, das 

emoções que o regem ou dos efeitos sobre auditório, por exemplo. A necessidade de se 

garantir um consenso parece ser cara à teoria do discurso. Mas nenhuma garantia de consenso 

pode ser conferida ao final do procedimento. 

Em termos da teoria dos sistemas, pode-se falar da autopoiese estruturada pela 

linguagem na comunicação e da conseqüente necessidade de se adotar um código binário que 

permita colocar em dúvida algo que foi expresso, aceitando-o ou não, de modo 

compreensível, e reintroduzindo a aceitação ou não-aceitação no mesmo processo de 

comunicação. A codificação, nesse âmbito sistêmico da comunicação social, juntamente com 

qualidades morais como a sinceridade, a confiança e a veracidade, coloca-se como 

possibilidade de resolução de problemas conseqüentes da diferenciação da sociedade que 
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utiliza a linguagem, como o erro, a ilusão, o abuso intencional e não intencional dos 

símbolos246. 

 Quanto a essas questões semióticas de âmbito da pragmática feitas à teoria do discurso 

ideal, é pertinente pensar sobre o uso da retórica que, segundo Aristóteles, pode ser feito sem 

a aplicação de qualquer método, isto é, por um impulso espontâneo, ou pode se dar através de 

técnicas específicas247, como pretendem os teóricos modernos da argumentação, que 

defendem a necessidade de subsistência de teorias que sustentem a eficiência e a 

racionalidade dos argumentos. Os juristas práticos � advogados, promotores, juízes � 

certamente argumentam persuasivamente e se servem de técnicas retóricas no seu cotidiano. 

Mas, talvez só alguns poucos estejam cientes da profundidade teórica de questões que às 

vezes são tidas como pouco relevantes para a práxis judiciária. Esse posicionamento, não raro 

entre os juristas, leva a uma desconfiança sobre a própria utilidade da teoria (na prática) o que 

suscita a aparência de uma completa dissociação entre teoria e prática. 

 Para Aristóteles � talvez o primeiro a refletir sobre o abismo entre teoria e prática � o 

conhecimento teórico seria representado pela especulação filosófica, enquanto que a prática 

seria destinada à ação política ou moral. Mesmo assim, não poderia, segundo o filósofo, haver 

uma separação entre ambas. A legitimação do uso da retórica como método no direito passa 

pelo debate sobre essas questões entre teoria e prática, vez que o modelo silogístico 

emprestado ao método subsuntivo do direito moderno seria a aplicação de uma proposição 

universal a um elemento da realidade que se adequaria logicamente ao conceito ideal. 

Admitindo-se o uso da retórica no direito, essa por sua vez ligada à prática, haveria 

necessariamente o abandono desses conceitos com pretensões de validade universal e a sua 
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substituição por tópicos escolhidos exclusivamente a depender da situação concreta. O 

discurso retórico se constrói a partir do contexto em que se insere, avaliando-se as condições 

do auditório e procurando-se pelo que parece ser mais estratégico para aquele momento.  

 A retórica está ligada à pragmática e, por conseguinte, conectada diretamente à prática 

mundana � na melhor concepção platônica do termo. É, pois, sem dúvida, o âmbito da doxa, 

da empeiria.  

Das questões acima colocadas, surge um significativo conflito no direito sobre se 

quem tem razão é o jurista prático ou o jurista teórico e por que na prática judiciária nem 

sempre se observam as normas e princípios de direito. A criação de uma teoria geral do direito 

teve como objetivo estabelecer um meio científico para descrever os conceitos jurídicos 

fundamentais e mais abstratos, contrapondo-se ao que é particular. Em outras palavras, a 

Allgemeine Rechtslehre estudaria tão somente os princípios formais do direito, sem se 

preocupar com seu conteúdo normativo e a prática judiciária. As recentes teorias da 

argumentação parecem ter assumido esse papel, modificando apenas alguns paradigmas, 

como o da racionalidade procedimental e da conexão entre direito e moral. 

No estudo da semiótica, costuma-se dividir a apreciação do discurso em três fases 

sendo a primeira a da sintaxe (a conexão dos signos entre si); a segunda, a semântica (conexão 

dos signos com seus objetos); e a terceira, a pragmática (conexão situacional em que os signos 

são utilizados). A pragmática assume, desse modo, uma posição de inferioridade frente à 

sintaxe e à semântica como campo da retórica ao qual pertence basicamente a teoria da 

argumentação jurídica. Como se sabe, a retórica, desde o declínio da tradição clássica na 
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Antigüidade, foi reduzida pelas principais correntes do pensamento ocidental à mera oratória 

devido à concepção epistêmica atribuída à lógica248. 

No direito, o dever de justificação do que se diz, isto é, o dever de prova, cria uma 

aproximação entre a lógica e a ética. É o dever de dar razões do seu falar. É nula uma 

condenação ou absolvição sem uma sentença fundamentada, que justifique, com base em 

provas, a conduta ilícita.  

Uma teoria da argumentação jurídica como a proposta por Alexy parece partir da 

universalização dessa conexão entre lógica e ética. Daí suscitarem-se conceitos como o de 

�racionalmente obrigatório� derivado de uma �ética lógica� ou de uma �lógica da ética�249. 

Mas, mesmo ignorando-se os elementos puramente estratégicos dos processos 

judiciais, o simples fato de se exigir dos juízes que sigam as regras propostas pela teoria da 

argumentação de Alexy, ensinando-as aos estudantes de direito nas universidades ou 

exigindo-as como matéria para admissão no serviço público, garantiria a racionalidade da 

decisão? 

No que se refere à aplicação da teoria procedimental da racionalidade prática ao 

processo judicial, tem-se duas posições antagônicas. De um lado, Jürgen Habermas, que não 

concebe o procedimento judicial como um discurso racional, mas como uma ação estratégica, 

pois as partes não têm um objetivo comum, isto é, não pretendem chegar à verdade, mas 

apenas cada uma deseja uma decisão que lhe seja favorável250. Alexy, de outro lado, entende 

que as partes processuais têm sempre a pretensão de correção, mesmo que partam de 

                                                
248 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. Subsídios para uma pragmática do 

discurso jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. pp. IX e s. 
249 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 2006. p. 330. 
250 HABERMAS, Jürgen. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? In HABERMAS, Jürgen; 

LUHMANN, Niklas. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Was leistet die Systemforschung. 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1971, pp. 149-290. p. 200. 
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interesses subjetivos. Para tanto, recorrem aos tratados científico-jurídicos, às discussões 

doutrinais que, geralmente, são incorporados à fundamentação das sentenças251. 

Observa Letizia Gianformaggio, contudo, que talvez Habermas e Alexy não estejam 

falando da mesma coisa: enquanto o primeiro pensa em comportamentos reais, o segundo tem 

em mente modelos ideais. Não tomando em conta o nível fenomenológico, porém, pode-se 

entender que Habermas pressupõe o modelo do procedimento judicial moderno como um 

procedimento judicial �assimétrico�; enquanto que Alexy, ao conceber os procedimentos 

judiciais como discursos, adota um paradigma pré-moderno de um procedimento judicial 

isonômico. Existiria, pois, uma relação estreita entre o modelo do discurso prático racional e o 

modelo do procedimento judicial isonômico. Seria preferível, porém, adotar a tese de 

Perelman em detrimento da de Alexy, considerando-se, portanto, que uma das principais 

fontes para a teoria procedimental da argumentação seria a teoria da retórica252.  

A tarefa de revelar, no processo judicial, que a conduta se adequava a todos os 

requisitos normativos é extremamente complexa, e, como já visto acima, só se pode realizar 

mediante argumentos. Por sua vez, a argumentação se dá sob a forma de discurso � aqui 

entendido como um termo técnico próprio da semiótica � que por sua vez encerra uma ação 

lingüística. O discurso se realiza entre emissor e receptor, ou orador e ouvinte, tendo como 

objeto a ação lingüística. A função pragmática do discurso assume dois modos determinados 

pela reação do ouvinte à ação lingüística daquele que propõe a discussão. O primeiro modo é 

o dialógico em que existe um dubium (reação questionadora do ouvinte) e que se subdivide 

em discussão-com (partes homólogas) e em discussão-contra (partes heterólogas). O segundo 

                                                
251 ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría 

de la fundamentación jurídica. Trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1997. p. 212. 

252 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción de procedimiento em la teoría de la argumetación jurídica. 
Trad. Juan Luiz Manero. Doxa, n. 14. Alicante: Universidade de Alicante, 2002, pp. 159-167. p. 162. 
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modo é o monológico, que tem como objeto um certum. O discurso judicial toma a forma de 

discussão-contra, como já mencionado no primeiro tópico253. 

Na teoria da racionalidade das regras do jogo (assim chamada, por Gianformaggio, a 

teoria da argumentação de Alexy) o procedimento atua como uma forma de se alcançar um 

consenso sobre matérias que não podem ser julgadas em termos de verdade ou de justiça 

material. Um conceito de justiça material, por exemplo, não pode ser explicado 

procedimentalmente, isto é, a justiça, enquanto valor, não pode ser demonstrada por uma 

racionalidade procedimental254. Valores, como a justiça, são, portanto, não-racionais. A 

aceitação de um valor, conseqüentemente, é um ato monológico que não se relaciona com a 

aplicação de regras de uma racionalidade formal. Somente a imposição de um valor é que 

pode se dar por um procedimento formal, como a criação de normas éticas aliadas à 

coercitividade no caso específico do direito. 

De acordo, então, com o modelo de regras da argumentação prática racional aplicado 

ao procedimento judicial, a sentença correta ou justa não seria aquela que deriva logicamente 

da aplicação de preceitos postos pelo legislador, nem tampouco aquela que é ditada 

arbitrariamente pela autoridade judicial. A sentença correta ou justa seria o resultado da 

ponderação dos argumentos alegados pelas partes. É mais fácil, porém, enxergar esta 

concepção não como um princípio moral relacionado ao significado de justiça, mas como uma 

escolha de um método para se chegar a uma decisão. 

 Nada obsta, por exemplo, que, deixando-se de se aplicar a regra do procedimento da 

argumentação prática racional que determina que �todo aquele que possa falar, pode tomar 

parte no discurso�, seja possível se obter uma conclusão de que os negros e os brancos, os 

                                                
253 FERRAZ Jr., Tercio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. Subsídios para uma pragmática do 

discurso jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. pp. 3 e s. 
254 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción de procedimiento em la teoría de la argumetación jurídica. 

Trad. Juan Luiz Manero. Doxa, n. 14. Alicante: Universidade de Alicante, 2002, pp. 159-167. p. 160. 
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judeus e os cristãos são iguais e que devem, portanto, ser tratados de maneira igual, mesmo 

que nenhum negro ou judeu participe do discurso. Já, por outro lado, aplicando-se a mesma 

regra, pode-se obter uma conclusão de que os homens e as mulheres são diferentes e devem 

ser, por isso, tratados diferentemente, a partir de uma argumentação em que estejam presentes 

tanto homens quando mulheres255. Ou seja, as regras que fazem parte do código proposto por 

Alexy não garantem o grau de racionalidade previsto para as normas derivadas do 

procedimento argumentativo. O conjunto de regras propostas pode servir mais como um 

catálogo de tópoi que um modelo de razão procedimental. 

O discurso obviamente dirige-se sempre a outros seres humanos, apela sempre ao 

entendimento de outrem. A discussão é formada pelo perguntar � questionamento de objetivos 

e fundamentos � e pelo responder � justificação. O questionamento das próprias justificações 

faz com que o modelo pergunta-resposta seja repetido em relação a si mesmo. Esse 

posicionamento crítico que busca uma nova justificação é conhecido como reflexividade do 

discurso. A sustentabilidade do discurso é posta à prova quando caracterizada uma discussão 

sobre a própria discussão. A discussão fundamentante, enquanto ação lingüística que pode ser 

ensinada e aprendida, tem o objetivo de persuadir e convencer o ouvinte. Perelman e Tyteca 

se referem à importância do auditório � que deve ser conhecido previamente � na 

determinação do discurso. Eles falam no �auditório como construção do orador�. O caráter 

racional da adesão torna o convencimento mais importante do que a simples persuasão256. O 

conceito de razão aqui não é o mesmo concebido por Descartes, ao contrário, ao invés de se 

enfatizar a contemplação da verdade, esta é entendida como justificação das opiniões 

expressadas no discurso. O posicionamento filosófico de Perelman se constrói exatamente na 

                                                
255 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción de procedimiento em la teoría de la argumetación jurídica. 

Trad. Juan Luiz Manero. Doxa, n. 14. Alicante: Universidade de Alicante, 2002, pp. 159-167. p. 166. 
256 PERELMAN, Chaïm; TYTECA, L. Olbrechts.  Tratado da argumentação. A nova retórica. Trad. 

Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1996. pp. 22 e s., 30.  
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razão prática, contrapondo-se às seguintes aporias da teoria do conhecimento cartesiana: �o 

caráter associal e a-histórico do saber� e �a nítida separação entre teoria e prática�257. 

Tanto na tradicional racionalidade cartesiana, como na corrente concepção de 

racionalidade atualmente em voga (a racionalidade comunicativa), a noção de procedimento 

lhes é inerente. O método cartesiano nada mais foi do que substituído por outro método � ou 

procedimento discursivo, preferindo-se um termo mais atual � que serve como garantia de 

racionalidade para a tomada de decisões258. Claro que Descartes tinha uma visão 

completamente diferente quanto à aplicação de seu método ao discurso moral prático. Para 

ele, na esfera ética, era melhor seguir os costumes locais de um determinado povo, adotando-

se uma moral provisória, com base em opiniões mais moderadas dos indivíduos mais 

sensatos. Mas também está evidente que Descartes não era um cético. Pelo contrário, criticou 

o ceticismo, afirmando que os adeptos dessa corrente �duvidam só por duvidar e dão mostras 

de estar sempre irresolutos�. O cartesianismo estava sempre em busca de uma filosofia que 

fosse mais certa do que a vulgar, pela luz doada por Deus aos seres humanos, capazes de 

discernir entre o verdadeiro e o falso259. 

A estrutura argumentativa dos pirrônicos, estabelecida na epokhé e na isostenia, pode 

por fim a essa ambigüidade de comportamento cartesiana. Para o ceticismo pirrônico não há 

diferença entre o mundo prático e o teórico. A argumentação é sempre estratégica, ciente da 

relatividade gnoseológica das teorias e, portanto, livre de axiomas ou regras universais que a 

determinem. Os juízos de veracidade ou falsidade e os argumentos de uma moral prática são 

                                                
257 GRÁCIO, Rui Alexandre. Racionalidade argumentativa. Coimbra: Asa, 1993. pp. 21 e s. 
258 GIANFORMAGGIO, Letizia. La noción de procedimiento en la teoría de la argumentación jurídica. 

Trad. Juan Luiz Manero. Doxa, n. 14. Alicante: Universidade de Alicante, 2002, pp. 159-167. p. 159. 
259 DESCARTES, René. Discurso do método. Para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas 

ciências. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret, 2004. pp. 35-39. 
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guiados indistintamente pelo bom senso � não aquele cartesiano � e pela fenomenicidade da 

linguagem sem maiores pretensões. 

Como já se falou, as teorias do discurso prático, entre elas, as novas teorias da 

argumentação, têm a pretensão de ser um modo de superação do modelo cartesiano de razão. 

Ou seja, esses novos paradigmas de racionalidade, geralmente procedimentais, propõem-se 

como um conjunto de regras � assim como o método de Descartes � que, quando seguidas, 

garantiriam a racionalidade do discurso. Esses novos modelos, contudo, não se libertam dos 

princípios cartesianos. Terminam por constituir um sistema dogmático, uma espécie de 

agregado de regras procedimentais axiomáticas, com características universalizantes.  

Assim, a pluralidade das teorias da argumentação varia em função de quais regras 

serão adotadas, dos critérios de racionalidade dessas regras e das razões que sustentam essas 

regras. Alguns modelos teóricos, por exemplo, tendem a um método descritivo, enquanto 

outros se propõem como sistemas normativos260.  

Uma postura filosófica não dogmática, como a assumida pelo ceticismo pirrônico, 

sabe lidar com essa multiplicidade de propostas teóricas frente à realidade fenomênica. Os 

sistemas teóricos dogmáticos interpretativos da realidade não são plurais, a pluralidade 

decorre da dissonância entre esses sistemas261. 

 

 

 

 

                                                
260 CATTANI, Adelino. Forme dell�argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica. Padova: 

Edizioni GB, 1994. pp. 36-37. 
261 LESSA, Renato. Veneno pirrônico. Ensaios sobre o ceticismo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 

1997. pp. 113-114. 
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CAPÍTULO QUINTO � O RACIOCÍNIO DEDUTIVO E AS POSSÍVEIS 

ESTRUTURAS LÓGICAS DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

5.1. Lógica formal e argumentação no direito 

5.1.1. Os limites de uma lógica jurídica entre sintaxe e semântica 

 As diferentes teorias da argumentação, desde as mais retóricas, como a de Perelman, 

até as mais dogmáticas, como a de Alexy, referem-se comumente ao papel da lógica aplicada 

ao direito. Umas assumem a importância de instrumentos lógicos no raciocínio jurídico, como 

a dedução em MacCormick, outras já atribuem um caráter mais secundário à lógica jurídica 

ao conceberem a argumentação jurídica como uma parte da retórica.  

O certo é que o recurso à lógica é algo comum na argumentação jurídica. Volta e meia, 

o jurista depara-se com um argumento lógico, seja para confirmar ou para refutar uma 

determinada tese. Mas seria essa lógica um meio de construção dos argumentos? Ou apenas 

uma estratégia de persuasão?  

Claro que na elaboração de raciocínios jurídicos, prevalecem as atividades não 

dedutivas, como a escolha de normas ou princípios a que se referir, a resolução de 

ambigüidades de formulações, a determinação dos interesses em jogo, a atenção aos aspectos 

sociais e políticos que informam o direito, e assim por diante. Entre as inferências, têm maior 

relevância aquelas de tipo indutivo e analógico. 

O fato de se atribuir à lógica um papel secundário parece decorrer da própria 

concepção restrita de o que seja a lógica enquanto disciplina formal. A prevalência de 

momentos não lógicos no raciocínio jurídico é verdadeira se se entende a lógica tão-somente 

como uma aplicação correta de modelos sintáticos no discurso. Deve-se levar em 

consideração que há um grande número de regras inferenciais além do clássico modus ponens 
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da subsunção. A aplicação dessas regras inconscientemente é algo comum entre os juristas, 

como por exemplo, um raciocínio ad absurdum ou uma distinção de casos. Mas a habilidade 

lógica se verifica mais correntemente de forma negativa, isto é, nos casos de refutação de 

argumentos falaciosos ou de não se cometer erros lógicos na construção de um argumento. 

A função da lógica pode ser pensada de duas formas no direito: como análise crítica do 

raciocínio de um adversário ou como construção do raciocínio jurídico abstrato. É comum 

notar entre os teóricos da argumentação jurídica uma propensão a se valer da lógica nessa sua 

segunda acepção de uma logica docens. Suas teses vão mais além de uma simples 

enumeração de técnicas particulares ou de exemplos de debates e ambicionam a construção de 

teorias metalógicas. 

Um argumento comum daqueles que contestam a aplicabilidade da lógica no direito é 

que, em seu âmbito de estudo, estariam compreendidos apenas raciocínios que fazem parte da 

lógica, como as deduções que se desenvolvem em teorias coerentes. A crítica diz respeito à 

forma de operar da lógica. De fato, a sua aplicação requer dois momentos. Antes de tudo, 

procura-se formalizar a linguagem em uma sintaxe rigorosa. Em seguida, submeter à análise o 

texto formal obtido. A primeira etapa consiste numa operação de limpeza e clarificação em 

que a formalização de um conjunto de normas daria uma definição completa dos conceitos 

envolvidos, a qual não deixasse espaço à interpretação.  

Mas formalização da linguagem por si só não representa a completude das definições. 

Pode-se tranqüilamente escrever também, de modo formalmente impecável, uma definição 

incompleta. Uma norma, por exemplo, que proíba o acesso de veículos em um parque, 
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definindo-se veículo como �automóveis, motocicletas e carroças movidas a tração animal� 

pode ser formalizada da seguinte maneira262: 

v → ⌐ p 

a → v 
m → v 

c → v 

Esse tipo de apresentação, contudo, não fornece uma definição global de v. Mas, se 

apresentada de outro modo, pelo cálculo proposicional, a proposição normativa se completa: 

 [v ↔ a ∨  m ∨  c] → ⌐ p 

A interpretação, nesse caso, não é eliminada, mas deslocada ao intervir no momento 

da formalização. Assim, a crítica de que a formalização, ou logicização, do raciocínio jurídico 

afastaria do sujeito a responsabilidade pela interpretação da norma perde seu fundamento. A 

escolha semântica referente a quais sentidos seriam atribuídos ao texto da norma permanece, 

mesmo depois de ter sito o texto formalizado. Mas o pecado mais grave da formalização seria 

a inevitável abertura para que se possa aderir a uma concepção dedutivista do pensamento 

jurídico, como se qualquer questão prática pudesse ser resolvida por um processo silogístico. 

Tal ponto de vista se resume na crença de que se possa transformar o texto normativo em um 

enunciado claro e inequívoco, como se a formalização fosse capaz de transformar o modo de 

apresentação do direito numa espécie de sistema coerente e completo.  

A questão subsistente é: a que serviria formalizar as proposições normativas? Se a 

formalização, por um lado, não leva necessariamente a um dedutivismo e nem afasta a 

necessidade de interpretação das normas, por outro, não resolve as questões jurídicas. A 

formalização não é sequer um método hermenêutico. Aparentemente sua única utilidade seria 

                                                
262 O símbolo ⌐ se lê �não�, → é o condicional �se ... então�, ↔ é o bicondicional �se e somente se�, ∨  é 

a disjunção.  
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a de um modelo de apresentação dos raciocínios jurídicos, sejam dedutivos, indutivos ou 

analógicos. 

No caso da analogia, será necessária a pressuposição dos caracteres que serão 

confrontados e de quais serão as condições que definirão quais caracteres possam ser 

considerados similares. A analogia serve para se submeter um caso a um conceito ao qual se 

submete o caso supostamente análogo. Ela trabalha com a justaposição de paradigmas. 

No exemplo da norma que veda a entrada de veículos no parque, um guarda poderia 

impedir o acesso de alguém que estivesse conduzindo uma bicicleta apontando para a 

existência dos pneus que se assemelham aos pneus dos outros veículos cujo acesso ao parque 

é proibido. Nesse caso, os pneus da bicicleta seriam caracteres suficientes para a formação da 

analogia. Já o condutor da bicicleta argumentaria no sentido de que o critério para a analogia é 

falho, pois o que estaria em jogo seria o dano proporcionado pela entrada de veículos grandes 

no parque. 

Nenhum conceito da linguagem comum tem seus limites perfeitamente definidos. É 

aqui que a lógica formal se diferencia em modo essencial.  

Por que a lógica formal não trabalha com palavras, mas apenas com sinais genéricos 

como letras? Porque o estudo das relações lógicas se resume ao estudo da sintaxe, deixando-

se de lado a semântica, a árdua tarefa de atribuir sentido às palavras relacionando-as a um 

objeto. A semântica lida com o problema da escolha, da decisão. O objetivo de garantir 

univocidade a uma linguagem, evitando-se ambigüidades e imprecisões, só pode ser atingido 

diante de sua formalização como no caso da lógica263. Por mais que se tente reduzir o campo 

semântico das palavras na linguagem comum ou mesmo em linguagens especializadas com o 

direito, serão sempre em maior número os casos de multivocidade e de equivocidade. 

                                                
263 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. pp. 142 e 155. 



 

154

 

Após o surgimento da lógica moderna no fim do século XIX, a lógica passou a ser 

confinada, pelos lógicos contemporâneos, nos limites da lógica formal. As leis da lógica 

formal são formais porque não dependem do conteúdo da matéria a que são aplicadas. Por 

isso haveria apenas uma lógica formal, e não várias de acordo com a substância do raciocínio. 

A formalização da lógica equiparou-a a um ramo mais geral das matemáticas, afastando-a da 

filosofia e conferindo-lhe um caráter de cientificidade, de ciência rigorosa. Para Perelman, o 

inconveniente de se reduzir a lógica à lógica formal é o conseqüente desinteresse dos lógicos 

em estudar outras disciplinas não-matemáticas que se preocupam com os modos de raciocínio, 

como o direito, por exemplo264. 

A crença na univocidade da lógica como sendo apenas �a� lógica formal pode levar a 

um problema fundamental quando relacionada à metodologia jurídica. Se toda a lógica é 

formal, isto é, se somente a lógica formal pode ser chamada lógica, então só haveria duas 

saídas para se admitir uma lógica jurídica: 1. conceber a lógica jurídica como a aplicação 

estrita das leis da lógica formal ao raciocínio jurídico, ou; 2. entender o termo �lógica 

jurídica� como uma metáfora aproximativa que não possui qualquer relação com o modo de 

se trabalhar da lógica formal. Se a lógica é uma só, não caberia o adjetivo �jurídica� que 

denotasse uma lógica especial. No primeiro caso, a lógica jurídica seria, pois, a aplicação da 

lógica formal à matéria �direito�. No segundo caso, a lógica jurídica não teria qualquer 

relação com a metodologia da lógica formal e o adjetivo �jurídica� significaria que aquilo não 

é lógica, é qualquer outra coisa, menos a lógica concebida formalmente. 

O argumento de que a matemática seria a linguagem por trás de qualquer ciência, 

como se deu com a formalização da física teórica, não pode prevalecer nos ambientes éticos e 

nos discursos práticos voltados à ação, como o discurso moral, o político ou o jurídico. A 

                                                
264 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. Maria E. G. G. Pereira. Martins Fontes: São Paulo, 
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concepção de Leibniz, por exemplo, de um ordenamento jurídico guiado por leis universais da 

razão, como a matemática, parece impossível e mesmo indesejável. A lógica formal pode até 

ser um instrumento válido na metodologia jurídica, mas pouco útil. Limita-se ao campo da 

sintaxe pelo seu próprio caráter formal. Quando se passa à substituição dos símbolos lógicos 

que representam as sentenças ou proposições por textos normativos, as relações passam a ser 

de conteúdo. Conseqüentemente, passa-se ao campo da semântica e da adequação mútua entre 

conceitos. Na semântica, as relações dos conceitos com os objetos que denotam pode ser 

encarada sob dois pontos de vista: o de uma ontologia em que cada conceito representa um 

objeto real; ou o de uma retórica em que as figuras de linguagem se interpõem entre o mundo 

real e os conceitos.  

O presente capítulo propõe-se ao debate sobre a possibilidade de se aplicar ao discurso 

jurídico um modelo lógico-dedutivo de se argumentar com base em silogismos a partir de 

uma contraposição entre duas correntes teóricas antagônicas. De um lado, em defesa do uso 

do silogismo jurídico, tem-se o escocês Neil MacCormick, enquanto, de outra parte, coloca-se 

a pensadora alemã Katharina Sobota propondo uma análise assaz casuística sobre a 

justificação no direito que seria de modo entimemático. Por trás das duas diferentes formas de 

se pensar a argumentação no direito, surgirá a inevitável discussão sobre o pano de fundo da 

lógica formal que servirá de arcabouço para a sustentação de ambas as teses. De um lado 

defende-se o silogismo enquanto método dedutivo e, de outro, o entimema, que, mesmo sendo 

uma espécie do gênero silogismo, é uma ferramenta retórica com características estruturais 

próprias. 

A discussão parte de basicamente duas questões preliminares: em primeiro lugar, se é 

possível a existência de uma lógica especificamente jurídica; e, em segundo lugar, se a 

argumentação lógico-dedutiva se destina a justificar ou a encontrar o direito no processo de 

Rechtsfinden.  
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O termo alemão Rechtsfindung suscita desde já uma questão metodológica que gira em 

torno de toda a pesquisa sobre a lógica do discurso e a argumentação retórica. Não parece 

haver uma tradução pacífica para o português da expressão que, em alemão, significa algo 

como �o processo de encontrar o direito� (finden significa �achar�) que não aparenta muita 

relevância teórica. Certamente há alternativas como algo entre �aplicação do direito� e 

�criação do direito� ou mesmo �identificação do direito�. Percebe-se, entretanto, que entre 

�aplicar� e �criar� existe um considerável fosso que separa, diga-se como exemplo, de um 

lado, a Escola da Exegese no início do positivismo jurídico e, de outro, a Metódica 

Estruturante do direito às beiras com as teorias pós-positivistas. Dessa dificuldade de 

apreensão do termo alemão, percebe-se como não é tão claro qual seja o principal método de 

trabalho do jurista e qual o papel que realmente desempenha ao manipular as regras jurídicas: 

se apenas aplica aos casos concretos, por um processo lógico-dedutivo, algo já pré-ordenado; 

ou se cria normas mediante um processo retórico-argumentativo nos limites de um discurso 

apoiado em tópoi. 

 Um exemplo da importância que se dá à lógica como meio legitimador do modo de 

pensar jurídico pode ser tirado do que fala Oliver Wendell Holmes sobre o treinamento do 

jurista como sendo um treinamento de lógica. Segundo ele, pensar juridicamente seria pensar 

logicamente e uma evidência disso seria a corrente aplicação de deduções, analogias, e de 

outros instrumentos lógicos. Para o jurista norte-americano, a própria linguagem do direito 

seria a linguagem da lógica265. Nada obstante, o Realismo jurídico norte-americano se 

aproximou da retórica ao procurar desvelar as camuflagens lógicas das decisões judiciais, 

tendo sido criticado como uma doutrina irracionalista266. Subsidiariamente ao tema, coloca-se 

                                                
265 HOLMES, Oliver. W. The path of law. In: MARKE, Julius J. (org.). The Holmes reader. New 

York: Oceana Publications, 1955. p. 68.  
266 RIEKE, Richard D. The rhetoric of law. A bibliographical essay. Today�s speech. v. 18, n. 4, Fall 

1970, pp. 48-57. p. 49. 
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a discussão sobre a possibilidade de uma lógica própria do direito, especializada em relação à 

lógica formal geral. Quando Ulrich Klug, por exemplo, critica a existência de diferentes 

lógicas especiais para cada disciplina, defende a tese de que os princípios lógicos gerais 

também se aplicam aos campos particulares, negando a esses qualquer possibilidade de 

existência de lógicas autônomas267. Isto é, o primeiro argumento contra a divisão entre uma 

lógica geral e lógicas específicas decorre da necessidade de se evitar que haja contradições 

entre os princípios gerais e os supostos princípios particulares. O segundo argumento sustenta 

que os vários âmbitos científicos se diferenciam entre si não pela aplicação de lógicas 

especiais, mas porque partem de premissas distintas as quais estão sempre submetidas às leis 

da lógica geral que valem da mesma forma para os diferentes campos. Destarte, o que leva os 

autores a equivocadamente � segundo a opinião de Klug � falar em lógicas especiais, seria 

uma ignorância genérica sobre o real significado do termo �lógica�. 

 Ao se discorrer mais detidamente sobre uma lógica jurídica, portanto, o único 

significado possível para o termo seria de uma lógica geral aplicada especificamente ao 

direito. Por outro lado, Klug coloca um fator limitador para a lógica jurídica, pois apenas uma 

parte da lógica geral se aplicaria à ciência do direito, o que pareceria um tanto contraditório 

diante dos argumentos por ele colocados contra a existência de lógicas especiais.   

Diante dessas discussões mais recentes sobre as características especiais de uma lógica 

especificamente jurídica, é mesmo surpreendente que se discuta ainda sobre a utilização no 

direito de um instrumento lógico, como o silogismo, que remonta à época de Aristóteles. 

Sabe-se que a importância da aplicação do silogismo ao direito surge apenas com a 

Modernidade e o sucesso do positivismo científico, mesmo já tendo sido suscitado por autores 

medievais.  

                                                
267 KLUG, Ulrich. Lógica jurídica. Trad. J.C. Gardella. Santa Fe de Bogotá: Temis, 1998. pp. 5 e 6.  
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De fato, os estudos de lógica promovidos por Aristóteles tiveram grande poder de 

influência durante toda a Idade Média. A sua doutrina dos silogismos foi durante quase dois 

mil anos a única fonte informadora da lógica formal. Mesmo após o abandono das suas teses 

sobre a metafísica pela Igreja Católica no século XIII, a autoridade do seu sistema lógico 

permaneceu intacta, sendo as novas descobertas no domínio da lógica moderna rejeitadas. O 

que poderia à primeira vista parecer um indício de consistência da lógica aristotélica diante do 

seu sucesso por quase dois milênios, para Bertrand Russell, entre os lógicos modernos, por 

exemplo, é uma prova de que o momento em que surgem essas teorias era de declínio da 

criatividade grega e, conseqüentemente, uma vitória do argumento de autoridade durante a 

Idade Média, o que traduziria um verdadeiro período de estagnação no desenvolvimento da 

lógica. Russell considera todas as teorias lógicas de Aristóteles falsas, sendo a única exceção 

a teoria dos silogismos que, para os estudos de lógica, seria completamente desprovida de 

importância268. 

O maior expoente, talvez, do pensamento aristotélico na Idade Média, representado 

pela Escolástica de Tomás de Aquino, ao eleger o direito como um dos objetos mais 

importantes de suas reflexões, se preocupou também com a racionalidade dos processos 

dedutivos das normas jurídicas que, para ele, eram um reflexo das leis que governavam todo o 

universo a partir de uma razão preexistente na mente divina no Criador, a que ele chama lex 

æterna. Essas normas que perfazem a lei eterna chegariam aos seres apenas parcialmente de 

forma intuitiva. Por conseguinte, a participação de todas as criaturas na lei eterna seria a lex 

naturalis. No ser humano, criatura racional por excelência, a lei natural se verificaria de modo 

excelente pela sua possibilidade de participação na razão eterna e na divina providência. A lei 

natural seria uma versão imperfeita e parcial da lei eterna que pode ser conhecida 

racionalmente. No entanto, os princípios da lei natural seriam muito genéricos e pouco 

                                                
268 RUSSELL, Bertrand. History of western philosophy. London: Routledge, 1996. pp. 188 e 194. 
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precisos, levando os seres humanos a estabelecerem regras mais particulares destinadas a 

regular as condutas humanas, constituindo as lege humanæ, ou o direito positivo. As leis 

humanas deveriam, portanto, se adequar necessariamente à lei natural. Essa derivação das leis 

humanas a partir da lei natural se daria, segundo o filósofo medieval, de duas formas: pela 

aplicação do silogismo em que o preceito particular está contido implicitamente no preceito 

geral; ou pela determinação da lei natural que é indeterminada. Ou seja, o recurso à idéia da 

dedução silogística como ferramenta jurídica foi sempre recorrente tanto entre as teses 

jusnaturalistas, quanto entre as teses juspositivistas. 

 No entanto, mesmo depois do surgimento � com a Modernidade � e da superação � 

com a Pós-modernidade � das primeiras teorias do positivismo jurídico, a proeminência da 

teoria silogística não parece ter sido olvidada. O atual sistema jurídico parece conferir ainda 

uma certa continuidade à prevalência das teses silogísticas inspirando-se no método dedutivo 

de se pensar a aplicação das normas. É nesse diapasão que se propõe o presente trabalho com 

o escopo de, mediante um debate entre duas correntes opostas de pensadores, se conseguir 

avaliar qual seja a função mais apropriada � se é que ela existe � para o silogismo na 

Rechtsfindung.  

 

 5.1.2. O entimema e o paradigma na construção do raciocínio jurídico 

 Tal como o desenvolvimento de teoremas na lógica formal, a argumentação parte 

também de pontos iniciais. Pode-se comparar aos axiomas das deduções lógicas, os tópoi da 

argumentação. Diferentemente do processo dedutivo, contudo, a argumentação não é 

impositiva, isto é, permite sempre ser contraposta a um outro argumento de mesmo peso269 

                                                
269 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica. Nova retórica. Trad. Virgínia K. Pupi. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 170. 
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(veja-se no Capítulo Quarto o tropos da diaphonia próprio do ceticismo pirrônico). Ou seja, 

de um lado, tem-se o sistema formal em que os teoremas são desenvolvidos e demonstrados 

de forma impositiva; de outro lado, está a argumentação, cujas razões raramente são impostas 

aos ouvintes de quem dependem para obter sucesso.  

 O conceito de lugar-comum deriva diretamente dessa característica da argumentação, a 

saber, o comum acordo inicial sobre as premissas argumentativas e o alto índice de 

probabilidade de desacordo sobre a conclusão, após o seu desenvolvimento. Isso se deve ao 

fato da quase sempre presente possibilidade de oposição de teses. 

Se se toma a inventio � um dos cinco cânones do estudo da retórica clássica � como 

um método retórico de busca de razões a partir de tópoi que fundamentem a argumentação 

judicial, pode-se dizer que a dimensão substantiva da retórica é mais importante em relação à 

sua dimensão estilística. Obviamente, antes de se florear um discurso seria necessário possuir 

argumentos que o sustentassem270. 

A doutrina dos tópoi divide-os em tópoi gerais e tópoi específicos ou particulares271. 

Os tópoi gerais serviriam para tratar sobre qualquer assunto. Seriam, por exemplo, os da parte 

pelo todo, ou o todo pela parte, o topos do maior e o topos do menor, do melhor e do pior, 

topos de sinonímia, de etimologia etc. Mas nem sempre os tópoi gerais se aplicam a todas as 

matérias uniformemente. O topos a partir dos contrários, por exemplo, pode adquirir 

diferentes significados a depender do contexto em que é utilizado. Tome-se como ilustração 

os contrários aberto/fechado numa conversa sobre futebol. Quando se fala que uma partida 

deve ser realizada com �portões fechados� significa que o acesso ao público é vedado; quando 

se diz que é a �portões abertos� não significa somente que o acesso está liberado, mas também 

                                                
270 BALKIN, Jack M. A night in the topics. The reason of legal rhetoric and the rhetoric of legal reason. 

In BROOKS, Peter; GEWIRTZ, Paul. Law�s stories. Narrative and rhetoric in the law. New Haven/London: 
Yale University Press, 1996. pp. 211-224. p. 212. 

271 VIEHWEG, Theodor. Topica e giurisprudenza. Trad. Giuliano Crifò. Milano: Giuffrè, 1962. p. 36. 
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que não se deve pagar para entrar no estádio. Ou seja, apesar de serem antônimos, �aberto� e 

�fechado� não são dois termos diretamente antagônicos, pois �aberto�, indicando a gratuidade 

do evento, tem um alcance pragmático mais extenso em relação a �fechado�, que significa 

apenas a proibição de expectadores. 

A partir desses desvios de significação a depender da matéria, surgem os tópoi 

particulares, os quais seriam específicos para cada disciplina. O direito, por conseguinte, teria 

seu próprio catálogo de tópoi particulares, assim como a medicina, ou a física, ou qualquer 

outra disciplina. A regra é que quanto mais geral um topos, menos �substância� haveria; 

quanto mais específico, porém, mais restrito seria o seu âmbito de aplicação. Cada disciplina 

tende a desenvolver seus próprios tópoi e se especificar mais auto-referencialmente a partir de 

seus próprios conceitos. Há, portanto, uma tendência de particularização de seus tópoi com o 

aperfeiçoamento de uma determinada matéria. A epistemologia jurídica parece ter seguido 

essa tendência, pela aparente desvinculação de suas teses com a vida prática geral e o 

crescente tecnicismo dos institutos jurídicos em áreas como o direito tributário ou direito 

processual, por exemplo. 

O sistema jurídico de tradição romanista aparenta ser menos afeito à lógica retórica, 

dada a sua estrutura e o modo de apresentação de suas normas. A codificação do direito cria 

uma forte aparência de dedutivismo próprio de uma concepção lógico-sistêmica. Uma tópica 

jurídica como método no direito, portanto, parece ser mais fácil de se observar em um sistema 

jurisprudencial como o anglo-saxão no qual a invenção tópica seria um método de 

reconhecimento e de solução para problemas jurídicos concretos a partir dos quais se 

construiria a normal geral, consolidando a partir da indução uma conexão entre racionalidade 

jurídica e retórica. 

O jurista, para resolver um problema que lhe é colocado, necessitará de uma 

subestrutura preexistente para iniciar a sua argumentação. Isto é, será preciso estabelecer 
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meios de se identificar um problema que, após sua assimilação como tal, deverá ser 

solucionado. As ferramentas para garantir o sucesso da inventio seriam provenientes dos 

catálogos de tópoi. Aqui a retórica ganha espaço como método no direito, podendo ser 

concebida tanto como um método de desconstrução, quanto como um método de construção 

de argumentos. 

Pode-se considerar uma característica bastante comum aos juristas, para quem o apelo 

aos argumentos da lógica é corrente, o esforço em se criar uma linguagem artificial para o 

direito. Mais precisamente, uma tentativa de se unificar a linguagem jurídica com o escopo de 

se evitar a equivocidade dos termos e a uniformização do entendimento. É como transformar 

o direito num ramo da lógica. Ou, no mínimo, utilizar a lógica como um instrumento 

metodológico a serviço do direito. No entanto, parece acontecer o contrário. Existe uma 

grande dificuldade, talvez até mesmo a completa impossibilidade, de se transpor a linguagem 

natural, isto é, o mundo dos fatos, ao plano da lógica formal. Geralmente esse tipo de redução 

metodológica só é possível ignorando-se boa parte das variáveis, especificamente aquelas não 

passíveis de controle. 

No direito, a lógica formal assume muito mais uma função persuasiva do que 

realmente explicativa ou fundamentante. A persuasão pode se dar por uma explicação lógica, 

pela demonstração ou apenas pelo convencimento do ouvinte. Se os instrumentos da lógica 

formal servem como meio estratégico de fundamentação do discurso jurídico, vale dizer que 

existe apenas uma lógica aparente. É certo que os argumentos lógicos são os mais duros de se 

combater e, portanto, os mais resistentes a críticas e mais duradouros. Mas não se pode dizer 

que são os mais eficientes. Ou seja, o aparato da lógica formal é mais um dentre os inúmeros 

instrumentos estratégicos da retórica jurídica prática. 

Quanto à função do entimema na argumentação judicial, duas questões centrais se 

destacam dentre várias outras: 1. o fato de se omitir uma das premissas torna o entimema 
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menos seguro do que o silogismo? 2. a verbalização da premissa oculta poderia garantir um 

maior grau de univocidade para o resultado da interpretação/aplicação das normas?  

Outro problema, dessa vez, um meta-problema: a argumentação entimemática não 

seria um caso especial da aplicação silogística já que o entimema é um tipo de silogismo? Se 

o entimema, enquanto estrutura lógica da argumentação retórica, é uma espécie, dentre outras, 

de silogismo, então lógica dialética dedutivista e retórica não seriam duas correntes contrárias. 

Se a argumentação fundada no silogismo é admitida, a dedução passa a ser 

compreendida como uma ferramenta importante da racionalidade jurídica e não estaria em 

oposição ao pensamento tópico, ser-lhe-ia antes uma aliada272. 

Na verdade, as questões acima colocadas só podem ser respondidas se o problema 

passa a ser visto desde uma perspectiva da ontologia. O que diferencia formalmente o 

entimema do silogismo stricto sensu é a ocultação de uma das premissas. O que importa, 

entretanto, não é essa questão estrutural-formal, mas o que dela decorre: a potencialidade da 

premissa oculta. O raciocínio silogístico tem como característica formal a necessária 

explicitação de todas as suas premissas; é uma condição para a sua validade. A explicitação 

das premissas, por sua vez, separa aquilo que é daquilo que não é, o �ser� do �não-ser�. 

Assim, pois, o ser não pode não-ser, como o não-ser não pode ser. Algo é ou não é, numa 

disjunção exclusiva, como na visão parmenideana da ontologia.  

No entimema, a ocultação de uma das premissas ou da conclusão permite que os 

interlocutores partam de pressuposições daquilo que não foi dito. O silêncio gerado a partir da 

omissão de dados na construção do entimema dá vez à potencialidade e à verossimilhança. 

Enquanto o silogismo trata do verdadeiro, o entimema trata do verossímil. O verossímil é 

                                                

272 BALKIN, Jack M. A night in the topics. The reason of legal rhetoric and the rhetoric of legal reason. 
In BROOKS, Peter; GEWIRTZ, Paul. Law�s stories. Narrative and rhetoric in the law. New Haven/London: 
Yale University Press, 1996. pp. 211-224. p. 217. 
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aquilo que pode ser e que não é nem necessário nem impossível, mas apenas contingente. Isso 

não significa, contudo, que aquilo que acontece raras vezes ou por acaso esteja compreendido 

no conceito de verossimilhança273.  

A retórica, portanto, trabalha com o possível e com o provável. Apenas o que não é 

ainda, pois permaneceu não revelado e é apenas em potência naquele determinado discurso, é 

possível e poderá vir a ser; o que não é, pode ser, é possível274. Mas o ser em potência ainda 

não é. Aquilo que é, por sua vez, não pode estar sujeito a questionamento, não pode não ser. 

Será, pois, inútil argumentar sobre aquilo que é. 

O discurso da retórica judicial, ao tentar reconstruir os fatos e conectá-los às normas de 

alguma forma, argumentará sobre o verossímil, sobre aquilo que não é, mas que pode ter sido 

ou vir a ser. 

A compreensão dos argumentos utilizados na fundamentação de um discurso jurídico é 

viabilizada pela sua reconstrução na qual é possível evidenciar as conexões entre raciocínios, 

excluir os elementos não influentes e recuperar as partes não expressadas. As premissas 

assumidas como evidentes e ocultadas ou conclusões implicadas não estão explícitas em um 

discurso retórico apesar de fornecerem a grande parte de seus elementos persuasivos275. 

 É óbvio que o que se espera de uma decisão judicial é a explicitação de todas as razões 

que a justifiquem. É uma exigência própria da dogmática jurídica. Mas, encarando o direito 

como uma prática retórica, torna-se impossível não admitir como pressuposto o silêncio como 

uma estratégia de persuasão fundamental na argumentação jurídica. O que a dogmática 

                                                
273 WÖRNER, Markus H. Enthymeme � ein Rückgriff auf Aristoteles in systematischer Absicht. In 

BALLWEG, Ottmar; SEIBERT, Thomas-Michael (Hrsg.). Rhetorische Rechtstheorie. Freiburg/München: 
Verlag Karl Alber, 1982, pp. 73-98. p. 76. 

274 BARGELD, Blixa. Was ist ist. In: EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN. Ende neu. EMI, 1996. �Was 
ist ist. Was nicht ist ist möglich. Nur was nicht ist ist möglich�. 

275 CATTANI, Adelino. Forme dell�argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica. Padova: 
Edizioni GB, 1994. p. 97. 



 

165

 

jurídica processual preconiza é que as decisões judiciais sejam fundamentas pela explicitação 

de todos os argumentos que levem àquela conclusão. O direito dogmático, dessa forma, se 

assemelha ao mestre da escola primária quando exige que seus alunos de aritmética 

explicitem os cálculos realizados para que chegassem a um determinado resultado, mesmo 

diante da possibilidade de uma baixa complexidade do problema matemático. A dogmática 

jurídica, assim como o professor de matemática, não se contenta com o resultado apenas; 

exige que seja explicado passo a passo o procedimento seguido para a construção do 

raciocínio. 

 Outra maneira de distinguir o entimema do silogismo stricto sensu seria possível ao 

separá-los em categorias diferentes. Assim, o entimema deixaria de ser um caso especial do 

gênero silogismo e as estruturas argumentativas da retórica dissociar-se-iam completamente 

das cadeias de silogismos da argumentação dedutiva. Nesta, a conclusão de um silogismo 

mais genérico transforma-se em premissa maior de outro silogismo criando uma dependência 

lógica entre as premissas e os vários silogismos que compõem a cadeia dedutiva. Na estrutura 

argumentativa da retórica, o entimema � não configurando mais um silogismo deficiente de 

uma de suas premissas � passaria a ser uma afirmação �apoiada� apenas em opiniões, que, por 

sua vez, �apoiar-se-iam� em outras opiniões e assim sucessivamente, criando uma 

concatenação entre os argumentos de forma não-dedutiva. O autor do entimema pressupõe 

todas as opiniões em que se apóia, mas não as menciona em seu discurso276. 

É assim que se abre espaço para a discussão sobre a possibilidade de uma lógica 

própria da retórica como elemento de uma retórica analítica. O entimema, portanto, pode ser 

tomado tanto como categoria lógica espelhada no modelo silogístico, ou como uma mera 

afirmação fundada em opiniões sem qualquer relação lógica entre elas. Mas a retórica 

                                                
276 SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue 

Einsichten. In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: 
C.F. Müller Verlag, 2006, pp. 24-64. p. 50. 
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analítica pode ser pensada apenas como uma técnica de investigação posterior à elaboração 

dos argumentos. Isto é, o papel da retórica analítica poderia se limitar a desconstruir uma 

argumentação existente, sem estabelecer modelos para a construção de raciocínios. Nesse 

caso a retórica analítica não poderia ser tomada como método de aplicação ou criação do 

direito (Rechtsfindung). 

 Geralmente, quando se fala em raciocinar, infere-se que há uma presunção de 

fundamento racional e a conseqüência lógica na demonstração de algo. Esse tipo de definição 

de que o raciocínio seja uma operação de passagem de uma ou mais proposições a outras 

remonta à fórmula dos Analíticos Primeiros de Aristóteles277 em que o ato de raciocinar 

encerra �um discurso no qual, colocadas certas coisas, resulta por esse fato somente, algo de 

diverso daquilo antes dado�. 

 A argumentação entimemática, quando mantém subentendida uma de suas premissas, 

não o faz por um escopo fraudulento ou para esconder um vício do raciocínio. A omissão tem 

um objetivo funcional de simplificação dos argumentos. O significado não expressado da 

premissa oculta depende, pois, da bagagem de um prévio conhecimento empírico e lógico 

mesmo que apenas intuitivamente. Chega a parecer paradoxal deixar de revelar todos os 

componentes de prova do discurso para torná-lo mais claro e compreensível278. Mas os limites 

do provável e do verossímil se impõem ao discurso jurídico de maneira tal que a supressão 

das premissas na construção dos argumentos torna-se o principal elemento possibilitador de 

um consenso. 

 Toma-se como pressuposto que é improvável que se compreenda o que o outro diz em 

razão do isolamento e da individualização das consciências. Os sistemas conscientes, pois, são 

                                                
277 ARISTÓTELES. Analíticos primeiros. I, 24b19.  
278 CATTANI, Adelino. Forme dell�argomentare. Il ragionamento tra logica e retorica. Padova: 

Edizioni GB, 1994. pp. 103-104 
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referidos entre si somente por conexões de tipo fraco. Os indivíduos procuram se comunicar 

apenas quando têm garantias suficientes de que sua mensagem será recebida por outras 

pessoas, sendo entendida e cumprida279. O espaço vazio do logos entimemático, isto é, do 

discurso retórico, é preenchido em ambos os pólos mentais de forma individualizada sem 

qualquer tipo de conexão real. Ou seja, o consenso não é comum a ambos os interlocutores. 

Cada qual cria a sua própria forma de entendimento sobre o que foi tomado por consenso. 

 A omissão de uma das premissas, então, não parece ser uma condição necessária para 

que se considere um determinado silogismo como retórico. Isso pode ser tomado apenas de 

forma mediata, já que o que caracteriza o entimema é a sua fundamentação na 

verossimilhança e na probabilidade, que por sua vez é possibilitada pelo silêncio. 

Como se verá adiante, o debate sobre o uso do silogismo ou do entimema pode ser 

mais bem evidenciado pela exposição de duas teses que servirão como paradigma de defesa 

de um ou outro modelo argumentativo. 

 

5.2. Uma proposta de modelo possível para a justificação jurídica lógico-dedutiva 

 Ao falar sobre �justificação dedutiva�, MacCormick inicia ponderando, logo no 

primeiro parágrafo de seu texto, a existência de teses opostas à sua que � como a de Katharina 

Sobota � rejeitam qualquer possibilidade de se desenvolverem raciocínios de forma dedutiva 

na aplicação de normas jurídicas. No entanto, apesar do reconhecimento de tais objeções, 

defende ele que em alguns casos as decisões são juridicamente justificáveis por meio de 

silogismos. Para comprovar seu posicionamento, MacCormick propõe como exemplo a 

                                                
279 LUHMANN, Niklas. A improbabilidade da comunicação. Trad. Anabela Carvalho. Lisboa: Vega, 

2001. pp. 41-45. 
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análise de um caso concreto, expondo silogisticamente, por meio do cálculo proposicional, os 

argumentos utilizados na decisão judicial baseada no texto normativo280.  

O que torna a discussão um tanto mais interessante é o fato de que a defesa do uso de 

silogismos proposta por MacCormick não deixa de ser uma crítica à posição casuística 

adotada por Sobota, que, por sua vez, também é uma atitude crítica voltada aos que defendem 

o uso da lógica na fundamentação judicial. Isto talvez demonstre uma presumível carga 

ideológica que fundamenta a sustentação teórica de ambos os lados. 

A maior preocupação dos que defendem a aplicação da teoria silogística no direito 

parece ser em evitar o perigo da irracionalidade das decisões judiciais. Observações teóricas 

como a de Sobota, que se propõem a analisar a realidade do judiciário, são vistas como 

casuístas ou mesmo irracionalistas. 

MacCormick, pois, a partir de uma nítida separação entre casos fáceis e difíceis, crê na 

idéia de que há casos que são expressamente regulados por normas jurídicas gerais que 

possibilitam a justificação dedutivista. Os casos difíceis se manifestariam apenas na falta de 

regras que disciplinem uma conduta de forma expressa ou quando o juiz se encontra diante de 

uma regra cujo campo de aplicação é parcialmente indeterminado281. 

Decidir contra a conclusão lógica, isto é, não seguir a validade formal dos argumentos 

e optar por uma decisão diversa, seria, na opinião de MacCormick, no mínimo estranho, pois 

o juiz estaria adstrito a declarar publicamente as razões que o levaram a decidir de 

determinada maneira, incluindo-se aí a pressão institucional decorrente da opinião de outros 

magistrados, a possibilidade de recurso, ou mesmo pressões externas da imprensa. Ou seja, 

institucional e psicologicamente o juiz estaria adstrito aos argumentos lógicos obtidos de 

                                                
280 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1997. p. 19. 
281 MANIACI, Giorgio. La teoria del ragionamento giuridico di Neil MacCormick. Analisi e diritto. 

Torino: Giappicchelli, 2001, pp. 145-178. p. 148. 
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maneira dedutiva a partir das normas e dos fatos282. As teorias de cunho casuístico duvidam 

preliminarmente dessa possibilidade de se encontrar uma conclusão lógica adotando a norma 

jurídica como premissa maior e o fato como premissa menor. Pelo contrário, para Sobota as 

verdadeiras premissas maiores nunca seriam reveladas por uma impossibilidade sistêmica e 

estratégica como se verá mais adiante. 

Mas uma teoria silogística não se estabelece sem o apoio em concepções sistêmicas do 

direito em que elementos como consistência e coerência das normas individuais criadas pelos 

juízes com as normas gerais do ordenamento jurídico. Assim, as premissas maiores dos 

silogismos judiciais deveriam estar em consonância com os princípios implícitos do próprio 

sistema283. 

De qualquer forma, mesmo reforçando que a lógica dedutiva é de extrema relevância 

para a justificação no direito tanto na decisão de um juiz singular quanto de um júri popular, 

MacCormick admite que é possível que o juiz decida contra a inferência lógica não se 

justificando em normas jurídicas, mas em normas morais, já que considera que os �atos não 

são determinados pela lógica, mas pelas escolhas dos agentes�. E, mais gravemente, em 

determinados casos em que a conclusão lhe seja inconveniente, o juiz, pelo seu profundo 

conhecimento das regras processuais, pode simplesmente não aceitar a validade das premissas 

menores, isto é, quando considera que não há prova suficiente dos fatos284. Desse modo, a 

escolha da conclusão seria apenas uma racionalização a posteriori de uma decisão tomada 

arbitrariamente. 

                                                
282 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1997. pp. 33-

34. 
283 MANIACI, Giorgio. La teoria del ragionamento giuridico di Neil MacCormick. Analisi e diritto. 

Torino: Giappicchelli, 2001, pp. 145-178. pp. 149-150. 
284 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1997. pp. 35-

36. �acts are not determined by logic, they are determined by the choices of agents�. 
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Para os autores que defendem a importância do estudo da lógica no direito, subsiste 

correntemente a idéia de que a lógica jurídica é mesmo um pressuposto da ciência do direito, 

principalmente para a sua parte sistemática, já que o conceito de sistema é um termo próprio 

da lógica. De acordo com Klug, �na fundamentação de qualquer sentença judicial se utilizam 

as regras da lógica jurídica�. Ou seja, a lógica seria, nesse caso, um instrumento que 

possibilitaria a Rechtsfindung: a aplicação das normas aos fatos e as inferências das pautas a 

serem aplicadas aos casos particulares determinados a partir de diretivas genéricas. A tarefa 

da lógica jurídica, portanto, se resumiria propriamente em uma análise formal das inferências 

conclusivas da aplicação do direito285. 

Uma discussão que permeia todo o debate sobre a dedução no direito é, talvez 

propositalmente, negligenciada por Neil MacCormick. No seu texto, o jurista não se questiona 

sobre a diferenciação entre o tempo da decisão e o da justificação. Se se entende que a decisão 

é um processo inferencial muito mais complexo que envolve inúmeras variáveis praticamente 

não contabilizáveis e, só posteriormente, traduzido pela justificação, depreende-se que esta é 

posterior àquela. Não se está afirmando que não haja uma vinculação entre a decisão e a 

justificação. Pelo contrário, as conexões são óbvias. O que é olvidado por MacCormick e 

resgatado por Sobota são as diferentes funções atribuídas a cada momento. A justificação 

silogística seria apenas um modo de apresentação de uma decisão obtida por um 

procedimento não silogístico. O texto apresentado numa decisão judicial tomaria para si a 

forma silogística, fazendo uso inclusive de seus conectores lógicos, como uma metáfora 

representativa de um processo incompreensível a uma mente humana pelo seu alto grau de 

complexidade. A justificação seria, por outro lado, escrita em linguagem inteligível e 

logicamente coesa, satisfazendo as emoções de seus interlocutores. 

                                                
285 KLUG, Ulrich. Lógica jurídica. Trad. J.C. Gardella. Santa Fe de Bogotá: Temis, 1998. p. 6 e 8. 
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No entanto, para fundamentar a importância do uso dos silogismos, MacCormick põe 

como pressuposto a necessidade de o juiz declarar e expor publicamente as razões 

justificadoras para a sua decisão. Não basta apenas deduzir logicamente uma conclusão, seria 

preciso explicitar passo a passo como se chegou a tal decisão. MacCormick é explícito ao 

afirmar que uma decisão é �justificada legalmente por meio de um argumento puramente 

dedutivo�286. A partir dessa colocação, é possível admitir que MacCormick entende o uso do 

silogismo como modo de justificação a posteriori, e não como o procedimento dedutivo 

realmente utilizado para se encontrar a decisão correta para um determinado caso.  

A regra processual que determina a necessidade de fundamentação das decisões 

judiciais tem como escopo garantir a possibilidade de contraditório a partir da publicidade 

atribuída às razões justificadoras. Seria um meio de controle da atividade jurisdicional 

mediante a análise da cadeia dedutiva ao se verificar se as conclusões são extraídas 

necessariamente das premissas articuladas. A função da argumentação dedutiva, porém, não 

se limita a este objetivo democrático. O discurso lógico é tido como racional e, portanto, 

satisfatório no que tange a sua carga de veracidade e aceitação. Por outro lado, o 

convencimento do auditório é de fundamental importância para a legitimação da decisão 

judicial, pois que, a partir do convencimento fundado em uma cadeia argumentativa coerente, 

a aceitação das premissas leva à aceitação imediata da conclusão. No entanto, é possível 

observar que o argumento quase-lógico ou o aparentemente lógico bastam para atingir o 

objetivo do convencimento do auditório. Ou seja, neste caso, não seria de muita significância 

a diferença entre o raciocínio lógico-dedutivo formalmente perfeito e a argumentação apenas 

verossímil mas persuasiva, principalmente se emaranhados em uma longa cadeia 

                                                
286 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1997. p. 19. 

�It is sometimes possible to show conclusively that a given decision is legally justified by means of a purely 
deductive argument�. 
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argumentativa de um discurso do tipo macrológico sobre o qual já se falou no Capítulo 

Terceiro.  

No que diz respeito à validade lógica de um argumento, MacCormick enfatiza que a 

verdade da conclusão depende de uma questão empírica. Se as premissas são verdadeiras, 

então também o será a conclusão, mas a �lógica por si só não pode estabelecer ou garantir a 

verdade das premissas� 287. Os sentidos atribuídos às proposições que servirão de premissas 

maiores representam um ato performativo que não pode ser avaliado como verdadeiro ou 

falso. O que estará sob análise será exclusivamente a sua validade. Quanto à premissa menor, 

restar-lhe-ia ser provada enquanto relato de um momento histórico particular. Assim, cada 

elemento factual deverá ser acomodado em um determinado conceito normativo a partir de 

um processo de produção de provas em que se estabelece que determinadas proposições 

devam ser consideradas verdadeiras para propósitos legais. 

Neste aspecto, vale ressaltar que MacCormick acolhe o uso do entimema na 

argumentação lógica quando reconhece que alguns elementos são assumidos sem prova 

(lógica) enquanto considerados assuntos de conhecimento ordinário288. Vê-se aqui uma 

abertura à lógica retórica, mas claramente distinta da concepção de Sobota. Mesmo assim, é 

valioso destacar que os dois autores se preocupam em não estigmatizar suas teses ao fazer 

concessões de ambos os lados. Enquanto MacCormick reconhece que nem sempre se pode 

utilizar o modelo dedutivo na argumentação jurídica, Sobota admite que o silogismo é uma 

ferramenta útil ao direito, mesmo que apenas de função estratégica.  

De fato, MacCormick reconhece que a decisão resultante do processo dedutivo 

decorrente do exemplo por ele sugerido pode ter sido equivocada diante das expressões de 

                                                
287 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1997. p. 25. 

�logic itself cannot establish or guarantee the truth of the premises�. 
288 MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1997. p. 26. 

nota 4.  
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arrependimento do juiz. Mas parece que não poderia ser de outra forma já que a conclusão foi 

formalmente inferida a partir de premissas válidas, a saber, a norma jurídica e a descrição dos 

fatos. Para que a decisão fosse diversa, seria necessário modificar a premissa maior que previa 

abstratamente a conseqüência para o caso particular. No exemplo fornecido por MacCormick, 

o litígio se desenvolve entre um demandante e dois demandados. O demandante sentiu-se 

ofendido por ter ingerido limonada contaminada com ácido carbólico adquirida em um 

estabelecimento comercial do primeiro demandado e confeccionada na indústria do segundo 

demandado. A norma previa que seria responsável o vendedor do produto que não fosse de 

qualidade comerciável. MacCormick identifica a injustiça da decisão ao condenar o vendedor 

e inocentar o produtor, pois a bebida já viera contaminada desde seu engarrafamento. No 

entanto, não haveria como escapar da necessária subsunção dos fatos ocorridos aos elementos 

normativos que previam a responsabilização do comerciante e não do produtor. 

Para os defensores da aplicação das leis da lógica ao raciocínio jurídico, existe uma 

verdadeira dependência daquelas à idéia de coerência da argumentação e conseqüentemente 

de segurança jurídica das decisões289. 

É assim que modelos de teoria da argumentação propostos, como, por exemplo, o de 

Robert Alexy, tentam solucionar o abismo entre a proposição normativa e a descrição de fatos 

a serem subsumidos. Na verdade, ocorre uma expansão do modelo lógico do cálculo de 

predicados [(x) (Tx ! ORx); Ta; ORa]290, incluindo-se aí (entre a proposição normativa e a 

conclusão) uma cadeia argumentativa [(x) (Mx ! Tx); (x) (M�x ! Mx); ... (x) (Sx ! Mmx)], 

cujo desdobramento deverá ser suficiente para justificar cada elemento normativo requerido 

para a configuração dos fatos. Ou seja, chega-se a um ponto em que as justificativas são 

                                                
289 SCHREIBER, Rupert. Lógica del derecho. Trad. Ernesto Garzón Valdés. México: Fontamara, 1999. 

p. 9.  
290 A expressão, que representa um cálculo de predicados num modelo subsuntivo, é lida da seguinte 

maneira: (x) �para todo x�; (Tx) �T é predicado de x�; (!ORx) �R deverá obrigatoriamente ser um predicado de 
x�. �x� é a variável de indivíduo e �a� e a constante de indivíduo. 
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satisfatórias. Deve-se observar que os argumentos utilizados na justificação de uma subsunção 

à proposição normativa estão mais próximos dos fatos, enquanto descrição destes, do que está 

a própria norma ideal. Significa que os argumentos do discurso jurídico têm o escopo de 

aproximar a idéia do fato. A seqüência de argumentos pode ser interrompida quando a 

descrição dos fatos é levada a um determinado nível em que não há mais dúvidas de que 

corresponda aos elementos requeridos pela norma. A argumentação, neste modelo proposto, 

parte tanto do desdobramento dos elementos da norma em direção ao fato, quanto da 

descrição dos fatos em direção à norma. Partindo desse modelo argumentativo, é possível 

perceber como o verdadeiro processo de desenvolvimento silogístico é muito mais complexo 

do que aparenta ser. O abismo entre norma e fato é evidenciado a partir do momento em que 

se vislumbra a necessidade de um encadeamento de proposições (tanto sobre os fatos quanto 

sobre a norma) que vão de encontro umas em direção das outras291. 

 

5.3. A concepção de um ambiente retórico para a justificação entimemática do direito 

 Katharina Sobota certamente pode ser considerada uma pensadora de ideologia 

retórica. Defende de forma voraz um ceticismo forte com relação a toda sustentação teórica de 

cunho lógico-dedutivo acima exposta. Ajustando-se ao pensamento de Ottmar Ballweg292, 

rechaça a idéia de que atribuições universais ou regras instrumentais componham a estrutura 

principal do discurso jurídico. Para tanto, utiliza-se do conceito de regularidades para explicar 

o processo decisório jurídico. As regularidades, segundo Sobota, seriam formações 

                                                

291 GANTNER, Felix. Forms and Legal Informatics. European Journal of Law, Philosophy and 
Computer Science. v. 1-2, pp. 305-313. pp. 308 e s. 

292 SCHLIEFFEN, Katharina von. Rhetorische Analyse des Rechts. Risiken, Gewinn und neue 
Einsichten. In: SONDRY, Rouven. Eine interdisziplinäre Einführung in die rhetorische Praxis. Heidelberg: 
C.F. Müller Verlag, 2006, pp. 24-64. BALLWEG, Ottmar. Retórica analítica e direito. Trad. João Maurício 
Adeodato. In: Revista Brasileira de Filosofia, v. XXXIX, fasc. 163, julho-agosto-setembro. São Paulo, 1991, 
pp. 175-184. p. 180. 
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cibernéticas dinâmicas que constituem padrões mutáveis e auto-organizados construídos por 

um observador interno ao sistema. Enquanto padrões flexíveis, as regularidades opõem-se à 

idéia de estruturas permanentes, o que proporcionaria uma análise retórica dentro de um 

contexto específico.  

Sob esse aspecto, Sobota não ignora a eficácia do direito como realidade � concebida, 

porém, de modo artificial. Desse ponto de vista, não se descarta a pujança da argumentação 

estrategicamente estruturada de modo silogístico. Para a filósofa, no entanto, o arcabouço 

lógico é apenas uma fachada. A esse ponto, se voltará mais adiante. O uso estratégico 

derivado da forma silogística atribuída às regras jurídicas, contudo, seria apenas uma forma de 

camuflar a verdadeira rede de regularidades que são produzidas pelas ações que elas próprias 

regulam. Ou seja, o estudo da lógica formal em quase nada contribuiria para entender os 

padrões básicos da comunicação normativa. O meio mais eficaz de compreensão dessa 

comunicação normativa se daria, ao contrário, no exame da retórica material dos juízes pela 

retórica analítica. Para Sobota, o uso de silogismos na argumentação judicial foi um fator de 

extrema relevância para o fortalecimento da crença na existência de normas explícitas293. 

Como se as normas por si só se revelassem aos seus aplicadores � evitando-se mesmo falar 

em �intérpretes� � de maneira apofântica. 

 Em questões judiciais, não basta deduzir algo por meio da demonstração, é necessário 

argumentar. Mas as deduções têm alguma força no direito? É possível deduzir 

verdadeiramente uma conclusão jurídica? Uma decisão judicial pode ser comparada a uma 

conclusão inferencial? Perelman, por exemplo, entende que a motivação de uma decisão 

judicial é elaborada relacionando-se as conclusões do juiz a textos legais. Segundo ele, o 

                                                
293 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. p. 253-256. 
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procedimento de motivação das decisões judiciais não seria logicamente coercitivo, pois não 

seria um raciocínio puramente demonstrativo, mas uma argumentação294. 

Sobota, diferentemente de Perelman, descarta, pois, a possibilidade de uma 

argumentação silogística na atividade jurisdicional, propondo a compreensão das cadeias 

argumentativas por meio dos entimemas que por sua vez são estruturas lógicas dedutivas 

próprias da retórica. Os entimemas, desse modo, se ajustariam melhor ao raciocínio jurídico, 

ou, até mesmo, a sua apresentação. 

Para defender seu posicionamento, Sobota recorre a exemplos de decisões de tribunais 

alemães, algumas mais complexas, outras menos.  

 Os principais argumentos de Sobota contra a tese silogística parecem ser dois: em 

primeiro lugar, a demonstração de todas as premissas contidas em uma decisão judicial seria 

impossível em sua fundamentação pelo enorme número de normas a que se subsumiriam os 

fatos; em segundo lugar, tal atitude extremamente analítico-dialética seria contraproducente, 

dado que se tornaria mais vulnerável a críticas ao revelar todos os passos seguidos. Seria �sem 

sentido e destrutivo para o sistema tornar explícitas essas construções normativas 

implícitas�295.  

O entimema se tornaria a real estrutura lógica por trás da argumentação judicial visto 

que textos de julgamentos raramente contêm qualquer silogismo completo ou explícito. Uma 

explicação retórica para isso decorre da auto-evidência de algumas normas, não sendo 

necessária a sua verbalização. Neste caso, a sensação de completude da cadeia argumentativa 

só seria possível a partir do uso de conectores lógicos mesmo diante de silogismos 

                                                
294 PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. Trad. Maria E. G. G. Pereira. Martins Fontes: São Paulo, 

1996. p. 472. 
295 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. p. 259. 
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incompletos296. Os silogismos, como visto, são sempre explícitos no que toca a suas premissas 

(diferentemente dos entimemas), mas, mesmo assim, podem ser falhos no momento da sua 

interpretação. A forma da argumentação judicial garante a sensação de completude e 

coerência pela sua relativa certeza, conquanto possua um conteúdo relativamente incerto. 

A partir desses postulados, é aberto o caminho para que se admita o uso da retórica 

dentro da argumentação judicial.  

Assim como a dialética, enquanto processo analítico de demonstração, a retórica se 

apresenta como uma metalinguagem, um discurso sobre o discurso. O modelo dialético de 

raciocínio, porém, apresenta-se quase que impossível para o direito. As longas cadeias de 

dedução da lógica demonstrativa são, no mínimo, pouco funcionais. Mesmo considerando-se 

a necessidade de justificação dos argumentos utilizados no discurso jurídico, não significa que 

o método a ser empregado seja o lógico dialético. Decerto o discurso jurídico é �influenciado 

pela idéia de estruturas universais e permanentes�297, mas isso confessaria o aspecto 

estratégico da argumentação judicial.  

 Por um lado, portanto, o discurso retórico pode, acentuando-se o seu caráter 

macrológico, a partir da mistura de elementos de diversos gêneros que se imiscuem na 

argumentação, criar uma espécie de caos proposital, isto é, estratégico, o que levaria mais 

facilmente a uma conclusão manipulada, como o faz um ilusionista que distrai a atenção do 

público, levando-se a crer que o resultado final (a conclusão da cadeia pretensamente 

dedutiva) é uma decorrência lógica de determinado procedimento, quando, na verdade, o real 

artifício lógico ficou fora do alcance dos olhos do público (a ocultação das premissas 

realmente utilizadas). Já em uma segunda hipótese, o discurso retórico pode servir para 

                                                
296 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. pp. 261 e 262. 
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facilitar a compreensão do homem comum sobre determinados temas por partir de premissas 

derivadas do senso comum, possibilitando o mútuo entendimento. Percebe-se como, em 

ambos os casos, é possível ao retórico chegar a conclusões e persuadir conquistando o 

interlocutor e obtendo uma aceitação dos seus argumentos. Dois caminhos, contudo, podem 

ser seguidos: o do discurso macrológico, levando à aceitação de suas teses como algo 

fantástico e inexplicável, sem revelar os caminhos seguidos até a persuasão; e o caminho da 

simplificação, utilizando-se de omissões e alegorias de forma estratégica. Diante desse 

quadro, talvez a ligação entre a magia e a retórica em Empédocles298 não seja algo casual. Nos 

primórdios da arte retórica, cujo nascimento é atribuído a Córax, Tísias e Empédocles na 

Sicília (então Magna Grécia), o discurso e as palavras tinham um tanto de misticismo, pois 

proviam o seres humanos que detinham o seu controle de um poderoso instrumento de 

manipulação das outras mentes. Na moderna argumentação judicial parece se dar um 

fenômeno semelhante: o discurso extremamente técnico dos juristas impede até qualquer 

manifestação em contrário do que é pronunciado nos tribunais. 

É assim, pois, que a questão central do trabalho de Sobota não parece ser a sobre a 

possibilidade ou não de se argumentar dedutivamente, mas por outro lado, parece se referir à 

preocupação estratégica dos juízes em não explicitar todas as normas utilizadas na subsunção 

dos fatos. Dessa forma, ela elabora uma espécie de catálogo dos argumentos possivelmente 

omitidos (e provavelmente utilizados veladamente) nas decisões dos magistrados. Ou seja, a 

discussão não desemboca em um questionamento sobre a possibilidade de conhecimento ou 

não, mas sobre a forma de apresentação das provas lógicas. Para isso, parte da distinção entre 

a função acadêmica do silogismo e a sua abordagem retórica. 

                                                
298 BARILLI, Renato. Retórica. Trad. Graça Marinho Dias. Lisboa: Presença, 1985. p. 13. 
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Retoricamente �o silogismo não é um método de decisão, mas sim um estilo de 

apresentação da decisão legal�. Para que o silogismo seja um instrumento lógico faz-se mister 

que represente um verdadeiro modus ponens em que a premissa menor caiba por inteiro na 

premissa maior. Sobota vê a atitude acadêmica de conceber o silogismo nas faculdades de 

direito � a teoria de MacCormick aí compreendida � como um reflexo da crença no espírito 

iluminista e nos princípios de racionalidade e transparência. Para ela deveria ser ensinado o 

contrário aos futuros juristas já, que considera como sendo um bom juiz aquele que �nunca 

verbaliza qualquer premissa maior�299. 

 Neste contexto, Sobota visualiza algumas vantagens para o uso de normas tácitas. Em 

primeiro lugar, ao não se mencionar todas as premissas maiores alegadas, seria possível 

�ocultar a inconsistência de todo o sistema normativo�. Em segundo lugar, �um orador pode 

modificar o significado alegado da norma e adaptá-lo a cada situação�. Por último, �as 

normas tácitas podem formar um elo entre o mundo arcaico das regularidades emotivas, não-

verbalizadas, e a racionalidade verbalizada do ocidente clássico�300. A principal vantagem de 

se admitir o uso da retórica no direito é a inclusão de contradições no discurso sem que este se 

torne inválido. Para Sobota, a complexidade do sistema jurídico e a falta de um método 

próprio permitem um elenco praticamente ilimitado de potenciais fontes do direito.  

 Aqui, a principal crítica retórica que se pode vislumbrar dirigida à teoria silogística da 

argumentação judicial diz respeito ao número de premissas maiores realmente utilizadas em 

uma decisão. Seria mesmo uma questão metodológica que se colocaria antes da discussão 

propriamente sobre a possibilidade de aplicação dos silogismos ao raciocínio jurídico. Sobota 

                                                
299 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. pp. 257-258. 
300 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. pp. 268 e 269. 
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verifica que, para fundamentar uma sentença, um bom juiz pode se servir de várias dezenas de 

premissas apesar de explicitar somente algumas poucas dessas301. 

Os ataques ao uso do silogismo podem ser atenuados se se entende que o silogismo 

não é a cadeia dedutiva que representa de modo lógico todas etapas do pensamento até uma 

conclusão, mas tão-somente uma formalização aproximativa do raciocínio analógico que leva 

a uma escolha sobrecarregada de ideologia.  

 A dogmática jurídica parece funcionar dessa forma. O discurso positivista é uma 

tentativa de se encobrirem as ideologias por trás da argumentação. O discurso volitivo se 

camufla assumindo a forma lógica do verdadeiro ou falso. Nada obstante, há uma estrutura 

retórica velada que legitima o discurso como se ele não dependesse das esferas de poder.  

 A tese de MacCormick em defesa da lógica dedutiva na argumentação jurídica parece 

ser uma decorrência do receio de que o discurso judicial seja tomado por uma irracionalidade 

vítima de um casuísmo de conseqüências negativas. Contudo, o maior problema da teoria 

silogística é achar que a justeza das decisões possa ser derivada de um procedimento 

inferencial, que seja essa a salvação para o direito. Sobota não consegue vislumbrar o sucesso 

de uma teoria desse tipo e diz que a única saída seria contar com a �integridade pessoal de 

cada indivíduo�302.  

 Um ponto em comum, porém, entre os dois autores cujas teses foram aqui discutidas é 

o uso de exemplos de decisões judiciais. Tanto MacCormick quanto Sobota ilustram seus 

posicionamentos a partir de discursos proferidos em casos concretos por juízes. É precioso 

enfatizar que os exemplos de ambos os lados não podem ultrapassar a função meramente 

                                                
301 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. p. 258. 
302 SOBOTA, Katharina. Não Mencione a Norma! Trad. João Maurício Adeodato. Anuário dos Cursos 

de Pós-Graduação em Direito, n. 7. Recife: Universitária, 1995, pp. 251-273. p. 272. 
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ornamental que possuem. Isso se deve ao fato de que existem realmente decisões que se 

pretendem mais analíticas que outras, isto é, que procuram explicitar todos os elementos 

normativos que figuram como premissa maior, como também há decisões em que prevalece a 

tese retórica do uso exclusivamente estratégico do modelo silogístico. A discussão ganha 

relevância no plano teórico quando parte para a análise do aproveitamento da lógica formal 

como instrumento garantidor de conclusões necessárias para as lides judiciais.  

 Como visto, para MacCormick a argumentação silogística seria um meio legitimador 

da decisão judicial, garantindo inclusive o seu caráter democrático frente a pressões internas 

derivadas do controle exercido pelo judiciário e externas exercidas pela imprensa. O uso da 

justificação dedutiva evitaria o caráter contingente das decisões dos magistrados levando a 

uma conclusão única e necessária decorrentes diretamente da cadeia lógico-argumentativa. 

Para Sobota seria diferente. A decisão nunca resultaria de um processo lógico a partir de um 

raciocínio dedutivo, mas seria tomada a partir unicamente de elementos ideológicos e 

apresentada estrategicamente de modo retórico sob a forma de silogismo. 

 No entanto, o principal problema sobre a possibilidade de se adotar um processo 

dedutivo no direito se resume mesmo à estrutura de aplicação do direito aos fatos, ou seja, a 

um problema hermenêutico. É assim, portanto, que se pode falar em dois momentos distintos 

na aplicação ou criação do direito em situação fáticas: de um lado a decisão e de outro a 

justificação. Para os juristas práticos, não haveria distinção entre essas duas etapas. A 

justificação seria apenas a exteriorização de uma conclusão a que se chegara previamente. 

Entendendo, porém, a decisão como um processo inferencial muito mais complexo do que os 

meios de justificação que são passíveis de serem comunicados, será possível falar apenas em 

uma representação silogística de um procedimento lógico constituído de inúmeras premissas 

praticamente incontáveis. Ou seja, o silogismo seria mesmo apenas um modo de apresentar 
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em linguagem inteligível a decisão a partir de elementos como os conectores lógicos que 

garantam coesão entre as proposições fáticas e normativas.  
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Conclusões 

 

 1. Compreender que o direito é um conjunto de procedimentos retóricos é 

compreender que toda proposta de um método jurídico é uma nova forma de retórica. Podem-

se ver sempre em uma teoria do direito diferentes maneiras de compreensão dos fenômenos 

jurídicos, carregadas de ideologia e que propõem caminhos geralmente considerados mais 

seguros que os demais para a construção de raciocínios jurídicos. Isso se aplica à 

Jurisprudência dos Conceitos, à Escola da Exegese, à Teoria Pura do Direito, ao Realismo 

Jurídico em todas as suas formas, ao Movimento do Direito Livre, às teorias sistêmicas, 

lógicas, sociológicas, normativistas, legalistas, positivistas, jusnaturalistas e assim por diante. 

Cada grupo, com sua respectiva identificação, seja como escola, movimento ou teoria, seja 

com um nome próprio como, por exemplo, a Metódica Estruturante do Direito, pretende 

estabelecer um modo de apresentar a sua teoria. Os nomes das diferentes correntes 

metodológicas, pois, são importantíssimos no estabelecimento de qual forma de pensamento 

adotam. Por sua vez, cada elemento constitutivo da teoria é uma forma de desenhar um 

modelo de apreensão da realidade jurídica com um sério objetivo de se sustentar de maneira 

persuasiva diante da academia. 

 2. O método retórico para o direito, apesar de se opor a outras formas de método 

desenvolvidas na modernidade a partir do cartesianismo, ainda se propõe como método e por 

esse motivo pretende funcionar como tal, reconhecendo-se, porém, na sua retoricidade. Ou 

seja, limitações epistemológicas e variáveis suprimidas são eventos que não se consegue 

eliminar, mas que fazem parte da elaboração do raciocínio jurídico e são reconhecidos no 

método retórico. A vantagem deste método em relação aos métodos de base cartesiana reside 

na assunção desses limites no que se refere à criação e à aplicação do direito como 

invevitáveis. Como já mencionado, o tratamento de um caso jurídico concreto não é capaz de 
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identificar e, ainda menos, de explicitar todos os passos que levam a uma determinada 

conclusão. Nos método de base cartesiana, assim como nos métodos das recentes teorias da 

argumentação, ou nos da razão comunicativa, a supressão ou omissão de algumas das fases de 

elaboração de um juízo impede que este seja considerado como racional. A retórica analítica, 

ao contrário, por se observar auto-reflexivamente, é capaz de lidar com o silêncio das 

premissas, ou com a aceitação de provas puramente emocionais (fundadas no pathos) e, 

principalmente, com a limitação gnoseológica da linguagem. É assim que, a partir da 

diferenciação em três níveis de linguagem para a retórica, a retórica analítica � enquanto 

meta-linguagem das retóricas objeto � propicia que a retórica seja também um método de 

construção e análise do discurso jurídico. 

 3. O entimema e o paradigma são as duas ferramentas lógicas que servirão ao método 

retórico em oposição ao silogismo e a epagogé, enquanto que a metáfora é o instrumento 

gnoseológico para interpretação e aplicação das normas jurídicas. 

 4. No que diz respeito à possibilidade de se compreender a retórica como método, 

sabe-se que a dialética sempre foi considerada um método que permaneceu por toda Idade 

Média como o método filosófico por excelência. Diferentemente da Retórica, encontra-se no 

Órganon aristotélico. Sabe-se que a escolha das obras que comporiam o Órganon não foi 

estabelecida por Aristóteles, o que só aconteceu após a sua morte. Mas, se a retórica pensada 

por Aristóteles pode ser construída a partir de fundamentos lógicos semelhantes aos da 

dialética, pode ser também uma espécie de órganon, ou dele fazer parte. 

 5. A racionalização dos métodos de trabalho do jurista pelas novas teorias da 

argumentação desconsidera o papel da persuasão e da estratégia tanto no desenvolvimento da 

prática judicial como na elaboração teórica. A retórica, ao contrário, parte do pressuposto de 

que a argumentação jurídica é sempre persuasiva e estratégica em qualquer nível que se 

encontre, em âmbito teórico ou prático. O maior obstáculo, contudo, que as retóricas jurídicas 
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encontram na academia se refere à forma como sempre foi concebida, isto é, como algo 

menor, como prática a ser evitada por um bom jurista, como não necessária ao raciocínio 

jurídico. Ou seja, retórica foi sempre tomada como um termo pejorativo entre grande parte 

dos juristas. Isso talvez se deva ao fato de que as teorias sobre retórica jurídica foram 

geralmente desorganizadas e pontuais, sem muita pretensão de realmente incutir na formação 

do jurista uma visão mais crítica da sua atividade de aplicação do direito. As constantes 

referências à �vontade do legislador�, à �natureza jurídica� dos institutos entre outras 

inúmeras metáforas permanecem incólumes no vocabulário dos juristas como apelo a figuras 

que remetem à autoridade dos conceitos. 

 6. Um método retórico, enquanto método que é, indica quais os caminhos a serem 

seguidos para o sucesso das retóricas práticas ou, como diriam os mais otimistas, para o 

sucesso da comunicação e aplicação das normas. Se informado por uma retórica analítica, 

funciona como uma forma de abrir os olhos do jurista para artifícios das retóricas materiais, 

isto é, da própria linguagem. 
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