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INTRODUÇÃO:  

Desde a ―solução final‖ nazista o mundo jurídico se debate com o problema de sua 

incessante busca por um ―ontos‖ que represente o direito em todas as suas acepções. O 

Positivismo Dogmático, que definia o direito como sendo essencialmente a Norma 

Jurídica e, aparentemente, resolvia tal questão se percebeu insuficiente diante de um 

ordenamento jurídico que previa a extinção de seres humanos.  

A legislação nazista fez renascer o problema do valor no direito e com ele a 

necessidade de haver mecanismos de controle que não permitissem que o direito 

positivo se transformasse em instrumento de injustiças.  

Tal problema, no entanto, jamais foi resolvido suficientemente. Em sua Teoria 

Tridimensional do Direito, Reale
1
 ressalta o aspecto tridimensional do direito, que 

consiste em síntese, em fato, valor e norma. Tal teoria, em que pese sua extensa 

aceitação, não soluciona o problema do valor no direito. Como já havia percebido José 

Paulo Cavalcanti
2
, a norma jurídica contém em si intrinsecamente a descrição de um fato 

e sua valoração com a definição das conseqüências jurídicas do mesmo. Fato e valor são 

objetos reciprocamente implicados em decorrência da norma e, por serem regulados pelo 

direito, não podem ser seus elementos componentes pois são inerentes à norma jurídica, 

e o Direito ontologicamente, só poderia se definir a partir da norma.  

Ressalte-se que ao se falar de norma, inicialmente não iremos problematizar o 

momento da normatização, seja da edição da Lei ou da sua aplicação, primeiro problema 

sobre o qual já poderíamos suspender o juízo de forma pirrônica, mas estamos 

expandindo tal conceito para abranger não apenas as leis, mas também as demais fontes 

do direito, como o costume e a jurisprudência que se traduzem em normas jurídicas a 

partir de seu estudo e sistematização. 

A partir dos valores morais prevalentes em determinado ajuntamento humano, são 

construídos os parâmetros éticos que resultam nas normas jurídicas, de maneira que o 

meio social, através do Poder Político nos diversos Estados, determina pela legislação 

                                                
1 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1975. 2 v. p. 437-493. 
2 CAVALCANTI, José Paulo. Tridimensionalismo e outros erros. Recife: CEPE, 1984, p. 11. 
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como devem se portar as pessoas naquela sociedade a fim de evitar vir a ser alvo das 

sanções pelo descumprimento das normas do Estado
3
. 

A história do Ocidente, desde a ascensão de Alexandre e a expansão militar por ele 

promovida, se caracterizou por períodos sucessivos de tentativas de padronização 

cultural, umas mais bem sucedidas que as outras. Inicialmente a partir da influência 

cultural grega, fonte constantemente retomada no âmbito da filosofia, depois romana, 

fonte da tradição jurídica ocidental, seja codificada, seja consuetudinária, renovada 

pelos pandectistas alemães. 

A partir da idade média, tal padronização foi liderada inicialmente pela Igreja e 

depois do renascimento, pela liderança cultural francesa, depois britânica e 

contemporaneamente, dos Estados Unidos da América, que pela massificação da mídia, 

de certa forma, homogeneizou a cultura ocidental com a divulgação do ―american way 

of life―.  

O Século XX, a partir de suas crises econômicas e guerras que daí advieram, 

trouxe enormes modificações na estrutura social mundial. A ocorrência de duas grandes 

guerras resultou numa mudança de postura dos Estados, fazendo nascer uma incipiente 

estrutura de governança global, permitindo que os países derrotados fossem recuperados 

economicamente com maciços investimentos dos Estados vencedores.  

No limiar do século, o surgimento da internet, nos conduziu ao mundo plano
4
, que 

reduziu distâncias e fez iniciar-se uma revolução cultural que ainda estamos vivendo, 

pois aqueles que estão fisicamente distantes de seu ambientes originais, por meio da 

rede conseguem manter-se integrados em seu meio-ambiente, e por outro lado, ao 

mesmo tempo a rede também permitiu que pessoas de diferentes culturas e 

                                                
3 HOLMES, Oliver Wendell. The Path of Law. In MARKE, Julius J. The Holmes Reader: The life, writings, 

speechs, constitutional decisions, etc., of the late Oliver Wendell Holmes, Associate Justice of the Supreme 

Court of the United States, as well as an evaluation of his work and achievements by eminent authorities. New 

York: Oceana Publications, 1955, p. 59: ―The object of our study, then, is prediction, the prediction of the 

incidence of the public force through the instrumentality of the courts‖. Há tradução em português In 

MORRIS, Clarence. Os Grandes Filósofos do Direito. Tradução: Reinaldo Guarany. São Paulo: Martins Fontes, 

2002, p 425 ―O objeto do nosso estudo, portanto, é a predição, a predição da incidência do poder público por 

meio do auxilio dos tribunais‖. 
4 FRIEDMAN, T. L. O Mundo é Plano: uma breve história do século XX. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005, 

passim.  Para Friedman a rede global de fibras óticas e a consequente redução de custos de telecomunicações que 

possibilitou a popularização do acesso de banda larga à internet planificou o mundo, ou seja, as pessoas 

conectadas podem prestar serviços no mundo inteiro. Entre os exemplos apresentados destacam-se as diversas 

empresas situadas na Índia, que pela facilidade de ter o inglês dentre as línguas nacionais, prestam serviços 

diversos aos Estados Unidos e à Inglaterra. 
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nacionalidades passassem a se relacionar e trocar experiências e conhecimento com 

facilidade, implicando numa interação cada vez maior e, por conseguinte, no 

fato/necessidade de se tolerar o diferente e de se repensar os valores de cada sociedade.  

Diante da enorme confluência de diferentes culturas, resultado da interação em que 

vivemos, é evidente que a tolerância se destaca no universo de valores interessantes ao 

Direito, embora, de forma inversa, este também represente a força do Estado.  

No presente trabalho partimos do ceticismo jurídico apresentado pelo Prof. João 

Maurício Adeodato em sua obra Ética e Retórica: para uma Teoria da Dogmática 

Jurídica, notadamente a provocação feita no sentido de tornar o pirronismo objeto de 

pesquisa
5
, levando em consideração a sugestão de que tal ceticismo se encontra 

representado na seara jurídica por uma ética da tolerância. Para fins de delimitação do 

objeto será analisado no presente trabalho o problema decorrente da não fixação de 

valores numa ética de tolerância firmada a partir do ceticismo pirrônico, proposta por 

Adeodato
6
. 

Assim, o problema central posto no presente trabalho é a possibilidade de que a 

ética da tolerância proposta por Adeodato como consequência jurídica do ceticismo 

pirrônico, por não possuir amarras axiológicas, possa ser equivocadamente acusada, 

como foi o positivismo no passado
7
, de servir de fundamento para Estados totalitários e 

desumanos.  

Parece-nos evidente que um ceticismo dogmático
8
 pode servir de fundamento para 

que o filósofo se resigne diante da dogmática jurídica que se lhe apresente, uma vez que 

restará numa decisão jurídica o argumento final de autoridade do órgão 

hierarquicamente superior, e na norma jurídica o argumento do Poder, construídos 

consensualmente pela maioria e legitimados procedimentalmente, conduta que não 

divergiria da do positivista dogmático. 

                                                
5 ADEODATO, João Maurício. Pirronismo, direito e senso comum: o ceticismo construtor da tolerância. In: 

Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 376. 
6 idem. p. 345 e s. 
7 MAUS, Ingeborg. Vinculação legal do Judiciário e a estrutura das normas jurídicas nazistas. In O judiciário 

como superego da sociedade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 41 
8 Para Adeodato ceticismo dogmático é o equivalente ao ceticismo acadêmico apontado por Sexto Empírico na 

sua classificação dos filósofos entre acadêmicos (que recusam a possibilidade da verdade), dogmáticos (que 

crêem conhecer a verdade) e céticos (que continuam buscando). 
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Tal linha de pensamento filosófico, embora seja pertinente para a prática jurídica 

traz o problema que já ocorre dentro do próprio sistema democrático qual seja o do 

questionamento se é democrático cercear os direitos de quem prega regimes 

antidemocráticos ou o fim da democracia. 

Como fixar os limites da tolerância? É possível, de forma racional, apresentar a 

tolerância como sendo o mínimo ético compatível com as diversas culturas 

contemporâneas ou que permita um diálogo entre diferentes culturas e civilizações? Este 

o problema central que se pretende analisar.  

1.1. Metodologia 

A metodologia de desenvolvimento da dissertação foi orientada e sedimentada na 

análise dissertativa das obras objeto da pesquisa bibliográfica, e de estudo crítico das 

teorias objeto de estudo. O método a ser utilizado é o da investigação cética, através do 

qual se pretende apresentar de forma equilibrada os argumentos favoráveis e contrários à 

fixação da tolerância como mínimo ético para o diálogo jurídico entre diferentes culturas 

e civilizações, utilizando-se da isostenia
9
, nada impedindo o pesquisador, com base em 

tais argumentos de se filiar àquele que se lhe apresente mais correto. 

Considerando, ainda, a possibilidade de formulação de conceitos éticos será 

realizada a análise de determinados valores que não só sirvam como elementos de tal 

formulação, mas principalmente, para indagar a respeito da pertinência de fixação de 

critérios axiológicos universais numa sociedade multicultural.  

Em termos metodológicos, foram realizadas as seguintes atividades de pesquisa e 

elaboração de conteúdos: 

a) Estudo da bibliografia especializada em Filosofia, Filosofia do Direito, Teoria 

do Direito, Teoria da Justiça, Globalização e Diversidade Cultural, Teologia, Sociologia, 

Política e Direitos Humanos, nacional e estrangeira, para fins de fundamentação das 

razões e conclusões que deverão ser exploradas na dissertação; 

                                                
9 Igual força de argumentos favoráveis e contrários sobre um mesmo assunto. 
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b) Pesquisa de legislação e convenções internacionais que fixam critérios de 

relacionamento entre nações e entre estas e os cidadãos;  

c) Apresentação de estudo analítico e exploratório com a finalidade de apontar e 

justificar as principais contradições e conciliações presentes entre a proposição de uma 

ética da tolerância e o diálogo jurídico. 

Como já defendia Huxley em meados do século passado, ―precisamos nos 

especializar para entrar mais profundamente em certos aspectos separados da 

realidade‖
10

, o que é exigência de qualquer programa acadêmico, contudo, segundo o 

mesmo autor, mesmo sendo necessária tal especialização pode ser fatal, se não lhe for 

imposto limite: 

precisamos descobrir algum meio de tirar o maior proveito de ambos os 

mundos — aquele mundo altamente especializado da observação objetiva 
e da abstração intelectual, e aquele que podemos chamar o mundo casado 

da experiência imediata, no qual nada pode ser apartado. Somos as duas 

coisas, intelecto e paixão, nossas mentes têm conhecimento objetivo do 
mundo exterior e da experiência subjetiva. Descobrir métodos para unir 

esses mundos separados, mostrar a relação entre eles, é, penso eu, a mais 

importante tarefa da educação moderna. 

Tendo em vista que a dissertação teve como base essencial de pesquisa e 

investigação a análise dos fundamentos retóricos aplicáveis às teorias expostas, a 

metodologia do projeto observou a apresentação e exploração dos modos céticos de 

investigação
11

. 

Assim, nos aprofundamos na pesquisa relacionada ao ceticismo pirrônico, 

priorizando a apresentação do pirronismo e criticando sua concepção como ética da 

tolerância na esfera jurídica, a partir daí, após apresentação da pesquisa histórica acerca 

da tolerância, desde as cartas de Locke aos dias atuais, ao entrarmos na indagação a 

respeito da pertinência de fixação de critérios axiológicos universais numa sociedade 

multicultural, priorizamos a apresentação dos diversos posicionamentos sobre um 

mesmo tema à especialização excessiva, permitindo a exposição de contrapontos aos 

                                                
10 HUXLEY, Aldous. Educação Integrada. In  A Situação Humana. Tradução: Lya Luft. São Paulo: Globo, 

1992. p.17. 
11 Segundo ADEODATO, João Maurício. Pirronismo, direito e senso comum: o ceticismo construtor da 

tolerância. In: Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 365, 

os modos céticos podem ser resumidos ―na igual possibilidade de argumentar a partir de dois pontos de vistas 

diferentes ou mesmo opostos.‖ 
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argumentos colhidos pelo pesquisador, possibilitando, assim, a quem vier a ter acesso ao 

resultado da pesquisa formular as suas próprias conclusões a respeito da matéria 

investigada. 

Finalmente, as conclusões apresentadas consistem em discurso pragmático fundado 

nas razões expostas no corpo do trabalho, sendo certo que nunca é demais lembrar que 

as afirmações feitas no presente trabalho, seguindo o ceticismo pirrônico que as lastreia, 

devem ser percebidas como sendo verdadeiras de acordo com entendimento que o seu 

autor extraiu da pesquisa realizada, sem pretensão de verdade dogmática.  



 

 

2. UM CIENTISTA PIRRÔNICO? 

Um grande desafio na elaboração do presente trabalho foi conseguir superar alguns 

paradoxos; o principal deles diz respeito exatamente à dificuldade de realizar um 

trabalho acadêmico afastando de início qualquer pretensão de verdade ontológica, de 

maneira que, entendemos pertinente buscar um texto crítico a respeito da possibilidade 

epistemológica do pirronismo, para nos introduzir no objeto da pesquisa propriamente 

dita. 

No artigo ―Neopirronismo na Filosofia da Ciência‖
12

 de Luiz Henrique Araújo 

Dutra, que consiste numa crítica a artigo de Porchat Pereira
13

 tendo como ponto 

fundamental sua alegação de que “a natureza bem mais complexa e rica da ciência  

moderna exige uma reelaboração e sofisticação das conceituações pirrônicas nesse 

campo, poderíamos mesmo dizer que tal seria uma das tarefas mais urgentes para um 

neopirronismo, hoje”
14

. Dutra desenvolve seu trabalho opondo questionamentos que 

seriam levantados por alguém que pretendesse aceitar o convite de Porchat Pereira para 

uma futura investigação neopirronica na filosofia da ciência, criticando alguns dos seus 

pontos de vista para tal matéria, e oferecendo alternativamente outro tipo de atitude que 

chama de ―pesquisa zetética construtiva‖ ou ―investigação zetética construtiva‖.  

O artigo está dividido em cinco partes. A primeira consiste numa introdução na 

qual se apresenta a perspectiva de Porchat Pereira em relação à epokhé do cético antigo, 

bem como as relações deste com a epistéme e a tékhne, e as consequências daí 

decorrentes para a manutenção de uma postura cética perante a ciência e a filosofia da 

ciência contemporânea. A segunda analisa as fronteiras entre fenômeno e dogma; a 

terceira pretende expor quando há dogmatização científica; a quarta apresenta a 

possibilidade de programas zetéticos de pesquisa. Finalmente, a quinta parte apresenta a 

                                                
12 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 91-105, set. 1997. 
13 PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Discurso, n. 19, p. 83-121, 1992 citado no artigo 
analisado, publicado também in PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Rumo ao Ceticismo. São Paulo: Editora 

UNESP, 2007. p. 117-146.  
14 PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Rumo ao Ceticismo. São Paulo: Editora UNESP, 

2007. p. 142. 
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conclusão e a tentativa do autor de diferenciar sua pesquisa zetética construtiva do 

neopirronismo defendido por Porchat Pereira. 

Dutra inicia seu trabalho esclarecendo que o termo neopirronismo indica o 

pirronismo contemporâneo, que não poderia estar ao alcance de Sexto Empírico por 

resultar da aplicação do olhar cético sobre a cultura contemporânea, em especial, a itens 

tais como a ciência moderna que alcançou um domínio sobre a natureza jamais visto e 

sequer sonhado.  

A partir de tal ponto inicia propriamente a crítica ao artigo de Porchat Pereira, 

começando os comentários acerca da seção 13 de ―Sobre o que aparece‖, notadamente 

na parte em que narra que ―o Prof.. Porchat considera se as teorias científicas 

contemporâneas não constituiriam um obstáculo intransponível para o cético‖ com base 

em transcrição parcial, concluindo que é por esta razão que a tarefa de dar conta da 

ciência contemporânea se mostra como um dos desafios mais urgentes para o 

neopirrônico
15

. 

Alegando que a questão assim colocada parece trivial, pois seria óbvio que se o 

cético suspende o juízo em relação a teorias e doutrinas filosóficas, religiosas, etc. não 

haveria porque não suspender também o juízo em relação às teorias científicas, Dutra 

ressalta o fato de que segundo Porchat Pereira não apenas a ciência moderna e 

contemporânea haveria se tornado cada vez mais afeita ao pirronismo, mas também a 

própria filosofia da ciência.  

Neste, ponto, entendemos que a dedução de Dutra foge do contexto apresentado no 

texto que critica, pois a citação apresentada encontra-se no contexto apresentado por 

Porchat Pereira de que: 

13. Alguns poderiam ser tentados a invocar a ciência moderna e 

contemporânea e suas conquistas para rebater a postura pirrônica. 
Quando reconhecida e inegavelmente a ciência e a tecnologia que dela 

resultou impregnam de modo avassalador nossa vida e prática comum, 

quando teorias científicas vulgarizadas se difundem progressivamente no 
senso comum, a ele se misturam e dele mal podem dissociar-se, quando a 

imagem comum do mundo se torna mais e mais influenciada por 

elementos inúmeros tomados de empréstimo às teorias científicas, 

pareceria caber perguntar como se pode razoavelmente sustentar 

                                                
15 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 91-92, set. 1997. 
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uma epokhé sobre as teorias científicas. O impacto das ciências sobre a 

vida cotidiana certamente não terá sido tão visível nos tempos 

helenísticos, mas nos tempos que correm é absolutamente inquestionável. 
Não constituiria isso uma formidável objeção contra a epokhé dos 

pirrônicos?
16

 

Percebe-se claramente, da análise do texto de Porchat Pereira, notadamente do 

texto ressaltado em negrito, que a pergunta feita já fora respondida no mesmo ato de sua 

feição, do contrário o mesmo afirmaria caber perguntar, e não que pareceria caber 

perguntar. 

Porchat Pereira responde a tal pergunta, relatando que os pirrônicos antigos 

problematizaram a velha epistéme clássica, a ciência entendida como conhecimento 

seguro e adequado da realidade das coisas. Assim, sua epokhé se estendia aos elementos 

metafísicos que a ciência de então (epistéme) se atribuía. Diferentemente, o pirronismo 

antigo não ousou chamar a tékhne de ―ciência‖, contrariamente à epistéme, a tékhne 

poderia ser conformada no interior da esfera fenomênica, dispensando facilmente a 

interpretação filosófica
17

.  

Expondo tal narrativa de Porchat Pereira, Dutra afirma que: 

O cético antigo suspendia o juízo em relação às teorias que estavam no 

domínio da ή, pois elas faziam afirmações sobre o não aparente. 

E por isso mesmo o pirrônico não chamou a de ciência, uma vez 
que ela visava apenas relatar o que aparece, o fenômeno.

18
 

 Daí conclui, provavelmente em ato falho: ―Portanto, não havia por que suspender 

o juízo em relação às proposições no âmbito da ή


.‖ Para mais adiante 

esclarecer que talvez tal posição esteja equivocada e que tenhamos que suspender o 

juízo também em relação ao que aparece, às vezes, em situações especiais.  

Alegando ser óbvio que o neopirrônico não pode sustentar qualquer tese segundo a 

qual se atribua a ciência contemporânea um caráter que a assimile à tékhne ou à 

                                                
16 PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Rumo ao Ceticismo. São Paulo: Editora UNESP, 

2007. p. 141 destaque em negrito constante do original transcrito. 
17 Idem. p. 142. 
18 DUTRA, Luiz Henrique Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 92, set. 1997. 
19

 O ato falho anotado diz respeito à incoerência no desenvolvimento do texto, provavelmente Dutra quis 

escrever  em vez de ή embora mais à frente alegue que Porchat Pereira conclui que a filosofia da 
ciência moderna é compatível com o neopirronismo. 
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epistéme, afirma ser este o motivo pelo qual Porchat Pereira não sustenta a tese de que a 

ciência atual é apenas tékhne, ao invés de epistéme e apenas relata o que lhe aparece e 

diz: ―Cremos acertado dizer que a ciência moderna se tem feito progressivamente 

cética‖
20

. 

Adiante, afirmando que isto não parece a Porchat Pereira apenas com relação à 

ciência, mas também no que diz respeito à própria filosofia da ciência, transcreve outro 

trecho: 

O panorama, complexo e multiforme, da filosofia moderna e 

contemporânea da ciência deixou há muito de privilegiar a velha noção 
de epistéme. E a prática científica, já desde os primórdios da ciência 

empírica moderna, se vinha progressivamente libertando de amarras 

epistemológicas e metafísicas. Na esteira de Hume, a filosofia empirista 

da ciência vem insistindo no primado da observação e dos métodos de 
controle experimental das teorias científicas, na continuidade entre os 

procedimentos científicos e os do homem ordinário, na necessidade de 

distinguir claramente entre ciência e metafísica, na conveniência, 
sobretudo, de a prática científica desvencilhar-se de qualquer entrave de 

natureza filosófica, buscando definir seus parâmetros através de seu 

próprio desenvolvimento experimental. É muito fácil ver como toda essa 

postura, ao menos em seus aspectos mais fundamentais, é de índole 
essencialmente pirrônica.

21
 

Afirmando que tal postura de Porchat Pereira implicaria a solução da questão
22

, 

uma vez que se a ciência tem se tornado cada vez mais afeita ao ceticismo, ela não é 

entrave algum ao pirronismo, mas pelo contrário, tem sido fruto de uma atitude pirrônica 

e que o mesmo vale para a filosofia da ciência, Dutra conclui que o neopirronismo na 

filosofia da ciência já é um fato. Saliente-se que não conseguimos concluir do texto de 

Porchat esta mesma opinião de Dutra, que expõe a conclusão de Porchat Pereira para a 

questão levantada: as teorias científicas são um entrave para o ceticismo? 

Seguramente não. Muito ao contrário, o pirronismo parece-nos 
inteiramente compatível com a prática científica moderna e 

contemporânea. Porque o que os pirrônicos problematizaram foi a velha 

epistéme clássica, a ciência entendida como conhecimento seguro e 

                                                
20 PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Discursos, n. 19, p. 116, 1992. citado no artigo 

analisado. Em PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Rumo ao Ceticismo. São Paulo: 

Editora UNESP, 2007. p. 143. a citação é a seguinte: ―Creio acertado dizer que, de algum modo, a ciência 

moderna se tem feito progressivamente cética.‖ 
21 PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Discursos, n. 19. p. 114. 1992. citado no artigo 
analisado. Também em PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Rumo ao Ceticismo. São Paulo: Editora UNESP, 

2007, p. 142. 
22 DUTRA, Luiz Henrique Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 93, set. 1997. 
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adequado da realidade mesma das coisas. Em outras palavras, eles 

questionaram a dimensão metafísica que a ciência se atribuía, dimensão à 

qual uma teoria filosófica do conhecimento justificava o acesso. A 
epokhé cética se estendia, então, às pretensas verdades dessa ciência, 

punha em xeque a pretensa realidade de seus objetos, a cognitividade real 

e absoluta de todo o processo.
23

 

Como analisamos anteriormente essa resposta era óbvia diante da forma em que fo i 

construída a pergunta. Mas diante de tal conclusão, Dutra alega que, para ele, a solução 

não parece ser tão simples, e que não lhe parece como a Porchat Pereira que a ciência 

moderna e contemporânea se tenha feito cada vez mais cética, ou seja, que ela t enha 

tomado a forma da tékhne e deixado longe no passado qualquer semelhança com a 

epistéme. Aproveitando-se dessa sua discordância com Porchat Pereira, Dutra põe em 

dúvida a possibilidade de resolver a discordância sem dogmatizar, pondo em xeque, 

inclusive a noção de aparecer proposta por Porchat Pereira. Questionando os limites do 

aparecer, problema proposto na segunda parte do seu trabalho, Dutra apresenta seu 

desejo de defender uma alternativa não-dogmática ao pirronismo na filosofia da ciência, 

uma filosofia da ciência construtiva de investigação permanente, que também é zetética, 

mas que se distingue do pirronismo quanto aos seus objetivos.  

Na parte em que questiona as fronteiras entre fenômeno e dogma, Dutra inicia 

citando que Sexto Empírico identifica três tipos possíveis de filósofos: o dogmático, o 

acadêmico e o cético. O primeiro é aquele que julga ter encontrado a verdade, o segundo 

a considera inapreensível, e o terceiro é o que continua buscando a verdade. A partir daí 

Dutra afirma que o cético se diferencia do dogmático em razão da atitude que tem em 

face do conhecimento, que dogmatizar é dar assentimento a objetos não-evidentes de 

investigação científica e o pirrônico não dá assentimento a nada que seja não-evidente. 

Dutra salienta que há necessidade de verificar que há tipos diferentes de 

fenômenos, e que alguns deles seriam semelhantes a dogmas. Notadamente quando 

expressamos fenômenos inteligíveis que experimentamos, mas não pelos sentidos. 

Nestes casos, para Dutra o dogmático no momento em que enuncia suas teses nada mais 

faz do que dizer o que lhe aparece, como comenta Sexto em Contra os Lógicos (CL VII 

                                                
23 PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. In Discursos, n. 19. p. 113. 1992. citado no artigo 

analisado. O mesmo texto encontra-se em PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Rumo ao Ceticismo. São Paulo: 

Editora UNESP, 2007, p. 141. Neste último a última frase “a cognitividade real e absoluta de todo o processo” 

foi substituída por “a cognitividade real e absoluta de todo aquele empreendimento.” 
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336, cf. Porchat, 1992. p. 111)
24

 o que tornaria problemática qualquer tentativa de traçar 

limites precisos entre fenômeno e dogma. 

Porchat Pereira se nega a distinguir categoricamente dogmas dos fenômenos 

(inteligíveis), embora considere que não há fronteiras demasiado rígidas entre os 

domínios do dogma e do fenômeno. Dutra destaca que para Porchat, o que torna uma 

proposição dogmática, retirando-a do âmbito do mero relato do que aparece, é afirmar 

que aquilo que aparece é o caso, isto é, há dogmatização quando a afirmação de algo não 

se pretende mera descrição do que aparece, mas sim quando se pretende ser a descrição 

do que é. 

Dutra conclui que o dogmático dogmatiza apenas no que lhe convém, quando lhe 

convém, e a principal consequência disso para o que ele chama de neopirronismo é que 

podemos continuar a fazer tudo o que fazemos em termos de filosofia e ciência, sem 

dogmatizar. Proferimos não um discurso tético, mas apenas hipotético, falamos apenas 

como poderiam ser as coisas por trás das aparências. Para Dutra, seguir os preceitos de 

Sexto deve fazer com que aqui ele suspenda o juízo, pois não se poderia decidir entre a 

posição de Porchat Pereira, com a qual ele não concorda, e com a dele mesmo.  

Afinal, complementa, devemos suspender o juízo não só quando podemos opor 

uma tese à outra, mas também quando podemos opor aparência a aparência, fenômenos a 

aparências, etc. Em relação à ciência moderna, Dutra alega ser exatamente este o caso, 

uma vez que discorda da assertiva de Porchat Pereira de que a ciência moderna e 

contemporânea se tem feito cada vez mais cética. 

Criticando certa simplificação e utilizando-se do exemplo da teoria heliocentrista 

de Copérnico e sua contradição com a aparência comum de que o Sol gira em torno da 

                                                
24 Citação conforme artigo analisado que faz referência a PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Sobre o que aparece. 

In Discursos n. 19. p. 83-121. 1992. Em PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Rumo ao Ceticismo. São Paulo: 

Editora UNESP, 2007, p. 139 na nota de rodapé 13 está citado A.M. VII, 336, significando A.M. adversus 
mathematicos, também traduzido como ―Contra os lógicos‖: “Além disso, aquele que diz ser ele próprio o 

critério da verdade diz o que lhe parece e nada mais. Então uma vez que também cada um dos outros filósofos 

diz o que a si próprio aparece e é contrário ao que foi previamente dito...” está claro que sendo cada pessoa 

igual a todas as outras não temos condição de definir o critério a partir de qualquer uma delas. A partir das 

aspas concluímos o raciocínio a partir de tradução livre do texto em inglês encontrado em SEXTUS 

EMPIRICUS. Against the Logicians. Tradução: Richard Bett. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 

2005, p 66 ora transcrito: ―In addition, the person who says that he himself is the criterion of truth says what 

appears to himself, and nothing more. Therefore, since each of the other philosophers als says what appears to 

himself and is opposite to the point just put forward, it is clear that, such a a person being equal to all of them, 

we will not be able to say definitely that any of them is the criterion‖. 
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Terra como na teoria defendida por Ptolomeu oferecida por Porchat  Pereira, Dutra 

pretende classificar uma como sensível e outra como inteligível, concluindo que caberia 

ao cético suspender o juízo e não admitir o senso comum atual (Teoria de Copérnico), 

uma vez que este contraria a aparência. Para Dutra ao escolher Copérnico estamos 

dogmatizando, pois a atitude cética seria sempre suspender o juízo quando houver 

confronto de teses. 

Dogmatizamos ao aceitar a Teoria de Copérnico, e contra o que defende Porchat , o 

fazemos involuntariamente inúmeras vezes, sempre que nos damos conta de uma 

eqüipolência e não suspendemos o juízo. Assim, para Dutra toda escolha resulta de uma 

dogmatização e por isso nas inúmeras situações em que o filósofo e o cientista se vêem 

quando tentam fazer avançar seus programas de pesquisa, dogmatizam. Afirma que não 

lhe parece que tais programas de pesquisa possam se dar unicamente dentro dos limites 

do que aparece. 

Retoma então sua filosofia zetética construtiva, que coincide com o pirronismo em 

seus métodos, mas não em seus fins, sendo uma outra habilidade, diferente daquela que 

o cético deve ter para atingir a 



Voltando ao pensamento anterior, Dutra inicia a terceira parte do seu trabalho 

apontando a diferença de posição existente entre ele e Porchat Pereira no que diz 

respeito ao fato de que segundo este a ciência moderna e contemporânea é cada vez mais 

tékhne. 

Para tanto passa a citar também o artigo de Porchat Pereira ―Ceticismo e 

Argumentação‖, de onde transcreve o trecho a seguir: 

Ora, a tékhne que lida com os fenômenos apenas aperfeiçoa e sofistica 

esse procedimento (de detectar regularidades no curso das coisas), 

compondo suas regras a partir da observação frequente e repetida que 
caracteriza o homem experiente.26 

Salienta Dutra que Porchat afirma que o ceticismo endossa toda concepção 

empirista da ciência, mesma visão encontrada também em ―Sobre o que aparece‖:  

                                                
25 Ataraxia. 
26 Quando da publicação do artigo analisado a obra citada estava no prelo, conforme referência bibliográfica. Tal 

texto consta de PORCHAT PEREIRA, Oswaldo. Rumo ao Ceticismo. São Paulo: Editora UNESP, 2007.  p. 

148-172. A transcrição acima aludida, com pequenas alterações de estilo encontra-se nesta última à fl. 163. 
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Mas, por outro lado, os pirrônicos não são insensíveis às semelhanças e 

diferenças, à regularidade relativa que mesmo a observação descuidada 

surpreende no mundo fenomênico. Eles atentam para o fato de que a 
mesma invenção humana da linguagem repousa sobre a vivência das 

regularidades que balizam o curso da ―natureza‖. Para o fato de que o 

homem comum se baseia nessas regularidades para formular 

cotidianamente suas hipóteses e previsões ao lidar com fenômenos. 
Quando tais procedimentos da vida comum são metodizados e 

sistematizados , quando as conjunções constante entre fenômenos se 

tornam o objeto de uma consideração atenta e de uma observação 
deliberada, quando o uso de hipóteses construídas sobre a experiência 

passada se torna instrumento habitual de predição, estamos então no 

domínio da tékhne, que a humanidade desenvolveu para submeter o 

mundo de sua experiência a seu benefício e comodidade. 

Alega Dutra que tal visão neopirrônica da ciência não se mostra apenas muito 

semelhante com o empirismo, mas ainda mais com o instrumentalismo. Segundo esta 

visão, as teorias científicas são meros instrumentos de predição, construídos a partir da 

experiência passada, que dizem como o mundo poderia ser, esperando apenas a 

confiabilidade instrumental. Assim, limitado ao que aparece, o cientista não precisa 

dogmatizar. 

Seguindo-se esse raciocínio teria havido construção de teorias científicas em todas 

as manifestações culturais, uma vez que todos os homens e todos os povos têm 

experiências passadas a serem observadas. Contudo, alega Dutra, apenas na cultura 

greco-romana apareceu a ciência na forma que conhecemos hoje, o que demonstra não 

ser fácil o desenvolvimento e construção de teorias científicas com base apenas nas 

observações passadas. Conclui a seguir que é necessário muito mais que observações 

passadas para o desenvolvimento de teorias científicas, estando incluídos nesse muito 

mais concepções, conceitos e teorias que não decorrem da experiência passada.
27

 

A experiência passada tem para Dutra um papel indispensável na elaboração de 

qualquer teoria científica, mas o mesmo não admite que teorias científicas possam surgir 

da experiência bruta. Entende que as teorias científicas tomam caminhos que a 

experiência não sugere, e entende que essa alegação se comprova pelo fato de haver 

muitas vezes teorias alternativas que dão conta dos mesmos fenômenos. Se a experiência 

sugerisse a alternativa correta, as outras nunca entrariam na consideração dos cientistas.  

                                                
27 DUTRA, Luiz Henrique Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 100, set. 1997. 
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Mais adiante ressalta a existência de diafonia não somente entre cientistas, mas 

também entre filósofos. 

Sem perceber, na assertiva acima Dutra utiliza argumento que condiz com a 

alegação de Porchat, uma vez que o cientista dogmático não admite teoria alternativa à 

sua, de maneira que a própria admissão de teorias que não suas próprias, sugere um 

caráter pirrônico do cientista que defende sua teoria como simplesmente a que lhe 

parece correta e não como a verdade absoluta.  

Continuando sua argumentação Dutra afirma que os empiristas conceberam três 

níveis diferentes de conhecimento, fato, lei e teoria, sendo que esta última vai sempre 

além do que a experiência permite. Alega ainda que lhe parece que o cientista muitas 

vezes deve dogmatizar indo além do que lhe aparece para formular teorias, e ainda, que 

os próprios elementos metafísicos contidos na antiga epistéme ainda tem na ciência 

contemporânea valor heurístico considerável, não sendo a ciência moderna mera 

tékhne.
28

 

Interessante observar que Dutra insere nesse contexto sua filosofia zetética 

construtiva, afirmando que nesse contexto o cientista pode não dogmatizar, assumindo 

suas teorias como hipóteses, não como teses, o que seria proposto por sua filosofia 

zetética construtiva, constatando, porém, que não é o que ocorre muitas vezes.  

Para Dutra numa discussão acerca de teses, se dentre os participantes da contenda 

houver um cético, esta só pode ser decidida mediante dogmatização ou suspensão do 

juízo. Conclui então afirmando que tanto os cientistas quanto os filósofos e os homens 

comuns, todos dogmatizam – ou não – quando expostos a situações cruciais.  

Na quarta e penúltima parte de seu artigo, Dutra apresenta seu programa zetético 

de pesquisa
29

, através do qual defende a possibilidade de uma forma de filosofia não-

dogmática e não-cética, que seria a filosofia zetética construtiva, ou filosofia construtiva 

de investigação permanente.  

                                                
28 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 
Rio de Janeiro, n. 12, p. 101, set. 1997. 
29 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Ceticismo e Filosofia Construtiva. In Revista Manuscrito, nº XVI, v. 1, 

p. 37-62 apud DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar 

– PUC/RJ, Rio de Janeiro, n. 12, p. 102, set. 1997.  
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Segundo Dutra tal filosofia é não-dogmática por não ser uma doutrina pronta. O 

filósofo zetético construtivo assume sua teoria como hipótese e, assim como o cético, 

investiga contra ela. Mas por outro lado, ela não é cética porque o filósofo construtivo 

não busca a ataraxia por meio da epokhé como Sexto Empírico afirma que faz o cético. 

A filosofia zetética construtiva é a habilidade de lidar com hipóteses e produzir o 

crescimento do conhecimento sem cair no dogmatismo.  

Assim, partindo também de uma postura não-dogmática, o filósofo zetético 

construtivo diferencia-se do pirrônico quanto aos seus objetivos práticos, enquanto o 

deste é encontrar a ataraxia, a finalidade prática de um programa cético construtivo de 

investigação é o domínio da natureza e o conforto dela decorrente. O filósofo zetético 

construtivo visa a verdade e desenvolve programas que têm como resultado a produção 

de conhecimento técnico que permite interferência bem sucedida na natureza, que pode 

se dar sem teorias, mas que segundo seu posicionamento será enormemente acelerada e 

aumentará sua capacidade instrumental com o uso de teorias.  

Para Dutra ao tomar uma teoria ou doutrina como hipótese, produzindo o 

crescimento do conhecimento e podendo levar aos conhecimentos técnicos que lhe dará 

o desejado domínio da natureza, e investigar contra ela
30

 tentando eliminar erros, a 

atitude do pesquisador zetético construtivo não se distingue da epokhé do cético. Para 

Dutra, o pesquisador zetético construtivo não abriu mão da verdade como fez o 

pirrônico. O pirrônico buscava a verdade e acreditava que esta lhe traria a tranquilidade 

desejada. ―Em última instância, seu desejo último era pela tranqüilidade que a 

descoberta da verdade poderia trazer, porque ele se perturbava com a diafonia dos 

filósofos”
31

   

O pensador zetético construtivo, por sua vez, busca a verdade, e na sua busca 

encontra o domínio da natureza como recompensa reconfortante para quem não 

encontrou a verdade. Por não se limitar ao domínio dos fenômenos da natureza, como 

sugere Porchat Pereira, se aventura em programas construtivos de pesquisa que contém 

elementos metafísicos tal qual a epistéme dos gregos. Razão pela qual consegue um 

maior domínio da natureza e em menor tempo que o pirrônico, uma vez que o “valor 

                                                
30

 Neste ponto Dutra se refere a Popper, o que será objeto de análise mais adiante. 
31 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 103, set. 1997. 
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heurístico das doutrinas está exatamente em nos fazer dar os saltos que a experiência 

não nos permite dar”
32

. 

Quando percebe que tomou o caminho errado, o pesquisador zetético construtivo 

abandona sua hipótese, seu programa, para “continuar o diálogo com a natureza 

mediante a estrutura conceitual de outra doutrina”
33

. Para Dutra são estes momentos 

que a história da ciência identificou como sendo as revoluções científicas, inclusive 

salientando semelhanças entre o as noções do termo ―paradigma‖ como utilizado por T. 

S. Kuhn e a idéia dos programas zetéticos de pesquisa.  

Finalmente Dutra expõe as dificuldades em se traçar uma fronteira entre ciência e 

filosofia, ou entre filosofia, metafísica e ciência. 

A partir daí sugere a possibilidade de abolir as fronteiras entre filosofia e ciência, 

mediante a suspensão do juízo em relação às doutrinas metafilosóficas segundo as quais 

“a filosofia (e/ou metafísica) e a ciência se distinguem em virtude de seus objetos, 

métodos, tipos de teoria (testável ou não), etc...”
34

.  

Diante da possibilidade de elaboração de doutrinas diversas, demarcacionistas ou 

não-demarcacionistas, devemos suspender o juízo acerca de tais doutrinas. Para Dutra, o 

pesquisador zetético construtivista não estaria impedido de utilizar uma dessa doutrinas  

quando impelido a isto, ainda que apenas como uma tentativa de solução para o 

problema apresentado. 

Na conclusão do seu artigo Dutra defende que os termos ciência e filosofia 

encontram-se marcados por uma história de lutas doutrinárias tão extensa que não  são 

adequados para expressar de forma não-dogmática a visão zetética do conhecimento. 

Assim, os termos pesquisa e investigação em seus termos vulgares parecem mais 

adequados ao emprego que Sexto faz de ―zetesis‖
35

. 

                                                
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 104, set. 1997. 

35 Idem. No texto citado o Autor escreve ―ή‖ 
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Distingue então Dutra a pesquisa zetética construtiva ou investigação zetética 

construtiva da investigação cética ou pesquisa zetética cética do pirronismo antigo e do 

neopirronismo. 

Ressalta que a distinção não se dá no âmbito da forma de investigação, mas tão -

somente no objetivo que o pesquisador tem ao investigar. O pesquisador zetético 

construtivo, assim se classifica pelo fato de buscar a verdade, o acúmulo de 

conhecimento, crendo Dutra que isto não estaria no horizonte do cético, vez que este 

investiga para produzir a equipolência suspender o juízo e restabelecer a tranquilidade 

enquanto o zetético construtivo procura produzir a equipolência e quando ela ocorre 

suspende o juízo para reformular sua doutrina e continuar buscando a verdade.  

Vê-se aí, uma confusão entre ataraxia e isostenia. A isostenia decorre do 

conhecimento obtido pelo investigador de que diante da impossibilidade de definir um 

critério para decidir acerca de duas teorias opostas, as mesmas possuem o mesmo valor. 

Já a ataraxia é deliberação ética decorrente do fato de que sendo  impossível decidir a 

questão entre duas teorias, a que for adotada de forma contingente não terá valor 

dogmático. Eventual constatação futura de equívoco na escolha efetuada não levará o 

cético pirrônico à perturbação, uma vez que o mesmo tem consciência das suas 

limitações. 

Cumpre aqui comentar uma diferenciação pouco feita quando se analisa o 

pirronismo a partir de Sexto Empírico. Ao aprofundar a pesquisa acerca do pirronismo 

percebemos que Pirro de Elis, que nada escreveu, mas cujo comportamento foi 

considerado exemplo por seus seguidores ficou muito impressionado pelos 

gimnosofistas
36

, sábios hindus que andavam nus e que muito impressionaram Alexandre 

e seus seguidores. Tais sábios, provavelmente ex-brâmanes, variações daqueles que hoje 

são conhecidos por yogues e por faquires. 

Por outro lado Sexto Empírico era médico e não se sabe se o empírico de seu nome 

trata-se de apelido ou da escola médica seguida pelo mesmo. Mas é importante salientar 

que sendo o discípulo através do qual suas práticas chegaram aos nossos dias, sua 

prática de vida não copiava a de Pirro, de maneira que temos os modos céticos trazidos 

                                                
36 LAÊRTIOS, DIÔGENES. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. 2ª Ed., reimpressão -. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 2008. p. 267 
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por Sexto Empírico ao nosso conhecimento, mas sua prática de vida configura um 

ceticismo moderado. 

Diôgenes Laêrtius diz que Pirro originou os chamados pirronianos, incluindo 

Nausfanes de Teos, que segundo alguns autores teria sido mestre de Epícuros
37

, sendo 

que aqueles se subdividiram em aporéticos, céticos, eféticos e zetéticos. Zetéticos são os 

que buscam sempre e sobretudo a verdade; céticos os que indagam e nunca chegam a 

uma conclusão; os eféticos ganharam este nome por causa do estado mental de 

suspensão do juízo, subseqüente à sua indagação; os aporéticos recebem tal nome 

porque não somente eles, mas também os dogmáticos estão frequentemente perp lexos. 

Há quem defenda que por Pirro não ter estabelecido dogmas de escola não se pode 

chamar ninguém de pirroniano, cabendo o adjetivo apenas a quem tem um caráter e um 

modo de vida semelhantes ao de Pirro.
38

    

Assim, o cético pirrônico é aquele que agindo de acordo com os tropos 

apresentados por Sexto Empírico, pensa por si mesmo e traz uma independência em 

relação aos fatos do mundo. Não se vê obrigado a se filiar a uma escola ou partido, 

apenas vive sua vida de modo a depender o menos possível de fatores externos. O 

pirrônico vive de acordo com os hábitos cotidianos, se protege da chuva, se alimenta 

quando tem fome e bebe água quando tem sede, participa da vida da comunidade sem 

contudo aceitar tais hábitos como dogmas ou verdades indiscutíveis.  

Concluindo, Dutra destaca que a pesquisa zetética construtiva, assim como o 

ceticismo, se adéqua à classificação de Sexto quanto aos tipos de filósofo, entendendo 

porém, que dentre os zetéticos há os céticos e os construtivos e procura apresentar o 

pirronismo de maneira própria, a partir de citações incompletas de Porchat Pereira e 

interpretações próprias do texto de Sexto Empírico.  

A maneira de apresentação dos textos citados demonstra uma estratégia de 

convencimento, a fim de afastar de sua ―pesquisa zetética construtiva‖, as críticas feitas 

ao pirronismo desde Hume, bem apreciadas por Porchat Pereira em ―Sobre o que 

aparece‖. 

                                                
37 Idem. p. 270. 
38 Ibidem. 



28 

 

De fato a afirmação feita por Dutra de que ao discordar de Porchat Pereira não via 

como tal discordância pudesse ser resolvida sem dogmatizar contraria sua própria 

solução construtiva, adiante expressa, de ser possível considerar sua teoria uma mera 

hipótese. Parece-nos que o discurso cético sobre o ceticismo em que consistem as 

hipotiposes pirrônicas não foi bem assimilado, ou que Dutra não consegue se afastar da 

carga de preconceito que o termo cético carrega. 

Aproveitando-se da transcrição de textos pouco claros de Porchat Pereira, Dutra dá 

a entender que o cético admite fazer afirmações dogmáticas sobre coisas do cotidiano.  

De acordo com as hipotiposes pirrônicas
39

, o cético não faz qualquer assentimento 

com pretensões dogmáticas, seja sobre coisas evidentes ou não. Ao afirmar — Estou 

com frio —, o cético não pretende dizer que está fazendo frio, ou que o tempo está frio, 

ele apenas descreve o seu estado naquele momento, esta asserção não vai além disso, 

embora ele suspenda o juízo dentre as muitas possibilidades que poderiam levá-lo a 

sentir tal sensação, desde o fato de estar acometido de forte febre até o fato de estar sem 

roupas em local ventilado ou mesmo a temperatura baixa, por isso mesmo ele não 

profere afirmativas definitivas, ou seja, não vai de encontro à postura cética seguir -se à 

afirmação de que está com frio, a descrição de possível causa de tal efeito, o que não 

condiz com a postura pirrônica é a certeza dogmática a respeito de causas e efeitos.  

O pirrônico, ao não admitir generalizações dogmáticas, não deixa de experimentar 

nem rejeita a idéia de verdade. Apenas concebe a verdade como algo subjetivo, 

decorrente da experiência de cada um e da forma como os sentidos de cada um 

assimilam tal experiência. Assim, o fato de que estou sentindo frio a uma temperatura de 

20 graus centígrados, não significa dizer que afirmo que o tempo está frio se o 

termômetro marcar 20 graus centígrados. Admito a possibilidade de que alguém 

acostumado a temperaturas abaixo de zero, como um esquimó, sinta calor a esta 

temperatura, ou considere a mesma como agradável, mas nada me impede de revelar 

minha sensação momentânea. 

Da mesma forma, o pirrônico não deixa de ter ―experiências metafísicas‖ a 

diferença é que tal qual o pesquisador zetético construtivo apresentado por Dutra, tais 

                                                
39 SEXTO EMPIRICO. Hipotiposes Pirrônicas Livro I. Tradução : Danilo Marcondes. In O que nos faz pensar, 

nº 12. Rio de Janeiro: PUC, p. 115-122, set. 1997. 
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experiências não são mais do que lhe parecem, não admitindo o mesmo dogmatizar a 

respeito delas.  

Interessante ressaltar que Dutra critica e discorda da percepção de Porchat Pereira 

de que a ciência moderna caminha para o pirronismo
40

, contudo, ao apresentar sua 

pesquisa zetética construtiva, encontra similitudes entre a mesma e o falseacionismo de 

Popper
41

, bem como com o ―paradigma‖ de Kuhn
42

.  

Do mesmo modo, ao silenciar sobre fato de que Sexto Empírico ao diferenciar os 

tipos de filósofos, descreve o cético como aquele que continua buscando a verdade, não 

conseguimos perceber em que exatamente a proposta de pesquisa zetética construtiva 

proposta por Dutra diferencia-se do pirronismo de Sexto Empírico. 

Parece-nos evidente que para o cético descrito por Sexto Empírico não há o que se 

falar em fronteiras das aparências, pois tudo aquilo que ele afirmar que é, não é, mas 

assim o parece, de maneira que nenhuma assertiva é feita de forma absoluta. Outra 

dificuldade que percebemos é na compreensão dada ao fato de Sexto admitir não rejeitar 

as impressões sensíveis que levam ao assentimento involuntário. Deve ser destacado que 

Sexto salienta que:  

Pela orientação natural somos capazes de percepção e de pensamento; é 

devido ao caráter necessário das sensações que a fome nos leva a comida 

e a sede à bebida; dadas as leis e os costumes da tradição consideramos 

em nossa vida cotidiana a piedade (ύΐcomo um bem e a 

impiedade como algo de ruim; graças à instrução nas artes não 
permanecemos inativos naquelas que adotamos. E dizemos tudo isso de 

forma não-dogmática.‖
43

 

De fato, percebemos que o grande problema levantado no texto analisado é que 

Dutra classifica o pirronismo ora na forma em que interpreta o texto de Porchat Pereira, 

ora o restringindo a passagens isoladas de Sexto Empírico, buscando uma coerência 

doutrinária que tal ceticismo não pretende ter, já que não se apresenta como doutrina vez 

que para isso teria que dogmatizar.  

                                                
40 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Neopirronismo na Filosofia da Ciência. O que nos faz pensar – PUC/RJ, 

Rio de Janeiro, n. 12, p. 92, set. 1997. 
41 Idem. p. 102. 
42

 Idem. p. 103. 
43 SEXTO EMPÍRICO. Hipotiposes Pirrônicas Livro I. Tradução : Danilo Marcondes. In O que nos faz pensar, 

nº 12. Rio de Janeiro: PUC, p. 120, set. 1997. 
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Tal se depreende de sua crítica ao exemplo de Porchat quanto à divergência entre 

Ptolomeu e Copérnico ante ao posicionamento da Terra em relação ao Sol. 

Diferentemente do que pretende Dutra, aí talvez induzido por Porchat Pereira, 

entendemos que uma postura cética conhecedora de ambas as opiniões admitiria ambas 

como sendo sensíveis e inteligíveis e, apesar da suspensão de juízos dogmáticos, diante 

das ferramentas tecnológicas de que hoje dispõe a humanidade não hesitaria em admitir 

a Teoria de Copérnico, não como teoria científica não sensível, mas como ciência 

empírica comprovada pelas ferramentas tecnológicas dispostas ao cientista 

contemporâneo. Parece-nos certo que para o pirrônico tal comprovação, nada mais 

significa que sua satisfação ou assentimento com o resultado encontrado, não 

consistindo em afirmação dogmática da verdade. Apenas lhe parece que esta é a resposta 

verdadeira, não possuindo o cético elementos para afirmar tal proposição 

dogmaticamente como fazem os dogmáticos, ou para negá-la como fazem os 

acadêmicos. 

 De todo modo, Dutra embora ao final de sua exposição deixe de lado esta opção 

ao defender sua pesquisa zetética construtiva, deixa transparecer que a escolha ou 

assentimento a respeito de quaisquer opiniões sempre seria dogmática, assertiva que não 

corresponde ao pirronismo apresentado por Sexto Empírico.  

Neste sentido, Maturana e Varela partindo das qualidades da experiência comuns à 

sua vida social conjunta e da organização biológica dos organismos humanos, 

construíram sua teoria do conhecimento que tenta mostrar que o fenô meno do conhecer 

gera a pergunta que leva ao conhecer, numa circularidade que faz com que cada etapa do 

conhecimento abra perspectivas para sua ampliação. Deve ser destacada a relevância que 

dão ao sujeito no fenômeno do conhecimento, e que as conclusões dos mesmos — 

embora em momento algum se apresentem como pirrônicos — são totalmente 

compatíveis com o pirronismo até aqui já apresentado
44

. 

Contudo, em que pese a pertinência das críticas céticas quanto à possibilidade de 

encontrar racionalmente a verdade e consequentemente a justiça em decorrência da 

variação de percepção entre os seres humanos, a variação de circunstâncias que afetam o 

sujeito e o objeto e a variação na relação dos seres humanos com o mundo, já expomos 

                                                
44 MATURANA, Humberto R; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento: as bases biológicas da 

compreensão humana. São Paulo: Palas Athena, 2001. Caps. 1 e 10. 
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que o pirronismo não encerra um ceticismo dogmático, ou seja, que recusa a existência 

de verdades, mas recusa a definição de juízos definitivos, refutando preconceitos e 

permitindo um livre debate de idéias. 

Embora tal seja o objetivo da investigação cética nada impede que o investigador 

cético ao expor a ―igual força‖ de posições antagônicas filie-se a uma determinada 

corrente de pensamento por entender ser aquela a que lhe parece verdadeira, mais justa 

ou correta em determinada situação, ou mesmo pelo fato de que sua tékhneo obrigue a 

decidir
45

, abrindo mão, evidentemente da pretensão de verdade absoluta.  

Ivan Domingues, a partir de exposição simplificada das correntes epistemológicas 

tradicionalmente em voga, apresentando as crises e dificuldades de cada uma, demonstra 

que a queda do saber absoluto não implica necessariamente na impossibilidade da 

ciência.
46

 

Esta ética de respeito ao diferente é de grande valia para a sociedade pós-moderna 

e pode, quem sabe, tornar-se seu paradigma, apesar de todo o preconceito científico 

contra o ceticismo, no mais das vezes simplificado no ceticismo dogmático que nega 

todas as verdades
47

.  Talvez tal preconceito seja o motivo por trás do fato de que Dutra 

não admite seu programa zetético construtivo de pesquisa como sendo cético.  

Por outro lado, a postura pirrônica, diferentemente do defendido por Caponi
48

 é 

totalmente compatível tanto com a desconfiança socrática quanto com a obtenção de um 

consenso firme e duradouro, desde que este não se pretenda dogmático. Aldous Huxley 

em conferência apresentada em 14/12/1959 na Universidade de Santa Bárbara
49

 encerrou 

sua apresentação parafraseando Oliver Cromwell que em carta dirigida à Assembléia 

                                                
45 Um juiz, por exemplo. 
46 DOMINGUES, Ivan. O grau zero do conhecimento: O problema da fundamentação das ciências humanas. 

São Paulo: Edições Loyola, 1991. 
47 BURDZINSKI, Júlio César. Os problemas do fundacionismo. Kriterion, Belo Horizonte, n. 115,  p. 107-125, 

jun. 2007. Percebe-se, claramente no texto um preconceito do autor em relação ao termo ceticismo, uma vez que 

o mesmo reconhece ser difícil evitar a idéia de que deve haver uma crença fundacionista, uma vez que as 

alternativas conduzem necessariamente ao irracionalismo ou ao ceticismo. De maneira que o autor demonstra 

entender necessário encontrar uma saída para o caminho do ceticismo, mesmo não apresentando alternativa 

justificada para tanto. Ao apresentar a opção coerentista como uma opção epistemologicamente relevante, 

embora não defenda tal posição expressamente, o Autor deixa transparecer certo inconformismo com a 
alternativa cética. 
48

 CAPONI, Gustavo. O Falseacionismo como socratismo metodológico. Princípios, UFRN, v. 6, n. 7, p. 29-58 

jan./dez. 1999. 
49 HUXLEY, Aldous. Potencialidades humanas latentes. In A Situação Humana. Tradução : Lya Luft. São 

Paulo, Globo, 1992. p. 253. 
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Geral da Escócia, já no ano de 1650 dizia: “Exorto-vos, pelas entranhas de Cristo, a que 

penseis ser possível que estejais errados”. Afirmando que tais palavras representam uma 

das grandes descobertas da humanidade, a de que a hipótese, substituindo o dogma e a 

doutrina, permite que aquele que a formula esteja preparado para modificá-la ou aceitar 

sua modificação quando diante de situações novas. Não encontramos melhores palavras 

para descrever uma atitude pirrônica.  

De fato, admitir a possibilidade de aceitação de pontos de vista divergentes não é 

idéia original do pirronismo, assim como a postura investigativa diante das ―verdades já 

reveladas‖, remonta pelo menos a Sócrates, que refletindo sobre sua indicação pelo 

oráculo de delfos como sendo o mais sábio dos homens, concluiu que tal indicação só 

podia ter se dado pelo fato de que não acreditava saber aquilo que ignorava
50

, reflexão 

que se tornou popular na fórmula da frase ―só sei que nada sei‖.  

O que importa aqui, é que o pirronismo, tal qual sistematizado por Agripa e 

descrito por Sexto Empírico, se tomado como postura filosófica fundamental, afastando 

radicalmente a dogmatização do pensamento, no que inclui, sem contradições, admitir a 

possibilidade de acerto da postura dogmática, implica de fato numa ética de tolerância e 

permite um diálogo sincero e respeitoso entre culturas e civilizações com histórias 

diferentes e muitas vezes aparentemente incompatíveis, o que é fundamental, por 

exemplo, no âmbito das relações internacionais. 

Finalmente, nos parece que a interpretação mais adequada de Sexto Empírico 

sugere que a suspensão de juízo, embora muitas vezes mencionada de forma inadvertida, 

refere-se à suspensão de juízo quanto ao proferimento de asserções dogmáticas, o que 

não impede o pirrônico de assentir ou proferir afirmações de qualquer espécie, desde que 

sem pretensões dogmáticas. Sua imperturbabilidade decorre do fato de que está ciente na 

sua busca pela verdade de que outras pessoas podem por suas experiências pessoais ou 

por métodos diferenciados, afirmar exatamente o contrário do que afirma, sem que haja 

critério racional que permita uma escolha excludente entre as assertivas postas. Assim 

futura verificação de erro nas suas assertivas não o surpreenderá, pois não as pretendia 

infalíveis. Suas demonstrações, mesmo científicas, nada mais são do que aquilo que lhe 

parece.  

                                                
50 PLATÃO. Apologia de Sócrates. In: SÓCRATES, Coleção os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 

44-45. 
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Por esta razão, apesar do fato de sua construção retórica aparentar ser falha, 

parece-nos pertinente e cremos ter boa força argumentativa a proposta de pesquisa 

zetética construtiva feita por Dutra no artigo analisado, bem como a compatibilidade de 

tal proposta com o ―falseacionismo‖ de Popper e o ―paradigma‖ de Kuhn, apenas não 

conseguimos enxergar a distinção feita pelo seu Autor e vê-la como sendo algo diferente 

do pirronismo de Sexto Empírico, nos parecendo que tal diferenciação se trata de 

tentativa de fugir do rótulo de cético, ainda visto pejorativamente por parte de alguns 

filósofos e cientistas. 

Partindo de uma visão global das hipotiposes pirrônicas, não conseguimos 

vislumbrar, como dito antes, sucesso na estratégia retórica de Dutra no que tenta 

diferenciar sua pesquisa zetética construtiva do pirronismo apresentado por Porchat 

Pereira e por Sexto Empírico. Pelo contrário percebemos tal pesquisa zetética 

construtiva como a prática filosófica possível ao pirrônico, exatamente na habilidade de 

proceder de forma não-dogmática. Assim, o filósofo cético não se recusa a admitir que 

partindo da aceitação de certos princípios pode se chegar a determinadas conclusões, o 

que ele não admite é aceitar tanto tais princípios quanto às conclusões de forma 

dogmática, ou seja, ainda que faça tal afirmação ele admite que pode haver princípios de 

igual força que levem a uma conclusão contrária, ou que a partir dos mesmos princípios 

outros encontrem conclusões diferentes. Não há, portanto, critérios que possibilitem uma 

escolha correta, pois o único critério aceitável por cada um é sua própria experiência 

subjetiva, que como dito antes, pode não se identificar com a de outras pessoas.  

Por isso Adeodato extrai do pirronismo sua ética da tolerância e demonstra que não 

é apenas a tolerância em si mesma o ponto de partida ético do ceticismo pirrônico, pois a 

esta seguem o levar em consideração a pessoa do outro e a liberdade de 

autodeterminação
51

. 
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3. CETICISMO JURÍDICO E TOLERÂNCIA. 

3.1. O problema da fixação de valores universais no direito. 

Desde seu ―O Problema da Legitimidade‖ Adeodato expunha uma posição cética a 

respeito de uma conclusão definitiva acerca do problema da legitimidade jurídica. 

Afirmava que a reflexão teórica de nossa época pode ser caracterizada pelo abandono da 

procura deste ou daquele conteúdo axiológico para fundamentar o direito. Apesar de 

admitir o sistema jurídico como sendo necessariamente valorativo, este conteúdo é 

indeterminável aprioristicamente, pois um determinado valor ou grupo de valores não 

pode garantir legitimidade e estabilidade ao poder
52

. 

Seguindo o pensamento de Hannah Arendt, chamava a atenção para o fato de que o 

esvaziamento de conteúdo pode levar as ciências humanas a uma esterilidade 

incompatível com o caráter humano. Ainda sem citações de Sexto Empírico, calcado em 

Manheim, esclarecia a guisa de conclusão que procurara deixar claro que não se podem 

desprezar diferenças reais de conteúdo entre perspectivas diferentes sobre um mesmo 

objeto e que uma verdade absoluta nem sempre é possível. Evidentemente Manheim 

diferencia-se sobremaneira de Sexto Empírico, principalmente quando exclui que 

pensamentos simultâneos e contraditórios sobre o mesmo objeto possam ter valor 

igual
53

, mas de todo modo, na sua conclusão Adeodato já sinalizava para uma postura 

filosófica compatível com o pirronismo defendido mais à frente: 

Não se pode negar o fato de o interesse circunstancial do observador 
influir em sua visão de realidade; um mesmo conceito pode indicar 

objetos e fatos muito distintos quando usado por pessoas inseridas em 

contextos diversos.
54

 

... 
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A lição de Hannah Arendt é nos transmitir que o poder legítimo, se não 

apela a instâncias transcendentes nem tem conteúdo universal 

estabelecido, define-se por levar em consideração a pessoa do outro, uma 
vez que a ação, o direito, a política constituem-se na intersubjetividade. 

Pode-se discordar de muitas de suas interpretações, como inclusive 

tentamos fazer, mas deve-se reconhecer que discurso racional e verdade 

absoluta não são sinônimos e que os critérios de referência indispensáveis 
ao tratamento do problema da legitimidade serão fixados a cada tempo e 

lugar — estarão no agir conjunto do próprio homem. Talvez não seja uma 

resposta satisfatória mas é a única possível. Aí resumem-se os prós e os 
riscos de um pensamento tópico.

55
 

Em seu ―Ética e Retórica‖ Adeodato apresentou o artigo ―Pirronismo, Direito e 

Senso Comum – o ceticismo construtor da tolerância‖, artigo este que estimulou o autor 

do presente trabalho a utilizar como objeto de estudo o ceticismo jurídico aí apresentado 

por Adeodato
56

. 

Tal artigo consiste em grande parte na apresentação histórica do pirronismo e na 

tradução da essência das hipotiposes pirrônicas apresentadas por Sexto Empírico. 

Percebe-se então que as divergências entre as diversas correntes filosóficas anteriores 

preparam o advento do ceticismo, razão pela qual mais à frente apresentaremos em 

breves linhas diversas teorias do direito contemporâneas sobre às quais pode ser 

aplicável a isostenia. 

Adeodato entende pertinente a crítica de Russel de que o entendimento de que não 

há fundamento racional para preferir um posicionamento ético em relação a outro 

significa na prática que o cético deve se conformar com a ética social de seu ambiente e 

comportar-se de acordo com suas regras, ainda que não tome por base qualquer 

conhecimento seguro para tanto
57

.  

Uma postura pirrônica como defende Adeodato mais à frente, é coerente com a 

liberdade de pensar e de agir, é possível o entendimento também de que sua aceitação do 

direito faz com que aceite passivamente as consequências jurídicas de seus atos no caso 

de infringir o direito vigente.  
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Entendemos que o pirronismo é compatível com a postura de Sócrates após seu 

julgamento, como narrada por Platão e Xenofonte, embora muitos não o considerem 

cético, e consideramos sua decisão de beber cicuta acatando a sentença que lhe foi 

dirigida como comportamento compatível com o pirronismo. Da mesma forma Gandhi 

com sua pregação pela liberdade de consciência acatou todas as condenações que lhe 

foram impostas, assim como Mandela na África do Sul que pregou o perdão aos seus 

predecessores logo que chegou ao poder. Todos com posturas de respeito ao diferente e 

de interação humana que nada ou pouco se afastam do pirronismo ou da tolerância 

pirrônica apresentada por Adeodato. Demonstraram historicamente que o cumprimento 

da norma absurda, muitas vezes é o melhor remédio contra a mesma.  

Adeodato conceitua o cético pirrônico como sendo cético tanto axiológica como 

gnoseologicamente, ainda que de forma não dogmática, resumindo a postura filosófica 

do pirrônico da seguinte maneira: 

Assim, o pirronismo é uma forma de ceticismo que, negando o absoluto e 
o indiscutível, fixa, sim, alguns pontos de partida: por um lado, o 

pirronismo inclina-se para a divisão do poder, dos meios de violência, 

procura ir contra toda concentração e toda hegemonia, pois o duvidar 
(dubitare) tem pelo menos dois lados; depois, o pirronismo reconhece, 

etnometodologicamente, a inevitabilidade das trivialidades, dos 

acontecimentos do dia-a-dia, desenvolvendo assim uma sensibilidade 
para o comum, haja vista que os seres humanos são por eles constituídos 

e deles não conseguem escapar; finalmente, o ceticismo consiste na 

disponibilidade ou prontidão para a própria contingência, na tranqüila 

aceitação do acaso como arena existencial da vida. 

No capítulo sobre ―O critério do ceticismo‖, Sexto defende 

expressamente que o cético se prenda ao mundo das aparências, as quais 

não se confundem com ilusões, para viver de acordo com as experiências 
da vida cotidiana, uma vez que não se consegue ser inteiramente inativo 

diante da vida prática. Essa estratégia tem quatro direcionamentos 

básicos: em primeiro lugar, ater-se às compulsões da natureza, do meio 
ambiente físico em que se está inserido, pois não se pode tentar 

atravessar os oceanos a nado por não se acreditar em sua existência; em 

segundo lugar, ater-se às compulsões dos sentimentos e necessidades 

humanas, pois a fome exige alimento e a sede exige água; depois, ater-se 
à tradição das leis e costumes, vez que é por meio desses parâmetros que 

as sociedades humanas distinguem o bem do mal: se o aborto e a pena de 

morte são vistos diferentemente pelas pessoas, o direito determinará as 
regras de opção ética e fornecerá o ambiente para o debate e os anseios 

por mudança; finalmente, o cético deve ater-se aos ensinamentos das 

técnicas, artes e ciências como meios de dominar a natureza e facilitar a 

vida humana. Tudo isso, porém, completa Sexto, sem preconceitos, não 
dogmaticamente. Sempre que possível, a tolerância, o levar em 

consideração a pessoa do outro, e a liberdade de autodeterminação devem 
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nortear a ética do ceticismo, em ―... um fazer dos amigos mestres, 

penetrando o útil do aprender com o gosto de conversar‖. Como se vê, 

conselhos sensatos dirigidos a pessoas prudentes, e não a desiludidos ou 
desesperados.

58
 

Assim, caracteriza-se o ceticismo pirrônico por uma postura contra dogmática que 

enseja a tolerância como fundamento primeiro, a consideração à pessoa do outro e a 

liberdade de autodeterminação como proposta por Adeodato.  

A partir do exposto faz-se pertinente questionar se tal tolerância pode ser fixada no 

âmbito jurídico como mínimo ético universal, e mesmo se é necessário fixar um mínimo 

ético que seja aceitável para todas as culturas ou civilizações, haja vista a possibilidade 

de que haja um abuso da tolerância. É possível no século XXI tolerar discurso, tese, 

ordenamento jurídico, ciência ou filosofia racista ou sexista, ainda que se o faça com 

base em critérios racionais? 

Dentre outras características do Estado Democrático de Direito
 
estão as garantias 

aos direitos individuais, a previsibilidade e a eficácia das normas jurídicas. O ceticismo 

jurídico se compatibiliza com quaisquer entendimentos acerca do momento do 

surgimento da norma jurídica, bem como com a tese realista de que ao decidir a matéria 

jurídica o julgador interpretará livremente a questão de acordo com sua perspectiva, ou 

suas convicções. Tal perspectiva, amparada em fatos/decisões jurídicas públicas e 

disponíveis a todos, permite o entendimento de que as Teorias da Dogmática Jurídica 

são circunstanciais e mesmo aquele que argumenta buscando a verdade deve estar pronto 

a reconhecer que a verdade apenas lhe parece e não é objetivamente alcançável, podendo 

estar no argumento que lhe é contrário. Saliente-se que tal perspectiva filosófica já se 

encontra embutida na práxis jurídica, notadamente quando os pareceres técnicos 

jurídicos trazem em sua conclusão a fórmula ―é o parecer, salvo melhor juízo.‖  

Tal linha de pensamento filosófico, embora compatível com a prática da dogmática 

jurídica traz o problema que já ocorre dentro do próprio sistema democrático qual seja o 

da fixação dos limites do poder político, ou questionamentos acerca de se os intolerantes 

devem ser tolerados. 

A ética da tolerância deve conter freios? Podemos apresentar racionalmente um 
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mínimo ético que tenha aplicação universal ou que permita um diálogo entre diferentes 

culturas e civilizações? Muito já se tentou construir na fixação de tais limites, seja na 

direção da garantia de autodeterminação, seja na interferência mínima na 

individualidade, ocorre que mesmo a fixação de tais horizontes limita-se na contingência 

da linguagem. 

A necessidade de aprofundar o debate acerca de tal problema é de grande 

importância para a Filosofia do Direito contemporânea. Para o cético dogmático, ou 

seja, para o cético que não acredita em quaisquer verdades, que é descrito por Sexto 

Empírico como acadêmico, a resposta seria óbvia e negativa. As relações multiculturais 

sempre seriam estabelecidas a partir do exercício do poder econômico,  político e militar, 

não necessariamente nessa ordem. Para o cético pirrônico, entretanto, embora se 

reconheça a limitação para o conhecimento da verdade, deve-se induzir o sujeito 

cognoscente a suspender quaisquer juízos definitivos através de argumentações 

convincentes acerca de um mesmo tema. 

Tal suspensão de juízo, porém, não implica na não aceitação do controle público 

da linguagem, mesmo percebendo que a solução percebida não é a definitiva.  

Mais do que isto, o pirrônico deve estar apto a vislumbrar no argumento do outro a 

mesma força argumentativa dos seus próprios argumentos, numa atitude de humildade 

decorrente de seu conhecimento da história que permite ao mesmo compreender a 

contingência das crenças às culturas que as originam.  

3.2. Ceticismo e tolerância no ocidente a partir da Reforma Protestante 

No últimos dois séculos o termo ceticismo foi associado à descrença, 

especialmente no que se refere às crenças dogmáticas relativas às doutrinas religiosas da 

tradição judaico-cristã ocidental. Embora possa parecer estranho, praticamente todos os 

pensadores que resgataram o os textos de Sexto Empírico na Europa dos séculos XVI e 

XVII se consideravam sinceros cristãos, embora não fossem assim considerados por seus 

críticos. 
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De fato, a aceitação de certas crenças não seriam contraditórias com uma postura 

filosófica cética, desde que se admita que o ceticismo é uma postura filosófico -

investigativa que questiona a adequação ou certeza das evidências que poderiam ser 

utilizadas para justificar quaisquer proposições. 

Os céticos, tanto pirrônicos quanto acadêmicos, desenvolveram argumentos que 

demonstravam ou sugeriam quais evidências, razões ou provas empregadas como 

fundamento das diversas crenças religiosas não eram satisfatórias. Desenvolvidos tais 

argumentos, defendiam a suspensão do julgamento acerca da questão sobre que crenças 

eram verdadeiras. Ocorre que a partir de tais argumentos, permitiu-se também concluir 

que a ausência de certeza acerca de uma determinada crença era — ao mesmo tempo — 

a ausência de prova de que algumas crenças eram equivocadas de maneira que os 

argumentos céticos foram utilizados como justificativa para manter racionalmente 

crenças fundadas na fé, ou outro tipo de experiência que não pudesse ser afastada 

mediante o uso da razão. 

Dessa maneira, céticos e crentes não são classificações opostas, apenas os céticos 

põem em permanente discussão os fundamentos racionais de suas crenças. Admitem a 

possibilidade de não existirem razões suficientes para considerá-las verdadeiras, bem 

como a possibilidade de surgirem razões que venham a demonstrar sua falsidade, mas 

ainda assim — talvez por isto mesmo — podem aceitar diversas crenças. 

Os argumentos céticos acerca do critério da verdade ressurgiram com força entre 

os séculos XV e XVI dentro do âmbito das discussões sobre a Reforma Protestante. O 

problema da escolha de um critério de justificação para a verdade e certeza em matéria 

religiosa surgiu em parte com Savanarola em sua disputa com a autoridade do papa entre 

os anos de 1497 e 1498. Este debate, contudo, ganhou maior publicidade nos primeiros 

anos da reforma proposta por Martinho Lutero, tornando-se o argumento predominante 

nos debates religiosos do século XVI.
59

 

Na Dieta de Worms havida em 1521 Lutero ao recusar a oferta de retratação feita 

por seu acusador, destacou que enquanto não estivesse convencido pelas sagradas 

escrituras — uma vez que a história demonstrava que os papas e concílios haviam 
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cometidos erros anteriormente — permaneceria sendo guiado por sua consciência, uma 

vez que era impossível agir contra a própria consciência. 

Lutero não percebia que sua ofensiva à autoridade papal, que correspondia ao 

critério de verdade então vigente, implicava na destruição do critério que ele mesmo 

defendia dogmaticamente, qual seja a verdade das escrituras, pois não havendo 

concordância entre os teólogos em diversas passagens — mesmo suas teses iniciais eram 

um libelo contra Santo Agostinho e Aristóteles — de maneira que inexistindo uma 

autoridade, ou não sendo reconhecida em ninguém autoridade para definição da conduta 

correta conforme as escrituras, caberia a cada um decidir conforme sua consciência.  

Tal colocação guarda imensa identidade com o problema do critério, apontado por 

Sexto Empírico nas Hipotiposes Pirrônicas
60

. Em linhas gerais Sexto alega que para 

decidir uma disputa qualquer, deve haver um critério aceito pelo qual estamos aptos a 

julgar a disputa. Ocorre que para haver um critério, primeiro deve ser solucionada a 

disputa acerca do critério o que nos leva à circularidade do raciocínio e torna a definição 

do critério impraticável, principalmente se não se adota uma postura dogmática de 

adotar um critério por hipótese, fato que permitiria uma discussão ad infinitum a respeito 

da definição do critério.  

Não se discutia o problema da justificação de um conceito de verdade se o mesmo 

não era desafiado como ocorrera até a idade média quando a autoridade da igreja romana 

era indiscutível como critério para sua fixação. No dizer de Popkin a caixa de Pandora 

aberta por Lutero com a discussão a respeito dos fundamentos da autoridade papa l, fez 

emergir um problema que repercutiu não apenas na igreja, mas em todo o pensamento 

ocidental. 

Na defesa de um critério fundamental para a fé, o que pode ser oferecido como 

evidência? O valor da própria evidência depende da fixação do critério e não o  contrário, 

de maneira que alguns teólogos como Inácio de Loyola tentaram resolver o problema 

alegando que ―todos devemos estar juntos com a autoridade da igreja, ainda que esta 

defenda ser preto um objeto que aos nossos olhos parece ser branco, devemos de  
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qualquer maneira afirmar que o mesmo é preto‖
61

. Evidentemente tal colocação não 

justifica o critério, apenas o exprime. 

Um pouco antes do processo que envolveu Lutero, debate similar ocorreu entre o 

frade dominicano Girolamo Savanarola e as autoridades papais. Savanarola afirmava 

possuir um conhecimento profético especial que justificava seu movimento de reforma 

material e espiritual. Depois de brevemente julgado e excomungado, o mesmo foi 

executado, o que nos impede de saber se iria tão longe quanto Lutero. 

É interessante destacar na história de Savanarola, que em 1594, no auge de sua luta 

contra o papado, ele ordenou a três monges que preparassem uma edição Latina dos 

escritos de Sexto Empírico, e embora não haja prova de que tal encomenda foi entregue, 

é daí que temos a mais remota prova documental do uso dos argumentos de Sexto 

Empírico no período do renascimento. Há registros de que Savanarola sugeria aos seus 

seguidores que eles lessem Sexto Empírico como uma introdução à fé cristã.  

Um dos argumentos católicos usados contra Lutero, era o de que a ausência da 

autoridade papal como critério definitivo para a verdade religiosa, levaria a uma 

anarquia religiosa, com cada um apelando à própria consciência e defendendo aquilo que 

lhe aparenta correto. O aparecimento de diversos grupos protestantes no início da 

reforma, de certa forma confirmou essa previsão. Os reformadores estavam 

continuamente ocupados em justificar seu próprio tipo de critério individual e subjetivo , 

ao mesmo tempo em que, usando esse mesmo critério como medida, condenavam como 

heresias os apelos à consciência feitos por seus oponentes.  

Para definir qual o critério para definir a fé verdadeira, cresceu em alguns 

pensadores uma atitude cética, primeiramente em defesa do catolicismo. Enquanto 

diversos teólogos buscavam evidências históricas que justificassem a autoridade da 

Igreja, Erasmo de Roterdã foi talvez quem desferiu o ataque mais agressivo contra 

Lutero, defendendo que nada pode ser conhecido claramente, e por isso entre escolher a 

verdade de Lutero e a verdade da Igreja, seguiria esta última.  
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Podemos enxergar no debate entre Erasmo e Lutero que um e outro ali plantaram 

as sementes do liberalismo que hoje caracteriza sobremaneira a cultura ocidental, apesar 

de que Lutero visivelmente pretendia substituir um dogma por outro, enquanto Erasmo 

se satisfazia com o dogma então vigente. De todo modo foi dessa oposição que 

posteriormente gerou grande instabilidade política em toda a Europa com diversas 

guerras fratricidas, que surgiu o liberalismo, a partir de Mills, tendo Locke e Voltaire se 

dedicado mais amplamente sobre o tema tolerância.  

Locke foi árduo defensor da liberdade religiosa — embora considerasse inaceitável 

o papismo — tendo, inclusive contribuído com a redação da Constituição da Carolina do 

Norte, marcando seu nome na história do constitucionalismo moderno. Por outro lado é 

interessante notar que do ponto de vista epistemológico é classificado como empirista 

britânico ao lado de Hume e Berkeley, de maneira que ainda que não haja em suas obras 

referências expressas ao pirronismo, nos parece evidente que sua linha de pensamento é 

compatível com as hipotiposes pirrônicas.  

Voltaire, por outro lado, em seu dicionário filosófico não faz qualquer menção ao 

ceticismo ou a Pirro, contudo publicou pequeno livro que revela seu conhecimento do 

pirronismo
62

, e os argumentos com que defende a tolerância no seu dicionário filosófico 

merecem destaque. 

Considerando a tolerância o apanágio da humanidade, Voltaire nos convida a todos 

a reconhecer nossas fraquezas e erros e ao perdão recíproco. Fazendo menção aos 

negócios feitos nos grandes centros econômicos por seguidores de diversas religiões 

oriundos de diversos locais do mundo.  

Importante destacar a postura crítica de Voltaire em relação às práticas dos cristãos 

de sua época. Após comentar o fato de que os cristãos desde o primeiro concílio de 

Nicéia degolavam-se uns aos outros, lembra que Roma tolerava todos os cultos inclusive 

de egípcios e judeus, uma vez que os seguidores destes não procuravam extinguir a 

religião do império: 

Sto. Tomás mostra boa fé ao admitir que, se os cristãos não destronavam 

os imperadores, foi porque não conseguiram fazê-lo. Sua opinião era de 
que toda a terra devia ser cristã. Eram, portanto, necessariamente 

inimigos de toda a terra, até que esta se convertesse.  
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Mais adiante depois de expor todas as cisões no seio da crença cristã e apresentar 

caso bíblico de tolerância religiosa, conclui:  

É claro que todo indivíduo privado que persegue um homem, seu irmão, 

porque não é de sua opinião, é um monstro. Isto é algo incontestável.  

Logo em seguida usa de ironia para desmascarar a hipocrisia com que se dão as 

relações internacionais, ironicamente, aplicável aos dias de hoje: 

Mas o governo, mas os magistrados, mas os príncipes, como deverão 
proceder em relação àqueles que têm um culto diferente do seu? Se forem 

estrangeiros poderosos, é evidente que um príncipe fará aliança com eles. 

Francisco I, muito cristão, se unirá com os muçulmanos contra Carlos V, 

muito cristão. Francisco I dará dinheiro aos luteranos da Alemanha para 
sustentá-los em sua revolta contra o imperador; mas começará, segundo o 

costume, por mandar queimar os luteranos em seu próprio reino. Paga-os 

na Saxônia por política; por política os queima em Paris. Mas o que vai 
acontecer? As perseguições criam prosélitos; logo a França estará repleta 

de novos protestantes. De início se deixarão enforcar, e depois passam, 

por sua vez, a enforcar. Haverá guerras civis, em seguida virá a Saint 
Barthélemy, e esse canto do mundo será pior que tudo o que antigos e 

modernos já disseram do inferno.
63

  

Interessante ressaltar o quanto ainda se guerreou em nome da religião , pior ainda 

entre os cristãos que diziam seguir a um mesmo Deus, após crítica tão bem fundada e 

antiga. Mas o que nos interessa mais propriamente na presente exposição é ressaltar que 

o entendimento de Adeodato exposto anteriormente, de que uma postura filosófica 

pirrônica resulta numa ética de tolerância, aparentemente, guarda consonância com a 

postura filosófica de dois históricos defensores da tolerância como Locke e Voltaire.  

Para Voltaire tantos séculos de discórdia são uma lição marcante que devíamos 

utilizar para perdoar mutuamente nossos erros, pois a discórdia é o grande mal da 

humanidade e a tolerância seu único remédio.
64

 

Destaca ainda como as civilizações do passado eram tolerantes, caracterizando a 

intolerância muitas vezes como uma decorrência do cristianismo, principalmente dos 

jesuítas, argumentando que estes foram o único grupo religioso expulso da China por 

não respeitar os cultos às demais divindades e promover agitação social.  
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Em que pese a pertinência das críticas céticas quanto à possibilidade de encontrar 

racionalmente a justiça e a verdade em decorrência da variação de percepção entre os 

seres humanos, a variação de circunstâncias que afetam o sujeito e o objeto e a variação 

na relação dos seres humanos com o mundo, o pirronismo não encerra um ceticismo 

dogmático, ou seja, que recusa a existência de verdades. O pirronismo, com base nos 

erros apontados pela própria história, recusa a definição de juízos definitivos, refutando 

preconceitos e permitindo um livre debate de idéias.  

O ceticismo pirrônico para o professor João Maurício Adeodato em sua aplicação 

jurídica resulta numa ética da tolerância, entendemos que tal ética de tolerância além de 

permitir uma busca científica condizente com o Direito como objeto de estudo, é uma 

corrente filosófica aparentemente muito adequada à sociedade multicultural e interativa 

que hoje se apresenta no mundo. 

3.3. A retórica da tolerância. 

No trabalho ―Retórica Constitucional‖, cuja problematização e desenvolvimento 

guardam intersecções com o presente trabalho. Adeodato demonstra que o positivismo 

jurídico e a democracia, são instrumentos indultores da tolerância.  

Demonstra que historicismo, humanismo e ceticismo são perspectivas que ensejam 

a tolerância. Defende uma antropologia realista, mas não pessimista, que tem como 

ponto de partida ―esperar sempre o pior, o fazer malfeito e olhar com indulgência o 

ingrato e surpreender-se com o grato‖
65

 

Com Aristóteles diverge de Platão destaca a importância filosófica das 

informações de natureza universal constantes da poesia, de maneira que sua concepção 

de história leva em conta a literatura.  

O humanismo, como ideal de proteção à dignidade da pessoa humana, decorrente 

do Renascimento e da Reforma Protestante também cumpre o seu papel de proporcionar 

a tolerância. 
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A união do historicismo com o humanismo conduz ao ceticismo , ―convicção de 

que há sempre pontos de vista diferentes para todas as questões humanas e que a 

verdade não está ao alcance da comunicação‖
66

, de maneira que a relativização das 

próprias concepções de mundo enseja a tolerância.  

Discordamos dessa última colocação nos termos em que foi posta, pois o uso dos 

termos sempre e todas faz com que tal convicção esteja mais próxima da definição do 

que o próprio Adeodato descreve, amparado em Sexto Empírico, como sendo o 

ceticismo dogmático, ou acadêmico, do que do ceticismo pirrônico que continua em 

busca da verdade. 

Adeodato assim como Voltaire destaca o papel dos monoteísmos na explosão dos 

conflitos e no surgimento da intolerância, apesar da história de tolerância na Grécia, em 

Roma e nos primórdios da cultura islâmica, destacando, também, o papel de Tomás de 

Aquino na disseminação da intolerância cristã. 

Apesar disso, Adeodato confere à teoria do direito de Tomás de Aquino de que os 

seres humanos vão ser racionalmente julgados por Deus a partir de seus atos durante a 

vida na Terra, o mérito de ir de encontro à tese de Agostinho e Calvino de que o ser 

humano é decaído; a graça é irresistível; e a eleição ao céu incondicional.  

Na educação a evolução do humanismo é influenciada por Cícero e Quintiliano  

fazendo com que a gramática, a retórica, a poesia, a história e a filosofia moral se 

tornassem os cinco campos de estudo das humanidades estudadas em latim e grego.  Os 

debates daí decorrentes marcaram a cultura ocidental e seus resultados, resumem-se em 

três aspectos: ascensão da perspectiva retórica nos círculos de cultura e nas academias, 

sobretudo na área de humanidades, em detrimento de concepções ontológicas, 

escatológicas, metafísicas, cientificistas; numa concepção popular de retórica reduzida a 

um mero ornamento vazio do discurso, à mentira e a desvios éticos; à dominação dos 

ensinos fundamental e médio por uma mentalidade de domínio da natureza e de meios 

práticos de poder, tecnocrática, em detrimento da formação humanística.
67
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Perceba-se que a tese de Adeodato defendida em sua Retórica Constitucional é por 

si mesma um libelo contra os preconceitos, uma vez que se desenvolve na defesa do 

ceticismo, do positivismo e da retórica, três posições filosóficas que constantemente são 

alvo de preconceito, quando apreciadas pelos ―donos da verdade‖.  

Ocorre que na pós-modernidade o direito passou a ser o único ambiente ético 

comum, uma vez que as demais ordens éticas como a religião e a moral diluem-se numa 

progressiva diferenciação. 

Por outro lado a sobrecarga ética do direito decorrente de sua resistência como 

ambiente ético comum resulta na sobrecarga do Estado, pois a pretensão do monopólio 

estatal da jurisdição quase que confunde direito e Estado. Essa sobrecarga se mostra 

mais relevante nos órgãos responsáveis pela concretização normativa em detrimento do 

poder legislativo. 

Cabe ao direito, portanto, garantir as ―condições para o embate de ideologias, 

interesses e expectativas; as mais bem sucedidas vão se transformar em conteúdos 

éticos circunstanciais de normas jurídicas; as demais permanecerão em protesto, 

buscando positivação‖
 68

.  

Ressalte-se também a reflexão do ―paradoxo da tolerância‖ no sentido de que num 

ambiente no qual a liberdade realmente se efetivasse, não seria necessária tolerância, e a 

democracia ao exigir necessariamente o reconhecimento da minoria, enseja a tolerância.  

Assim, a retórica passa a ter importância fundamental para assegurar a manutenção 

da legitimidade das decisões, exigindo o positivismo indutor da ordem jurídica que o 

magistrado ao decidir, encontre no ordenamento jurídico norma autorizadora da sua 

decisão, ainda que a mesma possua amplitude semântica. É pois a retórica instrumento 

complementar de manutenção da ordem numa sociedade hiper complexa e interativa 

como a que vivemos. 

                                                
68 ADEODATO, João Maurício. A Retórica Constitucional : sobre tolerância, direitos humanos e outros 

fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 93. 



 

 

4. COMPLEXIDADE CULTURAL E DIÁLOGO. 

4.1. O mundo contemporâneo e a sociedade interativa. 

A complexidade cultural sempre existiu na história da civilização, é possível, 

contudo, que jamais a humanidade tenha sentido tal complexidade tão presente. 

Talvez o mundo tenha se tornado plano, como disse Friedman
69

 com a internet 

derrubando barreiras, reduzindo distâncias e servindo de auditório universal que guia e 

regula as motivações/justificativas dos atos de poder político, econômico e social.  

O Big Brother de George Orwell tornou-se realidade presente em nossas vidas. Em 

quaisquer lugar e hora somos sujeitos à fortuna ou ao infortúnio de estarmos sendo 

copiados para o mundo. Copiados com ou sem edição. Editados para ampliar nossas 

virtudes ou nossos defeitos, numa sede incontrolável por comunicação, por acesso ao 

próximo, por alguém que pensa como nós, por um milhão de amigos no Orkut , 

seguidores no Twitter ou para encontrar um grande amor nas teias da rede universal.  

O grande paradoxo da ciência moderna é encontrar o caminho correto, já que 

tantos caminhos se abrem simultaneamente. Muitos deles são tidos por absolutamente 

corretos até que se conheçam os demais. E esse conhecimento do diferente que muitas 

vezes parece novo sem sê-lo, está cada vez mais perto de todos. Muitas vezes sem sentir 

ou procurar, o cientista se depara com novas experiências, muitas vezes não tão novas, 

mas que tornam cada vez mais difícil fazer escolhas.  

A grande mídia se vê controlada como nunca antes na história. Os blogs, redes de 

notícias, observatórios, revisam e criticam cada notícia e cada tendência abordada. 

Talvez a humanidade tenha chegado aos dados empíricos ideais para estudar a Teoria do 

Caos. 
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A internet abriu um espaço vitalizante para as diversas culturas que não tinham 

apelo comercial ao mesmo tempo em que tornou evidente que os atos de cada ser 

humano em suas casas, em seus países, podem influenciar vidas do outro lado do 

mundo. 

Mais recentemente a divulgação através da internet de telegramas secretos trocados 

entre embaixadas norte-americanas ampliaram a dimensão do controle público exercido 

sobre todos, numa guerra de informação que aparentemente é impossível se dominar.  

Tudo isso faz com que cada vez mais se desenvolva uma dialética franca e 

transparente para se adquirir respeitabilidade no cenário internacional, de maneira que a 

postura pirrônica talvez venha a ser a mais condizente com o momento histórico que 

vivemos, uma vez que numa discussão o pirrônico deixa de pretender apenas convencer 

o outro de que está certo, mas enfrenta a discussão sabendo de antemão que seu ponto de 

vista pode não ser o melhor, abrindo-se ao convencimento.  

Nada mais compatível com o Estado Democrático de Direito, aliás, não há como se 

adjetivar melhor o espírito democrático do que no respeito às diferenças, inclusive e 

principalmente, aos posicionamentos minoritários. 

Em tal contexto, dita postura também nos traz possibilidades de avanço no estudo 

do direito constitucional comparado, uma vez que implica na aceitação da interpretação 

divergente de textos constitucionais aparentemente idênticos nos diversos Estados, 

conforme sua cultura e sua história.  

De fato, um estudo de direito comparado fundado em boas bases epistemológicas 

não precisa nem pode classificar as constituições em boas ou más, retrógradas ou 

avançadas. Muito menos a interpretação que cada estado dá a sua Constituição de acordo 

com a história e a cultura locais. Deve sim, possibilitar o conhecimento das divergências 

existentes entre os diversos sistemas jurídicos contemporâneos, respeitando a história 

cultural de cada Estado a fim de buscar uma melhor compreensão do diferente, e tentar 

encontrar os pontos de convergência que permitam um diálogo intercultural respeitoso e 

não impositivo pela força econômica ou pela força militar.  
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A própria investigação histórica, como já apontava Voltaire
70

, demonstra a 

necessidade de uma postura sem preconceitos, sob pena de não conseguirmos 

afastamento suficiente para uma interpretação fidedigna.  

Numa sociedade interativa como a que vivemos atualmente os diferentes meios 

culturais não permitem a imposição de pontos de vista sem análise das diferenças, não 

havendo elementos objetivos que possam valorar culturas em muitos aspectos da vida 

contemporânea, inclusive e especialmente quando tratamos do conceito de democracia, 

mais especificamente o Estado Democrático de Direito. 

Para iniciar a colocação do problema é necessário precisar terminologicamente o 

que se pretende afirmar com os termos civilizações e culturas no presente trabalho, 

adotamos o posicionamento de Huntignton
71

 o qual apresenta ser civilização uma 

entidade cultural mais ampla. Entende Huntington que as civilizações contêm em seu 

seio uma complexidade de culturas, que compartilha alguns valores que permitem 

classificá-las em conjunto como civilização. Assim, embora admita e compreenda as 

diferenças culturais entre o norte e o sul da Itália, ou entre a Itália e a Alemanha, 

defende que há uma identidade cultural européia, herdeira dos valores judaico -cristãos 

(há uma evidente preponderância da religião em sua classificação), que qualificaria uma 

civilização ocidental. Da mesma forma teríamos civilizações chinesa, hindu e 

muçulmana fundadas no confucionismo, no hinduísmo e no islamismo. 

O ponto crítico da classificação de Huntington é que no mundo contemporâneo há 

uma interação cultural a ponto de termos em Nova Iorque, Londres e outras cidades as 

chamadas Chinatown mantendo suas tradições culturais. Há comunidades islâmicas em 

praticamente toda a Europa, nos Estados Unidos e em parte do Brasil, bem como forte 

presença indiana na Inglaterra. O que faz com que tais comunidades ora se vejam 

integradas à civilização ocidental, ora se vejam reprimidas e discriminadas.  

Como o problema central que pretendemos enfrentar é a busca de pontos comuns 

entre tais culturas ou civilizações, não desceremos ao detalhe comunitário das muitas 

sociedades ocidentais, notadamente os grandes centros cosmopolitas considerados 

multiculturais, mas sim ao discurso jurídico constitucional, a partir do qual pretendemos 
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obter elementos comuns a fim de testar a ética da tolerância como uma possível Teoria 

do Direito Contemporâneo. 

Seguindo o posicionamento traçado por Kretschmann
72

 o que em geral caracteriza 

uma civilização é a religião ou filosofia de vida adotada, nesse caso, a cristandade, o 

islã, o hinduísmo, ainda que não se possa afirmar que o ocidente seja exlusivamente 

cristão ou a China exclusivamente confuciana, mas não restam dúvidas de que tais 

influências religiosas diferenciam o contexto cultural de cada sociedade.  

Tal classificação se molda bem aos tipos ideais de Max Webber, fixando 

parâmetros eficientes de comparação, mas não se identificando plenamente com 

nenhuma civilização específica, pois recomenda Adeodato dentre as estratégias 

sugeridas para tratar o problema do abismo gnoseológico que:  

Uma delas é entender os conceitos descritivos da realidade, claro que 

incluindo o que é dito aqui, em termos dos Idealtypen de Max Weber. 
Esses tipos ideais constituem generalizações que, por meio de abstrações 

controladas, pretendem reunir unidades reais, em si mesmas 

incognoscíveis, em conceitos ideais aproximativos. Exatamente porque 

uma separação precisa não é possível na realidade, os conceitos claros e 
precisos são mais necessários ainda. Com efeito, o método weberiano 

imuniza contra a ingenuidade da concepção ontológica, ―realista‖, da 

língua e ajuda a reduzir pretensões de verdade e a enfrentar com mais 
segurança o abismo gnoseológico.

73
 

Assim, a cultura em seu dinamismo conta a história ao seu modo, diferentemente 

da história contada pelas civilizações, uma vez que estas historicamente tem se prestado 

alcançar um Estado de dominação sempre progressiva. Considerando, então que o termo 

civilização indica o agrupamento cultural mais alto de pessoas e com uma identidade 

cultural mais ampla, seu uso se torna mais adequado para o que se pretende no presente 

estudo.  

Como deixa claro Kretschmann: 

Uma das primeiras preocupações metodológicas que deve ser levada em 
conta, quando se trata com o tema do pluralismo civilizacional, é a 

questão da própria forma de aproximação às concepções distintas, em 

                                                
72 KRETSCHMANN, Ângela. Universalidade dos direitos humanos e diálogo na complexidade de um 

mundo multicivilizacional. Curitiba: Juruá,  2009. p. 34-43) 
73 ADEODATO, João Maurício. Do Positiviso da Modernidade à Crise de Legitimação da Pós-Modernidade: 

presupostos e diferenças de um direito dogmaticamente organizado. In Ética e Retórica: para uma teoria da 

dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 181. 



51 

 

função do tradicional desenvolvimento teórico da escola denominada 

orientalismo e que na atualidade recebe muitas críticas por não 

representar a visão que o oriente tem de si mesmo, mas a visão que vários 
doutrinadores orientais desenvolveram para o Oriente, o que é diferente e 

suspeito. 

Para tanto é necessário aproximar-se ao máximo do olhar que parte da 

cultura que é analisada, e não analisar a análise que é feita da cultura em 
estudo, pois toda análise será uma re-presentação, e não uma presença, no 

caso, do Oriente em si, seja do Islã, da Índia, da China.
74

 

Dessa maneira, analisaremos em que sentido as diferenças civilizacionais fazem 

com que os mesmos textos jurídicos que se pretendem universais, especialmente os que 

tratam os direitos humanos, sejam interpretados diferentemente em cada local e 

momento histórico. 

A complexidade cultural da humanidade não é criação do século XX. Um breve 

apontamento aos registros históricos demonstra uma grande diferença cultural entre 

gregos, egípcios, sumérios, israelitas, romanos, gauleses, vikings, cartagineses,  astecas, 

maias, índios sul-americanos, índios norte-americanos, esquimós, aborígenes 

australianos, tribos africanas...  

Contudo, o desenvolvimento de meios de comunicação de massa, rádio, TV, 

cinema, e mais recentemente a internet, e o consumo de massa daí decorrente permitiram 

que mercadorias e revoluções comportamentais recentes se espalhassem quase de 

imediato, expondo tal complexidade de uma forma nunca antes sentida pelo cidadão 

comum. O que antes era objeto de conhecimento por apenas uma pequena elit e detentora 

de riqueza e poder, passou a ser universalizado, estando à disposição de todos a partir de 

praticamente qualquer lugar do mundo. 

É indubitável que o progresso científico/tecnológico movido, sobretudo por 

ambições econômicas, entregou à sociedade contemporânea um instrumento de 

convivência e troca de experiências individuais antes inimagináveis. A rede mundial de 

computadores permite a troca de idéias, a mobilização política e principalmente, o 

acesso a infindáveis informações históricas, científicas, culturais ou jornalísticas, que 

historicamente foram controlados pela ideologia dominante.  

                                                
74 KRETSCHMANN, Ângela. Choque entre Civilizações ou Culturas? Faz diferença para a compreensão dos 

Direitos Humanos?  In Culturas Jurídicas, Coritiba, v. 3, n. 1,  p. 2, jan/jun 2008: arquivo em PDF baixado em 

01/12/2008 in http://www.culturasjuridicas.com.br. 



52 

 

Representa a internet importante paradoxo para o mundo contemporâneo uma vez 

que ao tempo em que representa o mais democrático e interativo meio de comunicação, 

permite uma crítica aberta à ideologia dominante que embora apresente o Estado 

Democrático de Direito como valor universal, tem uma interpretação própria e peculiar 

de tal conceito. 

4.2. Os direitos humanos na Índia, China e no Direito Islâmico. 

Exemplo dessa complexidade se dá com as formas diferentes de abordagem frente 

à Declaração Internacional dos Direitos Humanos por parte da Índia, da China e dos 

Estados islâmicos.  

Nascido de uma luta liderada por Gandhi, que ganhou fama pela batalha jurídica 

iniciada na África do Sul, onde como advogado habilitado para atuar em Londres, foi 

discriminado e teve seus direitos básicos violados, obtendo ao final êxito no 

reconhecimento de seus direitos e se tornado ícone indiano na luta pela independência, o 

Estado da Índia traz na sua Constituição de maneira geral os valores defendidos pelo 

mundo ocidental, muito embora tais valores não sejam aceitos por boa parte da 

sociedade, principalmente a mais conservadora e detentora dos privilégios de casta, que 

inclusive, resultaram no assassinato do seu líder maior. 

Paradoxalmente, embora Gandhi tenha sido um divulgador da riqueza cultural 

hindu, foi sua formação liberal e acadêmica em Londres, que fez com que o mesmo se 

tornasse um cultor do direito e das garantias individuais, o qual bem utilizou na sua luta 

contra o arbítrio. 

É importante salientar que a constituição indiana, talvez por força do conflito 

religioso com os muçulmanos que resultou na divisão do país e criação do Paquistão, 

traz de forma reiterada a necessidade de proteção aos direitos religiosos, expressando no 
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seu preâmbulo que visa assegurar dentre outros direitos a liberdade de pensamento, 

expressão, crença, fé e adoração
75

. 

De fato a Constituição indiana traz em seu artigo 15 a proibição da discriminação 

decorrente de religião, raça, casta, sexo, local de nascimento ou quaisquer outras
76

. 

O artigo 19 garante o direito às liberdades civis de falar e se expressar, de se reunir 

pacificamente sem o uso de armas, de formar associações, de se mover livremente no 

território indiano, de residir em qualquer parte do território indiano e de praticar 

qualquer profissão, ou exercer qualquer ocupação, comércio ou negócio
77

. 

Interessante destacar que a técnica legislativa constitucional indiana traz expressa 

a possibilidade de discriminação positiva do Estado, a fim de proteger mulheres e 

crianças, reduzir desigualdades ou permitir o acesso a grupos que não estejam 

suficientemente representados nos órgãos do Estado. 

O devido processo legal está amparado no artigo 21, o artigo 21A, inserido em 

2002 e ainda não em vigor, prevê que a educação gratuita e compulsória dos seis aos 

quatorze anos é dever do Estado.  

O artigo 22 concede direito a defensor no caso de prisão, e de ser apresentado ao 

juiz em até 24 horas a contar da detenção. Enfim, a Constituição indiana guarda 

consonância formal com a ideologia ocidental dos direitos humanos, inclusive 

garantindo às minorias linguísticas e culturais a manutenção de suas culturas (artigo 29).  

Conclui-se, portanto, que do ponto de vista do texto constitucional, o direito 

indiano corrobora a ideologia ocidental dos direitos humanos, sendo problemática, 

contudo, sua efetivação sob a perspectiva ocidental.  

De fato, a cultura védica que resultou tanto no hinduísmo como no budismo que 

influenciam fortemente a cultura indiana, pregam o desapego material como caminho 

para escapar do ciclo de reencarnações decorrentes do karma acumulado nas vidas 
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passadas. Assim, a posição social e os sofrimentos vividos hoje são tidos como a justa 

compensação do que foi plantado nas vidas passadas. Por esta razão os membros de 

castas elevadas se sentem injustiçados pela não obediência de seus direitos de 

nascimento, enquanto muitos membros de castas inferiores, crendo que sua situação é a 

justa expiação de atos de vidas passadas, que essa vida é temporária e que o 

cumprimento de seu dharma é a forma mais rápida de se livrar do ciclo reencarnatório, 

preferem continuar na sua função de origem, não pretendendo direitos os quais não se 

julgam merecedores. 

Interessante perceber que mesmo diante de uma base religiosa que prega a 

reencarnação há vários milênios, tese essa que podemos comparar com o véu da 

ignorância proposto por Rawls
78

, pois prevê o renascimento do espírito sem saber em 

que situação se dará a reencarnação, jamais a cultura hindu chegou às mesmas 

conclusões que o americano quanto às leis que devem ser julgadas justas.  

Certamente porque Rawls ao propor o véu da ignorância não levava em 

consideração nenhum débito ou crédito anterior, ao mesmo tempo em que o seguidores 

de tais doutrinas religiosas, ao contrário do que alguns estudiosos alegam, se preocupam 

mais com a própria salvação do ciclo de reencarnações do que com a evolução da 

sociedade como um todo. Ressalte-se, que o próprio Rawls, fundamenta seu véu da 

ignorância, como método para encontrar justiça diante da ética Kantiana.
79

 

A crença de que a sorte da vida presente é fruto de vidas passadas e sua eventual 

incompatibilidade com os valores ocidentais também deve ser enfrentada como uma das 

tradições culturais que implica em total diferenciação na interpretação dos direitos 

humanos por parte de quem pertence a tal cultura, de maneira que a referência anterior 

ao véu da ignorância e sua aparente compatibilidade com a tradição hindu tem por 

objeto tão-somente despertar o interesse para um futuro aprofundamento da matéria.  

Dificilmente será possível alguma conclusão óbvia a partir da cultura indiana, 

como de qualquer outra, mas importa salientar uma predisposição política do Estado 

Indiano em respeitar os direitos humanos e se integrar na sociedade global, sendo certo 
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que o tempo de absorção de tais valores pela sociedade variará, e não se dará de forma 

homogênea, como de fato não se deu até hoje na civilização ocidental. 

A partir de documentos oficiais, disponibilizados pela internet em língua inglesa é 

possível apreciar a Constituição e a estrutura judicial da China, evidentemente 

acompanhada dos estudos acerca de sistemas jurídicos clássicos, tais qua is os de Mário 

Losano
80

 e Rene Davi
81

. 

A Constituição Chinesa prevê expressamente a defesa dos direitos humanos em seu 

artigo 33, devendo se salientar que o mesmo dispositivo diz que os cidadãos titulares de 

direitos têm a obrigação de cumprir os deveres previstos na Constituição e nas leis. 

Essa ênfase nos deveres é consequência do confucionismo segundo Kretschmann. 

Ao pretender restaurar a antiga sabedoria (Li), pela qual a administração da justiça era 

feita pelos chefes de família e de clã, evitando-se o processo judicial que é tido como 

desonroso por si só, buscando sempre a conciliação pelo fato de que o processo atenta 

contra a paz social e a ordem natural
82

. 

Dando ênfase à necessidade de estabilidade social, os chineses substituíram o 

direito por uma ideologia, cujas normas jurídicas nascem das necessidades de 

manutenção e legitimação do poder, consenso muitas vezes obtidos a partir do 

constrangimento e conseqüência da tradição cultural. Uma visita ao site do Congresso 

Nacional Popular da República Popular da China permite observar do texto 

constitucional e das informações nele constantes um estado democrático no qual são 

feitas referências às várias religiões professadas no país, inclusive o budismo tibetano e 

a liderança religiosa do Dalai Lama.
83

 

Tal impressão só é indisfarçada quando refere à pluralidade partidária e ressalta 

que todos os oito partidos não comunistas não são partidos oposicionistas, mas 

contribuintes do governo popular. 
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De todo modo, do texto constitucional chinês não se pode argumentar que o direito 

positivo contraria os direitos humanos tal qual previsto pela declaração universal da 

Organização das Nações Unidas.   

Atualmente, por se tratar da maior credora de títulos do governo americano, ter 

potencial para em breve se tornar o maior mercado consumidor mundial em volume 

financeiro e ser dotada de uma força militar avançada tecnologicamente que possui 

tecnologia de ponta no que se refere a armas nucleares e mísseis intercontinentais, a 

China detém poder político diferenciado e suas peculiaridades no que diz respeito à 

obediência aos direitos humanos são neutralizadas pelo poderio econômico e militar, 

fato que, inclusive, serve de argumento para alguns países islâmicos questionarem as 

potências ocidentais quando lhes cobram o cumprimento de normas internacionais.  

Concordamos com Kretschmann de que o modelo chinês enriquece a análise 

comparativa quando posto como alternativa ao ocidente, em especial por permitir o 

debate entre as diferenças, principalmente na defesa da hipótese do ―não -direito‖, 

alternativa historicamente chinesa que se transformou em repúdio à tradição legalista do 

ocidente.  

Segundo René David, Na China é a educação o mecanismo de construção da paz 

social, e não a lei. O princípio da legalidade jamais conseguiu se afirmar na prática:  

Se um cidadão comete uma falta, não se deve pronunciá-lo 
criminalmente, citando-o perante um tribunal, condenando-o e 

inflingindo-lhe uma sanção. Esta degradação e esta vergonha devem-lhe 

ser poupadas. Ele não teve, sem dúvida, plena consciência daquilo que 

fez; o que se impõe a seu respeito é uma obra de educação e persuasão, 
não a indignidade que representa uma condenação civil ou penal.

84 
 

Por outro lado ao adotar um socialismo de mercado o Estado Chinês usa de uma 

força ideológica, marcada pelo marketing, para obter um consenso voluntário da 

população, a ordem social e a obediência dos cidadãos, no lugar pela obediência pelo 

medo.  

Também chama a atenção que ao lado da força ideológica que afirma a necessidade 

do centralismo democrático e mesmo da ditadura do proletariado no texto constitucional, 
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o desenvolvimento econômico constituiu um enfraquecimento das manifestações 

internas em busca da democracia. A força ideológica do crescimento igualitário entre 

campo e cidade parece justificar para um pais que possui um quinto da população 

mundial e que há poucas décadas via morrerem milhões de pessoas de fome, ―que 

democracia não mata a fome, que é necessária a centralização para a coordenação 

conjunta das forças, pelo bem de todos.‖
85

 

Os Estados islâmicos fundamentam seu direito na revelação recebida pelo profeta 

Mohammed, nos textos compilados no Alcorão. Importante ressaltar que os próprios 

muçulmanos entendem não ser possível uma tradução do Alcorão, mas sim uma tradução 

de seu sentido, uma vez que tendo sido transmitido originalmente em árabe pelo anjo 

Gabriel, qualquer tradução não seria digna da plenitude de significado da versão 

original. 

A civilização muçulmana convive de um lado com inúmeras divergências internas 

nascidas a partir da sucessão do profeta, e de outro, a unidade através da religião, a 

Sharia, que ao mesmo tempo também é fonte de dissidências. Quaisquer regras de 

Direito, para ganhar efetividade, deve ser enquadrada na moldura da Sharia.
86

 

Daí surge o problema acerca da legitimidade interpretativa dos escritos sagrados, 

uma vez que pela tradição apenas os Ulemás têm autoridade para interpretar tais textos, 

de maneira que mesmo apontando a previsão de aceitação de direitos humanos na 

Sharia, ainda assim, essa interpretação teria que ser corroborada por uma autoridade 

religiosa. 

Desafios pertinentes são apontar onde, na Sharia, já existem formas de defesa dos 

direitos humanos, e mais ainda, libertar a própria Sharia de uma interpretação exclusiva 

e arbitrária de autoridades radicais.  

Por outro lado, a antes demonstrada parcialidade e seletividade do ocidente no que 

diz respeito à cobranças internacionais referendadas pelas potências centrais relativas a 

direitos humanos, e ainda o modus operandi da invasão do Iraque, a existência em sim 
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mesma da base militar de Guantânamo, e a ―justiça feita com as próprias mãos‖ no que 

se refere à noticiada morte de Osama Bin Laden, fornecem aos islâmicos instrumentos 

de retórica bastante interessantes, dando àqueles considerados radicais, um discurso 

coerente e forte em argumentos, uma vez que a postura omissiva do ocidente em relação 

à China, a Israel e à Rússia, e as ofensas aos direitos humanos noticiadas nesses países, 

para não falar de Paquistão e Índia, juntamente com os outros, coincidentemente, 

também potências nucleares, contrasta e é totalmente diferente da virulência das críticas 

enfrentadas pelo Irã, por Cuba e pelos movimentos palestinos. 

Dogmatismo e Positivismo sempre andaram juntos no estudo do Direito ocidental. O 

dogma do Estado como detentor do monopólio da força e como legitimador da Lei 

Fundamental, e consequentemente do Direito é base para praticamente toda a discussão 

jurídica. 

No ocidente foram concebidos o ―Common law‖, de origem britânica e o sistema 

romano germânico, também conhecido como continental, que se tornaram os dois grandes 

modelos de sistemas jurídicos que seja em decorrência do imperalismo colonial seja por 

imposição econômica ou militar foram adotados por praticamente todos os países do mundo. 

Os estudos continentais, no entanto, priorizando a diferenciação, omitem uma origem 

comum de ambos os sistemas uma vez que o Common law, foi o método utilizado pelos 

ingleses para romper com a aplicação de direito estrangeiro e fazer prevalecer os usos e 

costumes locais, não se podendo deixar de lado o fato de que os ritos procedimentais do 

Common law  também foram influenciados pelo direto romano e o fato de que o direito 

romano era direito ensinado nas universidades inglesas, que passaram a ensinar o direito local 

apenas em 1758 em Oxford e em 1800 em Cambridge
87

. 

A força do imperialismo britânico a partir do século XVII, fez com que os colonizados 

direta ou indiretamente por seu poderio militar, econômico e político, esquecessem que 

também a Inglaterra fez parte do Império Romano e sofreu sua influência. 

Obras de Locke e Newton foram escritas originalmente em Latim, e a estrutura 

jurisdicional do Common law fundada no costume e tradição documentados nas decisões 

                                                
87 DAVID, René. Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 44 



59 

 

judiciais de casos passados guarda consonância com o método utilizado por Savigny na sua 

tentativa de reconstrução do direito romano.  

Pode-se afirmar, inclusive, com base na disputa envolvendo Savigny e os defensores de 

uma nova codificação alemã, que as codificações do continente europeu implicaram mais 

numa ruptura do direito europeu com a tradição romana, do que na sua continuação, uma vez 

que os códigos de cada Estado independente, em que pese serem reciprocamente 

influenciados e guardarem inspiração no direito romano, significavam politicamente a auto-

afirmação nacional de cada Estado, rompendo com as tradições romanas que não guardassem 

consonância com as tradições, usos e costumes locais. O mesmo que o Common law havia 

feito no Direito britânico, rompendo com os usos e costumes estrangeiros, inclusive romanos, 

que não haviam sido incorporados à sociedade britânica.  

Assim, enquanto no sistema da ―Common law‖ as modernizações do direito se deram 

fundamentalmente através da crítica jusfilosófica e da jurisprudência, no sistema romano 

germânico se deram através da inovação legislativa. 

 

4.3. Direitos humanos: ideologia do ocidente ou direito positivo? 

A constitucionalização é fenômeno tipicamente ocidental, que teve sua origem no 

liberalismo. A necessidade de afirmação de direitos básicos que hoje se encontram 

inseridos no que podemos chamar de senso comum, exigiu em determinados períodos da 

história a defesa de posturas revolucionárias que se caracterizavam, sobretudo, por 

posturas radicais onde a sociedade se dividia entre progressistas e conservadores. 

A análise histórica aponta que o direito moderno encontra sua gênese nos 

interesses econômicos, inicialmente dos europeus, depois dos americanos do norte, que 

utilizando de sua influência nos estados industrializados necessitava de uma estrutura de 

poder que garantisse tais interesses. Assim, o despotismo absoluto, passou a ser 

relativizado a partir da Carta Magna imposta a João sem Terra na Inglaterra, que visava 

proteger os proprietários das terras.  
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Posteriormente a insatisfação das colônias de povoamento da América do Norte 

com os privilégios econômicos da metrópole resultaram na independência americana, 

nascedouro do constitucionalismo moderno, inicialmente com as constituições dos 

Estados e finalmente com a Constituição da União.
88

 

Os interesses econômicos, travestidos de humanismo serviram inclusive para que 

houvesse a imposição inglesa da abolição da escravatura em todo o mundo, apesar de 

serem mantidas livremente as práticas desumanas contra os grupos étnicos não brancos 

na sua colônia sul-africana. 

Diante dessa gênese, até hoje há aqueles que visualizam o direito apenas como 

instrumento de dominação do poder econômico para manutenção do status quo. 

Evidentemente não nos afastamos dos fatos sociais, até porque, Saldanha já ensinava em 

1970 que: 

O tipo de sociedade em que o Direito existe também atinge de modo 

peculiar o trabalho de aplicação diária do Direito, e é sintomático que no 

mundo moderno a sociedade dita industrial tenha ensejado a criação de 
uma ―justiça do trabalho‖ destinada a resolver (com técnicas um pouco 

diferentes das dos tribunais comuns) os conflitos oriundos das relações de 

trabalho.
89

 

Neste sentido, convivemos atualmente com toda uma gama de direitos que visam 

proteger o cidadão comum dos detentores do poder econômico, destacando-se além do 

direito do trabalho, a proteção ao consumidor e ao meio-ambiente, bem como a defesa 

processual coletiva de tais interesses, que tentam servir de freios aos interesses 

puramente econômicos. 

Assim, embora seja induvidoso que na sua origem moderna o direito estivesse 

imbricado com a ideologia liberal — consequência das necessidades dos mercadores que 

transferiram as regras que regiam seus costumes comerciais nascidos de suas 

necessidades econômicas para as primeiras codificações — ainda no final do século 

XIX, com o advogado Mohandas Gandhi na África do Sul, e depois na Índia, o direito 

da metrópole já era utilizado, embora com o constrangimento dos detentores do poder, 

como instrumento de defesa das liberdades dos destituídos da força econômica, 
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estendendo os princípios jurídicos de igualdade perante a lei, entre outros, a extratos da 

sociedade que até então não se via beneficiada pelo direito. 

Tal resta bem evidenciado por Fábio Konder Comparato
90

 quando observa que os 

Estados escravagistas do sul dos Estados Unidos pretenderam na sua gênese 

constitucional — quando primeira vez foi formalizada a conceituação de democracia por 

Abraham Lincoln como governo do povo, pelo povo e para o povo — incluir como parte 

do povo os seus escravos, vez que se fossem contados como membros do povo 

aumentariam a representação política daqueles Estados na Federação.  

Posteriormente, o Welfare State ou Estado de Bem Estar Social surgido como 

consequência da segunda guerra mundial, resultando na disseminação da educação 

formal e, consequentemente, na educação jurídica propriamente dita, foi permitindo que 

o direito que inicialmente servia apenas àqueles que detinham o poder econômico 

passasse a servir de instrumento de libertação contra a opressão.  

Os direitos humanos atualmente caracterizam uma ideologia ocidental, que na 

seara jurídica tem sido objeto de relevo e inclusive em face da Declaração Universal da 

Organização das Nações Unidas, acatada sem ressalvas por praticamente todo o mundo, 

e por isso defendida por muitos como direitos supra-estatais. 

Evidentemente a história não é linear, e não houve uma evolução progressiva ou  

permanente do direito, mas não se pode deixar de observar que atualmente há uma 

tendência de se defender a supremacia dos direitos humanos, frente inclusive, ao direito 

constitucional positivo de quaisquer Estados, de maneira que conquistas sociais que no  

passado se davam apenas através do radicalismo dos processos revolucionários hoje 

muitas vezes se obtém pela luta política democrática que em certo sentido apascenta a 

luta por transformações sociais. Exemplo claro é a Constituição Brasileira de 1988, 

através da qual a ruptura constitucional se deu de forma democrática a partir de 

assembléia nacional constituinte, sem o uso de violência.  

A história ocidental, com sua experiência de dominação política e econômica 

desde os romanos, cuja interação com os povos dominados caracterizou a pax romana, 

frutificou no mundo contemporâneo com as idéias de direitos humanos, democracia e 
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tolerância. De fato são amplos os meios de divulgação de tais idéias, a começar por 

organismos internacionais, contudo o exercício de tais idéias, mesmo no ocidente, até o 

presente passa por contradições sociais severas. 

Temos hoje no ocidente grupos que discursam em defesa dos valores 

“democráticos e sociais‖, e mesmo uma ―pregação‖ da ideologia dos direitos humanos, 

mas ao mesmo tempo, os Estados nacionais vivem internamente enormes conflitos 

sociais, principalmente em relação aos imigrantes de países subdesenvolvidos, 

especialmente das ex-colônias na Europa e dos mexicanos e demais latino-americanos 

nos Estados Unidos. Conflitos, portanto, ―intra-civilizatórios‖. 

Tais conflitos se exasperam em momentos de crise econômica, e se tornam mais 

graves no caso europeu, uma vez que praticamente todos os países do mundo são suas 

ex-colônias, e a laicização do Estado, mesmo nos países irradiadores do pensamento 

iluminista, ainda está em andamento, não havendo uniformidade em relação às 

manifestações religiosas no âmbito dos Estados. 

Enquanto nos Estados Unidos os juramentos, inclusive perante o poder judiciário, 

ainda se dão sobre a bíblia, a França, recentemente, enfrentou o problema dos símbolos 

religiosos nos ambientes escolares e ao tempo em que retirou os símbolos cristãos das 

escolas proibiu o uso de trajes típicos das meninas muçulmanas, o que parece aos olhos 

dos muçulmanos uma medida de discriminação contra sua cultura. 

Os Estados Unidos convivem com o problema da imigração ilegal, principalmente 

mexicana, além de terem uma sociedade altamente estratificada, de maneira que as 

comunidades branca, negra e hispânica formam sub-sociedades internas, às quais se 

dividem nas diversas classes sociais, com relativamente pouca miscigenação e interação, 

cada uma vivendo a seu modo o american way of life, disputando entre si, inclusive, os 

espaços de representação política. 

Percebe-se que embora os direitos humanos tenham sido recepcionados de forma 

geral e sem ressalvas no ocidente, tem se tornado muito mais um instrumento de retórica 

nas relações internacionais do que efetivados propriamente.  

Vivemos o paradoxo de, por um lado, a União Européia estabilizar geográfica e 

politicamente o centro irradiador dos grandes conflitos mundiais acontecidos no século 
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XX, integrando social e economicamente os Estados europeus, formando uma quase 

federação. 

Por outro lado, boa parte dos países Europeus manteve-se inerte ou mesmo deu 

suporte político e militar à invasão ilegal do Iraque perpetrada pelos Estados Unidos em 

desobediência às instâncias internacionais, em ato de puro exercício do poder militar e 

econômico, inclusive mantendo um constrangido silêncio em relação à base americana 

em Guatânamo, terra sem lei, que recentemente os americanos indicaram pretender 

coerentemente encerrar. 

Vive-se ainda a dubiedade do relacionamento americano com Cuba e com a China, 

destacando as violações de direitos humanos noticiadas na primeira, contra a qual 

mantém bloqueio econômico há mais de cinqüenta anos, e silenciando acerca das 

mesmas violações noticiadas na segunda, com quem cada vez mais estreita suas relações 

econômicas, fazendo transparecer que a dependência intrínseca das estruturas de poder, 

aí incluído o direito, dos poderes econômico e militar não é característica dos países 

periféricos como defende Neves, mas talvez principalmente dos países centrais
91

. 

Tais atitudes fazem com que a defesa ocidental dos direitos humanos, e os 

discursos que pretendem sua universalização, encontrem resistência e, paradoxalmente 

seja gênese de conflitos, principalmente em relação com a cultura islâmica em face dos 

conflitos históricos entre muçulmanos e cristãos.   

Passaremos, portanto a analisar a ética da tolerância proposta por Adeodato
92

 como 

produto do ceticismo pirrônico e sua capacidade de responder aos problemas da filosofia 

do direito pós-moderna, ou seja, a capacidade de partindo de tal ponto se configurar um 

mínimo ético compatível com o ambiente multicultural da sociedade globalizada.  
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4.4. A tolerância como requisito para o diálogo 

Até aqui apresentamos a tolerância como resultado de uma postura filosófica 

pirrônica. Não podemos deixar contudo de analisar a tolerância sob outras perspectivas, 

uma vez que a tolerância na história das idéias por vezes foi apresentada de forma 

pejorativa por estar associada ao ceticismo acadêmico, descrito por Adeodato como 

dogmático. 

O ceticismo dogmático no mundo ocidental foi estigmatizado por questões 

religiosas, uma vez que o cético era associado ao ateu. Como consequência disso até os 

dias atuais em alguns ramos da ciência a manutenção de crenças religiosas é vista como 

incompatível com a pesquisa científica.  

Em seu trabalho Elogio da Serenidade e outros escritos morais, Norberto Bobbio 

em artigo denominado ―Verdade e liberdade‖
93

 enfrenta a questão da associação entre 

tolerância e ceticismo demonstrando preconceito com o termo ―cético‖, uma vez que o 

objetivo declarado daquele trabalho é refutar o argumento dos intolerantes de que é 

impossível ser tolerante sem ser cético e argumentar em favor da possibilidade de se 

manter tolerante mesmo não sendo cético.
94

  

De fato, como anteriormente demonstrado a partir de Locke e Voltaire embora 

tenha surgido a partir dos anseios por liberdade religiosa após a Reforma Protestante, a 

idéia da tolerância não foi um produto da indiferença re ligiosa. Como demonstrado por 

Popkin
95

 os modos céticos contidos nas hipotiposes pirrônicas foram amplamente 

utilizados por crentes em ambos os lados da luta religiosa fraticida havida entre os 

cristãos. 

Bobbio divide sua defesa da possibilidade de tolerância não cética em duas séries 

de quatro argumentos, a primeira se baseia numa concepção monista da verdade, a 

segunda numa concepção pluralista. 

                                                
93 BOBBIO, Norberto. Verdade e liberdade: in Elogio da Serenidade e outros escritos morais. São Paulo: 

Editora UNESP, 2002, p. 137/148. 
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 Idem. p. 137. 
95 POPKIN, Richard. The History of Scepticism: From Savanarola to Bayle. New York: Oxford University 

Press, 2003. Introduction e p. 1-43. 
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Na série de argumentos monistas Bobbio apresenta como possibilidade de 

argumento em defesa da tolerância por não céticos, a crença na ―força expansiva da 

verdade‖
96

. Tal crença seria favorecida por uma visão otimista da história, pois por seu 

intemédio alguém que conhece a verdade guarda o entendimento de que ao final a 

verdade prevalecerá e que seriam inúteis esforços em conter os erros mediante 

perseguição, pois a vitória final da verdade estaria previamente estabelecida. Tal visão 

romântica, segundo Bobbio estaria representada na Itália por Croce e por sua teoria da 

história como história da liberdade, segundo a qual a liberdade está destinada a vencer e 

vence mesmo quando está sucumbindo. 

O segundo argumento monista é o de que pode-se acreditar que a verdade seja 

única, que eu a possua, mas que não esteja destinada a superar o erro a não ser a custa de 

muito trabalho e risco. Trata-se então de definir o método de combate ao erro, se por 

meio da força ou da persuação. O tolerante renunciaria então o uso da força, mas não o 

da persuasão. E renunciar ao uso da força não equivale a renunciar à própria verdade. 

Este pensamento encontra-se refletido na Utopia de Thomas More, expresso na tradução 

portuguesa do Livro de Bobbio nas seguintes palavras:  

Quanto ao emprego da violência e de ameaças para constranger alguém a 

adotar a mesma crença que outrem, pareceu-lhe tirânico e absurdo. 

Utopus previa que se todas as religiões fossem falsas, à exceção de uma, 
tempo viria em que, com o auxílio da doçura e da razão, a verdade se 

destacaria espontaneamente, luminosa e triunfante, da noite do erro.
97

 

Também Locke é citado por Bobbio para expressar tal argumento, mas acreditamos 

expressar melhor o sentido do texto citado a citação livre que fizemos do texto em 

língua inglesa: 

Mas o objetivo do direito não é alcançar opiniões verdadeiras, mas 
garantir a segurança da comunidade, de cada bem privado e de cada 

pessoa. E assim deve ser. Certamente para a verdade seria melhor que ela 

fosse deixada a se modificar por si mesma. Ela nunca recebeu e acredito 
que nunca receberá muita assistência do poder dos homens importantes, 
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Editora UNESP, 2002, p. 138-139 
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unprejudiced mind.‖ in MORE, Thomas. Utopia. Maryland: Arc Manor, 2007, p. 104-105. 
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para os quais ela é raramente conhecida e mais raramente bem aceita. Ela 

não é ensinada pelas normas e não há força capaz de incuti-la na mente 

humana. Erros, certamente, prevalecem mediante assistência externa e 
auxílio emprestado: mas se a verdade não indica o caminho para o 

entendimento com sua própria luz, ficará ainda mais fraca caso se lhe 

acrescente o uso da força.
98

.  

Na tradução transcrita no texto de Bobbio o período final é assim traduzido ―Se a 

verdade não conquista o entendimento por sua própria luz, não pode fazê-lo por 

nenhum reforço estranho‖
99

 Entendemos que tal tradução deixa de lado a metáfora 

retratada no texto em inglês — a luz da verdade como guia no caminho para o 

entendimento —, pois o mesmo não se resume à impossibilidade de reforçar a verdade 

pelo uso da força, mas o de considerar a verdade que por si só não conduz ao 

entendimento ainda mais fraca quando faz uso da força. Outra tradução possível seria 

―se a luz da verdade não é forte o suficiente para mostrar o caminho para o seu 

conhecimento, qualquer força violenta que se lhe acrescente a tornará ainda mais 

fraca‖ 

O terceiro argumento monista apresentado por Bobbio seria o fundamento da 

liberdade de consciência. A verdade é única e é a minha, mas a obediência ao princípio 

moral de respeitar a pessoa alheia me orienta a aceitar o erro. Pode ser expresso na 

máxima ―Aja conforme a consciência e faça com que os outros não sejam induzidos a 

agir contra a consciência.‖ Por essa máxima, segundo Bobbio, está salva a verdade, sem 

que ela seja feita de instrumento de condenação do erro alheio.  

O quarto argumento, mais pragmático, apresenta a tolerância como mal menor do 

ponto de vista da atitude prática. Se eu sou mais forte, aceito o erro e assim evito que se 

propague mediante o escândalo decorrente da perseguição; se sou mais fraco, suportar o 

erro é ato de prudência para evitar que o erro destrua a verdade; se somos equivalentes 

vale a reciprocidade e a tolerância é ato de justiça pessoal. Se eu me dou o direito de 

                                                
98 Do texto em língua inglessa: ―But the business of laws is not to provide for the truth of opinions, but for the 

safety and security of the commonwealth, and of every particular man’s goods and person. And so it ought to be. 

For truth certainly would do well enough, if she were once left to shift for herself. She seldom has received and, 

I fear, never will receive, much assistance from the power of great men, to whom she is but rarely known and 

more rarely welcome. She is not taught by laws, nor has she any need of force to procure her entrance into the 

minds of men. Errors, indeed, prevail by the assistance of foreign and borrowed succours: but if truth makes 

not her way into the understanding by her own light, she will be but the weaker for any borrowed force 
violence can add to her.‖ in LOCKE, John. A letter concerning tolerance. Huddersfield: printed for the editor 

by J. Brook, 1796, p. 48. Nossa tradução.  
99 BOBBIO, Norberto. Verdade e liberdade: in Elogio da Serenidade e outros escritos morais. São Paulo: 

Editora UNESP, 2002, p. 140. 
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perseguir, dou ao perseguido o direito de me perseguir. Assim, o quarto argumento 

apresenta a tolerância como resultado de um cálculo que nada tem a ver com a 

concepção de verdade. 

Bobbio destaca que o monismo atualmente é mais frequente na controvérsia entre 

religiosos e entre ideologias. Na filosofia propriamente entendida não haveria muito 

espaço para uma postura monista. Interessante destacar a descrição do filósofo 

contemporâneo feita por Bobbio: 

Entre a pesquisa do homem de fé e a pesquisa do homem de razão há a 

seguinte diferença: o primeiro busca aquilo que já encontrou, o segundo 
não encontrou o que procura mais intensamente. Mas o que não é 

exclusivismo não é necessariamente ceticismo. Se por exclusivismo 

entendemos a atitude segundo a qual apenas uma doutrina é verdadeira, e 

por ceticismo a atitude segundo a qual nenhuma doutrina é verdadeira, 
entre um e outro há lugar para a atitude segundo a qual podem ser muitas 

as doutrinas verdadeiras.
100

 

 Verifique-se que tal colocação em muito se assemelha à feita por Sexto Empírico 

no capítulo I das Hipotiposes Pirrônicas: 

O resultado natural de qualquer investigação é que aquele que investiga 

ou bem encontra aquilo que busca, ou bem nega que seja encontrável e 

confessa ser isto inapreensível, ou ainda, persiste em sua busca. O mesmo 
ocorre com as investigações filosóficas, e é provavelmente por isso que 

alguns afirmaram ter descoberto a verdade, outros que a verdade não 

pode ser apreendida, enquanto outros continuam buscando. Aqueles que 
afirmam ter descoberto a verdade são os "dogmáticos", assim são 

chamados especialmente Aristóteles, por exemplo, Epicuro, os estóicos e 

alguns outros. Clitômaco, Carnéades e outros acadêmicos consideram a 

verdade inapreensível, e os céticos continuam buscando. Portanto, parece 
razoável manter que há três tipos de filosofia: a dogmática, a acadêmica e 

a cética.
101

 

Percebe-se que o comportamento caracterizado como cético para Bobbio é 

caracterizado como acadêmico para Sexto, e que a terceira via apresentada por Bobbio 

como concepção ―inclusiva‖ da verdade e se situa entre os extremos se compatibiliza 

com a concepção cética de Sexto Empírico, ou seja, com o pirronismo.  
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Bobbio afirma expressamente que enquanto para a concepção exclusiva, 

caracterizada por Sexto como dogmática, a tolerância pode ser um expediente, ou mal 

menor; para a concepção inclusiva, caracterizada por Sexto como cética, e aqui descrita 

como pirrônica na esteira de Adeodato, a tolerância é algo bem mais importante, é uma 

―condição necessária para a vida e o desenvolvimento do pensamento filosófico‖ e nela 

filosofia da liberdade e liberdade da filosofia ―encontram sua perfeita integração‖.
102

 

Os quatro argumentos de Bobbio em favor da tolerância fundados numa teoria 

pluralista da verdade iniciam com a argumentação de que só seria possível uma 

concepção total da realidade ―a partir da manipulação de várias doutrinas, aparentemente 

opostas, para conciliá-las, fundi-las ou confundi-las numa só‖. Posição que nomina 

―sincretismo‖. Para Bobbio decorrem de tal posição como produtos relativamente 

duradouros e sábios a conciliação do idealismo com o espiritualismo, do idealismo com 

o existencialismo, do existencialismo com o espiritualismo, do marxismo com o 

pragmatismo, do neopositivismo com o historicismo e do marxismo com o 

neopositivismo. Para Bobbio o sincretista poderá ser acusado de fazer misturas impuras, 

mas jamais seria um cético. O reparo que lhe caberia é o de que crê demais e não de 

menos, uma vez que lhe sobra confiança na verdade dos outros. 

O segundo argumento inclusivo é o decorrente do ecletismo. Para o eclético em 

todo sistema a verdade está misturada ao erro, de maneira que para preservar toda a 

verdade todo sistema deve ser preservado, pois se nenhum é totalmente verdadeiro, 

nenhum é totalmente falso. Diferentemente do sincretista que visa a mescla de dois ou 

mais sistemas, o eclético pretende criar um novo sistema colhendo os ―grãos de 

verdade‖ onde quer que os mesmos se encontrem. O desenvolvimento de tal postura está 

vinculado à história do liberalismo. Sua tolerância não deriva da indiferença, como 

ocorreria ao ceticismo, mas da crença de que existe um pouco de verdade em toda 

doutrina, pois a verdade é ―fruto de um compromisso ou de uma harmon ização entre 

doutrinas diversas‖ 

A terceira posição, amplamente difundida na filosofia contemporânea, diz respeito 

à contigência das doutrinas sobre a verdade. ―As doutrinas são necessariamente muitas e 

todas são verdadeiras: mas cada uma é verdadeira em seu tempo e lugar‖. É a tese do 
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historicismo. Toda verdade é única numa dada situação histórica, e muda com a história. 

Bobbio diferencia no entanto o historicismo absoluto, que combina a afirmação da 

historicidade da verdade com a afirmação da racionalidade da história do historicismo 

relativista. O primeiro tenderia à intolerância por seu caráter dogmático no sentido de 

que alguém admitir que encarna um momento necessário ao desenvolvimento do 

Espírito absoluto tenderia a ser arrogante e pisotear os que bloqueiam seu caminho. Já o 

historicismo relativista corresponde com a correção da verdade como decorrência de 

uma concepção dialética. No dizer de Bobbio, do ponto de vista da filosofia da história o 

historicismo relativista substitui a sociologia do conhec imento. ―A versão popular do 

historicismo relativista é o prospectivismo: pense-se no nexo estreito entre 

prospectivismo e teoria democrática num dos mais conhecidos teóricos da democracia 

liberal no pensamento contemporâneo, Hans Kelsen.‖
103

 

Finalmente, como quarto argumento pluralista em defesa da tolerância, é o que 

Bobbio considera mais radical, e que a nosso ver é o que mais se assemelha ao 

argumento pirrônico, qual seja o personalismo. Para tal argumento toda verdade é 

pessoal e revela um ser pessoal que ao mesmo tempo é total e singular. No que diz 

respeito a tolerância tal posição significa que ―a multiplicidade de verdades é justificada 

pela multiplicidade e pela irredutibilidade das pessoas.‖ A irredutibilidade do ser 

humano, único portador das verdades, implica na respeitabilidade de todas as verdades.  

Da mesma forma em que procurou demonstrar a possibilidade de se ser tolerante 

sem ser cético, no caso acadêmico ou dogmático segundo a classificação de Adeodato, 

Bobbio também apresenta argumentos para demonstrar que o ceticismo acadêmico pode 

resultar em intolerância. De fato na apresentação do presente trabalho demonstramos 

que o ceticismo dogmático nos levaria a uma postura de aceitação da força, política, 

econômica ou militar como diretriz do direito, uma vez não se podendo ordenar aquilo 

que é justo, seria justo tudo que fosse ordenado. 

No ensaio Tolerância e Verdade, Bobbio critica a concepção negativa da tolerância 

como aceitação de um erro. Tal concepção não implica em respeito às posturas 

diferentes, pois o respeito é dirigido àquilo que se considera um bem.  
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Para que a tolerância adquirisse um significado positivo, foi preciso que 

ela deixasse de ser considerada como uma mera regra de prudência, a 

aceitação do mal ou do erro por razões de oportunidade prática. Foi 
preciso que a liberdade de fé ou de opinião, assegurada por uma correta 

aplicação da regra da tolerância, passasse a ser reconhecida como a 

melhor condição para fazer que, mediante a persuasão e não a imposição, 

triunfe a verdade em que se crê. Não está dito, porém, que todas possam 
compartilhar esta convicção otimista na força expansiva da verdade. 

Todavia, ainda que tal convicção – sustentada com fervor, por exemplo, 

por Thomas More na sua descrição da ilha imaginária –, não seja 
universalmente compartilhada, abre-se a estrada para uma nova razão, 

ainda mais profunda e eticamente imperiosa, com que se pode defender o 

princípio de tolerância: o respeito pela consciência alheia. Essa razão 

baseia-se no princípio universalmente reconhecido pelas nações civis nas 
declarações dos direitos nacionais e internacionais: o direito à liberdade 

de consciência.
104

 

Percebe-se que tal conclusão se assemelha à de Adeodato já mencionada anteriormente: 

Sempre que possível, a tolerância, o levar em consideração a pessoa do 
outro, e a liberdade de autodeterminação devem nortear a ética do 

ceticismo, em ―... um fazer dos amigos mestres, penetrando o útil do 

aprender com o gosto de conversar‖
105

 

De fato, percebemos que a tolerância pirrônica, cujo sentido não implica em 

passividade em relação ao erro alheio mas sim numa tolerância como a defendida por 

Bobbio e Adeodato, principalmente, em tomar por princípio que as próprias convicções 

admitem críticas respeitáveis, e por isso podem, de fato, não ser a melhor resposta para 

todos os problemas, o que corresponde à abertura cognitiva para um debate franco e 

interativo de idéias. Interativo no sentido de se permitir uma influência recíproca nos 

discursos capaz de encontrar convergências e superar diferenças culturais aparentemente 

intransponíveis, fugindo de dogmas e pré-concepções de mundo que em nada auxiliam a 

busca de uma sociedade mais fraterna e pacífica. 

Pode ser possível uma Teoria do Direito de abrangência universal? Pelo que se 

observa da situação histórica atual há uma tendência à positivação de valores ocidentais 

como democracia e os direitos humanos, contudo há enorme distância entre 

normatização e efetivação, inclusive no ocidente, de maneira que tal teoria terá de ser 

bastante flexível no sentido de englobar não apenas as repúblicas democráticas, ou 
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monarquias constitucionais ocidentais, mas também admitir estados religiosos e 

respeitar a construção da efetividade de tais direitos no tempo histórico de cada 

sociedade. 

Por outro lado, qualquer ética posta pode ser contraditada, pois traz em si uma 

noção de bem própria. Mesmo os terroristas do World Trade Center carregavam consigo 

uma noção de bem e acreditavam que estavam fazendo um bem à humanidade. Nossa 

dificuldade em compreendê-los é tão grande quanto a das famílias civis bombardeadas 

diuturnamente no oriente médio pelas forças ocidentais sob o argumento de salvar o 

mundo do terror.   

A virtude da democracia é sua necessidade freqüente de se legitimar 

eleitoralmente, o que permite o choque de valores e a sua reconstrução através da 

política. A consciência histórica de que o processo democrático pode ser desvirtuado e 

de que não há garantias de que as normas planejadas serão cumpridas, faz com que a 

crença na democracia possa ser equiparada a um ato de fé na humanidade. 

Enquanto se pretender a imposição de um modelo universal, oriundo dos 

detentores do poder econômico e militar, cujo uso da força, usando a metáfora de Locke, 

ensombrece a fraca luz da verdade que pretendem defender ao não cumprirem 

internamente com suas obrigações, dificilmente teremos uma comunidade internacional 

fraterna, capaz de sedimentar os valores previstos no artigo 28 da declaração universal 

dos direitos do homem: ―Todo ser humano tem direito a uma ordem social e 

internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração 

possam ser plenamente realizados.― 

Talvez a maior complexidade do problema da tolerância se dá quando se transfere 

o objeto do debate da esfera individual para a esfera estatal. A constituição brasileira 

regula tal situação pelo princípio da autodeterminação dos povos. De fato, quem 

pretender fazer prevalecer seus valores, deve inicialmente respeitar a autodeterminação 

de cada país. Contudo, tal perspectiva não resolve a questão pelo lado individual, uma 

vez que na esfera individual o mesmo só faria sentido num mundo de fronteiras abertas, 

onde cada indivíduo pudesse se estabelecer livremente no Estado onde o direito 

representasse os valores com os quais está apto a viver.  
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Exigir direitos humanos em países miseráveis onde o estado de direito está longe 

de prevalecer a partir das perspectivas do ocidente, e, ao mesmo tempo, fechar as 

fronteiras aos cidadãos daqueles países que incorporarem tais valores por questões 

econômicas e políticas é exigir o impossível.  

 Se a solidariedade e dignidade da pessoa humana não reconhecem fronteiras, a 

responsabilidade do ocidente não pode estar limitada aos países produtores de bens 

naturais importantes para a economia mundial.  

A história mostra que colocadas em situações limite, as sociedades firmam pactos 

e tradições que ofendem a moral média atual. Os pilotos kamikazes japoneses na 

segunda guerra mundial ou a condenação à morte descrita no filme a Balada de 

Narayama, mostram até onde uma sociedade avançada como a japonesa é capaz de 

chegar quando exposta a situações extremas. 

Mesmo nos dias atuais, o sucessor do trono britânico não pode, por exemplo, 

casar-se com alguém que professe a religião católica sob pena de ser afastado da linha 

sucessora. Portanto, universalizar valores éticos é medida quase sempre acompanhada de 

ignorância histórica, ou pior, de vontade de doutrinar a humanidade por quem se 

considera acima dos demais. 

 



 

 

5. AS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DO DIREITO 

5.1. Do problema metodológico à hermenêutica. 

O estudo científico do Direito deparou-se e ainda se depara com dificuldades de 

ordem metodológica, que iniciam a partir da fixação dos seus pressupostos 

epistemológicos. 

Historicamente os filósofos e cientistas do direito viram-se obrigados a deter-se 

exaustivamente no problema da cientificidade do direito, na precisão dos cortes 

metodológicos e na busca de uma objetividade praticamente impossível às ciências 

humanas. 

Carnelutti
106

 enfrentando tal problema dizia que por mais grosseiro o método e 

mais incerto o resultado, qualquer tentativa para descobrir as regras da vida é obra de 

ciência, salientando que o confronto da ciência do direito com a matemática, a física ou 

a biologia, apenas apresentaria estas como ciências mais maduras que o direito, jamais 

permitira deduzir que o direito não seria ciência, delineando, assim a função da ciência 

jurídica como de descoberta das regras da experiência jurídica.  

Importante salientar que nos diversos teóricos que foram pesquisados na 

elaboração do presente trabalho, percebe-se ao mesmo tempo por um lado uma 

constatação empírica que podemos qualificar de óbvia quanto à complexidade e 

diversidade do fenômeno jurídico e por outro lado uma tentativa, por vezes quixotesca, 

de reduzir esta complexidade e diversidade, ou mesmo de tentar fixar através de teorias 

variadas justificações que seriam objetivamente válidas em qualquer contexto 

fenomênico. 

Icilio Vanni
107

 sugeria que a ciência jurídica se dividia em vários ramos, uma vez 

que a filosofia do direito seria uma disciplina filosófica que conserva, como tal, sua 
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independência e autonomia, embora deva viver em contínua e fecunda aliança com as 

ciências jurídicas. 

Classificava, assim, as ciências jurídicas em históricas e descritivas de um lado, e 

do outro em de caráter sintético e geral. Dentre as primeiras destacava a história 

universal do direito, que mediante fatos singulares particulares fornece subsídios para 

que a filosofia do direito formule sua generalização indutiva. Havendo enfim, uma 

ciência histórica do direito que é a história comparada do direito.   

Destacava ainda a importância do direito comparado e da jurisprudência etnológica 

sugerida por Post, que aplicou o método etnográfico à comparação jurídica, salientando 

contudo, que tais ciências não se confundem com a filosofia do direito, apenas lhes 

fornecem subsídios para generalização.  

Dentre as ciências jurídicas de caráter sintético e geral, Vanni apresenta a 

―enciclopédia jurídica‖ e a ―nova ciência geral do direito‖ ou ―jurisprudência geral‖. A 

―enciclopédia jurídica‖ seria melhor entendida, segundo Vanni, como uma ―nova teoria 

sintética do Direito Positivo‖ e não se confundiria com a filosofia do direito pelo fato 

desta ir além do direito positivo em vigor atualmente, que seria objeto da 

―enciclopédia‖. 

A ―jurisprudência geral‖, ainda segundo Vanni, na Inglaterra foi representada pela 

escola analítica de jurisprudência de John Austin, que pretendia encontrar princípios e 

elementos comuns bastantes para elaborar uma jurisprudência geral, não nacional, 

observando os sistemas legislativos mais desenvolvidos. Independentemente de tal 

escola, surgiu na Alemanha a Teoria Geral do Direito de Merkel, que pretendeu de 

forma sistemática encontrar princípios gerais extraídos das diversas ciências jurídicas, 

para a partir deles elaborar sua teoria que seria uma verdadeira e própria filosofia do 

direito. 

Para Vanni, a filosofia do direito não deve limitar-se a unificar os resultados das 

várias ciências jurídicas ou os princípios comuns dos diversos sistemas de direito 

positivo, mas sim, procurar deduzir os primeiros princípios do direito e incorporá-los à 

ordem universal. 
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Destaque-se no trabalho de Vanni sua preocupação com as relações entre direito e 

sociologia, bem como sua demonstração de que das condições específicas da 

organização social se deriva a necessidade de moderação. Assim a demonstração  

dedutiva, acrescida pela indução histórica, que enquanto confirma a primeira, dá a 

relação de reciprocidade entre indivíduo e sociedade seu verdadeiro significado e valor, 

que segundo Vanni, é relativo e histórico. 

Na esteira de Vanni, Del Vecchio
108

, que o sucedeu na Universidade de Roma, já 

delineando uma teoria da interpretação, defende a concepção teleológica da natureza 

dentro do seu humanismo, destacando que a consciência da relatividade do nosso saber 

não impede que nosso espírito tenha sede do céu, aspire à mais alta esfera de verdades 

que lhe é dado entrever.  

Considera a interpretação teleológica legítima e indeclinável, uma vez que as 

relações de causalidade físicas não se aplicam ao fenômeno jurídico. Assim, tanto o 

conceito físico ou mecânico, quanto o metafísico ou teleológico podem e devem existir 

como formas de interpretar a natureza, cada um em sua esfera de aplicação.  

Destaca Del Vecchio a posição do homem na natureza, e o fato de que por um lado 

o mesmo é por ela abrangido e faz parte dela e por outro, enquanto ser pensante, nela se 

reflete a resumindo toda em si mesmo, compreende-a como sua idéia. Fixa portanto no 

homem a centralidade da natureza, uma vez que a realidade deixa de ser algo extrínseco 

para ser propriamente uma função ou representação do pensamento. 

A consciência subjetiva passa então a ter destaque, fixando-se nesta o ponto de 

partida do intelecto e da função interpretativa. Só a referência à subjetividade 

condiciona a possibilidade de um fundamento para a Moral e para a  Filosofia do Direito. 

A partir de tal ponto desenvolve sua doutrina jusnaturalista.  

Conforme Garcia Maynez
109

, desde o final do século XIX, quando do renascimento 

das especulações jurídico-filosóficas, os juristas abandonaram os procedimentos 

metódicos apresentados pelas escolas analítica de jurisprudência de John Austin na 

Inglaterra e pela Teoria Geral do Direito de Merkel, Bergbohm e Bierling, e dedicaram 
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 DEL VECCHIO. Giorgio. Lições de Filosofia do Direito. Coimbra, Arménio Amado, 1972, 2 v. p. 353/359. 
109 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introduccion al Estudio del Derecho. 23. ed. México:Editorial Porrua S.A., 

1974. p. 122.  
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seus estudos na busca de métodos idôneos para o desenvolvimento dos estudos jurídicos 

fundamentais. Já afirmava Maynez desde então que a principal preocupação dos cultores 

da filosofia jurídica era com o problema metodológico. 

Em contraposição ao jusnaturalismo, Kelsen desenvolveu a Teoria Pura do Direito, 

através da qual apresentou o sistema jurídico como ordem positiva e lógica a partir da 

legitimação da norma fundamental
110

. Em que pese sua Teoria Pura, de per si, 

contraditar a escola jusnaturalista, o mesmo desenvolveu importante trabalho específico 

e complementar a tal respeito
111

 no qual demonstrou que os jusnaturalistas não só não 

apresentam fundamentos convincentes acerca da certeza de sua posição, mas, que sequer 

os jusnaturalistas entre si chegam a um acordo sobre o que vem a ser o valor justiça, 

enfatizando a primazia do direito positivo.  

 Importa salientar que na sua teoria da norma fundamental Kelsen admitiu não 

apenas a norma fundamental como pressuposto de validade da Constituição estatal, mas 

também a existência de uma norma fundamental de direito internacional que ―reconhece 

a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos o poder de, com base numa Constituição 

eficaz, criar e aplicar, como governo legítimo, uma ordem normativa de coerção.‖
112

 

Para Kelsen, a norma válida, vigente e eficaz está no centro do objeto da ciência 

jurídica. Todas as demais fontes do direito encontram sua validade na norma. Não há 

direito sem norma e a partir daí parte da ciência jurídica se desenvolveu em torno de 

teorias da norma jurídica ou do ordenamento jurídico, ambas de cunho positivista
113

. 

Após a segunda guerra mundial, os excessos do nacional socialismo alemão foram 

imputados ao positivismo jurídico e houve durante algum tempo uma tentativa de 

reviver o jusnaturalismo, sendo ícone de tal momento histórico Gustav Radbruch, com 

sua Filosofia do Direito. 

                                                
110

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 3. ed. Coimbra:Arménio Amado, 1974. p. 277. 
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 KELSEN, Hans.  A Justiça e o Direito Natural. 2. ed. Coimbra:Arménio Amado, 1979.  Tal trabalho a foi 
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112

 Idem, 1974. p. 300. 
113 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito; compiladas pelo Dr. Nello 
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Para Radbruch a filosofia do direito é destacada como contemplação valorativa do 

direito
114

. E nesse aspecto salienta que além de poder ensinar os meios indispensáveis 

para a consecução dos fins que devemos procurar, estando clara sua referência à 

interpretação teleológica na esteira do jusnaturalismo de Del Vecchio, a ciência jurídica 

poderá ainda buscar, como sugeria Kant, pesquisar como será possível um determinado 

valor jurídico, ou seja, que pressupostos filosóficos são necessários admitir para que 

possamos coerente e logicamente proferir um determinado juízo de valor? 

Fazendo isto o pesquisador deve ter em conta que ao adotar determinado 

posicionamento teleológico, estará ligado com aquele sistema geral de valorações por 

um vínculo de necessidade lógica. Por outro lado, isto pode levá-lo à necessidade de 

desenvolver sistematicamente todos os pressupostos pensáveis e todos os pontos de 

partida imagináveis das valorações jurídicas, bem como descrever exaustivamente os 

diversos sistemas dessa valoração. Levando o pesquisador não a um sistema da filosofia 

do direito, mas a um sistema de todos os seus possíveis sistemas
115

. Veja-se que tal 

postura se assemelha àquela do filósofo eclético mencionada por Bobbio no segundo 

argumento pluralista em defesa da tolerância.  

Importa salientar que Radbruch apresenta uma Filosofia jurídica relativista, que 

procura apenas demonstrar as diferentes possibilidades de posição e de escolha que se 

pode adotar. A escolha definitiva duma delas, porém, remete-se à consciência do 

indivíduo. Radbruch apoia a indefinição de tal escolha pois este estudo descritivo ―viria 

a prestar um útil serviço ao gênio que um dia fosse capaz de demonstrar cientificamente 

duma maneira decisiva, a exclusiva verdade duma das concepções do mundo e da 

vida‖
116

. Chama de relativismo este método através do qual se consideram legítimos 

todos os juízos de valor com relação a outros juízos de valor da mesma natureza e não a 

legitimidade absoluta de quaisquer valores.  

Este pequeno ―sopro‖ jusnaturalista, não prosperou por muito tempo, ta lvez em 

parte pelo fato de que a declaração universal dos direitos do homem da Organização das 

Nações Unidas, até certo ponto, positivou em praticamente todo o mundo, muitos dos 

conteúdos do direito natural que então se postulava.  

                                                
114 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 5. ed. rev. e acresc. Coimbra: Arménio Amado, 1974, p. 47. 
115 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 5. ed. rev. e acresc. Coimbra: Arménio Amado, 1974. p 54.  
116 Idem. p 55. 
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Seguindo a perspectiva pirrônica deve ser salientado que atualmente há críticas 

pertinentes à conclusão de que o estado nazista usufruiu do positivismo.  A demonização 

do positivismo segundo Ingeborg Maus decorreu do fato de que as pessoas que fizeram a 

práxis e a ciência jurídica alemã antes e depois de 1945 eram as mesmas. Assim culpar o 

positivismo pela efetividade jurisdicional do sistema nazista era a forma de auto -

absolvição dos que participaram dos abusos cometidos e por outro lado assegura as 

necessidades jurídicas dominantes da atualidade em relação ao destaque da função 

jurisdicional.
117

 

Adeodato, por sua vez, defende que o direito natural parece pertencer à esfera 

prática, uma vez que suas razões e construções são basicamente destinadas à ação, 

nascidas das insatisfações e necessidades do contexto social e voltadas à correção das 

―falhas‖ do direito positivo: ―O ser humano parece sentir um reclamo interior por 

parâmetros de comportamento que não dependam da vontade circunstancial do poder 

jurídico-político e de suas regras positivas‖
118

.  

Assim, sofrendo as influências de cada época, partindo das mesmas premissas as 

teorias jusnaturalistas chegam a conclusões totalmente opostas. Acrescenta Adeodato o 

fato de que para que a idéia jusnaturalista se manifeste, diferenciando-se do direito 

empiricamente observável, é necessária uma ordem social na qual o indivíduo possa 

perceber sua própria consciência, casando assim a idéia de tolerância com a idéia de 

direito natural e individualismo. 

O positivismo dogmático, por sua vez, servindo como legitimador da função estatal 

e sedimentado num Estado Democrático de Direito, funciona como elemento orientador 

das escolhas éticas, não porque seja o único meio, ou a forma última de organização 

social, mas por ser um sistema que permite a seleção dos rumos éticos através da 

participação dos indivíduos conscientes pela via procedimental normatizada. Assim a 

democracia moderna está de braços dados com o positivismo que a legitima, uma vez 

que aquela não é possível sem este.
119

  

                                                
117 MAUS, Ingeborg. Vinculação legal do Judiciário e a estrutura das normas jurídicas nazistas. In O judiciário 

como superego da sociedade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. p. 41-60. 
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 ADEODATO, A Retórica Constitucional :sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos 

éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva. 2009. p. 71 
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Em fins do século XX, na esteira de Kant e do seu imperativo categórico
120

, John 

Rawls desenvolveu sua Teoria da Justiça. Partindo de um idealizado véu da ignorância, 

pelo qual os legisladores não saberiam em que posição seriam postos na sociedade para 

a qual estavam legislando, notadamente quanto à sua raça, sexo e atividade econômica, 

Rawls desenvolveu sua teoria da justiça como equidade.  

Contudo, em paralelo ao desenvolvimento de teorias da norma jurídica, do 

ordenamento jurídico e da Justiça, como conseqüência da chamada ―reviravolta 

linguístico-pragmática‖ da filosofia contemporânea, a partir sobretudo de Gadamer, a 

filosofia do direito passou a ―pensar o direito (e portanto o seu conceito) a partir da 

sugestão filosófica de encarar a compreensão como uma estrutura fundamental da 

existência finita e inscrita na história‖
121

. 

Em clássico estudo sobre o tema, Carlos Maximiliano apresentou no início do 

século passado a hermenêutica como método de aplicação do direito. Método através do 

qual o aplicador busca o sentido e o alcance das expressões do direito
122

. Naquele 

trabalho já destacava a extensão do termo hermenêutica em língua alemã, o qual implica 

não só em interpretação, mas interpretação e construção do sentido, o que se verifica nas 

teorias construtivistas atuais, a exemplo da teoria estruturante de Müller
123

 que se 

pretende novo paradigma para o Direito. 

Recaséns Siches
124

, também na segunda metade do século XX, defendia que os 

principais problemas que se apresentam na aplicação jurisdicional são essencialmente os 

mesmos em todos os sistemas jurídicos, em todos os países e em todos os tempos. 

Exemplifica citando o problema de decidir dentre várias normas qual a norma válida 

pertinente para um caso específico, a dificuldade de converter os termos gerais da lei ou 

do regulamento numa norma singular e concreta para o caso particular objeto de debate, 

e mesmo a definição acerca de que métodos de interpretação devem ser escolhidos para 

tratar de determinado caso concreto. Cita ainda o problema da aplicação de normas 
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aparentemente válidas cuja aplicação levaria a resultado evidentemente injusto, e ainda 

o problema de solucionar questões jurídicas quando da existência de lacunas.  

Durante muito tempo, em face da ciência jurídica estar impregnada pela influência 

de Kant, e portanto obstinada em encontrar uma definição more geométrico, formal, 

geral e abstrata do conceito de direito, e consequentemente pela tentativa de interpretar 

o direito exclusivamente mediante deduções da lógica formal, pretendeu-se que a 

atividade aplicadora da norma consistiria numa operação silogística mecânica, pela qual 

a premissa maior seria representada pela norma geral e a premissa menor pela 

verificação dos fatos, para então aplicar-se a consequência normativa. 

Recaséns Siches apresenta resumidamente grande parte das teses contrárias à 

aplicação silogística do direito, já conhecidas quando da publicação de seu livro.  

Inicialmente destaca o utilitarismo de Jeremias Bentham
125

, cujo propósito de 

julgar as leis desde o ponto de vista dos efeitos reais que sua aplicação prática 

produzem, encontra-se vivo em diversos outros autores. Embora repute desprezível a 

tentativa de Bentham de apresentar um ―cálculo‖ ou método para estimar objetivamente 

os prejuízos e benefícios sociais decorrentes da decisão, a idéia de que é função  do 

direito determinar no conjunto e na disputa dos interesses que se manifestam numa 

determinada área social, quais são valiosos e quais não são, e ainda definir a hierarquia 

dos interesses valiosos, tentando conciliar o maior número possível de interesses lícitos, 

depuradas de seus métodos ainda hoje é de grande valor e decisivo alcance.  

Ressalta a crítica de Ihering
126

 à jurisprudência dos conceitos, principalmente a 

desenvolvida pelos pandectistas do seu país, sem se preocupar com a adequação do 

direito romano à sociedade contemporânea. Defendia Ihering que os conteúdos do 

direito devem ser determinados pelo propósito de realizar na prática determinados fins. 

Assim, a ordem jurídico-positiva não se apresenta como emanação dedutiva de uma 

idéia ou de um plano, mas sim como decorrência de sua possibilidade de satisfazer as 

necessidades da vida social, que não tem qualquer compromisso com a lógica formal.  
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Segundo Oliver Holmes
127

 a decisão jurídica é fruto da experiência. À lógica 

dedutiva opõe-se de forma por vezes conflituosa o bom senso do julgador. Holmes 

também chamou a atenção para o fato de que muitos dos chamados princípios jurídicos, 

às vezes tidos por eternos, nada mais são que a eventual crista lização de um preconceito 

coletivo. 

A doutrina de Gény
128

, apresentada em momento histórico no qual predominava na 

França a tese de que as disposições dos Códigos, notadamente do Código Civil, 

compreendiam todas as regras necessárias à resolução de qualquer problema jurídico que 

fosse posto. Como conseqüência, supunha-se, ainda, que toda a função dos magistrados 

e dos advogados consistia e devia consistir exclusivamente em interpretar por meio dos 

métodos lógicos tradicionais, ou seja, por dedução silogística, as normas e os princípios 

contidos no código. Gény demonstrou que a interpretação judicial do código civil 

francês tinha sido muito mais criadora do que se supunha.  

Gény definia a lei não como expressão de um princípio lógico, mas como uma 

expressão da vontade, para tanto entendia que na aplicação do direito deveria ser 

buscada a intenção do legislador. Além disso, no caso de não ser possível solucionar a 

questão mediante a aplicação da Lei, propunha outras fontes suplementares 

hierarquicamente postas, quais sejam, o costume, a autoridade e a tradição representadas 

pela jurisprudência dos tribunais e pela doutrina, e a livre investigação científica.  

Ressalte-se que Gény dava à livre investigação científica o papel não apenas de 

definir o direito na hipótese de haver lacunas, como também o de permitir guiar o juiz na 

definição da norma mais apropriada para o caso concreto no caso de haver mais de uma 

solução possível, sendo certo, por outro lado que a livre investigação deve basear -se 

ainda em três critérios, o princípio da autonomia da vontade, a ordem e o interesse 

público, o justo equilíbrio ou harmonização de interesses privados opostos.  

Em seu estudo Recaséns Siches apresenta ainda como teorias que criticam o 

método dedutivo de interpretação, dentre outros, mas com mais repercussão no Brasil, a 

―ofensiva sociológica‖ de Erlich, o movimento pelo direito livre na Alemanha, a 

jurisprudência dos interesses, a jurisprudência sociológica norte-americana, a lógica 
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experimental de Dewey, o realismo norte-americano, Viehweg e seu pensamento 

aporético, a teoria da Argumentação de Perelman, a crítica antidedutivista e 

antisilogística de Villey, a prudência segundo Ottmar Ballweg, a lógica material de 

Engish e a centralidade do papel do juiz segundo Carnelutti.  

Na tentativa de exercitar um controle racional sobre as decisões jurídicas, surge na 

Alemanha a corrente denominada ―jurisprudência hermenêutica‖ representada por Josef 

Esser, Karl Larenz, Friedrich Müller, Arthur Kaufman, Winfried Hassemer, Konrad 

Hesse, Peter Häberle e outros. 

Centrada na questão da hermenêutica constitucional, tal linha de pensamento se 

desenvolveu focada na expectativa de controle racional sobre as decisões relacionadas 

com a Constituição, fixada ainda na preocupação clássica com os princípios da certeza e 

segurança jurídicas. Assim, embora as teorias resultantes de tal corrente contenham uma 

tendência ―metodologicamente construtivista‖
129

 traduzem, simultaneamente, uma 

pretensão de estabilidade da decisão tomada ao final, em razão do consenso ou de sua 

aceitabilidade. 

Tratando especificamente da teoria estruturante de Müller, em que pese sua 

experiência jurisdicional, tal teoria minimiza a nosso entender para além do perceptível 

empiricamente a função diretiva da norma ainda não objeto de demanda judicial. 

Embora reconheçamos o valor da teoria, não concordamos com a concepção de que a 

norma jurídica só existe ante o caso. Entendemos, na esteira de Holmes que o papel do 

advogado é predizer que comportamentos manterá seu cliente longe da esfera coercitiva 

do aparelho estatal. É evidente que após um julgamento numa corte de jurisidição 

superior, a probabilidade de acerto na predição é maior, mas não há nada que possa 

garantir que não haverá uma mudança de posição, e mais, tal predição é feit a pelos 

advogados a partir do momento que qualquer norma de direito positivo entra em vigor 

independentemente de haver ação posta em juízo sobre a mesma.  

O que nos parece, contudo ser alvo de destaque em toda e qualquer teoria da 

interpretação jurídica é a preocupação com a possibilidade de seu controle. De fato, 

quando se fala de hermenêutica filosófica, o círculo hermenêutico está em constante 
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movimento dialético, de esclarecimento e ―progresso‖ da interpretação e não encontra 

um ponto final. 

Diferentemente, a hermenêutica jurídica quando se pretende jurisprudência ou é 

feita como teoria da decisão jurídica insere em seu contexto elemento inexistente na 

hermenêutica filosófica, que é a necessidade de por fim ao debate, de decidir a questão 

no caso concreto. 

Demais disso, possuindo o direito a função de induzir comportamentos futuros, a 

abertura absoluta do texto faria com que restasse inócuo, pois sendo desconhecido o 

comportamento pretendido pela norma, não há como garantir ao cidadão que o mesmo 

não vá ser alvo da coercibilidade estatal em decorrência de suas condutas, de maneira, 

que quando trata o jurídico, faz-se necessário não apenas decidir, ou concluir o círculo 

hermenêutico, como também é necessário que tal decisão tenha o mínimo de 

estabilidade a fim de orientar comportamentos. 

Faz parte do Estado de Direito Democrático contemporâneo o direito do cidadão 

optar entre cumprir a norma e manter-se em paz, ou descumpri-la e arcar com as 

consequências. 

Para Bobbio, no mesmo sentido do defendido por Adeodato, o positivismo em seu 

caráter extremo e desprovido de valor é mais criação dos seus opositores por ser um alvo 

conveniente do que posição filosófica existente. O positivismo moderado, pelo 

contrário, caracteriza-se como ordem necessária para a realização de determinados 

valores. ―Para o positivismo ético o direito, portanto, tem sempre um valor, mas, 

enquanto para sua versão extremista trata-se de um valor final, para a moderada trata-se 

de um valor instrumental.‖
130

 

Por conta disso, como defende Saldanha, a noção do direito como ordem e 

hermenêutica nos parece bastante pertinente
131

. A hermenêutica no direito não está 

adstrita à interpretação com vistas à decisão de um processo como nos parece pretender 

a jurisprudência hermenêutica, mas principalmente na necessidade de tornar público e 

efetivo o sentido da norma, a fim de que o direito possa exercer sua função de manter a 
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São Paulo: Ícone, 2006. p. 230. 
131 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre formas de organização e o 

pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. passim. 
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ordem, que se dá muito mais pelo cumprimento espontâneo do dever ser jurídico, do que 

por seu controle jurisdicional. 

Perceba-se que tal conclusão não difere da função do jurista preconizada por 

Holmes que seria a de predizer a incidência do Poder Público por meio dos tribunais nos 

comportamentos que se atribuem ilícitos pelo Direito. 

Embora do ponto de vista da teoria política tenha havido unidade na tradição ocidental 

no que se refere à repartição de poderes e à prevalência da retórica liberal democrática nos 

Estados Constitucionais contemporâneos, inclusive com certa unidade na Teoria do Direito 

Constitucional, em decorrência, talvez, da grande influência do constitucionalismo americano 

no Direito Ocidental, a divisão entre o direito insular e o continental provocou uma forte 

diferença cultural, principalmente na educação jurídica dos países sob a regência do sistema 

romano germânico. 

A formação do jurista romano-germânico segue uma linha cartesiana só rompida por 

aqueles que se ocupam da filosofia do direito. Nossos colegas crêem piamente na certeza do 

texto legal e em sua aplicação silogística. Conseqüentemente afirmam sem qualquer reserva 

as interpretações corretas da lei, bem como os erros de julgamento dos tribunais superiores, 

quando a interpretação vigente diverge de seu entendimento. 

O papel do juiz como produtor de normas é altamente criticado como uma disfunção do 

sistema, como intromissão do poder judiciário na esfera legislativa. Legislar é competência 

exclusiva do Poder Legislativo, ao Judiciário cabe tão-somente aplicar as leis. Tais críticas 

fundamentam-se quase sempre nos mesmos discursos retóricos, notadamente na questão da 

segurança jurídica. 

A grande divergência entre tais sistemas se dava no âmbito do direito privado, onde, 

devido às exigências da economia internacional, principalmente das relações econômicas, a 

necessidade impôs certa estabilização jurídica com regras universais para o comércio como a 

convenção de Genebra e a instituição de órgão jurisdicional para solução de controvérsias no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio, talvez devido à existência de regras uniformes 

para as relações comerciais que, de certa forma, priorizaram o debate jurídico durante o 

século XX. 
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De fato as novas codificações foram fenômeno prevalecente nos debates jurídicos do 

século XX de maneira que a primazia do direito privado durante praticamente todo o século 

talvez seja conseqüência disto. No Brasil, a título de exemplo, o código civil esteve á frente 

das discussões jurídicas no início do século com os debates e promulgação do Código Civil de 

1916, e no fim do século XX com os debates sobre o projeto do código civil promulgado em 

2004 e atualmente em vigor que passou mais de 30 anos em discussão no Congresso 

Nacional. 

Tal primazia do direito privado, talvez tenha se dado pelo fato de que, apesar das 

diversas constituições promulgadas ao final da 2ª guerra mundial, naquele momento o 

discurso constitucional se encontrava até certo ponto interditado pela guerra fria. A partir da 

primavera de 1968 houve um recrudescimento da Guerra Fria na França, Alemanha e Itália, 

enquanto ditaduras comandavam Espanha, Portugal, Brasil e praticamente toda a América 

Latina, de maneira que a concretização democrática no ocidente com o fim de regimes de 

exceção na Europa e nas Américas se deu mais plenamente a partir da queda da União 

Soviética, sendo marco histórico de tal ruptura democrática a queda do muro de Berlim em 

1989. 

No caso brasileiro, das seis constituições promulgadas no século XX, três foram 

resultado de assembléia constituinte democrática, sendo que a vigência da primeira foi de 

apenas três anos, enquanto o período de vigência da segunda foi caracterizado por momentos 

de crise política, tendo havido no curto período de pouco mais de uma década, o suicídio do 

presidente Getúlio Vargas, a recusa de Café Filho em empossar Juscelino Kubitscheck, a 

renúncia de Jânio Quadros, a imposição de mudança de regime de governo e implantação do 

parlamentarismo como condicionante para a posse do presidente João Goulart e o golpe 

militar de 1964, que resultou na Constituição de 1967. Apenas com o fim da ditadura militar e 

convocação da Assembléia Nacional Constituinte em 1986 que promulgou a Constituição de 

1988 o debate constitucional aberto e democrático voltou a ter espaço no Brasil. 

A promulgação de novas constituições em todo o mundo ocidental num mesmo 

momento histórico de distensão política e de prevalência do liberalismo capitalista, trouxe 

consigo uma tendência de realizar ―avanços‖ nas disposições constitucionais, além daqueles 

já trazidos nas constituições do pós-guerra, de maneira que a legitimação das novas 

constituições passava pela adoção da retórica da modernidade ocidental e da defesa do 

discurso democrático e dos direitos humanos, inclusive com a necessidade de incluir no 
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discurso constitucional o estado de bem estar social, implantado na Europa ocidental na época 

da guerra fria. As novas constituições deviam não só definir os sistemas políticos, mas 

garantir aos cidadãos direitos sociais inclusive de natureza incorpórea e intangíveis sem o 

apoio de outros Estados, como a defesa do meio-ambiente. 

Assim, devido à coincidência histórica de num período de menos de 20 anos nos 

depararmos com o fim das ditaduras de Franco e Salazar em Espanha e Portugal, com o fim 

da guerra fria, que resultou na criação de vários novos Estados no leste europeu com a 

promulgação de suas constituições, com o fim das ditaduras militares da América Latina e 

com a discussão de uma Constituição para a União Européia, o final do século XX assistiu a 

um rico e amplo debate na esfera do direito constitucional.  

Enquanto na esfera do direito privado havia certa homogeneização no entendimento 

jurídico, uma vez que as discussões existem desde pelo menos o código napoleônico, na 

esfera constitucional os juristas romano-germânicos de certa forma desacostumados com um 

Poder Judiciário independente, surpreenderam-se com o poder dos juízes na nova estrutura 

constitucional. 

De certo modo a múltipla especialização do direito, associada à cultura educacional 

tecnicista, enfraqueceu a qualidade da formação dos juristas, de vez que os constitucionalistas 

atuais, pelo menos no Brasil, aparentemente não se ocupam em estudar o direito privado, ou 

mesmo direitos públicos especializados fora do disposto nas normas constitucionais, enquanto 

os estudiosos do direito privado concentram seus estudos no código civil, empobrecendo o 

debate jurídico e promovendo um verdadeiro diálogo entre surdos, onde uns e outros não se 

entendem, mesmo quando falam a mesma coisa. 

Exemplo recente ocorreu no debate constitucional acerca da aplicabilidade da Lei 

Complementar 135, também conhecida como Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2010. No 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.102-PA
132

 metade dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal decidiu não aplicar o artigo 5º, XVI da Constituição Federal que dispõe: A 

lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.  

Em que pese a possibilidade de discussão a respeito do que vem a ser ato jurídico 

perfeito, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto 4.657 de 1942, dispõe 

                                                
132 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 631.102-PA. in http://www.stf.jus.br/  
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em seu artigo 6º, § 1º: Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente 

ao tempo em que se efetuou. 

Veja-se que, iniciando-se do voto do Relator percebe-se o jogo de palavras quando o 

mesmo alega que; 

A lei complementar ora em discussão não retroagiu, apenas deu efeitos 

futuros a certos atos praticados no passado com o claro objetivo de 

ajustar a realidade da representação política nacional às exigências de 
probidade, moralidade administrativa e não abuso no exercício da função 

pública, exigências essas que traduzem magnos princípios diretores da  

nossa organização política, com os quais os atos praticados pelo ora 

recorrente se mantinham em manifesta posição de confronto.
133

 

Ora, dar efeitos futuros a atos praticados no passado é infringir o ato jurídico 

perfeito conforme sua definição legal, anteriormente transcrita de que se reputa ato 

jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, de 

maneira que aplicar lei vigente em momento posterior à consumação do ato é evidente 

afronta a tal princípio. 

As limitações teóricas na argumentação não se limitaram a isto, adentraram na 

confusão com o princípio da irretroatividade da lei penal, que, diga-se, reflete o mesmo 

princípio do ato jurídico perfeito, mudando-se apenas a sua esfera de aplicação do 

direito civil para o penal, uma vez que trata exatamente da inaplicabilidade de pena a ato 

praticado quando não existia a lei penal, ou da impossibilidade de sua majoração após a 

prática delituosa. Trata-se na realidade do mesmo princípio, mudando-se apenas os 

nomes em razão de suas conseqüências diferentes nas esferas civil e penal.  

De fato a especialização do direito e o estudo superficial da teoria do direito faz 

com que muitos não percebam que o ato jurídico estudado no direito civil, equivale ao 

tipo penal do direito penal, ao fato gerador do direito tributário e à relação de emprego 

no direito do trabalho. 

Evidentemente há princípios específicos para cada especialidade, ou mesmo adaptações 

de princípios gerais de direito às contingências específicas de cada uma delas, mas não se 

pode, igualmente, deixar de lado a importância de uma formação comum aglutinadora e 

facilitadora da interação entre as aplicações jurídicas de cada especialidade, muitas vezes 

incidentes sobre o mesmo fato. 

                                                
133 Idem. 
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Entendemos que apesar de não haver garantias absolutas acerca da definição de métodos 

ou interpretações jurídicas aplicáveis ao caso concreto, a viabilidade do Estado Democrático 

de Direito como mínimo ético fundado na tolerância, respeito às minorias e sentimento de 

humanidade, é o instrumento que melhor se apresenta para uma teoria moderna do direito. 

O ceticismo pirrônico não interdita a interpretação normativa, pois reconhece de forma 

contingente o controle público da linguagem, cujo enriquecimento é possível mediante o uso 

dos instrumentos de interação social cada vez mais ampliados, de maneira que se não há como 

garantir como se dará o comportamento de juízes no futuro, a institucionalização de 

mecanismos públicos de controle permite uma maior legitimação, e como se verá adiante, 

para manter a legitimidade das suas decisões os juízes precisarão cada vez mais, ao 

fundamentar retoricamente suas decisões, levar em conta o controle público. 

Daí surge a necessidade de manter a prudência e o equilíbrio nas decisões, a fim de 

manter as garantias das minorias, pois é missão do Estado Democrático de Direito, garantir a 

dignidade humana e a cidadania das minorias. De fato sendo liberal e tolerante por natureza, o 

Estado Democrático de Direito converte as crises de valores éticos em debate natural e 

cotidiano decorrente da convivência democrática entre diferentes, uma vez que a 

diferenciação democrática se dá sobretudo pelas garantias procedimentais e pelos controles 

públicos institucionais na ordenação dos valores. 

 Finalmente, há de haver consonância entre a formação educacional dos 

destinatários do direito e a de seus aplicadores, uma vez que ainda convivemos com 

ficções legais, a exemplo da que ninguém pode escusar o cumprimento da lei por seu 

desconhecimento, disposição legal que para ser coerentemente exigida obrigaria que 

noções jurídicas básicas fizessem parte do currículo escolar obrigatório.  

A declaração universal dos direitos do homem consagra, no seu artigo 26 que:  

toda a pessoa tem direito à educação. [...] (esta) deve visar o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o reforço do respeito pelos 

direitos do homem e liberdades fundamentais. Deve favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os 

grupos raciais ou religiosos 

 Como se vê está previsto na própria declaração universal dos direitos do homem 

que a educação é fundamental para a formação de uma sociedade tolerante, sendo o direito 

dependente de seus agentes para por em prática tais disposições. 
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 Para que a educação cumpra seu papel na formação da sociedade tolerante, é 

necessário o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle públicos, dispondo a sociedade 

atualmente de um instrumento impensável há cerca de vinte anos: a rede mundial de 

computadores ou internet. 

5.2. A internet como instrumento de controle público 

Ao propor a construção teórica do auditório universal Perelman
134

 talvez não 

imaginasse que sua idealização pudesse se materializar empiricamente num instrumento 

interativo tal qual a internet. 

De fato os meios de comunicação de massa existentes desde os primórdios do 

século XX apesar de permitir uma base de expansão da informação com características 

de auditório universal, a internet, como instrumento interativo, supera em muito o rádio 

e a TV analógica, principalmente porque permite a resposta imediata, seja diretamente 

ao autor do texto, seja para os demais leitores do texto original, uma vez que não há 

controle sobre o alcance da informação disponível na rede.  

Atualmente é possível pesquisar obras clássicas digitalizadas em sites de domínio 

público, bem como se optar em respeitar ou não direitos autorais mediante grande 

número de sites que disponibilizam integralmente livros protegidos.  

Qualquer texto, independentemente da quantidade de caracteres pode ter 

repercussão muito além da imaginada por seu autor. Recentemente após o período 

eleitoral, mensagem no Twitter
135

 originalmente dirigida a poucos seguidores de uma 

estudante de direito, resultou em escândalo nacional por causa de seu conteúdo 

preconceituoso com os nordestinos, tendo como conseqüência, inclusive, a aplicação de 

medidas disciplinares por parte da Ordem dos Advogados do Brasil.  

A campanha política de 2010 no Brasil se caracterizou por uma verdadeira guerra 

digital, onde a utilização de blogs, listas de correio eletrônico e redes sociais se 

                                                
134 PERELMAN, Chaim. Tratado da argumentação: a nova retórica. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 34-38. 
135 Microblog em que cada mensagem está limitada a 140 caracteres. 
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mostraram tão ou mais importantes no que diz respeito à repercussão política do que as 

publicações da grande mídia. 

O Poder Judiciário não escapa de tal auditório. Discussão havida entre Ministros 

durante sessão do Supremo Tribunal Federal foi vista no youtube mais de 100.000 vezes, 

e grande parte do público sequer saberia da existência da mesma não fosse a internet.  

No curso de 2010 a divulgação na internet de documentos secretos do governo 

americano, resultou num grande debate a respeito dos limites da liberdade de 

informação e o pedido de prisão e extradição do seu responsável por indícios de crime 

sexual e a versão de que tal pedido na verdade tem um componente político por conta 

dos documentos divulgados foi objeto de debate na mídia mundial.  

Estamos a um clique de jornais internacionais, artigos científicos, e o que é mais 

importante, praticamente todos os meios disponíveis na rede permitem a interação dos 

leitores com os autores dos textos. 

Consiste a internet em espaço público por excelência, espaço esse que com 

ingresso cada vez maior de usuários de reduzido poder econômico pode se transformar 

numa interessante experiência empírica da democracia.  

Uma teoria contemporânea do direito não pode deixar de lado a importância da 

interação resultante da internet. Especificamente no que diz respeito ao direito brasileiro 

praticamente todo o repertório de jurisprudência recente está ao alcance de todos. Toda a 

legislação nacional brasileira e boa parte da legislação de Estados e Municípios estão 

disponíveis online. As publicações em Diário Oficial que consistiam numa verdadeira 

ficção jurídica, atualmente se dão de forma eletrônica e todos tem acesso livre à 

legislação vigente em sites mantidos pelos poderes executivo e legislativo.  

Pela internet os Poderes Legislativo e Executivo colhem sugestões de modificações 

legislativas, e abrem períodos para sugestões relativas a projetos de lei em tramitação ou 

anteprojetos em elaboração. 

Até mesmo para o desenvolvimento da presente pesquisa as constituições da China 

e da Índia puderam ser obtidas por meio da rede, assim como tratados de organizações 

internacionais, a consulta e a aquisição de livros. Destaque-se que o que não pode ser 

diretamente acessado pela rede, muitas vezes pode ser por ela adquirido, de maneira que 
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as relações humanas e consequentemente as relações jurídicas não mais respeitam as 

fronteiras estatais. 

Este caráter público e ―descontrolado‖ da internet permite a todos  — os incluídos, 

evidentemente — o imediato acesso às novas normas jurídicas que entram em vigor. E 

mais, artigos relativos a tais modificações legislativas são publicados muitas vezes 

quando a lei se encontra em fase de projeto, de maneira que a publicação intensa de 

informações a respeito das leis que entram em vigor por pessoas com os mais diversos 

níveis de conhecimento sobre a matéria, influenciam, orientam e discutem imprecisões 

terminológicas decorrentes das próprias limitações da linguagem ou mesmo de má-

redação das normas.  

Por outro lado, a internet permite um maior controle político acerca das iniciativas 

legiferantes dos governos. Ex-Ministro da Justiça, Saulo Ramos em sua autobiografia 

afirmou: 

Durante a discussão dos Planos Cruzados, ouvi algo espantoso dos 
funcionários do Ministério da Fazenda, a turma da casa, que estava lá há 

séculos. Quando nós, os juristas, advertíamos que determinada medida 

era inconstitucional ou ilegal, eles respondiam com a demonstração de 
uma estatística fantástica: 

— Contra atos da Fazenda Nacional, apenas ingressam em juízo cerca de 

30% dos prejudicados. A maioria, portanto, não reclama. Pode haver 
alteração para mais ou para menos, dependendo de dois fatores 

principais: 1) se a imprensa der destaque à ilegalidade, o que não 

acontece sempre, porque os jornalistas, em determinadas questões, 

passam batido; 2) se as quantias envolvidas não forem individualmente 
expressivas. E os que entram com ações contra a União levam cerca de 

dez anos para receber, o que adia o problema para os governos 

posteriores.
 136

 

Nos parece que após o advento da internet houve uma certa inibição dos governos 

em cometer os abusos legislativos mencionados pelo ex-ministro da justiça, que muitas 

vezes contavam com o beneplácito do Poder Judiciário, tanto é assim que não se tem 

conhecimento de novas teses jurídicas contrárias ao governo, como aconteceu, nos 

planos econômicos do passado, como Bresser, Verão e Collor, a título de exemplo.  

Embora vejamos com naturalidade as teorias recentes que sobrepõem o papel do 

Poder Judiciário na construção normativa, fato que tem sua origem no próprio direito 

                                                
136 RAMOS, Saulo. O Código da Vida. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2007. cap. 145. 
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romano, parece-nos evidente que numa sociedade com tal nível de acesso à informação 

digital uma norma orienta comportamentos desde o momento de sua entrada em vigor, 

quando não a partir de sua discussão ainda em fase de projeto, o que não tira da 

construção jurisprudencial seu caráter de esclarecer e estabelecer o âmbito de 

interpretações aceitáveis. 

Demais disso, a internet permite o acesso a informações internas dos Estados que 

participam da comunidade internacional de forma pública, de maneira que o diálogo 

entre Estados que antes se fazia de forma praticamente secreta pelos altos escalões da 

diplomacia, hoje é pressionado por uma opinião pública conectada e interativa, que não 

só tem acesso como troca informações pela rede e cobra posições de seus representantes. 

Conheceríamos os abusos de Abu Ghraib não fosse a internet? A invasão do Iraque 

feita pelos Estados Unidos sem autorização da ONU teria a repercussão negativa que 

teve sem haver internet? A manipulação dos fatos pela mídia no golpe havido em 

Honduras seria conhecida sem internet? E a divulgação dos telegramas das embaixadas 

americanas? Os horrores praticados na fronteira da China, com assassinato de coreanos 

que tentam atravessar a fronteira seriam conhecidos?  

A internet revoluciona a retórica do diálogo entre Estados porque expõe seus 

comportamentos e permite uma crítica aberta às práticas que não condizem com o 

discurso, práticas estas que antes do advento da internet eram facilmente manipuladas na 

esfera da grande mídia. 

Cada vez mais será exigido dos agentes públicos que sua retórica seja condizente 

com seu comportamento para que o discurso cumpra seu papel persuasivo. E tal 

consequência se estende ao Poder Judiciário que cada vez mais está exposto à crítica 

livre, estando ainda facilitada a crítica teórica diante da facilidade de consulta aos 

repertórios de decisões. 

Assim a internet se configura como espaço onde as pessoas interagem individual e 

comunitariamente, abrindo ao indivíduo a possibilidade do conhecimento cada vez mais 

profundo tanto do pensamento quanto da pessoa diferente, podendo perceber também a 

singularidade de sua cultura e o valor de sua própria história como se verifica do vídeo 
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contendo a palestra de Chimamanda Adichie intitulado ―O perigo de uma única 

história‖.
137

 

O mencionado vídeo divulgado pela internet é um discurso sobre a importância do 

respeito à diversidade cultural e ao conhecimento da história do outro, e mesmo da 

própria história. Trata da autobiografia da escritora Chimamanda Adichie e demonstra  o 

quanto somos influenciados pelo que lemos e vemos. A autora, nigeriana, começou a ler 

aos sete anos histórias infantis americanas e britânicas, nas quais os personagens eram 

brancos, de olhos azuis, conviviam com a neve e comemoravam o aparecimento do sol. 

E aquela criança crescendo no continente africano não tinha discernimento para ver que 

sua realidade cultural era bem diferente daquela contada naquelas histórias, tanto que 

nas histórias que começou a escrever, suas personagens não refletiam pessoas d a 

sociedade em que vivia, mas as personagens das histórias que tinha lido . 

Tal discurso demonstra a necessidade não só da pluralidade, mas do conhecimento 

da pluralidade, uma vez que uma única versão da história ou visão de mundo será 

sempre parcial e indutora de deficiências de avaliação quanto aos fatos compartilhados 

com os outros.  

A internet permite que se viaje sem sair de casa. Através dela é possível conhecer 

museus, obras de arte, músicas, religiões, direitos diferentes, o que a torna cerne de 

qualquer debate contemporâneo sobre idéias, e também especificamente sobre idéias 

jurídicas.  

                                                
137 ADICHIE, Chimamanda. O perigo de uma única história. 2009. Disponível em: 

http://www.ted.com/talks/lang/por_br/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story.html (acesso em 

20/08/2010). 

 



 

 

6. ANOTAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA TEORIA DO DIREITO: O 

PRAGMATISMO COMO MÉTODO DE DEFINIÇÃO DAS AÇÕES DO PESQUISADOR 

PIRRÔNICO 

6.1. Pirronismo e pragmatismo se encontram na retórica da tolerância. 

William James define o pragmatismo pelas consequências práticas decorrentes de 

uma determinada concepção da verdade
138

. São verdadeiras as idéias que podemos 

assimilar, validar, corroborar e verificar. Portanto é a experiência prática que faz as 

idéias serem absorvidas como verdadeiras. O conhecimento de experiências práticas 

diferenciadas permite ao pragmático admitir a pluralidade de verdades.  

O mesmo James defende que: 

O ―absolutamente‖ verdadeiro, significando o que nenhuma experiência 
posterior jamais alterará, é aquele ponto difuso ideal para o qual 

imaginamos que todas as nossas verdades temporárias algum dia 

convergirão. Procede obedientemente com o sábio e com a experiência 

absolutamente completa; e, se esses ideais forem alguma vez realizados, 
serão realizados juntos. Nesse meio tempo, temos de viver hoje com a 

verdade que podemos ter hoje, e estarmos prontos amanhã para tachá-la 

de falsidade.
139

 

A formação do jurista deve permitir um amplo conhecimento das diversas idéias, 

no caso teorias jurídicas, a fim de que possa delas fazer uso de acordo com a 

possibilidade que se lhe apresente. 

Vimos, portanto, que uma visão pluralista rejeita qualquer concepção universalista 

da verdade, de maneira que a ética da tolerância defendida por Adeodato e aqui 

corroborada implica na decisão pragmática de acatar o direito positivo como limite para 

a tolerância. Nesse contexto está contida a visão da norma fundamental internacional de 

Kelsen, que coloca os direitos humanos contidos na declaração universal, notadamente a 

dignidade da pessoa humana, como direito positivo supra-estatal. 
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Tal postura, contudo não extingue o problema da indefinição do que vem a ser 

dignidade da pessoa humana, haja vista que tal conceito historicamente sofreu 

mudanças, de maneira que, não se admitindo postura dogmática no sentido de impor 

pontos de vista, uma postura fundada na tolerância defende o uso da persuasão como 

forma de convencer os Estados que venham a desrespeitar os direitos fundamentais.  

Para Rorty em sua história da filosofia recente, a luta central entre os platônicos do 

século XX e os protagorianos/emersonianos, entre os quais se inclui, é a tentativa dos 

últimos de substituir a busca da validade universal pela esperança social utópica.
140

 

É preciso, portanto apresentar as aproximações existentes entre a postura filosófica 

pirrônica e o pragmatismo. Como bem assevera Browne
141

 o ceticismo de Adeodato 

parece aproximar-se da metodologia peirceana, enquanto sua ética de tolerância é 

consonante com Dewey e James. 

Anteriormente, quando da apresentação dos argumentos de Bobbio em favor da 

tolerância percebeu-se a consonância da postura do personalista com o pirrônico, 

também Rorty apresenta, tal qual Protágoras, que o homem é a medida de todas as 

coisas. No capítulo 32 das hipotiposes pirrônicas
142

, Sexto Empírico assume a 

consonância com tal postura de Protágoras, diferenciando o mesmo do pirronismo no 

que se refere à compreensão dogmática da matéria por parte de Protágoras, de maneira 

que o subjetivismo pragmático, assim como o ceticismo pirrônico proposto por 

Adeodato fundamenta-se em algo humano, histórico e contingente.
143

 

 Respondendo à crítica de Habermas a respeito de sua pretensão de emancipar 

nossa cultura do vocabulário filosófico acumulado em torno de verdade, razão e 

conhecimento, que ocupa uma posição central na nossa cultura como herança platônica. 

Rorty permite-se a uma autocrítica compatível com a postura contra dogmática do 
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pirrônico, e pretende que a associação do naturalismo de Davidson e Dewey com o 

idealismo romântico de Derrida nos daria uma alternativa ao platonismo, afirmando 

expressamente: 

Para formular tudo isso em outros termos, gostaria de que separássemos a 

noção de racionalidade daquela de verdade. Quero definir racionalidade 

como o hábito de atingir nossos fins pela persuasão, em vez da força. 
Como entendo, a oposição entre racionalidade e irracionalidade é 

simplesmente a oposição entre palavras e socos. Analisar o que significa, 

para os seres humanos, serem racionais, é (e aqui tomo um tema familiar, 
do trabalho do próprio Habermas) entender de técnicas de persuasão, 

padrões de justificação e formas de comunicação. 

No mesmo texto mais adiante Rorty conclui que: 

Assim, a noção de racionalidade que ainda acho útil não tem muito a ver 

com a verdade. Tem mais a ver com noções como curiosidade, persuasão 
e tolerância. Penso nessas virtudes morais como as virtudes de uma 

cultura rica e segura, uma cultura que se pode dar ao luxo de pensar em si 

mesma como estando engajada numa aventura – engajada num projeto 
cujo resultado é ainda imprevisível. Em particular, tal cultura pode 

empreender o projeto de mudar sua própria identidade moral. Uma 

sociedade pode ter a esperança de se tornar uma sociedade diferente. Em 

vez de confirmar sua própria identidade por processos sistemáticos de 
exclusão, pode encontrar sua identidade precisamente em sua disposição 

de ampliar sua imaginação e de fundir-se com outros grupos, outras 

possibilidades humanas, a fim de formar a sociedade cosmopolita, quase 
inimaginável, no futuro.

144
 

Compartilhamos com Rorty a crença de que o que diferencia o humano não é 

razão, mas sim sentimento. A razão não justifica o sacrifício de um pai ou de uma mãe 

provedor da família para salvar a vida de um filho. A razão pode defender políticas de 

extermínio de seres humanos com fundamento no excesso de população. É o sentimento, 

principalmente o amor, que diferencia o humano. 

Dessa maneira, percebemos que a retórica da tolerância de Adeodato e as idéias 

pragmáticas, passando por James, Pierce, Dewey e Rorty, são compatíveis com uma 

visão de mundo fundada no Estado Democrático de Direito, na convivência 

multicultural, na tolerância e no respeito à dignidade da pessoa humana. Vejamos o 

reflexo dessa postura nas teorias jurídicas em voga. 
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6.2. O poder dos juízes e o surgimento da norma: um problema real? 

Apesar dos estudiosos do direito formados nas escolas da tradição romano-

germânica não estarmos acostumados a enfrentar cotidianamente a questão da 

construção normativa decorrente da atividade jurisdicional, não é recente e torna-se cada 

vez mais reincidente no Brasil a legislação que transfere ao judiciário o poder de fixar o 

alcance da norma jurídica, inclusive em matéria processual. 

O artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, renomeada de Lei de Introdução às 

normas do Direito Brasileiro pela Lei 12.376/2010 dispõe que: ―Na aplicação da lei, o juiz 

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum .‖
145

 

Do anunciado dispositivo legal, que, ressalte-se, data de 1942, se extrai que a 

atenção aos fins sociais e às exigências do bem comum são finalidades do direito que 

devem ser buscadas pelo magistrado no ato de julgar. Perceba-se que tal dispositivo 

legal não acrescenta muito ao Direito, uma vez que no Estado de Direito é razoável 

esperar que um juiz aja com bom senso, honestidade, probidade, lealdade, prudência... E 

a única maneira de se buscar tal finalidade é mediante a publicidade das decisões, e pela 

capacidade da decisão em persuadir seus destinatários presentes e futuros de que se 

tratou de decisão justa, que atendeu os fins sociais e as exigências do bem comum.  

Famosa é a decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive bem criticada por 

Adeodato, em que foi a afastada a presunção de violência em Ação Penal por estupro 

presumido de menor de 14 anos, sem que houvesse na lei penal nenhum fato excludente 

da tipicidade do caso, por razões contingentes alegadas no processo. De acordo com o 

dispositivo acima transcrito pode-se alegar que naquele caso os fins sociais da Lei penal 

e as exigências do bem comum não estariam sendo atendidos com a condenação do réu, 

havendo, pois, fundamento legal no direito positivo para aquela decisão.  Ressalte-se, 

outrossim, que uma visão estreita e tacanha da ―autonomia científica‖ do direito penal, 

possivelmente impediu que o magistrado utilizasse o dispositivo legal acima 

mencionado, uma vez que se tratava da Lei de Introdução ao Código Civil e não às 

normas do Direito Brasileiro. 
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No caso do Recurso Extraordinário, a modificação do Código de Processo Civil 

levada a efeito em 2006 pela Lei 11.418 instituiu a repercussão geral como condição de 

admissibilidade recursal e definiu que em sua análise será considerada a existência, ou 

não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, 

que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ou seja a evidência objetiva de 

apuração da repercussão geral é a persuasão dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

A lei confere exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal o poder de definir que 

recursos são relevantes para merecer seu julgamento. 

Tal fato, contudo, não é novidade nas decisões do Supremo Tribunal Federal no 

que diz respeito à matéria processual civil. Contra o texto expresso do artigo 800, 

parágrafo único do Código de Processo Civil que dispõe competir ao Tribunal julgar a 

medida cautelar após a interposição do recurso, o Supremo Tribunal Federal firmou 

jurisprudência através das súmulas 634 e 635 que enquanto não for admitido o recurso a 

medida cautelar deve ser interposta perante o presidente do Tribunal de Origem, decisão 

expressamente contrária ao dispositivo legal.  

Outro ponto que exige mais aprofundamento no debate atual é a questão da 

eficácia dos dispositivos constitucionais. O discurso positivista é fundado na validade, 

vigência e eficácia da norma jurídica, mas quais os elementos de que o juiz dispõe para 

fixar as conseqüências da norma ineficaz? Da lei ineficaz deve resultar sua 

desconsideração pelo magistrado, ou deve ser considerada simbolicamente para uma 

realização ideal futura? 

Quando se tratam de direitos e garantias individuais ou sociais, parece óbvio 

responder a esta pergunta com a segunda hipótese, apesar de alguns estudiosos 

defenderem que um Estado de Direito contemporâneo deve possuir uma Constituição 

possível e transparente e que a previsão de direitos que não se tem como efetivar deve 

ser abolida da Constituição. 

Como se vê, ambas as teses são sólidas e persuasivas, de maneira que não se pode 

alegar que qualquer uma delas carece de racionalidade, mas tal debate também cabe no 

acatamento da hermenêutica no campo jurídico. 
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6.3. Círculo Hermenêutico e decisão judicial: onde vamos parar? 

Ainda no que se refere à teoria do direito, nos parece que falta às atuais correntes 

da hermenêutica jurídica dividir o âmbito do debate jurídico hermenêutico em pelo 

menos duas esferas. A primeira, jurisdicional, que como visto antes, necessita de uma 

decisão final que contradiz a hermenêutica filosófica e que, pragmaticamente, será 

fornecida pelo órgão jurisdicional competente com maior hierarquia sobre aquela 

matéria. Isto ocorre em decorrência da necessidade e obrigação que o Poder Judiciário 

tem de decidir as matérias levadas à sua análise, ainda que não haja consenso social 

sobre a matéria. Tal decisão deve priorizar a paz social e a ordem, e tais motivações 

encontram-se respaldadas no direito positivo, como resultante pragmática da 

competência jurisdicional firmada pelo direito estatal.  

 A segunda, acadêmica ou científica, que a priori emprestará sentido aos textos 

independentemente de tais textos serem objeto de discussão numa lide, e ainda quando 

este for o caso, continuará o exame crítico da decisão tomada para além do processo 

judicial, ainda que a decisão estabilize momentaneamente o sentido do texto jurídico.  

Por isso, faz-se necessário ao teórico que também seja praticante do direito, dividir 

sua atuação, de modo que: no que se refere à práxis jurídica, deverá pragmaticamente, 

por exemplo, seguir uma determinada súmula vinculante ou precedente jurisprudencial, 

até mesmo como forma de evitar condenações por litigância de má-fé, assim sua postura 

será compatível com o realismo jurídico, pertencente à esco la pragmática, e sua missão 

coincidirá com a descrição da dogmática jurídica; na vida acadêmica, contudo, embora a 

decisão jurídica consista em importante objeto de estudo, e mesmo cerne quando se 

tratar metodologicamente de fazer uma descrição do direito positivo, nada impede a 

continuidade do círculo hermenêutico, inclusive com a possibilidade de surgirem 

sugestões de mudança interpretativa mediante críticas ao decidido ou mesmo de 

modificações legislativas no sentido de modificar o texto legal para que o  mesmo 

represente melhor o sentido do direito.  

Neste sentido, também as decisões judiciais, às quais no Estado de Direito tem que 

ser obrigatoriamente fundamentadas, terão a obrigação de persuadir à sociedade acerca 

de sua correção, sob pena de o órgão judiciário ver a sua legitimidade questionada 
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enquanto instituição do Estado Democrático apta a resolver conflitos e manter a paz 

social.  

Em todo caso deverão estar sob apreciação do jurista as conseqüências práticas de 

sua conduta. Assim o espaço acadêmico permite o desenvolvimento de hipóteses críticas 

das decisões judiciais, que visem seu aperfeiçoamento seja pela adoção de suas teses 

pelos órgãos jurisdicionais, seja pela sugestão de mudanças legislativas, que embora 

muitas vezes criticadas negativamente no âmbito acadêmico, entendemos ser parte do 

trabalho acadêmico dentro do círculo hermenêutico. 

Consideramos importantes todas as teorias da argumentação jurídica, contudo não 

conseguimos nos convencer da possibilidade real de um controle racional que observe 

de forma absoluta a lei, os precedentes e a dogmática como defende entre outros 

Alexy
146

.  

Assim o pesquisador pirrônico devendo tomar uma decisão na qualidade de juiz, 

ou devendo fixar uma orientação como advogado, deverá seguir os precedentes 

jurisprudenciais de forma pragmática, a fim de manter a ordem ou preservar seus 

clientes longe da força do poder judiciário, a menos que possua fortes argumentos 

persuasivos capazes de modificar o entendimento anterior e mesmo quebrar 

preconceitos, ou que seu cliente, conscientemente, decida combater a situação posta 

apresentando seus questionamentos ao direito vigente como o fizeram, entre outros, 

Sócrates, Gandhi e Mandela, estes últimos, talvez não por coincidência, advogados. 

Enquanto pesquisador, ciente da contingencia de cada decisão, apresentará as 

críticas que forem cabíveis no sentido de aperfeiçoar o sistema jurídico, mas sem 

pretensão de por fim ao debate, pelo contrário, apresentando novas perspectivas acerca 

de um precedente e demonstrando as situações em que o mesmo não poderia ser aceito 

ou aplicado. 

Finalmente, com o advento da internet, o controle público das interpretações 

escapa ao âmbito meramente jurídico, passando as decisões, de certa forma, a ter cada 

vez mais que ser justificadas perante a sociedade. Tal controle público, antes imaginado 

no plano das idéias, fará cada vez mais parte da hermenêutica seja puramente filosófica 
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seja especificamente jurídica, e quem sabe, conseguirá dar uma nova dimensão à 

necessidade da tolerância política e do seu exercício como instrumento de definição dos 

valores jurídicos. 

Como exposto, já se encontram dentro dos sistemas jurídicos modernos, inclusive 

do direito brasileiro, instrumentos do direito positivo que fundamentam decisões a partir 

das perspectivas contemporâneas com vistas ao bem comum e à humanidade, mas deve-

se observar, contudo, que qualquer instituição para funcionar depende da formação 

cultural das pessoas que nela atuam.  

6.4. O problema da educação: direito como fenômeno cultural. 

O debate atual, diante da revelação da importância política do poder judiciário 

também precisa discutir profundamente os critérios de seleção e escolha dos juízes num 

Estado de Direito. Concurso público não garante idoneidade moral nem mesmo 

competência judicante, máxime quando muitos entram nas faculdades de direito no 

intuito de decorar normas, únicos critérios objetivos capazes de ser utilizados em 

seleções em massa, enquanto a escolha política dos tribunais também é alvo de fortes 

críticas, recaindo em processos eleitorais questionáveis ou escolhas subjetivas de 

autoridades. 

Apesar de colocar-se contra os realistas pragmáticos, no nosso entender por 

também sustentar preconceito contra o ceticismo e entendê-lo sempre em seu caráter 

dogmático e negativo, caracterizando-o como postura que não admite a existência da 

verdade e não como uma postura que mantém uma visão crítica da verdade histórica e 

contingente, partilhamos da conclusão de Dworkin em seu ―O Império do Direito‖
147

 

quando afirma que o império do direito é definido pela atitude, não pelo território, o 

poder ou o processo. 

De nada adianta para o direito a fixação de novos paradigmas formais ou 

metodológicos se não for acompanhado pela mudança de atitude principalmente dos 

julgadores. Não se pode admitir no tempo presente que os Estados pratiquem excessos 
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impunemente. A atitude que se espera no Estado moderno é ver o governo como 

exemplo do exercício do Estado de Direito. É ver o direito como limitação do poder do 

Estado. 

Citamos anteriormente o ex-ministro da justiça Saulo Ramos que afirma em sua 

autobiografia que durante as discussões dos planos econômicos a burocracia interna do 

Ministério da Fazenda possuía levantamento estatístico dando conta ser vantajoso para o 

governo baixar normas inconstitucionais ou ilegais.  

Evidentemente que hoje o controle público é mais efetivo. Mas esse tipo de conduta de 

governos, que se repetem nos excessos da política externa americana e européia, nas 

concessões econômicas globais feitas à China apesar da concorrência desleal de sua atividade 

econômica fundada em regime de semi-escravidão, no bloqueio de imigrantes pobres na 

Europa e nos Estados Unidos, e em decisões casuísticas de Tribunais que eventualmente 

gerem instabilidade ou desordem não são problemas que possam ser resolvidos 

exclusivamente dentro do direito ou da política interna ou internacional. 

São problemas decorrentes da atitude das pessoas, que por sua vez é conseqüência da 

educação. Alguns países que aparecem indicados com a melhor qualidade de vida em quase 

todas as pesquisas, inclusive pela estabilidade de suas instituições democráticas, são 

monarquias constitucionais com constituições seculares, ou mesmo consuetudinárias em que 

não há uma forte tradição de separação dos poderes, como é o caso da Inglaterra, de maneira 

que não são as leis ou o sistema jurídico que garantem o direito mais justo. O que faz as 

instituições e as sociedades são as pessoas. 

Se o direito e previsão legal de instituições fossem garantia de desenvolvimento social 

bastava copiarmos para todos os Estados do mundo a Constituição e normas jurídicas da 

Suécia ou da Dinamarca, que automaticamente viveríamos um mundo de paz e prosperidade. 

É na compreensão tolerante de que cada sociedade constrói seu desenvolvimento a partir de 

suas contingências e habilidades construídas ao longo da história que podemos sim, tomar a 

declaração universal dos direitos humanos e tratados internacionais a eles relativos como 

normas de legitimação positiva do poder estatal. 
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A constatação do aumento da influência do judiciário, ou mesmo sua qualificação como 

superego
148

 da sociedade, não implica de per si num aumento ou diminuição da ordem ou da 

segurança jurídica. 

Os países do Common law convivem há séculos com tal preponderância do judiciário e 

não há qualquer estudo que indique que o funcionamento dos aparelhos judiciários desses 

Estados seja muito diferente dos países de tradição continental, ou que a justiça seja pior 

administrada. 

Já foi citado anteriormente que Adeodato constata a grande influência no ensino 

fundamental e médio brasileiro uma mentalidade altamente tecnocrática e um déficit de 

formação humanista.  

Essa formação tecnocrática nos faz muitas vezes trazer para as ciências humanas uma 

necessidade de esterilizar ambientes, como se faz nas ciências ditas exatas, onde as 

experiências são previsíveis ―em condições normais de temperatura e pressão‖.  

Nas ciências humanas, a tentativa de modular tais ambientes muitas vezes cria 

resultados igualmente estéreis, uma vez que não tem como ser aplicados em uma realidade 

cultural, onde os aspectos jurídicos, econômicos, sociais e políticos estão sempre inter-

relacionados. Como dizia Tobias Barreto ainda no século XIX o direito é um fenômeno 

histórico, um produto cultural da humanidade e a força que não vence a força não se faz 

direito. O direito é a força que matou a própria força. 

Percebendo que a concreção dos direitos humanos se confunde com a concreção do 

Estado Democrático de Direito, que se dará em cada sociedade à sua maneira e em seu 

momento histórico, faz-se necessário ter em mente a visão pragmática de que a democracia 

não é um fim, mas um instrumento para essa construção, e que assim como a busca da 

verdade para o cético pirrônico, a busca pela democracia deve ser um exercício corrente que 

provavelmente jamais estará acabada, pois configura o instrumento adequado para estabilizar, 

ainda que momentaneamente, qualquer crise de valores nela instalada, mesmo aquelas que 

não podem ser ainda previstas.   
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6.5. Considerações Finais 

Vemos o pirronismo e o pragmatismo unidos numa postura filosófica não 

dogmática, e ao mesmo tempo não não-dogmática, ou seja, que não parte do princípio de 

que dogmas estão errados por serem dogmas, apenas não se sente obrigado a deixar de 

questioná-los, e por isto é intrinsecamente tolerante e interativa. O desenvolvimento de 

ideais de liberdade só é possível num ambiente não dogmático, onde se possa não apenas 

pensar, mas exercitar diferenças. 

Neste sentido, a defesa de valores democráticos, da tolerância e da abertura 

espiritual para acatar a mudança de valores caracteriza uma conduta tendente a criticar 

toda ideologia dogmática. 

Embora os crentes na repartição de poderes como princípio democrático supremo 

se assustem com as teorias que pregam uma emancipação do Poder Judiciário perante o 

direito posto, demonstramos que tal constatação funda-se na realidade empírica e não é 

fato novo, inclusive no âmbito do direito brasileiro, sendo natural em países tidos como 

exemplos democráticos como a Inglaterra, onde a repartição formal de poderes sequer 

existe. 

O conhecimento da história demonstra que as nações evoluem ou retrocedem cada 

uma em seu tempo, conforme seu estágio cultural, e que não há progressão linear em 

nenhuma direção. Assim, a democracia encontra sua conformação dentro de cada Estado 

conforme sua cultura, cabendo aos que se pretendem racionais, trocar a violência pela 

persuasão racional e por ela alcançar seus objetivos, dentro do Estado Democrático de 

Direito. Como produto cultural o direito está em constante mudança e a cultura humana 

criou no Estado Democrático de Direito um sistema político que se reconstrói sem a 

necessidade do uso da violência, uma vez que apenas aqueles direitos sem os quais não 

se caracteriza um Estado de Direito são imutáveis dentro do sistema. 

Ver a decisão jurídica e o direito, sob a ótica da necessidade contingente da 

sociedade, partindo de princípios que estão positivados internacionalmente no âmbito 

jurídico como democracia, tolerância e direitos humanos, que apesar de indefinidos 
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peremptoriamente trazem consigo grande força retórica e rechaçam o niilismo ético, 

coloca a conduta pragmática de acatar o direito posto e criticá-lo internamente 

possibilitando seu aperfeiçoamento constante como a solução possível para o problema 

da fixação dos limites éticos, inclusive da própria tolerância, uma vez que a definição de 

tais limites se dá no âmbito da disputa política, dentro dos limites autorizados pelo 

direito. 

Assim, necessitando de um espaço público onde possa exercitar sem limitações sua 

busca pela verdade, a aceitação pragmática do Estado Democrático de Direito serve de 

instrumento ao pensador pirrônico, uma vez que neste a crise de valores não é defeito, 

pelo contrário, é prova de sua vitalidade, uma vez que num Estado em que os valores de 

toda a sociedade são iguais e não há disputa por prevalência de valores éticos, não há 

sequer como medir o grau de liberdade que permite reconhecer a existência de um 

Estado Democrático de Direito.  
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