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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar o homem em suas mais diversas 
facetas, fazendo uma breve análise de suas características antropológicas que são 
mais importantes a este estudo, como a vida humana, a busca de conhecimento, a 
necessidade comunicativa, e como a comunicação o leva a ser um ser social e 
político e por fim, sua dimensão técnica. Técnica esta que teoricamente evoluiu o 
homem e sua sociedade. Todavia, este estudo esclarecer que o que ocorreu foi o 
inverso, uma vez que o homem e sua busca incessante por mais, com sua ganância 
exacerbada, com seu ego inflado por processos midiáticos, se esqueceu de que é 
homem, de que seu próximo é seu semelhante, e não apenas mais um na linha de 
produção. A sociedade já não busca mais o bom, o belo e o justo, mas apenas o 
melhor meio de consumir o que se deseja, o que é induzido a ter como necessidade, 
e para isso se mecaniza, deixa sua humanidade de lado e busca formas de ampliar 
seu poder. Assim o direito também é afastado em sua busca pela justiça, e passa a 
ser apenas uma ciência exata, com fórmulas prontas, deixando de analisar a real 
natureza do homem, seu principal objeto de estudo. Dessa forma, esta pesquisa 
realizará através de uma releitura de ideias clássicas meios de reestruturar o mundo 
jurídico, recolocando o direito no eixo que nunca deveria ter saído: a linha da justiça 
real. O exercício retórico e persuasivo, na arte de convencer, foi opção metodológica 
incorporada à consumação do justo, dialetizando o problema concreto e tópicos 
jurídicos. A racionalidade formal cede à intuição e ao discurso, como arte de 
descoberta da justiça. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Busca pelo justo. Crise do direito. Homem. Pós-modernidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 
This research aims to demonstrate man in its most diverse facets, making a brief 
analysis of his anthropological characteristics that are more important to this study, 
such as human life, the search for knowledge, the communicative need, and how 
communication leads to be a social and political being and finally, its technical 
dimension. Such technique theoretically evolved man and his society. However, this 
study will clarify that what happened was the reverse, since man and his incessant 
search for more, with his exacerbated greed, with his inflated ego caused by mediatic 
processes, forgot that he is a man, that the other people are his equals, and they not 
just one more in the production line. Society no longer seeks the good, the beautiful 
and the just, but only the best means of consuming what is desired, which is induced 
to have as a necessity, and for that it mechanizes itself, leaves its humanity aside 
and looks for ways to expand its power. Therefore the law is also put aside in its seek 
for justice, and becomes only an exact science, with ready formulas, failing to 
analyze the real nature of man, law´s main object of study. In this way, this research 
will seek means of restructuring the legal world through a rereading of classic ideas, 
replacing the law in the place that it should never have left: the line of real justice. 
The rhetorical and persuasive exercise in the art of convincing was a methodological 
option incorporated to the consummation of the just, dialecticing the concrete 
problem and legal topics. Formal rationality gives way to intuition and discourse as 
an art of discovery of justice. 

 
KEYWORDS: Crisis of the law. Men. Postmodernity. Search for the fair. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa demonstrar as principais características do homem, 

analisando de forma mais detalhada o homem enquanto ser vivente. O homem é 

humano enquanto é vivo, sendo tal fenômeno bastante rico e complexo. Outra 

qualidade fundamental para o presente estudo é o homem em sua característica 

intelectiva, dotado de conhecimento, que faz do homem um ser consciente de si e 

do mundo que o rodeia, sendo assim o único animal dotado de tal consciência. 

Prosseguindo no estudo sobre suas características, sendo elas 

complementares umas às outras, o homem por ser autoconsciente e conhecedor o 

mundo à sua volta, passa a se comunicar com o outro, desenvolvendo um dos 

atributos mais importantes para o presente estudo: a linguagem. 

O poder da palavra/linguagem é de extrema importância para o homem, uma 

vez que, não só a palavra permite falar de tudo, mas também achar a explicação de 

tudo, desde os problemas do subconsciente aos da estrutura da sociedade, dos 

problemas do conhecimento aos do ser etc. 

Dentro ainda da característica humana da comunicação/linguagem, será 

tratado a respeito da importância da linguagem para o direito, uma vez que a 

principal ferramenta da ciência do direito é a linguagem, a comunicação, a palavra. 

Como será tratada no capítulo sobre a crise na modernidade e como ela 

atingiu o direito, essa característica comunicativa que deveria ser a linha de frente 

no direito, fora deixada de lado em nome da técnica. 

A outra propriedade imprescindível ao estudo do homem é propositalmente 

analisada após a linguagem, pois ela advém da comunicabilidade humana, qual 

seja, o atributoda sociabilidade do homem. 

O homem enquanto ser pensante, autoconsciente e comunicativo, tem como 

resultado de tais características, sua vida em sociedade, sendo um ser social. O 

homem recebe a vida da sociedade, desenvolve os seus conhecimentos e as suas 

habilidades com a ajuda da sociedade. Ademais, adquire determinada cultura, certas 

crenças religiosas, certos princípios morais e certos critérios estéticos segundo a 

sociedade à qual pertence. Tudo isso revela a intrínseca dependência do indivíduo 

com relação à sociedade. 
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E é nessa sociedade em que o homem vive, que ele precisa se desenvolver, 

se destacar. Em decorrência disto,tem-se a última característica retratada: a do 

trabalho e técnica do homem (homo faber). Hoje se tem plena consciência de que o 

trabalho é atividade tão importante para o estudo do homem como o conhecimento, 

a liberdade e a linguagem.  

O homem, através dos tempos, buscou de maneira incessante dominar o 

meio em que vive, domesticar o mundo a seu contorno. E cada vez isso vem se 

intensificando e a técnica desenvolvida pelo homem para tais propósitos, vem 

evoluindo, mostrando a capacidade de dominação que o ser humano possui, tanto 

dominandoseu meio como seus semelhantes. 

Neste ponto adentra-se na grande problemática deste estudo, que residena 

era pós-moderna, na qual o homem chegou ao ápice de seu poder, portanto, não 

mais quer apenas dominar seu meio, mas impor-se sobre tudo e todos. 

A ganância humana chegou a níveis extremos. Não mais se busca a 

satisfação de necessidades, mas se criam inúmeras necessidades para que tal 

satisfação nunca ocorra, consequentemente, gerando um ciclo consumista no qual, 

se alguém está dentro, sua produção de capital não pode parar. 

Foram desenvolvidos meios de não se interromper mais a criação não só de 

bens, mas de desejos. O homem, motivado pela mídia, ciência e capital, acredita 

que somente pode conseguir plena realização quando conquista os produtos criados 

pelos três grandes poderes deste século. 

Ao homem não mais é permitido o pensar, o comunicar-se, agora todos são 

automatizados, não existem mais diferenças ontológicas, mas uma massificação das 

características. 

E nesse sentido o direito vem seguindo seu estudo. Agora não mais há a 

busca pelo diálogo, pela prova do real, mas a massificação das teorias, e a 

tecnicidade das propostas de solução. Ou seja, não há mais diferenças processuais, 

todos são tratados da mesma forma, aplicando uma simples fórmula matemática 

para sua solução dos problemas em geral. 

A grande questão surge quando o homem e seus problemas não são 

idênticos, pelo contrário, cada situação e cada pessoa possuem características 

exclusivas, sendo necessária assim a análise do caso a caso como único meio de 

busca por justiça. 
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Desta forma, o trabalho tem como proposta final apresentar metodologias 

para a busca de meios de se encontrar a mais justa solução. Dentre todas as 

teorias, há como ponto de conexão, o resgate do diálogo. 

Somente desta forma, é possível trazer o homem ao centro das discussões, 

respeitando suas características e por fim, resgatando o justo ao direito. 
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1 O HOMEM 

 

Neste capitulo serão feitas considerações a cerca da natureza humana, 

sobre o homem e suas características, como se comporta com sua autoconsciência 

e com seu meio comunitário. Como se comunica, e como busca meios de satisfação. 

O intuito é fazer um panorama – mesmo que sucinto – da natureza humana, 

conseguindo desta forma, entender os problemas do pensamento pós-moderno 

influenciando e mudando tais características. 

 

1.1 QUEM É O HOMEM? 

 

Antes mesmo de adentrar acerca do direito e de como está intimamente 

ligado ao homem, é necessário entender quem é este homem, pelo menos em suas 

principais facetas, para depois, buscar entender como este cria e interage com o 

direito e com a justiça. Nesse sentido, importante salientar o pensamento de 

A.J.Heschel: 

 

Um dos estudiosos que aprendeu bem a importância capital que tem 
a admiração para o estudo do homem é Heschel. Esse, numa bela 
página do volume Deus em busca do homem, escreve “a maior parte 
de nós somos como toupeiras, que se escondem, e qualquer curso 
d’água que encontramos está embaixo da terra. Poucos são capazes 
de se elevar em raros momentos sobre o próprio nível da terra. Mas 
é nesse momento que descobrimos que a essência da existência 
humana consiste em estar suspenso entre o céu e a terra... A 
sensação de se estar suspenso entre o céu e a terra é necessária 
para sermos movidos por Deus quanto o ponto de apoio de 
Arquimedes o é para mover a terra. O estupor absoluto é para o 
entendimento da realidade de Deus o que a clareza e a distinção são 
para a compreensão das ideias matemáticas... Privados da 
admiração, tornamo-nos surdos ao sublime.1 

 

BattistaMondin, em sua obra, transcreve o que parece ser uma das maiores 

indagações sobre o homem, nas palavras do evolucionista inglês Th. Huxley:  

 

A interrogação de todas as interrogações para a humanidade – o 
problema que subjaz a todos os outros e que mais do que qualquer 
outro suscita o nosso interesse – é a determinação do lugar que o 

                                            
1
HESCHEL. A. J. Dio ala ricercadell’uomo. Borla, Turim, 1969, p.273-274. (Tradução brasileira. 

Deus em busca do homem. São Paulo: Paulinas, 1975.) 
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homem ocupa na natureza e das suas relações com o universo das 
coisas. De onde provém a nossa espécie; quais são os limites de 
nosso poder sobre a natureza e do poder da natureza sobre nós; 
qual é o fim para o qual caminhamos; esses são os problemas que 
depara novamente e com imutável interesse cada homem que vem 
ao mundo2. 

 

 

Assevera Xavier3 que o filósofo cristão Santo Tomás de Aquino (1225-1274), 

ressaltou, sobretudo, a singularidade da pessoa humana, distinguindo-a de todos os 

demais seres pela sua completude, incomunicabilidade, especialidade e 

racionalidade. 

Noutra linha, a definição de pessoa proposta por John Locke que, até hoje, 

permeia as discussões no campo da filosofia, ao afirmar que é: 

 

[...] um ser pensante, inteligente, dotado de razão e reflexão, e que 
pode considerar-se a si mesmo como um eu, ou seja, como o mesmo 
ser pensante, em diferentes tempos e lugares", põe em destaque as 
características da autoconsciência e da capacidade de "reconhecer-
se a si mesmo, agora, como o mesmo eu que era antes; e que essa 
ação passada foi executada pelo mesmo eu que reflete, agora, sobre 
ela, no presente4. 

 

De todo celeuma em todo do conceito do homem, Henri Bergson define com 

clareza tal problemática: 

 

O movimento evolutivo da vida seria coisa simples e não tardaríamos 
a determinar a sua direção, se a vida descrevesse uma trajetória 
única, à semelhança da bomba disparada por um canhão. Mas o que 
temos aqui pela frente é uma granada que logo rebentou fragmentos, 
os quais, sendo a seu turno uma espécie de granadas, rebentaram 
por sua vez em fragmentos também destinados a rebentar, e assim 
sucessivamente durante muito tempo. Somente distinguimos aquilo 
que se encontra mais perto de nós, os movimentos dispersos dos 
estilhaços pulverizados5. 

 

                                            
2
 HUXLEY, T. H.apudMONDIN, Battista. O homem, quem é ele? elementos de antropologia 

filosófica. São Paulo: Pauulus, 1980, p. 7. 
3
XAVIER, Elton Dias. A Bioética e o conceito de pessoa: a re-significação jurídica do ser enquanto 

pessoa. Revista Bioética, América do Norte, nº 8, 3, 11, 2009. 
4
 Locke apudFERREIRA, Sandro de Souza. O conceito de pessoa e sua extensão a animais não 

humanos. Revista Controvérsia. v.1 n° 2, jul-dez, 2005. Disponível em: 
<http://www.controversia.unisinos.br/index.php?a=49&e=2&s=9>. Acesso em: 14 jun. 2017. 
5
BERGSON, Henri. A evolução criadora. Tradução de Adolfo Casais Monteiro. São Paulo: UNESP, 

2010, p.115. 
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Segundo Mondim,6com a chegada da modernidade, o pensamento e 

pesquisa antropológica abandonam o enquadramento cosmocêntrico dos filósofos 

gregos e o teocentrismo dos autores cristãos, se dirigindo para uma ideia 

antropocêntrica, tendo o homem como ponto de partida e fim das pesquisas. A 

investigação crítica teve lado, que, em Descartes, tem por objeto o homem. Na 

Ethica de Spinoza, não se propõe outro objetivo senão estabelecer cientificamente 

qual seria o escopo da vida humana. Comte e Marx apresentam o homem como ser 

social. Freud estuda o homem como um complexo de instintos. Heidegger e Bloch 

como uma mina de possibilidades, Gehlen como um animal ainda não especializado. 

Ou seja, o homem é apresentado como ser complexo, dotado de instintos sociais, 

econômicos, culturais etc. Não bastando como apenas mais um ser no cosmos, mas 

como o ser central do mesmo. 

Mondim7continua a observar que, mesmo com tal evolução do pensamento 

acerca do homem, agora partindo de uma ideia antropocêntrica, em um primeiro 

estágio, continuam os pesquisadores a elaborar antropologias de cunho metafísico, 

não abandonando as ideias de Platão. Citando como exemplo a antropologia de 

Descartes, Pascal, Spinoza, Malebranche, Vico, Leibnitz: 

 

A crítica Kantiana à metafisica, os progressos da ciência, a emersão 
da consciência histórica e outros fatores já no século XIX e, depois 
mais decididamente ainda no século XX, deram uma reviravolta 
decisiva na investigação antropológica, abandona-se o terreno 
metafísico no qual como se viu, os filósofos haviam trabalhado até 
Kant, pare se colocarem em outros terrenos: o da historia, da ciência, 
da cultura, da fenomenologia, da psicanálise, da religião etc. deste 
nodo, obtém-se toda uma série de novas imagens do homem, como 
os seguintes: 
-Homem econômico: Marx; 
-Homem instintivo: Freud; 
-Homem Angustiado: Kierkegaard; 
-Homem utópico: Bloch; 
-Homem existente: Heidegger; 
-Homem falível: Ricoeur; 
-Homem hermenêutico: Gadamer; 
-Homem problemático: Marcel; 
-Homem cultural: Gehlen; 
-Homem religioso: Luckmann8. 

                                            
6
MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? elementos de antropologia filosófica. São Paulo: 

Pauulus, 1980. 
7
MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? elementos de antropologia filosófica. São Paulo: 

Pauulus, 1980. 
8
MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? elementos de antropologia filosófica. São Paulo: 

Pauulus, 1980, p13. 
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Como se pode notar, a ideia acerca do que é o homem vem mudando, assim 

como o objeto de seu estudo. Tendo então a amplitude do que é esse ser o homem. 

Battista Mondin9, em seu livro “O homem, quem é ele?”, apresenta algumas 

facetas do homem, sendo de vital valor para este trabalho, descreve-las, para então 

mais adiante, compreender como este homem lida com as mudanças trazidas pela 

modernidade/pós-modernidade, e o porque de se buscar no direito, maneiras de 

“tratar” os sintomas da doença moderna que o atingiu. 

 

1.2 O HOMEM E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

Só nos é possível entender as peculiaridades do homem, se examinarmos a 

estrutura global, analisando assim como tais características ligam o homem ao seu 

próximo e ao seu meio. Aqui serão tratados neste capitulo características como ser 

vivente (homo vivens), ser pensando dotado de intelecto (homo sapiens), 

consequentemente comunicativo (homo loquens), em função de sua 

comunicabilidade é um ser social (homo socialis) e por fim e uma das características 

mais importantes para o presente trabalho, um ser dotado de necessidades que para 

sua satisfação é necessário seu labor, e consequentemente aprimoramento técnico 

deste (homo faber).  

 

1.2.1 Homo Vivens 

 

Uma das prioridades fundamentais e mais evidentes do ser humano é a 

vida. O homem é homo vivens: ele é humano enquanto é vivo. Enquanto, porém, o 

fenômeno da vida é dado certo e óbvio, o seu significado, a sua verdadeira natureza 

e a sua origem são coisas muito complexas, obscuras e misteriosas10. 

A ideia do que é vida, saindo da esfera biológica e científica, passa a ter 

uma conotação pessoal para cada homem, sendo que “vida”, para cada um, 

significará aquilo que realmente dá material para sua existência. 

                                            
9
MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? elementos de antropologia filosófica. São Paulo: 

Pauulus, 1980, p. 30 
10

MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? elementos de antropologia filosófica. São Paulo: 
Pauulus, 1980, p43. 
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Ao se questionar uma pessoa sobre o que é vida para ela, a mesma 

responderá: que vida é luta, amor, dor, sofrimento, alegria. E realmente, a vida do 

homem é tudo isso e muitas outras coisas ainda. Para isso, é necessário se tomar 

em conta essas múltiplas expressões da vida, para assim tentar alcançar sua 

verdadeira natureza. 

Talvez o maior problema no quesito vida seja seu início, determinar o que é 

a vida, seja buscando as respostas pelo viés científico, ou religioso, ou ainda 

antropológico e filosófico, não é de grande dificuldade, mas encontrar um 

denominador comum sobre sua origem, isso sim, durante séculos vem sendo tema 

de calorosas discussões, não se chegando a consenso sobre tal fato. 

Para a religião talvez, de todas as áreas que buscam determinar a origem da 

vida, seja a mais bem resolvida sobre o assunto, uma vez que em todas elas, um 

denominador comum impera: “Pela vontade de uma soberania divina a vida, o 

homem e tudo o que há foi criado”11. Não existem grandes discussões a respeito de 

tal fator comum, não acontecendo o mesmo com a ciência, que está em constante 

mudança de paradigma, a cada nova descoberta, novos problemas são enfrentados, 

não se chegando a um fator comum sobre o assunto. 

Mondin citando Francis Crick sobre tal problemática discorre:  

 

As coisas se complicam notadamente quando entramos nos aspecto 
cientifico. Aqui o problema da origem da vida é, hoje, mais aberto do 
que nunca e parece que não existem perspectivas de solução 
próxima. Crick prêmio Nobel de medicina, nos informa que a 
verdadeira dificuldade está no fato de que as provas do que 
aconteceu estão há muito desaparecidas. Tudo o que resta é um 
pouco de historia congelada nos organismos como os vemos hoje. 
Isso acabará por tornar o argumento averso a tratamento cientifico, 
porque inevitavelmente existirão mais teorias do que dados de fato 
para negá-las. Creio poder prever que a discussão, em vez de 
desenvolver-se de modo certamente cientifico, se tornara quase 
teológico: nascerão diversas escolas com teorias diversas, cada uma 
das quais será sustentada com paixão, mas pode ser que os dados 
de fato sejam insuficientes para permiti-nos uma escolha. Os 
cientistas que trabalharão nesse campo deverão proceder com pés 
de chumbo ao propor novas ideias e deverão esforçar-se ainda mais 
do que o normal para procurar provas experimentais, se não 
quiserem que seu trabalho atole irremediavelmente em pântano de 
teorias não demonstradas12. 
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De todo o tema sobre a ideia de vida do homem, no fim o que resta não é 

saber como o homem e sua vida surgiram, mas o que o homem fará com tal dádiva. 

A principal característica do homo vivens é a consciência da vida em si mesma, 

discernimento que outros seres vivos não possuem. Aqui não se fala somente da 

vida biológica como sendo um todo, mas da vida consciente, inteligente, de um 

homem transcendente, dotado de uma alma, que alcança os mais variados níveis 

espirituais que atingem as dimensões sociais, seja pela linguagem, cultura, prazer, 

necessidade, etc. 

A vida humana caracteriza-se, enfim, por uma riqueza e variedade 

estupendas. Os animais, mesmo os mais evoluídos, fazem sempre as mesmas 

coisas: comem, bebem, dormem, reproduzem-se e o fazem sempre do mesmo 

modo, com extrema monotonia. Ao contrário, os homens têm uma vida variadíssima: 

dormem, mas são capazes de resistir ao sono por dias e dias, em caso de 

necessidade; bebem e comem, mas servindo-se da maior variedade de comidas e 

bebidas e segundo os mais variados modos; divertem-se combinando 

continuamente os próprios passatempos, estudando, trabalhando, pensando, 

rezando, etc. 

Em suma, a vida humana é a vida que atinge níveis espirituais muito 

elevados, níveis que se procura sempre superar. O olhar está sempre apontando 

para frente. Por isso, o verdadeiro significado pode ser colhido apenas descobrindo 

a finalidade para a qual é orientada. Qual é a finalidade última da vida humana? 

Ainda é cedo para descobri-la; existem muitas coisas para estudar no homem antes 

de arriscar uma resposta para esse difícil problema. Mas o resultado é certo: o 

significado último da vida humana não pode ser tratado nem de baixo nem do 

passado, porque ela aponta sempre para o alto e para o futuro13. 

 

1.2.2 Homo Sapiens  

 

Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos, de acordo com 

a classificação taxonômica. Esta é uma expressão latina que significa literalmente 

“homem sábio” ou “homem que sabe”. 
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Nesse sentido, não se falará da ideia evolucionista sobre o homo sapiens e 

seus parentes como Homo erectus, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens 

neanderthalensis, Homo erectus. Não, o objetivo do uso do termo sapiens tem o 

intuito de designar a capacidade intelectual do homem, e é essa capacidade que 

interessa ao presente estudo. 

Conhecer é ser consciente de alguma coisa. Conheço a maçã quando estou 

consciente desse objeto com estas determinadas propriedades que chamo de maçã; 

o conhecimento humano abarca tudo isto de que o homem pode tornar-se 

consciente mediante as suas faculdades. Tais faculdades resultam em três tipos de 

conhecimento: sensitivo, imaginativo, intelectivo. Tal distinção é a mesma achada 

nos filósofos de Platão em diante (Platão, Aristóteles, Agostinho, Santo Tomas, 

Bacon, descartes, Locke, Gume, Kant)14. 

O conhecimento sensitivo é, obviamente, aquele que se obtém através dos 

sentidos (visão, audição, tato, fantasias etc). Ele diz respeito às coisas materiais na 

sua singularidade: os sentidos colhem sempre, de fato, objetos materiais, reais ou 

aparentes e os tornam na sua singularidade, quer se trate do objeto em seu todo, 

quer se trate de uma parte, de uma qualidade. Tal conhecimento sensitivo é dom 

tanto dos animais como também dos homens. Mas é fácil constatar que esse dom 

não é distribuído da mesma maneira. De um lado, no que concerne aos sentidos 

singulares, percebe-se que existem animais que possuem conhecimento superior ao 

do homem. O cachorro, por exemplo, possui olfato mais perfeito; o morcego, tato 

mais sensível. No entanto, no seu conjunto, como no uso dos sentidos 

singularmente, o homem os supera de longe. Sobretudo, ele os supera porque sabe 

inventar instrumentos para adquirir sensações que nenhum outro animal sequer 

mesmo os equipados de visão, audição tato etc., estão em condições de 

compreender15. 

Anteriormente, viu-se que o homem é dotado de vários sentidos internos dos 

quais o mais importante é a fantasia. Com essa faculdade ele retém as percepções 

das coisas adquiridas pelos sentidos externos e as apresenta quando quer, 

combinando-as como melhor lhe agrada. A fantasia é, por isso, assim definida como 

“[...] a faculdade ou a atividade mental que produz, conserva, reproduz e cria 
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(entendendo a criação no seu sentido impróprio) imagens, também 

independentemente da presença dos objetivos aos quais as imagens próprias 

correspondem. Tal faculdade ou atividade, devido ao seu poder de formatar 

imagens, foi também chamado de imaginação”16. 

Assim, não bastaria receber as informações através de nossos sentidos 

primários ou sensitivo, é necessário, também, conservá-las, para que sejam 

percebidas ou reproduzidas depois, quando da ausência do objeto. Conforme diz 

Boehner e Gilson: “As espécies recebidas pelos sentidos próprios e pelo sentido 

comum têm de ser conservadas; pois, a par da apreensão das coisas sensíveis 

presentes, o ser sensitivo necessita percebê-las também quando ausentes. Donde a 

necessidade de uma outra faculdade, capaz de reter, coma força representativa, as 

imagens das coisas sensíveis17”. 

Esse é o papel da imaginação ou fantasma, que tem a função ou potência 

de abstrair as impressões sensoriais (fantasmas, imagens ou abstrações18) para que 

sejam utilizadas, no futuro. O fantasma é a matéria-prima indispensável para que 

haja os momentos seguintes. Daí Tomás de Aquino chamá-lo de “tesouro das 

formas recebidas pelos sentidos19”. 

O ultimo dos três conhecimentos aqui tratados é o intelectivo. Além de 

conhecer o sensitivo e o imaginativo, o homem é dotado de conhecer de outro tipo, 

que não tem mais como objetivo o particular, o sensível, o material na sua 

particularidade e como concretude nos dois casos precedentes, mas o universal e o 

abstrato. 

A existência na mente humana dessa outra forma de conhecer é 

documentada por muitos fatos. Antes de tudo pela posse de ideias universais. O 

homem, por exemplo, não conhece apenas esta ou aquela maçã enquanto tal; este 

ou aquele livro, este ou aquele pinheiro, mas a maçã enquanto tal; o livro enquanto 

tal; o pinheiro enquanto tal. Além disso, o homem possui a ideia da bondade, da 

virtude, do esporte, do trabalho, da sociedade etc.  
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21 

 

Todas são ideias que não se referem a nada de material ou de concreto, 

mas a algo de universal e abstrato. O conhecer intelectivo é documentado, também, 

pela capacidade de julgar e de raciocinar. O homem formula juízos, proposições 

universais, leis gerais, como “os corpos pesados caem”, “o fogo queima”, “o vidro, é 

transparente e impenetrável” etc. O homem raciocina: chega à certas ideias refletido 

sobre outras, chega à existência de algo pela existência de outra coisa. Como último 

documento do conhecer intelectivo recorda-se a ciência. O homem sabe coordenar 

os conhecimentos de forma sistemática; divide-os, classifica-los segundo seus 

argumentos e obtém, assim, teorias gerais para as varias esferas da realidade, 

como o quer a ciência20. 

E isso nos leva àquela capacidade específica do ser humano, citada 

anteriormente, que consiste na capacidade de reconhecer, ou estabelecer, 

diferentes ordens nas coisas, de modo que possa haver uma organização nos 

conhecimentos possuídos, isto é, que seja possível relacionar um conhecimento 

com outro a fim de, por exemplo, descobrir coisas novas a partir daquilo que já se 

sabe. Por possuir um intelecto, o ser humano é capaz de ir além do que apreende 

apenas pelos sentidos. A partir da experiência que foi adquirida pelos sentidos, 

ainda acessível graças à memória, um corpo de saberes mais especializados e 

ordenados pode ser adquirido graças à capacidade intelectual humana. Esse corpo 

de saberes, por sua vez, pode constituir metodologias que perpassam todas as 

esferas da vida do ser humano, tornando-o capaz de, por exemplo, criar um método 

de ação que se mostre efetivo na maior parte das vezes que ele deseje produzir algo 

determinado21. 

O conhecimento intelectivo possui cinco características primordiais22: 

Universalidade: a primeira qualidade que se encontra no conhecimento intelectivo é 

a universalidade. Enquanto os sentidos e a fantasia representam estes ou aquele 

banco, este ou aquele livro, este ou aquele homem, isto é, sempre um objeto 
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particular, o intelecto representa itens determinados, ou seja, o banco, o livro, o 

homem, ou seja, um sujeito universal. 

Intencionalidade: por intencionalidade, entende-se a propriedade do 

conhecimento de se transferir para qualquer coisa diferente de si mesma, ou seja, 

de tender para um objeto. Esse conceito já está implícito na etimologia do termo 

“intencionalidade”, o qual deriva da tendere-in. 

Mundanidade: a mundanidade é a característica pela qual a consciência 

humana tem sempre uma relação com o mundo, uma referência mundana. Essa 

qualidade é a consequência lógica e necessária da intencionalidade: o 

conhecimento é essencialmente abertura, tendência em direção ao ser e o ser que 

se acha ao seu alcance, é o mundo. 

Perspectividade: uma qualidade do conhecimento humano que ultimamente 

foi posta às claras é a da perspectividade. Segundo o significado primeiro do termo, 

denota a incapacidade de tomar todo o objeto de uma só vez, porque possuindo ele 

muitos aspectos e vistos que quem os observa deve situar-se em perspectiva 

particular, não pode ser percebido inteiramente. Segundo um significado mais 

profundo, perspectividade indica absolutamente a faculdade do conhecimento 

humano de adquirir a consciência parcial da realidade. Devido à essa propriedade, 

também os sistemas filosóficos mais ambiciosos permanecem sempre em 

perspectivas, pontos de vista que não exaurem todo o ser, mas dele representam 

apenas uma face. 

Personalisticidade: anteriormente, viu-se que há a mundanidade essencial 

do conhecimento, devido à sua intencionalidade, a sua necessária referência aos 

objetos, as coisas, ao mundo. Porém, ao mesmo tempo, o conhecimento continua 

sempre humano, talhado à medida do homem, segundo as suas exigências, o seu 

ambiente, a sua cultura. Ele é, portanto, dotado não somente de mundanidade, mas 

também de personalisticidade. Isso ocorre sempre com uma participação pessoal do 

cognoscente na realidade conhecida, uma imersão, um estranhamento do ser 

humano na esfera da coisa conhecida. Por exemplo, não se pode aprender a guiar 

automóvel somente lendo o guia; é necessário também praticar cada operação 

particular até obter o hábito de realizar certos atos, até quando o ato de fazer aquilo 

torna-se uma segunda natureza. Só então pode-se dizer que se sabe guiar 

automóveis. 
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Conforme se pode observar, o homem é ser dotado de intelecto, além de um 

sistema completo para percepção da sua realidade, do seu mundo, das coisas que o 

rodeiam. Diferencia-se assim dos outros seres vivos, possuindo consciência e poder 

de transformação.  

 

1.2.3 Homo Loquens 

 

O homem possui inúmeras definições: é livre, racional, consciente, moral, 

mas uma de suas mais importantes definições (e talvez uma das mais importantes 

para este presente trabalho) é sua capacidade de se comunicar, de falar, uma das 

características que lhe diferencia de qualquer outro ser vivente, tornando o homem 

um ser totalmente singular. 

Cada ser, por aquilo que é, se comunica e se irradia, mesmo que ele não 

queira, mesmo que ele não tome consciência disso. A pessoa humana esta 

integrada, sem perder sua individualidade, a todos os demais seres. Nos, todos os 

seres, formamos uma grande unidade. Somos fruto da comunicação e 

permanecemos em vida pela comunicação. Fora deste contexto da comunicação, os 

seres não existem. A pessoa humana existe na comunicação, pela comunicação e 

para a comunicação23. 

Bakhtin deixa bem claro a importância da comunicação do homem quando 

diz:  

 

“Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é 

uma orientação nesse mundo; é reação às palavras do outro (uma 

reação infinitamente diversificada), a começar pela assimilação delas 

(no processo inicial do discurso) e terminado na assimilação das 

riquezas da cultura humana (expressas em palavras ou em outros 

materiais semióticos). A palavra do outro coloca diante do indivíduo a 

tarefa especial de compreendê‐la (essa tarefa não existe em relação 

à minha própria palavra ou existe em seu sentido outro). Para cada 

indivíduo, essa desintegração de todo o expresso na palavra em um 

pequeno mundinho de suas palavras (sentidas como suas) e o 
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imenso e infinito mundo das palavras do outro são o fato primário da 

consciência humana
24. 

 

Mondini25cita em seu livro quatro pensadores e suas opiniões sobre a 

linguagem, definições que serão de relevante importância para futuros 

apontamentos do capítulo sobre a Dialética. Citando Huxley, faz a seguinte 

indagação: “O que faz o do homem o que ele é?” Ele sustenta que a única resposta 

válida seja a linguagem. Com efeito, 

 

 “o que é senão o poder da linguagem – essa linguagem que lhe dá a 
capacidade de registrar a sua experiência e torna, assim, cada 
geração mais sabia do que a que a precedeu e mais em sintonia com 
a ordem estabelecida do universo? O que é, senão este poder da 
linguagem de registrar a própria experiência que coloca o homem 
como homem – permitindo-lhe olhar para frente e para trás e 
aprender, em um sentido obscuro, o mecanismo deste maravilhoso 
universo? O que é senão a linguagem que distingue o homem de 
todo o mundo dos animais?26 

 

Citando Cassierer diz:  

 

A linguagem é um dos meios fundamentais do espirito, graças ao 
mundo qual se realiza nossa passagem do mundo da sensação ao 
mundo da visão e da representação. Ela compreende já em germe o 
trabalho intelectual, que em seguida se exprimirá na formação do 
conceito enquanto conceito cientifico e como unidade lógica da 
forma. Aqui se registra o primeiro inicio da função geral do dividir e 
do compor, a qual achará a mais alta expressão consciente na 
analise e na síntese do pensamento cientifico27. 

 

Citando Gusdorf afirma: 

 

A invenção da linguagem é a primeira das grandes invenções, a qual 
contém em estado embrionário todas as outras, talvez menos 
sensacional que a domesticação do fogo, porém, mais decisiva. A 
linguagem apresenta-se como a mais original das técnicas. Constitui 
uma disciplina original da manipulação das coisas e dos seres. Uma 
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palavra é com frequência mais útil que um utensilio ou uma arma 
para a tomada de posso do real. De fato. A palavra é estrutura do 
universo: ela procede a uma reeducação do mundo natural que, 
graças a ela, torna-se a sobre-realidade, proporcional á nova 
existência que a suscitou28. 

 

Citando Polanyi: 

 

A enorme superioridade do homem com relação aos animais é 
devida paradoxalmente a uma vantagem quase imperceptível no 
momento inicial nas suas faculdades inarticuladas. A situação pode 
ser retomada nos três pontos seguintes: a superioridade intelectiva 
do homem deve-se quase exclusivamente ao uso da linguagem. O 
dom da palavra, porém, não se pode dever a vantagens pré-
linguisticas. Todavia, se se deixam de lado os elementos linguísticos, 
os homens acham-se minimamente avantajados na resolução das 
espécies de problemas que nos submetemos aos animais. Disso 
decorre que as faculdades inarticuladas – as potencias- com as quais 
o home supera os animais e que, produzindo a linguagem, explicam 
a superioridade intelectiva do homem, em si mesmas são quase 
imperceptíveis29. 

 

E por fim, citando Heidegger, chamando a atenção sobretudo para a 

importância “metafísica” da linguagem, buscando mostrar que ela constitui a primeira 

e mais importante epifania do ser: 

 

O homem fala. Nos falamos na vigília e no sono, falamos sempre, até 
quando não proferimos nenhuma palavra, mas escutamos ou lemos, 
mas nos dedicamos a um trabalho ou nos perdemos no ócio. De um 
modo ou de outro, falamos ininterruptamente. Falamos porque o falar 
nos é inato. O falar não nasce de ato particular da vontade. Diz-se 
que o homem é de natureza falante e é o próprio dele, ao contrário 
das plantas e dos animais, é o ser vivente capaz de falar. Dizendo 
isso, não se pretende afirmar apenas que o homem possui, ao lado 
de outras faculdades, também a de falar. Pretende-se dizer que 
propriamente a linguagem faz do homem o ser vivente que é 
enquanto homem30. 
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Nota-se a importância da linguagem para o homem, inclusive a importância 

da linguagem para sua consideração como ser humano. A vida doshomens está 

intimamente associada ao processo de comunicação e aprimoramento da 

capacidade comunicativa que acompanha a própria evolução humana. À medida 

que amplia seu relacionamento com o mundo, o ser humano aperfeiçoa e multiplica 

a sua capacidade de comunicação, envolvendo palavras, sons e imagens. Textos 

verbais e não-verbais interagem e contribuem para a representação oral e escrita 

das sociedades. 

A comunicação é a única forma de sobrevivência social, o 

própriofundamento da existência humana, solidificado pela cooperação e 

pelacoexistência. É o instrumento que possibilita e determina a interaçãosocial; é o 

fato marcante através do qual os seres vivos se encontram emunião com o mundo. 

Sem o sopro da comunicação, não há cultura31. 

O ser humano, em sua capacidade comunicativa, depende da linguagem 

para interação social. Sendo assim, a linguagem é a base de construção 

social,mostrando-se fundamental para a solução de conflitos advindos de tais 

relações.  

 

1.2.3.1 Linguagem e direito 

 

No direito não é diferente. Todo seu procedimento se dá através dos mais 

variados meios de linguagem, desde o escrito até o verbal, necessitando 

sumariamente da utilização correta desta para sua existência. “E uma vez que a 

história tanto começa como acaba na linguagem e experiência vulgares, o essencial 

do direito é o processo de tradução através do qual tem que trabalhar da linguagem 

vulgar para a jurídica e outra vez para a vulgar”32. 

                                                                                                                                        
Enquanto a linguagem concede isso, o ser do homem se apoia nela. Desde o inicio estamos, então, 
na linguagem e com a linguagem”. 
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Importa dizer, aliás, que a condição de possibilidade de existência da ciência 

jurídica reside na linguagem. Nesse sentido, para Maria Helena Diniz, a ciência 

jurídica "encontra na linguagem sua possibilidade de existir33". 

O direito e linguagem mantêm uma considerável e importante relação, já que 

o direito se realiza efetivamente por meio da linguagem. Neste sentido, Calmon de 

Passos (2001, p.63-64) assevera que: 

 

“[...] o Direito, mais que qualquer outro saber, é servo da linguagem. 
Como Direito posto é linguagem, sendo em nossos dias de evidência 
palmar constituir-se de quanto editado e comunicado, mediante a 
linguagem escrita, por quem com poderes para tanto. Também 
linguagem é o Direito aplicado ao caso concreto, sob a forma de 
decisão judicial ou administrativa. Dissociar o Direito da Linguagem 
será privá-lo de sua própria existência, porque, ontologicamente, ele 
é linguagem e somente linguagem”34. 

 

Em virtude disso, a palavra e o direito estão umbilicalmente ligados.  Logo, o 

direito é a ciência da palavra. A palavra é o meio pelo qual o profissional da área 

jurídica efetua diversas atividades, como: peticionar, contestar, apelar, arrazoar, 

inquirir, persuadir, provar, tergiversar, julgar, absolver ou condenar. Sendo assim, o 

magistrado deverá ter cuidado com o vocabulário que utiliza. Diversos são os 

exemplos nos quais se percebem sutis diferenças semânticas nas palavras usadas 

no meio jurídico e não jurídico, que os profissionais de outras áreas não conseguem 

perceber as diferenças, tais como: domicílio, residência e habitação diferem 

juridicamente entre si, tal como posse, domínio ou propriedade; observará, ainda, 

que decadência, prescrição, preclusão e perempção, embora assemelhadas no 

sentido, não querem dizer a mesma coisa35. 

O elemento linguístico entra em questão como instrumento de interpretação, 

pois, sendo a linguagem do legislador subjetiva e variável.O jurista deverá, na 

interpretação literal, atingir o sentido específico e objetivo da palavra, buscando 

verificar o sentido da lei. Na interpretação histórica, deverá analisar as causas de 

elaboração das propostas normativas e, na sistemática, levar em conta os vários 
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significados que as palavras assumem nos textos legislativos em que são inseridas, 

procurando formar uma linguagem coerente e unitária. Em suma, o intérprete deve 

partir das palavras para atingir a ideia36. 

Vê-se, portanto, que no plano da comunicação jurídica existe perfeita 

sintonia entre linguagem e direito, a ponto de surgir uma autêntica, singular e 

complexa linguagem jurídica. 

Nesse sentido, o direito ganha contornos de existência segundo uma 

“linguagem imposta pelo postulado da alteridade37”. E a decisão jurídica (no sentido 

de lei, costume ou decisão judicial), por sua vez, mostra-se como “um componente 

de uma situação comunicativa entendida como um sistema interativo, pois decidir é 

ato de comportamento referido a outrem38”. 

Logo, o objeto do discurso da ciência do direito não é o conjunto das normas 

positivadas, mas o ser (o próprio homem), que, no interior da positividade que o 

cerca, representa, discursivamente, o sentido das normas ou proposições 

prescritivas que ele estabelece, obtendo uma representação da própria 

positivação39. 

É preciso lembrar, ainda, que a linguagem utilizada pelo direito não é precisa 

por ter caracteres da linguagem natural que, em oposição à linguagem formal, como 

a da lógica e a da matemática puras, possui expressões ambíguas, termos vagos e 

palavras que se apresentam com significado emotivo, o que leva o jurista a 

desentranhar o sentido dos termos empregados pelo legislador. Conforme afirma 

Diniz:“A textura aberta das palavras da lei, a ambiguidade e vagueza das 

expressões legais viabilizam a redefinição dos sentidos normativos pela ciência 
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jurídica e a adoção de uma das alternativas de decisão pela autoridade ou juiz ao 

aplicar o direito”40. 

É de se assinalar, ainda, que a relação entre linguagem, direito e justiça 

também deve ser estabelecida, já que: "A justiça não pode ser construída fora da 

linguagem"41. E, nesse sentido, "o direito é, assim considerado, em sua teoria, fato 

interpretativo que depende visceralmente das necessidades da prática comunitária e 

institucional dos agentes de justiça”42. 

A linguagem, como forma de expressão do pensamento, funciona como o 

instrumento mediador de todas as relações sociais, em todos os níveis, que acabam 

tendo a função de contribuir para a diversificação e evolução da linguagem. 

No mundo jurídico, o ato comunicativo não pode enfrentar à solta oproblema 

da diversidade linguística de seus usuários, porque o direito éuma ciência que 

disciplina as conduta das pessoas, portanto, ocomportamento exterior e objetivo, e o 

faz por meio de uma linguagemprescritiva e descritiva.Assim, quando os interesses 

se mostram conflitantes, ou numa açãohumana ferem-se os valores da norma 

jurídica, exigindo reparação, forma-se a lide (litem > lite > lide = conflito), criando um 

novocentramento na relação entre os interlocutores processuais: a polêmica.No 

confronto de posições, a linguagem torna-se mais persuasivapara conseguir o 

convencimento do julgador que, por sua vez, resguarda-se dareforma de sua 

decisão, explicando, na motivação da sentença, osmecanismos racionais pelos 

quais decide. O ato comunicativo jurídico nãose faz, pois, apenas como linguagem 

enquanto língua (conjunto deprobabilidades linguísticas postas à disposição do 

usuário), mas também,e essencialmente, como discurso, assim entendido o 

pensamentoorganizado à luz das operações do raciocínio, muitas vezes 

comestruturas preestabelecidas, e peças processuais43. 

Infelizmente, como se demonstrará no capítulo sobre a crise do direito 

moderno, o direito já não busca mais, através de uma das maiores ferramentas do 

                                            
40

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito: Introdução à Teoria Geral 
do Direito, à Filosofia do direito, à Sociologia Jurídica e à Lógica jurídica. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 171-172. 
41

ALMEIDA, Guilherme Assis de; BITTAR, Eduardo C. B. Curso de filosofia do direito. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 488. 
42 ALMEIDA, Guilherme Assis de; BITTAR, Eduardo C. B. Curso de filosofia do direito. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 488. 
43

 DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de Português Jurídico. São Paulo: Atlas, 
2000, p. 26. 



 
30 

 

homem, a resolução dos conflitos. O direito tem se tornado cada vez mais mecânico, 

deixando de lado o poder que a boa comunicação tem para solucionar as lides. 

Resta então aos operadores do direito procurar um ponto de convergência 

entre as normas atuais e uma forma comunicativa de solução de litígios. Mas 

adiante serão apresentados modelos de solução de conflitos nos quais a 

comunicação (a priori a dialética) será a principal ferramenta para tais soluções. 

 

1.2.4 Homo Socialis 

 

O homem, em função da sua propriedade comunicativa, acaba por se tornar 

um ser social e consequentemente politizado. 

A sociabilidade é a propensão do homem para viver junto com os outros e 

comunicar-se com eles, torna-los participantes das próprias experiências e dos 

próprios desejos, conviver com eles as mesmas emoções e os mesmos bens44. Já a 

politicidade é o conjunto de relações que o indivíduo mantém com outros, enquanto 

faz parte de grupo social45. Assim, a sociabilidade e politicidade são, então, dois 

aspectos correlativos de único fenômeno. O homem é sociável e, por isso, tende a 

entrar em contato com os seus semelhantes e a formar com eles certas associações 

estáveis; porém, começando a fazer parte de grupos organizados, torna-se um ser 

político, ou seja, membro de uma polis, de uma cidade, de um estado, e, como 

membro de tal organismo, adquire certos direitos e assume certos deveres46. 

Aristóteles eu seu livro “Política” (1253) afirmava que: “O homem é, por 

natureza, animal politico (e então, também sociável). Quem, por natureza, não 

possui estado, é superior ou mesmo inferior ao homem, quer dizer: ou é Deus ou 

mesmo animal47”. 

Cada indivíduo, ao nascer, segundo Strey48, “encontra-se num sistema 

social criado através de gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-

relações sociais”. O homem, desde seus primórdios, é considerado um ser de 
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relações sociais, que incorpora normas, valores vigentes na família, em seus pares, 

na sociedade. Assim, a formação da personalidade do ser humano é decorrente, 

segundo Savoia49, “de um processo de socialização, no qual intervêm fatores inatos 

e adquiridos”. Entende-se, por fatores inatos, aquilo que herdamos geneticamente 

dos nossos familiares, e os fatores adquiridos provém da natureza social e cultural. 

No sentido que defende Marx, a existência humana já se configura enquanto 

ser social, pois, cada sujeito possui consciência de si como ser social e a sociedade 

é uma abstração em relação ao indivíduo.  O indivíduo é o ser social. Sua 

manifestação de vida – mesmo que ela não apareça na forma imediata de uma 

manifestação comunitária de vida, realizada simultaneamente com outros – é por 

isso, uma extenação e confirmação da vida social. A vida individual e a vida genérica 

do homem não são diversas, por mais que também – e isso necessariamente o 

modo de existência da vida individual seja um modo mais particular ou mais 

universal da vida genérica, ou quanto mais a vida genérica seja uma vida individual 

mais particular ou universal50. 

Mesmo que o homem tenha uma aparência individual e particular, pertence 

a uma coletividade e, apesar das diferenças individuais, existe uma unidade do 

grupo, universal. Para Marx, a essência do ser humano é da natureza social, é no 

meio social que ele apresenta seus elos com homens, sua relação com os  outros e 

a relação dos outros para com ele. 

O homem é essencialmente sociável; sozinho não pode vir a este mundo, 

não pode crescer, não pode educar-se; sozinho não pode nem ao menos satisfazer 

suas necessidades reais elementares nem realizar as suas aspirações mais 

elevadas; pode obter tudo isso apenas em companhia dos outros. Por isso, desde o 

seu primeiro aparecimento sobre a terra, o homem sempre está posto em grupos 

sociais, inicialmente muito pequenos (família, clã, tribo) e, depois, maiores (a aldeia, 

a cidade, o estado). Enquanto o nível cultural da humanidade se eleva, a dimensão 

da sociabilidade se expande e se enriquece51. 

Dessa forma, há que se deixar muito clara a importância de tal sociabilidade 

para o presente trabalho. Será tratado no próximo capítulo o problema enfrentado 

pelo homem com a imposição das ideias pós-modernistas, sendo elas ideias 
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irrefutavelmente individualistas, tendo por principal objetivo afastar o homem de sua 

natureza social, enclausurando-o na ideia de sua individualidade.  

Por este motivo, é de suma importância a defesa da ideia do homem 

enquanto ser essencialmente social, não possuindo em si, tal sentimento 

individualista, como é atualmente pregado. 

No mesmo sentido tem-se como resposta aos movimentos pós-moderno, o 

empobrecimento jurídico, pois quando se fala em solução de conflitos, como 

elucidado no tópico anterior, o homem além de social, tem por natureza (ate mesmo 

pela sua sociabilidade) sua característica comunicativa, e o direito atual, anda em 

contramão a tais características intrínsecas ao homem, uma vez que, mecanizou sua 

técnica de resolução, não mais buscando o justo, mas o aceitável. 

Por este motivo, necessário se faz trazer uma última característica do 

homem denominada de homo faber. 

 

1.2.5Homo Faber 

 

Em um passado próximo, o homo faber, o homem em sua dimensão 

técnica/trabalho, não despertava a atenção dos estudiosos, uma vez que, outras 

características do homem se contrapunham a esta. Todavia, com o avanço do 

capitalismo, a inflação do mercado de trabalho e a explosão da cultura do consumo, 

o estudo do homem em sua dimensão técnica tornou-se de extrema importância. 

A história do trabalho humano teve sua origem quando o ser humano buscou 

satisfazer suas necessidades biológicas de sobrevivência. Na economia de 

subsistência, o trabalhador decidia o que produzir, como produzir, quando e a que 

ritmo, sendo o dono do seu tempo. 

 Com a descoberta do fogo, o homem passou do trabalho “manual” para o 

“artesanal”. Desse momento em diante, o homem não se contentou mais em colher 

o que a natureza lhe punha à disposição, e nela começou a produzir coisas por 

conta própria, primeiramente aquelas que realmente necessitava para sobreviver, e 

depois também coisas confortáveis de todos as pessoas52.  
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À medida que as necessidades foram sendo satisfeitas, ampliaram-se, 

contribuindo para a criação de novas relações, que passaram a determinar a 

condição histórica do trabalho. 

O fenômeno acelerador da crise do regime artesanal foi a inovação 

tecnológica, designada com a Revolução Industrial, o que proporcionou a 

substituição da ferramenta manual pela máquina. 

O triunfo da Revolução Francesa também exaltou a liberdade individual 

exarada pelo preâmbulo da Constituição de 1791 da França. O novo regime 

consagrou a liberdade para o exercício das profissões, artes ou ofícios, e para as 

livres contratações53. 

Com o desvio da inicial finalidade das corporações de ofício e a consequente 

exploração de aprendizes e companheiros que dificilmente chegavam à maestria, 

nasceram as compagnonnage, composta de companheiros que se reuniam em 

defesa de seus interesses para acirrar a luta entre mestres e companheiros. Daí o 

embrião do atual paralelismo sindical. A decadência das corporações de ofício se 

iniciava. 

Em 1789, as corporações de ofício foram extintas com a Revolução 

Francesa e em 1791 a Lei Chapelier proibia seu restabelecimento e demais 

coalizões. Nascia a lei do mercado, o liberalismo, sem intervenção estatal nas 

relações contratuais54. 

Enquanto no plano econômico e político o capitalismo burguês industrial se 

cristalizava, as condições sociais daqueles que trabalhavam pioraram 

progressivamente. A inexistência de normas de tutela colocava a parte mais frágil da 

relação capital e trabalho em uma desvantagem. 

Diante da ausência de terras para cultivo, os moradores do campo migraram 

para as cidades em busca de emprego nas fábricas. Mas, como a oferta de trabalho 

era muito grande, os industriais ofereciam salários extremamente baixos, o que lhes 

proporcionavam lucros55. 

As jornadas não tinham limite e os salários eram baixos. As condições de 

trabalho eram péssimas, pois o novo maquinário era muito perigoso. Os acidentados 
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no trabalho não conseguiam provar a culpa do empregador e não percebiam 

qualquer indenização. 

As mulheres e crianças dividiam com os homens os postos de trabalho. O 

trabalho e a jornada eram iguais, mas crianças e mulheres ganhavam um salário 

bem inferior56. Substituía-se o trabalho do homem pelo do menor e das mulheres. 

Prevalecia a lei do mercado na qual o empregador ditava as regras e a jornada era 

de 16 horas e a exploração da mão-de-obra infantil chegou a níveis alarmantes57. 

O que estava em jogo era o fim da autonomia do trabalho artesanal e a 

reunião e domesticação dos trabalhadores na fábrica. A divisão do trabalho 

defendida por Adam Smith teria a função de destruir o saber-fazer do artesão, 

subordinando-o à nova tecnologia da maquinofatura. 

O uso do tempo que não fosse de forma útil e produtiva, conforme o imposto 

na fábrica, passou a ser visto como sinais de preguiça e degeneração58. Só o 

trabalho produtivo, fundado na máxima utilização do tempo, dignificava o homem. 

Para o sistema fabril, o trabalho produtivo tinha por fim gerar uma riqueza 

que não deveria ser apropriada pelo trabalhador. E apesar do trabalhador ser livre e 

de a máquina ser anunciada como a que libertaria o homem do esforço físico, as 

máquinas serviram tanto para o aumento da produtividade como para impor a 

disciplina do tempo e do trabalho, com o objetivo de controlar as formas de 

resistência operárias por meio de ameaça ao desemprego. 

Pois bem, o sistema capitalista reduziu a atividade vital humana, ou seja, o 

trabalho em emprego, e, no contexto atual, tirou da grande maioria da humanidade 

até mesmo esta forma reduzida e exploradora através da qual homens e mulheres 

produziam suas vidas. 

Hannah Arendt indica que tal situação acarretou em uma disposição nova do 

conjunto das atividades do homem. O labor, atividade pela qual a vida é sustentada, 

foi considerado tradicionalmente a menos nobre das atividades humanas. No labor 

está se entretido apenas com a dimensão biológica do humano e é por esse motivo 

que seu agente é chamado de animal laborans59. 
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O prestígio dado à figura do homo faber na modernidade acarretou o enorme 

desenvolvimento técnico.Primeiramente, o critério que determinou esse 

desenvolvimento fez com que se promovesse a produção de coisas que eram 

acrescentadas ao mundo. Ele se justificava na medida em que dele resultavam 

produtos. No momento seguinte, a força contida neste processo, a sua própria 

produtividade, foi de tal forma impactante que sua importância passou a ser maior 

que a de seus produtos. 

Sozinho com a sua imagem do futuro produto, o homo faber é livre para 

produzir, e sozinho novamente ante a obra de suas mãos, ele é livre para destruir. 

Ele torna-se senhor e mestre da própria natureza na medida em que viola e 

parcialmente destrói o que lhe foi dado60. 

Do ponto de vista do homo faber61, o homem é um “fabricante de 

ferramentas”. É claro que as ferramentas e utensílios são empregados também no 

processo de trabalho, mas estes utensílios assumem um caráter e uma função 

diferentes quando são usados para trabalhar, pois servem para aliviar a carga e 

mecanizar o trabalho do trabalhador, enquanto que as ferramentas da fabricação 

são projetadas e inventadas para a fabricação das coisas. 

O trabalho, aprisionado no movimento cíclico do processo biológico, não 

tem, propriamente falando, nem um começo nem um fim62 — apenas pausas, 

intervalos entre a exaustão e a regeneração. A ação, embora possa ter um começo 

definido, nunca tem um fim previsível. 

Visão diferente possui John Locke, uma vez que, este acreditava que o 

trabalho não reduzia o homem à simples vida cíclica de criação e destruição, mas 

possibilita a construção de sua propriedade, sendo engrandecido por isso.John 

Locke era um contratualista que defendia a propriedade como sendo um direito 

natural conquistado antes da instituição do Estado Social, através do trabalho do 

homem. Para ele, propriedade é sinônimo de vida, liberdade e bens63. 
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Para Locke, ao trabalho é atribuída a conquista dos bens ou, em outras 

palavras, sempre que se retirar um objeto do estado de natureza e a ele acrescentar 

seu trabalho, tal objeto torna-se sua propriedade. Nas palavras de Locke: 

 

[...] ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em 
comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua 
própria pessoa; sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela. 
Podemos dizer que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por 
suas mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um objeto do 
estado em que a natureza o colocou e deixou, mistura nisso o seu 
trabalho e a isso acrescenta algo que lhe pertence, por isso o 
tornando sua propriedade. Ao remover este objeto do estado comum 
em que a natureza o colocou, através do seu trabalho adiciona-lhe 
algo que exclui o direito comum dos outros homens64. 

 

Já para Karl Heinrich Marx, constata-se a existência de uma feroz 

exploração do trabalho humano, o que por certo o ajudou a apresentar conceitos 

como mais valia, capital constante, modo de produção capitalista, acumulação 

primitiva, materialismo histórico, entre outros. 

Ao identificar a forma como os homens produzem seus meios de vida, Marx 

conclui que os homens estabelecem relações sociais baseadas nas condições 

materiais de sua existência. E que ao estudar a sociedade, teve como ponto de 

partida as relações sociais que os homens estabelecem para utilizar os meios de 

produção e transformar a natureza. 

A forma pela qual os homens produzem seus meios de vida depende 

sobretudo da natureza dos meios de vida já encontrados e que eles precisam 

reproduzir. Não se deve, porém, considerar tal modo de produção de um único ponto 

de vista, ou seja, a reprodução da existência física dos indivíduos. Trata-se muito 

mais de uma forma determinada de atividade dos indivíduos, de uma forma 

determinada de manifestar sua vida, um modo de vida determinado. O que os 

indivíduos são, por conseguinte, depende das condições materiais de sua 

produção65. 

Segundo Marx:  
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Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, 
pela religião ou por tudo o que se queira. No entanto, eles próprios 
começam a se distinguir dos animais logo que começam a produzir 
seus meios de existência, e esse salto é condicionado por sua 
constituição corporal. Ao produzirem seus meios de existência, os 
homens produzem, indiretamente, sua própria vida material66. 

 

Como se nota, o homem cada vez mais foi reduzido à sua técnica e ao que 

pode apresentar como sendo mera mão-de-obra e o que sua “técnica” pode criar. O 

triunfo da técnica fez o homem soberano da natureza, capaz de dominar as forças 

impetuosas e desfruta-las para as próprias exigências67. O homem não mais 

depende de Deus como seus antepassados, mas da engenharia, a medicina, a 

indústria68. 

Todavia, depois dos entusiasmos com a evolução conseguida através da 

técnica, a propriedade e o capital através do trabalho, surgem críticas severas sobre 

a soberania da técnica: acusam-na de ter causado a perda dos valores 

fundamentais do espírito (Scheler, Bernamos), de ter desumanizado o homem, 

privado o indivíduo da liberdade, do espírito da sociedade e da amizade (Buber, 

Heidegger), de ter provocado irreparável devastação do mundo, provocado crises 

energéticas, o problema ecológico etc (Monford, Russel, Marcuse, Moltmann, etc)69. 

Efetivamente, a técnica colocou à disposição do homem muitíssimos meios 

de transporte, de comunicação, de aprovisionamento, de divertimento; multiplicou as 

suas exigências e as maneiras de satisfaze-las, mas não contribuiu em nada para 

melhora-lo interiormente. Assim, as relações entre os homens, que a técnica 

contribuiu para multiplicar e intensificar, não foram de fato, melhoradas. Pelo 

contrário, o homem nunca esteve tão “conectado” ao mundo, e nunca esteve tão só 

quanto nos dias atuais. 

Aos invés de contribuir para o desenvolvimento das faculdades criativas do 

homem, “a cultura tecnológica tende a transformar todas as atividades automáticas, 

sejam elas estéreis e servis ou até criativas e liberais. Até o jogo e o esporte têm 

que ser regulamentados e submetidos ao princípio do mínimo esforço. Ao invés de 
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considerar o trabalho como meio precioso para forjar a personalidade mais 

fortemente individualizada, o homem tecnológico procura despersonalizar o 

trabalhador, condicionando-o e retificando-o conforme as exigências dos processos 

impessoais da produção e da administração. A uniformidade totalitária da máquina 

passa a todas as esferas com as quais ela entre em contato: o agente 

estandartizado exige respostas estandartizadas. Esse fato não ocorre somente nos 

Estados oficialmente totalitários, mas em toda parte. Nos sistemas tecnológicos, o 

homem torna-se, então, máquina, reduzido o mais possível a uma série de 

reflexos"70. 

Os reflexos da ciência e da técnica desenvolvidas pelo homem não apenas 

não lograram êxito em melhorar o homem, como também não conseguiram melhorar 

o mundo, pelo contrário, devastaram-no, mas isto será tema do próximo capítulo. O 

homem na busca incessante pela melhor técnica produtiva, não se deu conta de que 

transformou seu semelhante em mera máquina, e se o outro não aceita o status de 

máquina, é dispensado, e literalmente cria-se uma máquina mais eficiente para 

substitui-lo. 

 Enfim, o trabalho e a técnica demonstram outro aspecto muito significativo 

do ser do homem: sua continua autotranscedência. O homem não está nunca 

satisfeito com seu trabalho, nem com suas técnicas, nem com seus equipamentos. 

Procura continuamente melhorar seus automóveis, seus aviões, seus mísseis e a 

forma de produzi-los. Em todos os aspectos da tecnologia, o homem procura 

incessantemente superar a si mesmo, alcançar novas metas. Procura superar os 

limites do tempo e da matéria, produzindo máquinas e obras que não se consomem 

e não se quebram, ele tende incessantemente ao duradouro, ao perfeito, ao 

eterno71. 
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2 DIREITO EM CRISE: PÓS-MODERNIDADE E SUA SOCIEDADE DILUÍDA 

 

Após se apresentar as principais características do homem, se tratará neste 

capitulo como a pós-modernidade vem alterando a essência social do homem, 

reduzindo suas principais facetas, e buscando fazer do homem, apenas mais um na 

linha de produção. 

 

2.1 PÓS-MODERNIDADE: CONCEITO 

 

A pós-modernidade se revela como o esgotamento e a superação da 

modernidade. Trata-se da busca de uma nova época, que seria libertada dos efeitos 

perversos da época anterior. No entanto, qualquer discurso sobre a Pós-

Modernidade parece ser contraditório, pois o próprio termo é muito ambíguo, 

polissêmico e polêmico. De uma certa forma, é indefinível, fluido e inconsistente. Até 

seu nome é curiosamente contraditório, uma vez que recorre à uma definição 

histórica – pós – para denominar um movimento cultural em ruptura com o 

historicismo72. 

O caos global das duas grandes guerras tornou evidente que os principais 

valores da modernidade estavam em crise. A total crença na razão, no progresso, no 

nacionalismo, no capitalismo e no socialismo fracassara. A Europa estava pagando 

um preço alto com o fascismo, o nazismo e o comunismo. Esses movimentos 

idealizavam de uma maneira moderna a raça e a classe, e seus líderes impediram 

uma ordem mundial nova e melhor. A Primeira Guerra Mundial colocou em marcha a 

revolução global que se tornaria explícita após a Segunda Guerra: a mudança do 

paradigma eurocêntrico de modernidade, que tinha uma marca colonialista, 

imperialista e capitalista. O novo paradigma que começava a se desenvolver, o da 

pós-modernidade, seria global, policêntrico e de orientação ecumênica73. 

Fato é que o processo civilizatório da modernidade trouxe como 

consequência a possibilidade de guerra nuclear, calamidade ecológica, explosão 
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populacional incontrolável, colapso do câmbio econômico global. Trouxe também a 

urbanização caótica e desumanizante, a industrialização a serviço do consumismo e 

produtora de desemprego, técnica a serviço da guerra e da violência mortífera, 

destruição do meio ambiente, especulação financeira, atividade econômica movida 

exclusivamente pelo lucro, prática corporativista da política, desmobilização das 

estruturas reguladoras do Estado, medicina espoliadora da dignidade humana, etc. 

A tomada de consciência desses efeitos funestos levou à uma crítica do próprio 

processo da modernidade, a qual os gerou74. 

A modernidade retirou suas promessas. A pós-modernidade as subestimou, 

até zombou delas, preenchendo o espaço com brilhos, imagens, cores e sons; 

substituiu a substância por aparência e valores por participação75. 

Antigamente, bastava ao capital produzir mercadorias, o consumo sendo 

mera consequência. Hoje é preciso produzir os consumidores, ou seja, a própria 

demanda e essa produção é infinitamente mais custosa do que a das mercadorias76. 

 E assim segue o pensamento pós-moderno, no qual o produto tem valor 

superior a que o produziu, e cujos anéis valem mais que os dedos que os usam. 

Uma cultura espetaculosa em que o gozo se produz a partir da vida ambulante 

autoimposta77. 

O toyotismo promove a produção hiperbólica e just in time, em que todas as 

etapas são concorrentemente executadas e a distribuição produtiva se pulveriza em 

todos os recantos pela via de terceirização e em rede, acelerando sobremodo o 

resultado final do processo, eis a máxima da eficiência. O sentido de permanência 

que foi o toque de Midas no fordismo, priorizando o consumo pelo próprio artífice da 

fábrica, rompe-se, conquanto a distribuição em rede do processo produtivo projeta 

ao anonimato aqueles que participaram da vereda, surgindo inequivocamente a ideia 

do descartável78. 
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Indústrias querem contratar com base no mérito, e não de acordo com o 

nível de desemprego, assim como querem despedir absentistas ou pessoas 

improdutivas. Ao contrário do que ocorreu nos anos anteriores, nos quais havia um 

sentimento vigoroso de solidariedade social apoiado por sindicatos fortes, a ideia de 

liberalização do mercado de trabalho está se tornando mais aceita pela opinião 

pública, culminando com a regularização de contratos de trabalho de curto prazo e 

de emprego temporário ou de prazo fixo, e inicia-se, de forma oficialmente 

legalizada, (não o cultural, que já ocorrera) a precariedade do emprego79. 

A postura neutral da imprensa também intensifica poderosamente a liquidez 

dos valores, conquanto coloque a par o bom e o mau, a violência banalizada e os 

atos de caridade, todos no mesmo patamar, sem juízos de apreciação, encetando 

ideologias a conduzir as massas80. 

Mesmo o direito, encampando a proposta sociológico-jurídica de um 

empirismo racionalista, passa a promover a expansão econômica ao maior número, 

introduzindo uma análise econômica do direito, como escola pragmática altamente 

prestigiada neste instante coevo, enxugando complemente o fundamento de 

validade que sempre o notabilizara como tal, a justiça no sentido jurídico81. 

A mídia, finalmente, que surge como meio de comunicação midiático, vem 

hegemonicamente salientando que é na condição de consumidor que se adquire a 

felicidade, ao mesmo tempo em que implanta a informação de que conhecer o corpo 

é possibilidade de atingimento de valores nobilitantes. Isso torna a moral provisória e 

de superfície, até porque as experiências científicas são alteradas cotidianamente82. 

Adjunja-se a neutralidade irresponsável da não difusão da informação, que 

entona uma espécie de distância de pontos de vista para não sofrer prejuízos nos 

índices de audiência, tanto o horror quanto o sublime são colocados lado a lado, 

sem apreciação e estimativa. O objetivo é agradar o público e garantir o patrocínio, 

resultando no desengajamento absoluto da comunidade que a tudo assiste sem se 

comprometer. A sociedade vai apresentando o ponto de vista do apresentador 

midiático e suscitando no público o descaso e a emoção, como se houvesse uma 
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espécie de castração ideológica dos valores. São seres que alternam suas 

convicções permanentemente, sem optar por uma defesa qualquer que seja, como 

se tudo fosse igual e impassível, neutral83. 

A pós-modernidade, com a exaltação do individualismo, e o declínio da 

solidariedade, do respeito pelos outros e do comportamento civilizado, que marcam 

a ascensão do moderno, acabou mostrando a face de uma sociedade que 

regressara à situação da lei de sobrevivência do mais apto, do mais esperto, na qual 

vendo o mais ávido; perde-se nela a certeza dos direitos, nela prevalece o 

consumismo cego, sem levar em consideração os recursos do planeta, seguindo o 

instinto selvagem de ter: uma luta pela sobrevivência como se as pessoas 

estivessem diante da última possiblidade de vida (ausência de qualquer perspectiva 

de futuro), na qual – exatamente como animais selvagens – o que se obtém pela 

força ou pela astúcia é levado para casa e consumido na solidão84. 

Uma nova era se abre. A desintegração da massa, unida por um cuidadoso 

condicionamento induzido pela mídia e depois pelo consumismo desenfreado (que 

por algum tempo foi o símbolo da felicidade), produziu efeitos surpreendentes: de 

repente as pessoas se sentiram isoladas, separadas de um contexto comunitário 

reconhecível, solteiros ou em casais nucleares, inicialmente incapazes de se 

comunicar e de entender a situação incomum que experimentavam. Privadas de 

valores nos quais buscar referência – nesse meio tempo, a crise das ideologias está 

a se fazer sentir – sua segurança econômica e existencial está ameaçada, e, 

portanto, elas relutam em ajudar os outros. As pessoas só estão preocupadas com 

seus interesses pessoais e em se proteger diante de um presente instável e de um 

futuro incerto. O mundo é fluido, um agitado oceano em que as relações 

econômicas, sociais e culturais se combinam sem cessar. Grandes movimentos, 

alterações súbitas e contracorrentes exaustivas dão uma ideia da extrema 

instabilidade típica de grandes sistemas de plano global85. 

A ideia principal desta “era”, foi a afirmação do individualismo, ou seja, a 

consolidação do indivíduo – e de seus próprios interesses – como a realidade 

socialmente essencial ou como o valor mais alto a ser considerado no quadro das 

relações sociais. A sociedade deveria visar, como finalidade exclusiva, o bem dos 
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indivíduos que a constituem. O que se assiste, ao fim e ao cabo, é o homem 

superlativamente afivelado à persecução de seus próprios benefícios e pretensões, 

a determinar uma estreita mundividência, reduzida às circunstancias tão-somente de 

ordem subjetiva86. 

Para Hannah Arendt, 

 

[...] a época moderna começou quando o homem, com auxílio do 
telescópio, voltou seus olhos corpóreos rumo ao universo, acerca do 
qual especulara durante longo tempo e aprendeu que seus sentidos 
não eram adequados para o universo, que sua experiência 
quotidiana, longe de ser capaz de constituir o modelo para a 
recepção da verdade e a aquisição de conhecimento, era uma 
constante fonte de erro e ilusão. Após esta decepção, as suspeitas 
começaram a assediar o homem moderno de todos os lados. Sua 
consequência mais imediata, porém, foi o espetacular ascenso da 
ciência natural, que por longo período pareceu liberar-se com a 
descoberta de que nossos sentidos, por si mesmos, não dizem a 
verdade [...]. Desde que o ser e a aparência se divorciaram, quando 
já não se esperava que a verdade se apresentasse, se revelasse e 
se mostrasse ao olho mental do observador, surgiu uma verdadeira 
necessidade de buscar a verdade atrás de aparências enganosas. 
Para que tivesse certeza, o homem tinha que “verificar”. A verdade 
científica não só não precisa ser eterna, como não precisa sequer ser 
compreensível ou adequada ao raciocínio humano87. 

 

A sociedade atual é uma sociedade de consumo, o mundo está redutível à 

oferta e procura, poder de mercado e comunicações, e nas periferias o que se 

mostra é uma série de pessoas desesperadas para consumir ou revoltadas por não 

lograrem o gozo da compra. As novas deliberações de massa trazem em seu bojo 

técnicas consumeristas adredemente estabelecidas pelo poder dominante, que dão 

ao aglomerado massificado a impressão de garantir-lhe a liberdade, mas, que em 

realidade, manipulam-no e o subjugam em seus interesses, laborando exatamente 
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sobre essa válvula que é o vazio existencial decorrente da quebra com a realidade 

ordenada na qual os homens estão inseridos88. 

Ademais, e também fruto da massificação experimentada pela sociedade, 

encontra-se um período cujo pensar volta-se para as necessidades, sendo as ações 

avaliadas pelo seu resultado. De outra parte, adianta-se o homem uma postura 

transformadora, vinculada à performance, em que, ao cabo, instrumentaliza a 

compreensão da vida e de tudo quanto a cerca. E o pensamento jurídico não se 

torna imune a esses aspectos89.  

 

2.2 DIREITO PÓS-MODERNO 

 

Tem sido inglória a tarefa do direito no resgate da condição humana em 

tempos pós-modernos, malgrado as constituições democráticas consolidarem a 

dignidade da pessoa humana como fundamento de todo o jus e a construção da 

sociedade justa, fraterna e solidária aparecer como finalidade político-jurídica do 

Estado90. 

O direito, além das teorizações de Estado e separação de poderes, também 

reivindicou status de ciência, dotado, portanto, de razão e objetividade, em nome da 

segurança jurídica. É aqui que se destaca Hans Kelsen e sua Teoria Pura do Direito, 

elegendo como objeto de estudo a norma jurídica. Esta é constituída de modais 

deônticos P (permitido), V (proibido) e O (obrigatório). A norma jurídica, que 

manifesta-se como descritiva de objetos (proposições jurídicas – Rechtssatz) e 

prescritiva de condutas (norma jurídica – Rechtsnorm), contém em si o 

comportamento a ser realizado pelo sujeito, bem como as sanções correspondentes 

em caso de inobservância ou descumprimento91. 

Tendo em vista os ideais modernos, o direito se afastou da premissa de 

construção da personalidade do homem em seus documentos constitucionais, 

restando ao direito pós-moderno, influenciado pela cultura da racionalidade tardia, 

sob a teórica proteção das "ciências sócias", primar apenas pela efetividade, 
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prescrevendo de forma funcional preceitos e sanções sob a premissa de prevenção, 

realizando apenas a castração do dialogo da espécie humana, alegando ser tal 

configuração a única necessária para a liberdade92. 

O sistema jurídico, como um todo, sofre diretamente os impactos e abalos 

da pós-modernidade em sua configuração, eis a necessária constatação. Sabendo-

se tratar de um sistema que não vive autonomamente com relação aos demais 

sistemas (social, cultural, político, econômico, científico, ético.), é dizer que o 

sistema jurídico recebe diretamente o impacto das modificações sofridas nas últimas 

décadas, que acabaram por produzir profunda desestruturação nos modos 

tradicionais e modernos de concepção de mundo93. 

O raciocínio jurídico como produto da atividade intelectual da modernidade 

primou pelos rigores analíticos, cujos traços fundamentais estão na passagem de 

premissas necessárias, tomadas como dogmas de verdades, às conclusões 

imperiosamente verdadeiras94.  

O direito assim passa a ter feições impessoais, sendo aplicado como mera 

formula exata, como se nossas relações com o mundo assim o fossem. Nesse 

sentido, Perelman explica:  

 

Essa concepção conduz a uma visão legalista; a passividade do juiz 
satisfaz nossa necessidade de segurança jurídica. O direito é um 
dado que deve poder ser reconhecido por todos do mesmo modo. 
Essa visão do direito conduz também a uma aproximação do direito 
como ciências. Quer consideremos um sistema dedutivo, quer 
assimilemos a uma pesagem o ate de distribuir justiça, o juiz parece 
tomar parte de uma operação de natureza impessoal, que lhe 
permitirá pesar as pretensões das partes, a gravidade dos delitos 
etc... Mas, para que a pesagem seja feita de modo imparcial, 
desprovido de paixões – o que quer dizer, sem temos, sem ódio e 
também sem piedade -, é necessário que a justiça tenha os olhos 
vedados, que não veja as consequências do que faz: dura lex, sed 
lex. Temos aqui uma tentativa de aproximar o direito quer de um 
cálculo quer de uma pesagem, seja como for de algo cuja 
tranquilizadora exatidão deveria poder proteger-nos contra os abusos 
de uma justiça corrompida pelo Antigo Regime. Isso nos daria a ideia 
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de que não estamos à mercê dos homens, mas ao abrigo de 
instituições, relativamente impessoais95.   

 

A pretensão do direito moderno, impregnada, entre outros fatores 

condicionantes, pelo ideal racionalista que bem caracterizou a época, 

consubstanciou-se na formação de sistemas jurídicos de natureza formal e 

axiomática – a considerar o direito e o seu quadro normativo como verdades 

evidentes em si mesmas, alheias à realidade, e das quais poderiam ser deduzidas 

outras verdades. Ao cabo, identificou-se o direito como a legalidade, legitimado pela 

mera observância de um processo e a afirmação prescritiva do poder político96. 

Seguindo essa ideia de um direito impessoal, transformou-se o direito em 

mera matemática, como se as relações com o outro fossem passíveis de prévia 

previsão, não existindo assim mudanças comportamentais, ou seja, a tecnicidade 

pós-moderna transformou a sociedade em meros robôs. Onde não há mais a 

necessidade de dialogo, como ensinavam os clássicos, afinal, o homem já não 

pensa, apenas age conforme os ditames que lhe são impostos. Perde-se a ideia de 

que a vida humana é construída de convivências interpessoais, construções 

históricas, cheia de imperfeições e subjetivismos, não podendo ser simplesmente 

tratada como mais um “programa” perfeito.  

Com os avanços da informática e da cibernética jurídica, e a retomada da 

técnica como processo racional puro, há um retrocesso cultural e filosófico 

apregoando o emprego da lógica simbólica97 a pretexto de simplificar e uniformizar o 

múnus do judiciário, reduzindo sensivelmente a importância e o papel do julgador, 

cercando sua liberdade e seu poder criativo, bastando verificar as súmulas de 

efeitos vinculantes e os programas de softwares limitando o livre convencimento do 

julgador. Concreção jurídica e verdade real passam a figurar como mitos98. 

Além da técnica jurídica tida como única forma de direito justo, como já dito 

acima, que tem como objetivo reduzir as relações humanas a fórmulas, reduzir o 
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ativismo judicial à mera mecanicidade, na qual se aplica a mesma formula a todos 

os casos, e assim a “justiça” foi conquistada. O direito vem caminhando para uma 

monetização das relações, nas quais as soluções das lides visam o melhor benefício 

econômico das partes. 

Assim descreve Lindgren:  

 

Hoje o único deus que restou ao qual o direito deveria prestar 
sacrifícios é o chamado de rational choice. Ao longos dos últimos 
trinta anos, um movimento acadêmico quase religioso espalhou-se 
por todas as faculdade de direito com especial zelo. Depois que seu 
sumo sacerdote, Richart Posner, anunciou “a morte do direito como 
disciplina autônoma”, a recionalidade econômica parece representar 
a nova universidade do direito. A teoria dos custos de transação, a 
teoria dos direitos de propriedade, do public choice e da analise 
econômica do direito são diferentes tendências na ampla corrente de 
um movimento que tem por intenção o enfraquecido conceito da 
justiça pelo ideal da eficiência econômica do direito99. 

 

Desta forma, o direito vem sendo reduzido a uma boa fórmula matemática, 

que em seu resultado deve não mais buscar o justo, mas o melhor resultado 

econômico para as partes. Afinal, o que uma sociedade de consumo poderia desejar 

do direito se não seu fim econômico? 

Dai não se pode conceber uma ideia de direito puramente formalista100, 

sendo que o direito não se caracteriza por uma ordem absoluta abstrata e afastada 

de um contexto social e axiológico, tendo não só o legislador, como também seu 

aplicador, ter a necessária consideração da finalidade das normas jurídicas, 

afrontando preceitos literais, porém consoante com seu espírito. 

O homem simplesmente não tem como ser tratado como máquina, e muito 

menos o direito enquanto meio regulador de suas relações deve fazer isto. Bergson, 

em seu livro evolução criadora, apresenta essa ideia de como o ser humano é 

complexo e mutável: 

 

Assim, nossa personalidade se desenvolve, cresce, amadurece sem 
cessar. Cada um dos seus momentos é algo novo que se junta ao 
que havia antes. Vamos mais longe: não é apenas algo novo, mas 
algo imprevisível. Sem duvida que o meu estado atual se explica pelo 
que estava em mim, e pelo que antes agira sobre mim. Ao analisa-lo 
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não iria encontrar outros elementos. Mas uma inteligência, que que 
fosse sobre-humana, não teria podido prever a forma simples, 
indivisível, que dá a esses elementos, em si abstratos, a sua 
organização concreta. Porque prever consiste em projetar no futuro 
aquilo de que se teve no passado a percepção, ou em se representar 
para mais tarde uma nova combinação, em outra ordem, dos 
elementos já percebidos. Mas aquilo de que nunca tivemos 
percepção, e que ao mesmo tempo é simples, sera necessariamente 
imprevisível. Ora, esse é o caso de cada um dos nossos estados, 
considerando como momento de uma historia que se desenvolve: é 
simples, e não pode ter sito anteriormente percebido, visto 
concentrar na sua indivisibilidade todo o percebido, mas tudo o que o 
presente acrescenta àquela. É um momento original de uma historia 
não menos original101. 

 

Sendo o homem um ser em constante mudança, como poderia o direito ser 

uma mera fórmula matemática? Não há eficácia em tal ideia, não restando outra 

solução que se não, o regresso, não no sentido de renúncia do direito, traduzido em 

uma ideia anárquica, mas regresso à uma ideia de direito na qual o homem e seu 

cerne passam a ser o centro de sua atenção.Um direito no qual o subjetivismo 

humano é encarado não como exceção, mas como regra; um direito no qual não se 

tenta prever ou ditar como serão as relações interpessoais, todavia, prepara-se para 

que em cada caso distinto, possa ter ferramentas para soluciona-lo.  

Bem como descreve Ihering, o direito nada mais é do que a soma de seus 

instintos (homem), pressupondo a todos uma condição única, física ou moral, que 

lhes condiciona a existência102. 

Negar um direito que busca o justo e não o melhor resultado normativo é 

recusar toda uma construção histórica de imperativos jurídicos, ficando à mercê da 

massificação e monetização da justiça. 
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3 PROPOSTAS METODOLÓGICAS PARA SOLUÇÃO AO DIREITO PÓS-

MODERNO E BUSCA DO JUSTO 

 

Após toda a analise feita sobre o homem e posteriormente sobre a pós-

modernidade e como isso afetou o direito. Necessário é buscar meios de se superar 

a crise jurídica que vivemos,  e para isso, se fará a analise do discurso dialético 

como meio de resolução da crise modera. 

       

 

3.1 O MÉTODO DE FRANÇOIS GENY: LIVRE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Também denominado de sistema da livre formação do direito, o sistema da 

livre pesquisa surgiu na França, durante as últimas décadas do século XIX, tendo 

fundamento semelhante ao sistema histórico-evolutivo, e objetivou remediar os 

males do positivismo exegético, diferenciando-se, contudo, em relação aos meios 

utilizados para tal fim. 

Seu maior representante, François Gény, defendeu que a lei positiva não 

contém muitas vezes a solução para o caso concreto, sendo necessário fazer uso de 

fontes suplementares do direito, quais sejam: o costume, a autoridade e a tradição, 

desenvolvida pela jurisprudência e pela doutrina, e a livre investigação103. 

O que Geny propôs foi um aperfeiçoamento do método proposto pela Escola 

da Exegese, admitindo alguns pontos e rejeitando outros. Para ele, não cabe apenas 

a interpretação gramatical ou apenas a lógica na análise da lei, porque estes dois 

métodos são interdependentes. Também a lei não pode ser a única fonte do direito, 

porque as leis apresentam lacunas que precisam ser supridas de alguma forma. 

Ainda, cria o princípio da segurança jurídica, que diz que o intérprete da lei não está 

autorizado a substituir a vontade do legislador por qualquer outra. Deve o intérprete 

portanto, sempre buscar conhecer a vontade do legislador. E quando houver lacuna 

na lei, deverá usar a analogia e os costumes para solucionar o caso concreto. 

Com os rigores da lógica formal foi Geny que, em primeiro instante, e com 

muita propriedade, propôs-se à tentativa científica de desenvolver um método para 

aplicação do justo, em um momento de apologia exacerbada ao positivismo 

                                            
103

 SICHES, Recaséns. Nueva filosofia de la interpretación del Derecho. México: Editorial Porrua, 
1973, p. 23. 



 
50 

 

normativo e à escola da exegese, sendo correntes as noções de que todo o direito 

se resumiria ao Código de Napoleão104. Quando procura desenvolver o seu método 

de livre investigação científica, faz remissão à necessidade de uma compreensão do 

direito indissociável da natureza humana, ressuscitando, à época, o direito natural, 

mormente quando propõe outras fontes do direito a par da lei posta na solução dos 

casos concretos e uma interpretação das fontes à moda clássica do direito natural, 

sob o epíteto de arte jurídica. 

Assim, a lógica se revelou um método bastante útil para a interpretação da 

lei, pois permite descobrir, através de uma investigação racional, a vontade do 

legislador. O intérprete deve, inicialmente, “verificar as circunstâncias sociais, 

econômicas, morais, para as quais a lei foi formulada, bem assim o meio social em 

que a lei se originou, a ocasião em que foi criada105”.  

Ao tratar das fontes formais de direito, na livre investigação científica, parte 

para uma crítica do conceito da lei posta, mormente pelo seu fundamento – 

racionalista e ou fundado na vontade da autoridade, redundando em limitação 

notada às soluções que reclamam as reticentes e complexas relações sociais106. 

O jusfilósofo GENY incrementa sua doutrina ensinando que o intérprete, 

mesmo partindo das normas postas não faz exercício de hermenêutica por dedução 

pura – método formal – senão que suas faculdades próprias, a que denomina 

“atividade pessoal”, entram em ação para descobrir e empregar a fórmula a aplicar 

banhada já de valor107. 

Incita o intérprete uma atividade de criação e desenvolvimento do direito 

tornando-o muito parecido a sua função com o do legislador108, vez que a ambos 

compete a produção de regra apropriada a pulverizar justiça e teleologia social. 

Aristóteles já mencionara na ética que, se uma norma tiver comandos gerais, 

e ao serem subsumidas aos casos específicos, deixem de atender às peculiaridades 

próprias, na vastidão dos erros e omissões legislativas, é mister que o aplicador 
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passe a corrigir ou colmatar as lacunas, agindo como se o legislador pudesse ter 

conhecido aquela hipótese em exame. Eis a própria equidade como princípio de 

correção legislativa atendendo aos casos particulares, até pela natural 

impossibilidade de todos eles serem previstos pelo legislador positivo109. 

Mas o próprio Geny põe limites à atividade judiciária a fim de cercá-la contra 

possível arbítrio, recomendando à autoridade despir-se de toda influência pessoal na 

medida do possível, fundando seu conhecimento em bases sólidas e objetivas. Eis o 

que se denominaria de livre investigação científica,110 método proposto não só para 

o julgador, mas também para o doutrinador. 

Na falta destes dois primeiros meios (a tradição e o costume) tendentes a 

descobrir diretamente, com maior ou menor segurança, a ideia mestra da lei, deve-

se lançar mão dos meios indiretos. Consultar-se-á a equidade, não em si como fonte 

imediata de interpretação, mas tendo em vista reconhecer as considerações de 

justiça e de utilidade, que tenham levado dirigir os redatores da lei. É do mesmo 

ponto de vista que se recorre, fora da equidade propriamente dita, ao que se 

chamam de princípios gerais do direito. Estes princípios, representando um ideal de 

razão e de justiça, conforme ao fundo permanente da natureza humana, supõem-se 

como base da lei.111 

Destaca a realidade objetiva de que se ocupa o direito positivo como 

fundamento da própria humanidade e posteriormente afirma tratar-se esta realidade 

de assunto afeto à filosofia do direito indispensável ao estudo da norma, procurando, 

contudo, dar-lhe um contorno científico112. 

A teoria da livre pesquisa científica está calcada na experiência, na 

observação prática dos casos da vida, relegando a outro plano os a priori da razão, 

mormente o de que todo o direito emana de vontade popular estabelecida no 

contrato social, mostrando que direito é mais do que a vontade do povo, trata-se de 

doutrina, jurisprudência, pois da prática, e não das ideias, que se faz observação da 

experiência jurídica. 
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O mérito de sua livre investigação científica é procurar denotar um direito 

além dos códigos e formas legais resultantes do poder soberano, ficticiamente 

assentado na vontade popular. Para tanto, expõe a incompletude da ordem jurídica, 

reconhecendo outras fontes do direito além da lei, como o costume e a 

jurisprudência, quebrantando o rigorismo positivista de que todas as respostas aos 

problemas concretos se encontravam no código. Eis o retorno do direito natural pela 

metodologia supracitada, embora admita recurso às outras fontes nas hipóteses de 

incompletude legislativa como dado supletivo. 

Ao procurar caracterizar seu método como científico, Geny afasta-se da 

ideia de que a opinião pública, representada pelo sentimento geral e consciente de 

um grupo, pode sugerir a interpretação das soluções jurídicas, até porque não há 

base científica sólida sobre o sentimento popular a representar a verdade das 

coisas.113 Buscam-se “apoios objetivos” para desenvolver-se o método de livre 

investigação, dotando-o de cientificidade. Estaria à base de todo o direito o a priori 

da natureza das coisas, sem intermediação de nenhuma concepção ideal que, de 

alguma forma, sempre deturpa a realidade jurídica. 

O apoio necessário da interpretação será a inevitável constatação objetiva 

da natureza das coisas. A partir desse panorama, parte-se para a construção de 

uma plêiade de princípios decorrentes da natureza das coisas, resultante das 

investigações dos jurisconsultos, afastando as subjetividades, sentimentosobscuros 

e inconscientes do intérprete.  

A natureza das coisas passa a ser fonte do direito positivo, significando que 

as relações da vida social e os elementos de fato de toda a organização jurídica 

traduzem-se como espécie de direito comum, geral pela sua natureza, subsidiário 

por função, por suplantar lacunas das fontes formais e dirigir os movimentos da vida 

jurídica.114 

O direito natural passa a ser fonte de direito, acima da lei positiva, como um 

conjunto de princípios ou regras adquiridas anteriormente à construção levada a 

cabo pelo jurista, mediante busca científica.115 
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Mas como haveria de se constituir um direito positivo comum? Remanesce 

em torno da ideia de finalidade como ponto de partida da construção do positivado, 

pois todo movimento e vontade dependem de um fim e as normas têm por matéria 

as operações da liberdade (vontade) humana.  

E de certa forma, Geny esclarece que o fim de uma ordem é a realização na 

vida humana do ideal de justiça, por um lado, e de outro, o bem comum como 

utilidade geral.116 Então, a par de uma observação minudente sobre os elementos de 

fato da vida social, notar relações é de mister, ainda, crer na consciência moral, na 

razão e, a partir destas faculdades, por indução dos fenômenos, constituir as normas 

positivas e, por outra parte, tendo por base a “natureza das coisas positivas”, dirigir-

se aos fenômenos sociais e desvendar leis resultantes da harmonia das relações e 

os princípios ordenadores da sociedade.117 

 

3.2 O MÉTODO PROPOSTO POR VILLEY 

 

Os métodos aplicados no direito guardam íntima relação com as fontes 

jurídicas admitidas. Dessa forma, não seria desarrazoado propor que a metodologia 

jurídica seja uma sequência da filosofia das fontes do direito. 

A filosofia exerce esta função tanto em relação à ciência do direito como em 

relação às outras ciências. Cabe-lhe determinar o domínio do direito relativamente à 

moral, à política e à economia; definir o direito (quid jus), o fim da atividade jurídica. 

Deve também discernir as fontes específicas do direito e a especificidade do método 

da ciência jurídica com relação a outras fontes e métodos118. 

Ao se entender o direito como lei positiva, o recurso ao código será a medida 

exata para solução de um problema jurídico; na mesma vertente, admitindo-se o 

direito como fato, em razão da sociologia ou positivismo científico, tem-se um 

transporte às normas, inclusive as individuais – representadas pelas sentenças – 

dos fatos sociais. 
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Os métodos adotados pelo racionalismo positivista ou sociológico residem 

no aporte lógico formal por dedução ou indução, tendo como ideal de solução a 

segurança e certeza jurídicas. 

Para fazer frente a esse método puramente racionalista, desgastado e 

despreocupado com a justiça, Michel Villey propõe o retorno à dialética, como arte 

jurídica. 

 Dialética119 significa etimologicamente conversa, um intercâmbio de 

palavras entre os interlocutores múltiplos. Segundo os Gregos, caracterizada no 

diálogo, através do qual, passa-se ao conhecimento dos diversos pontos de vista 

dos participantes, com contraposições, sempre objetivando avizinhar-se da verdade. 

O diálogo, a troca de palavras, bem como os recentes trabalhos dos 

pragmáticos, principalmente os de Francis Jacques, voltaram a mostrar que constitui 

a forma primeira do discurso humano, da qual todas as outras derivam. O diálogo 

tem suas leis que os filósofos e os lógicos dos tempos modernos esqueceram 

completamente120.  

A dialética aristotélica está alocada em setor lógico, sendo oportuno 

dividirmos o tema da lógica em ciência, como conjunto de estruturas formais do 

pensamento de cuja mecânica surgem premissas concretas e a lógica do diálogo, 

campo fértil à problematização. Aristóteles aduziu que a dialética é, propriamente, e 

em face à sua natureza investigatória, a vereda a toda sorte de princípios dos 

demais métodos de investigação.121 

O que foi chamado de lógica aristotélica comportava em primeiro lugar a 

análise dos discursos da ciência perfeita, que dispunha, no ponto de partida, de 

premissas incontestáveis. Considera-se que se tenha como certo, sem que a coisa 

pareça discutível, que "os animais são mortais" e que "os homens são animais". Por 

um silogismo regular, infere-se que necessariamente os homens são mortais. Esta 

espécie de raciocínio produziria um saber seguro, demonstrativo; como a geometria 
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de Euclides, cujos postulados, durante muito tempo, não pareciam ser susceptíveis 

de serem postos em questão122. 

Os arrazoados dialéticos partem de um problema, a partir de uma 

interrogação, fazendo o caminho inverso da lógica formal, em que se parte de uma 

premissa já dada ou posta, cuja presunção é de certeza. 

Ao partir de uma questão a ser resolvida, o ser humano, por pulsão natural, 

sente-se instigado à descoberta da verdade, valor paralelo ao ético e ao estético, 

consoante ensina Scheler em sua escala axiológica.123 

O passo seguinte será ofertar opiniões acerca da solução dos problemas 

postos em averiguação, através de rigorosos arrazoados e, no confronto, no choque 

entre as opiniões, horizontalização das razões conflituosas, chegar-se-á à evidência 

da solução para a questão problematizada. 

Villey, todavia, assinala que o confronto dialético não pode significar puro 

embate retórico, porquanto embora seja de substancial importância a persuasão, 

não pode ser guindada à figura capital no método proposto. O que se mostra 

decisivo no confronto é o encontro com a verdade, razão pela qual a sua 

metodologia é sincrética, mesclando retórica e ciência, de movimento ascendente 

desembocando em resultado verdadeiro, a essência e o sentido último das coisas.124 

O método dialético deita suas raízes no direito, não só por se tratar de uma 

figura teórica, que merece conhecimento profundo do justo na realidade jurídica, 

como ainda significar “areia movediça”, contrariando as noções de segurança 

jurídica, pois há movimento e dinamismo constante no direito vivo, aberto e dinâmico 

e nenhuma premissa pré-concebida pode arvorar-se desvelar a justiça em novos 

casos jurídicos. 

As revoluções tecnológica, cibernética e biológica com sua incursão no 

campo do direito, através de novos contratos, delitos, problemas jurídicos inéditos, 

que não encontram eco e ressonância na ordem jurídica positiva, demonstra que o 
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direito vive125 e o método dialético se mostra adequado à realidade social em 

constante implicação e polaridade com o valor da justiça. 

Michel Villey em sua explicação acerca da dialética jurídica, apresenta “um 

procedimento regulamentado126”, onde disseca o método proposto apresentando 

sua estrutura como: 

a) Seleção dos jogadores/participantes - Nascimento do processo judicial: 

No primeiro momento, deverá ser selecionado o grupo de participantes do 

processo dialético. Villey, neste ponto, assegura que o grupo deve ser seleto, pois 

como assevera: "E contudo, sem esta condição, não há diálogo autêntico. Serão 

impróprias ao jogo as pessoas "engajadas" - quer dizer, surdas aos pontos de vista 

dos adversários - ou que gostariam de discutir a pedradas127." 

No âmbito jurisdicional, há uma seleção de participantes, não raro 

representados por advogados, que se conduz àquele responsável pela decisão da 

lide – problema. O terceiro desinteressado no resultado estará investido de 

autoridade. 

b) O processo argumentativo: Escolha das Opiniões128.  

Função dos tópicos – Eis o terreno da argumentação, em que cada 

representante deverá expor os interesses das partes representadas, partindo de 

rigoroso discurso, fundado em argumentos de autoridade (juristas ou pessoas 

próximas à arte jurídica), sem deixar de contrapor-se aporias aos argumentos a fim 

de se vislumbrar o crédito que devem merecer, até pelo seu teor relativo. 

Recorre-se às fontes de direito como referências discursivas, enfim, um 

catálogo de tópicos jurídicos, denominados lugares comuns, que albergam diversos 

argumentos ou pontos de vista para sobeja ilustração do problema em debate no 

processo. 

Assim, a tópica, ou argumentação retórica, constitui-se de elementos, peças 

auxiliares do processo, dispostas como meios para atingimento de fins perseguidos 

nos autos, previamente conhecidas dos protagonistas do discurso.  
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A argumentação retórica, conforme assegura Villey, descobre argumentos a 

partir de um catálogo de “lugares comuns”, denominados tópicos jurídicos, que 

podem guiar o pensamento problemático discursivo à maneira dialética. Assinale-se 

que o problema a ser solucionado atrai os lugares comuns de forma desordenada no 

âmbito sistemático e o debate parece ser a única instância de controle. Todo tópico 

provável pode ser aceito como premissa a fortiori se os disputantes dispõem de uma 

série de conhecimentos prévios e dentro de certa razoabilidade é reconhecido pelo 

“homem médio” como de peso específico, complementando que “no marco do 

opinável se pode aspirar também a uma efetiva inteligência e não a uma simples 

opinião.”129 

c) O cruzamento das teses opostas: 

Da discordância de opiniões ou de autoridades nasce o problema, surgido 

do choque entre as proposições afirmativa e negativa sobre o mesmo objeto130. 

Cada um dos contendentes ressalta a tese que defende, quedando silente 

no que atine aos argumentos que lhe sejam desfavoráveis. O indivíduo percebe 

aspectos da coisa e, para observá-la de forma mais encorpada, o método supõe um 

“dar a volta”, pois, a partir de pontos de vista múltiplos, transporta-se 

sucessivamente aos diversos lugares a partir dos quais a coisa pode ser vista. 

Eis a missão do julgador, tendo em mira as argumentações dos 

contendentes, que trabalham com aspectos particulares e parciais do problema em 

debate, faz o entrecruzamento dos discursos e, por esse exercício, contempla o 

problema com todos os pontos de vista possíveis. Por essa razão, Villey supõe 

tratar-se o processo, muito além de confronto de textos preexistentes acerca do 

direito, um meio pelo qual há invenção de direito resultante da interpretação 

dialógica e concreção do justo.  

Interessante reportar-se ao direito romano, por oportuno, vez que havia uma 

construção jurisprudencial ante à escassez de fontes legislativas que, por sinal, 

descendiam das decisões judiciais por indução, estas sim formadas com 

fundamentos na prudência dos jurisconsultos.131 
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Existia, com efeito, uma concreção – criação do direito, e a lei figura como 

regra e medida, critério que auxilia a precisar o justo. Veja-se, na Suma Teológica 

que, ao tratar da prudência, Tomás de Aquino a alude como virtude do juiz no 

momento de discernir o direito, tomando por auxílio a lei, a fim de concretizar o 

justo.132 

d) O processo judicial como abertura ao justo:  

O intérprete, apoiando-se nas leis positivas, vai além delas, dando 

sequência ao trabalho do legislador. Não atua abstratamente, ao reverso, detém-se 

ao caso concreto e reverte todo o seu conhecimento na sua solução.  

Tal processo genuíno de criação do direito tem sua receita no Aquinate, a 

partir da questão sobre dever ser uma decisão conforme a lei escrita? Mas se a lei 

for injusta? E se esta lei for justa, porém dada sua generalidade, não abordar as 

particularidades do concreto?  

A realidade jurídica não pode ficar cingida à lei positiva estrita, nem supõe 

uma atividade de pura subsunção do juiz a efetuar o silogismo, pois o processo 

dialético, por excelência, se especifica por ser uma busca coletiva da verdade, que, 

na esfera do direito, significa o encontro de uma resposta justa ao caso em análise. 

Em síntese, a metodologia dialética traduz-se como técnica finalista, 

propiciando uma abertura ao real, ao irredutível direito natural e, frente ao juiz, na 

busca dialética do direito, há uma realimentação dessa fonte capital, o direito natural 

da filosofia clássica. 

e) A prolação da sentença - "Conclusões": 

 A dialética reunia num corpo único estes dois momentos: o diálogo e a 

decisão. Morrerá caso venha a dissociar-se. Pois, então, o diálogo deixado a si 

mesmo, sem ordem e sem fim, parecerá estéril, incapaz de conduzir a algo que não 

seja a recusa de concluir dos sectários do ceticismo. Amputadas de seus motivos, 

as decisões serão o resultado da pura arbitrariedade das autoridades. Assim se 

explicará a eclosão, particularmente em Hobbes, no início do século XVII, do 

positivismo legalista133. 
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Como conclusão dialética que será a sentença, produz uma definição, 

descrevendo a coisa propugnada no processo. Se a dialética parte de opiniões, não 

chega senão a opiniões, porém, a distinção substancial que faz de um sistema 

positivo, está em que o direito continua vivo e atrai a ele várias pessoas qualificadas 

operando conjuntamente, então a decisão recorre a todos os aspectos da coisa em 

disputa. 

Villey adverte que o rigor lógico da sentença é aspecto de menor relevo, 

porquanto o fator imprescindível será o atingimento do justo, arrematando que o 

positivismo jurídico, com seu pretextado rigor de ciência, é instrumento cômodo, na 

medida em que dita ao juiz a estrita observação da lei; também acoima de radical o 

realismo norte-americano que concede absoluta liberdade ao julgador em relação 

aos textos, complementando que o homem é aquele a quem se dirigem os 

veredictos judiciais. Por essa razão, o homem sobreleva-se à lei, dela, no entanto, 

partindo, sempre visando o justo, próprio da essência humana, por meio dialético, 

como método de concreção jurídica.134 

 

3.3 A METODOLOGIA DE PERELMAN 

 

A partir daqui, a atenção será vertida, precipuamente, à nova retórica 

desenvolvida por Perelman, por se tratar de um estudo mais aprimorado e hodierno 

acerca da aplicação do direito natural, sem que os apontamentos aqui expressados 

signifiquem um esgotamento da teoria perelmaniana. 

Chaïm Perelman foi um filósofo do direito que, apesar de nascido na 

Polônia, viveu grande parte de sua vida na Bélgica, tendo estudado direito e filosofia 

na Universidade de Bruxelas. Sua obra principal é o Traité de l'argumentation - la 

nouvelle rhétorique (1958), escrita juntamente com Lucie Olbrechts-Tyteca, obra 

base de sua Teoria da Argumentação. Importantes contribuições no campo filosófico 

o qualificam como um dos mais importantes teóricos da retórica do século 

passado135. 
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Mediante a ideia de que é a partir dos destinatários que toda argumentação 

se desenvolve, ele destaca o auditório universal como um auditório “constituído por 

toda humanidade, ou pelo menos, por todos os homens adultos e normais”136.  

A partir disso, busca-se elucidar a objetividade desse conceito, citando 

Perelman, destaca-se que este auditório “é constituído por cada qual a partir do que 

sabe de seus semelhantes, de modo a transcender as poucas oposições de que tem 

consciência”137. 

As ilações do autor repousam na ontologia do direito continental, estudadas, 

a princípio, da conexão dos postulados de Rousseau e Montesquieu, combinando a 

vontade popular e a separação dos poderes, culminando por um positivismo radical 

e extremo respeito do julgador à lei. 

Perelman parte do princípio de que o raciocínio valorativo se viu 

marginalizado da filosofia ocidental nos últimos séculos, por ter sido equiparado à 

irracionalidade ou à ausência da razão. Assim, era visto porque fugia do modelo 

geométrico admitido como o único verdadeiro científico. Mas Perelman percebe que 

nem tudo se sujeita ao campo da matemática, que exibe como verdade apenas 

aquilo que é rigorosamente demonstrável ou provado como evidente. Admite existir 

um outro âmbito da existência cujas relações não se sujeitam ao argumento da 

indiscutibilidade, qual seja, o das relações humanas. Trata-se da práxis ou prática 

deliberativa conduzida pela ação moral, relativa à tomada de decisão. Decisão esta, 

tida por seu agente como a mais adequada para determinada situação138. 

Logo surgem problemas concretos evidenciando que o juiz se deparava com 

lacunas, obscuridades e antinomias, tendo que solucionar os problemas jurídicos 

apresentados, figurando, então, de uma maneira dinâmica. As escolas histórica e 

sociológica, posteriormente, passam a fomentar a ideia teleológica do direito e na 

atualidade se propõe o recurso aos tópicos jurídicos e princípios gerais de direito. 

Para tanto, Perelman reconhece que os juízes tem um papel importante, 

pois são eles quem vão decidir o caso concreto e não podem abster-se de julgar sob 

a alegação de que não há lei ou norma que se aplique. Desta forma, ele salienta que 

“o papel específico dos juízes é dizer o direito – e não o criar – embora 
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frequentemente a obrigação de julgar, imposta ao juiz, leve-o a completar a lei, a 

reinterpretá-la e a torná-la mais flexível139”. 

Dessa forma, se registra em Perelman uma distinção toda fundamental ao 

papel do juiz na aplicação do direito, máxime no momento da interpretação, 

buscando harmonizar a segurança jurídica a que se propõe a norma jurídica com 

valores visados pelo direito, denotados pela equidade. 

A prática judiciária põe em derrocada a corrente formalista do direito que 

supõe a equidade no instante da criação do direito, a partir do legislativo, 

praticamente reduzindo direito à lei, tornando o juiz boca da lei. Havendo, 

entrementes, um direito natural que, mesmo não escrito traduz-se como limite do 

direito posto, para além de compreendê-lo como conjunto de princípios e máximas, 

senão uma realidade sociológica cuja aspiração persegue o fim da vida intelectual e 

social, evidenciado na experiência vivida140, o juiz passa a buscar uma integração 

entre lei e justiça, algo assaz aceitável pela sociedade. 

Calamandrei, a propósito da fundamentação da decisão, percorre o caminho 

da lógica formal para concluir que a frieza do jogo da pura lógica não coincide com a 

realidade jurídica, na qual o juiz depara-se com um tabuleiro em que homens vivos 

movimentam-se e irradiam forças ilógicas, porém humanas, nos sentimentos do 

julgador, insuscetíveis de escape. Por essa razão, não raro o julgador faz um 

caminho inverso, parte da conclusão às premissas com as quais pretende 

fundamentar a sua decisão, dando vazão à intuição do justo, cujo papel é primordial 

na sentença que é, prioritariamente, um ato de sentir.141 

Seguindo as veredas do realismo jurídico, inconcebível que o juiz aplique, 

pura e friamente, textos legais aos casos concretos, sem uma averiguação das 

minúcias da situação vertida em juízo, mormente porque a legislação é elaborada 

abstratamente não prevendo equitativamente soluções ajustadas para a dinâmica da 

vida142. 
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A derrocada do positivismo surge com o vigor do Estado nazista exigindo da 

doutrina uma guinada ao justo, trazendo toda a axiologia para o estudo do direito, 

dissociando o jurídico do legal, sendo forçoso reconhecer-se um cabedal de 

princípios supralegais, tendentes a pulverizar o valor da justiça nas relações, 

compreendendo o direito para além da vontade do legislador.143 

Perelman tem preocupação com a legitimação do direito aplicado pelo juiz, 

através da opinião pública144, à guisa das proposições de Habermas, autorizando a 

estender uma ponte de ligação entre as doutrinas citadas, classificando o movimento 

jurídico como alopoiese, de comunicação aberta entre sistema jurídico e sociedade 

civil. 

A motivação da decisão tem esse papel fundamental de convencer a opinião 

pública acerca da conformação de valores de segurança e justiça, consumando-se 

pela teoria da argumentação, dando mostras de que o resultado do poder escoima 

arbitrariedades e injustiças.145 

Mas é de substancial importância compreender que nenhuma forma de 

interpretação ou método adredemente estabelecido pode responder à solução dos 
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conflitos jurídicos em cada situação concreta. Esser ensina que os métodos de 

interpretação das leis, jurisprudência e princípios gerais, valores e anseios buscados 

pelo legislador são escassos para conduzir o juiz ao seu veredicto, conquanto 

nenhum sistema vem definido aprioristicamente a fim de auxiliar o julgador na 

solução concreta. A forma da motivação é de somenos importância, sendo 

fundamental que essa decisão seja, a um só instante, justa e conforme o direito, 

algo assaz revelado pela prática judiciária146. 

E Perelman arremata:  

 

A teoria que ele se empenha em elaborar será extraída da prática 
judiciária. Ora, esta inspira-se menos num desejo de compreender e 
interpretar os textos legais, em conformidade com métodos escolares 
( interpretação literal ou gramatical, sistemática, histórica, teleológica 
etc.), que numa intenção consciente de buscar uma solução justa, 
conforme à natureza do problema. As motivações e as justificações 
da decisão visam essencialmente demonstrar o caráter sensato da 
solução, inserindo-a no sistema jurídico em vigor.147 

 

Com efeito, é a intenção de solucionar justamente um problema jurídico que 

norteará o juiz na motivação da decisão, não passando os métodos interpretativos 

de hipóteses a serem concretizadas desde que respondam à justiça do caso em 

análise. Desta forma, para Perelman, a lógica jurídica se apresenta, não como uma 

“lógica formal, mas como uma argumentação que depende do modo como os 

legisladores e os juízes concebem sua missão e da ideia que têm do direito e de seu 

funcionamento na sociedade148”. Ou seja, a atuação os juízes e mesmo dos 

legisladores devem ter em mente, não um sistema fechado por leis e normas, mas 

um sistema aberto que permite argumentar cada caso concreto da melhor forma na 

busca da verdade e de atender aos anseios sociais. 

Quando escreveu aos alunos de Heidelberg os Cinco Minutos de Filosofia de 

Direito, o mestre alemão, no terceiro minuto, lança veemente reproche à lei injusta:  

 

Quando as leis conscientemente desmentem essa vontade e desejo 
de justiça, como quando arbitrariamente concedem ou negam a 
certos homens os direitos naturais da pessoa humana, então 
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carecerão tais leis de qualquer validade, o povo não lhes deverá 
obediência, e os juristas deverão ser os primeiros a recusar-lhes o 

caráter de jurídicas.
149

 

O autor arremata no quinto minuto que há princípios fundamentais de direito 

que se sobrepõem às normas postas, e toda vez que forem vulnerados pelas 

últimas, a estas dever-se-á negar validade.150 

Circunstâncias em que o julgador, diante do problema a ser equacionado, 

estendendo a norma jurídica, macroscopicamente prever como consectário a 

deflagração de injustiças, ferindo uma base de direito justo arraigado à ontologia 

humana e às bases da ordem jurídica, é de se lhe autorizar a refutar o dispositivo a 

ser subsumido. Trata-se da chamada lacuna por incorreção, permitindo ao julgador 

valer-se do princípio geral de direito, notadamente a equidade, para dar contornos 

de juridicidade à solução que de inopino buscou realizar justiça151. 

Assente-se com o magistério de Pedro Vidal Neto quando reputa a equidade 

como um princípio superior que encampa e preside todos os demais critérios de 

aplicação, interpretação e integração do direito.152 

O método proposto por Perelman revigora os “topoi”, lugares específicos 

desenvolvidos por Aristóteles, que permitem solucionar questões como as postas 

por Calamandrei, autorizando o julgador a divorciar-se daquilo que seja 

desarrazoado e não equitativo, figurando como um rol não exaustivo de argumentos 

que transcendem os textos legislativos, traduzindo-se como princípios gerais de 

direito, máximas e adágios indicando valores fundamentais que o direito tem por fim 

tutelar.153 

A proficuidade dos tópicos está na permissão da elaboração de método 

inspirado na prática, conduzindo o raciocínio jurídico para uma conciliação entre 

justiça e razão. 

A propósito, os tópicos jurídicos concernem a um catálogo, um repertório de 

dados jurídicos, tratados como lugares comuns consolidados pela experiência e o 
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consenso, figurando como ferramentas a dissuadir os conflitos jurídicos, não 

sistematizados e notadamente flexíveis.154 

A técnica desenvolvida por Chain Perelman é a da lógica da controvérsia e 

do provável, que será abordada em seguida. 

 

3.3.1 A Lógica da Controvérsia e do Provável 

 

O estudo da lógica da controvérsia e do provável, assim, é, antes de tudo, 

uma retomada de um outro, o da dialética, desenvolvido por pensadores antigos. 

Segundo o testemunho de Aristóteles (38-322 a.c.), a dialética foi uma invenção de 

Zenão de Eleia, como uma forma de opor-se às antinomias hipotéticas de 

Parmênides. Contudo, Platão deu contornos mais precisos à dialética ao estabelecer 

um método filosófico, baseando-se em técnica de pergunta e resposta em busca de 

definições.  

A dialética foi entendida, num primeiro momento, como uma ascensão 

progressiva (“Fédon” e “República”), notando-se um encadeamento de enunciados, 

sendo cada um mais completo do que o anterior, até chegar a um ponto que se tem 

conhecimento global do objeto observado. Posteriormente, a ascensão foi 

substituída pela descensão (“Fedro”), processo inverso, procurando-se fazer uma 

“reunião” e  “divisão” dos elementos essenciais do objeto para se culminar com suas 

noções.  

Aristóteles desenvolveria, mais tarde, a classificação do objeto estudado, 

buscando ao final a sua definição. Desenvolveu o tema da dialética na sua obra 

“Órganon”, especificamente nos “Tópicos”155. A etimologia deste vocábulo provém 

do grego “tópikós” que significa “local”.  
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É possível afirmar, então, que a dialética é a arte de raciocinar a partir de 

opiniões geralmente aceitas, ou que é a arte do diálogo ou da discussão como força 

de argumentação.  

 

3.3.2 A Teoria da Argumentação: a Nova Retórica 

 

A argumentação e seus fundamentos retórico e dialético rompem com os 

grilhões da razão e do raciocínio formal, de difusão cartesiana. Há três séculos, os 

teóricos do conhecimento deram proeminência ao raciocínio formal, elidindo da 

filosofia a argumentação e a retórica. 

Perelman destaca que a teoria da argumentação  assinala o  não coercitivo 

nos argumentos que vêm ao apoio de uma tese, até porque está no jaez da 

deliberação e da argumentação se oporem à necessidade e à evidência. Ora, 

quando uma solução é inexorável, torna-se supérflua a deliberação, também não 

permite argumentar em face do evidente. O estado argumentativo é o da 

verossimilhança, daquilo que parece ser plausível e provável, refugindo à precisão 

matemática e ao cálculo. 156 

Descartes e os racionalistas puderam deixar de lado a retórica na medida 

em que a verdade das premissas era garantida pela evidência, resultante do fato de 

se referirem a ideias claras e distintas, a respeito das quais nenhuma discussão era 

possível. Pressupondo a evidência do ponto de partida, os racionalistas 

desinteressaram-se de todos os problemas levantados pelo manejo de uma 

linguagem157. 

Enquanto Descartes reputava “quase como falso tudo quanto era apenas 

verossímil”, tornando a evidência a marca da razão, aproximando da racionalidade 

quaisquer demonstrações que, “a partir de ideias claras e distintas, estendiam, 

mercê de provas apodíticas, a evidência dos axiomas a todos os teoremas,”158 a 

retórica supõe um estudo voltado sobre o raciocínio argumentativo, partindo de 
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premissas meramente prováveis para chegar a uma conclusão verossímil.  Provável 

é o enunciado aceito pelos sábios, por toda a comunidade ou pela maioria.  

E a dialética revela um processo de raciocínio expresso através de 

argumentos sobre enunciados prováveis, dos quais são extraídas conclusões 

apenas verossímeis, distinguindo-se frontalmente do raciocínio analítico, cingido ao 

exame dos meios demonstrativos de comprovação.  

Ao tentar esclarecer o significado de uma proposição pelo método 

puramente analítico, o teórico passa a indicar o procedimento pelo qual ela pôde ser 

obtida como expressão de uma sequência dedutiva, cujos juízos anteriores são 

fornecidos por quem construiu o sistema axiomático dentro do qual se efetua a 

demonstração. 

É, portanto, requisito da dialética o exame no sentido exprimido pelas suas 

diversas proposições, denotando, também, distinção com a lógica formal, 

preocupada com a construção sistemática, negligenciando, todavia, no sentido dos 

enunciados. A busca do significado dos enunciados é fundamental à obtenção da 

adesão do auditório.  

Se a argumentação almeja a adesão dos espíritos, supondo um contato 

intelectual entre emissor e receptor, somente com o despertar à preocupação do 

emissor acerca dos enunciados garantir-se-á êxito na adesão do receptor. 

A existência da argumentação supõe, a certa altura, que se entrelace uma 

comunidade efetiva de espíritos, firmada, como ponto inicial, o acordo acerca da 

formação dessa comunidade intelectual, para, em segundo plano, convolar-se sobre 

o debate de certa questão. Não se pode entender isso como algo evidente.159 

Mandolfo160, a propósito do princípio da não contradição, adotado pelo 

racionalista formalista como fundamento de um silogismo analítico, esclarece que o 

apotegma impede o erro do teórico, sendo mesmo indispensável a sua ciência a 

quem se propõe descortinar um objeto, conquanto impossível que algo convenha ou 

não convenha ao mesmo tempo a uma mesma coisa e sob a mesma relação e todas 

as demonstrações se restringiriam a esta explanação. A esta última opinião 

reduzem-se todas as demonstrações: é, pois, por sua natureza, o princípio de todos 

os outros axiomas.  
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O autor arremata que a ignorância requestaria sua demonstração, pois  

inabilidade é não saber diferenciar as coisas que se devem demonstrar e quais as 

que não se devem, uma vez que é absolutamente impossível haver demonstração 

de tudo, sob pena de recorrer-se ao infinito, e assim já não existiria mais 

demonstração. O erro está na busca de uma razão do que não se dá razão, porque 

o princípio da demonstração não é uma demonstração. 

 

Em direito, ao reverso, a corrente formalista não pode prosperar, urgindo 

que se dê relevância à concepção tópica do raciocínio jurídico, cuja primazia se dá 

aos princípios gerais.  

Perelman não descarta ao direito uma linguagem persuasiva que se 

manifesta nos argumentos levados a cabo pelas partes numa demanda judicial e na 

decisão motivada tendente a garantir legalidade e justiça, sempre tendo como alvo o 

auditório. Eis a essência da nova retórica que propõe como método apropriado ao 

estudo do direito. 161 

 

3.3.3 As Condições da Argumentação Dialética 

 

Todo processo argumentativo se dirige a um auditório162, figura do receptor 

que está na ponta final do discurso, a quem se busca adesão à tese. As técnicas 

argumentativas procuram partir do que é geralmente aceito, solidificando ou 

abrandando a adesão a teses ou cogitando de outras novas. 

Verifica-se, dessa maneira, na argumentação dialética, o binômio emissor e 

receptor, sendo o primeiro detentor de uma argumentação dialética, tendo por 

finalidade obter a adesão de um receptor. O contato entre o orador e o auditório é 

essencial para o desenvolvimento da argumentação. Toda a argumentação visa 

                                            
161

  Perelman  prefere o termo retórica à dialética, remontando sua teoria aos Tópicos de Aristóteles. 
Duas razões justificam sua escolha, a primeira visa eliminar dúvidas sobre o sentido da dialética, 
modificado substancialmente a partir de Hegel; em segundo lugar pela característica de 
verossimilhança de que é impregnado o termo retórico e dialético, em contraposição ao necessário e 
evidente próprio da lógica analítica. A idéia de que a dialética concerne a opiniões, ou seja, a teses às 
quais se adere com uma intensidade variável não se preservou tal qual originariamente a 
desenvolvera Aristóteles. O filósofo grego trabalha com a  idéia de adesão e de espíritos aos quais se 
dirige um discurso,  essencial na retórica e desenvolvida substancialmente em torno de um auditório. 
In  PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 5-6. 
162

 Perelman afirma tratar-se de algo fundamental na retórica. In PERELMAN, Chaïm. Lógica 
jurídica: nova retórica. Tradução de Verginia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 143. 



 
69 

 

obter a adesão daqueles a quem se dirige, procurando influir diretamente no 

auditório.  

Verifica-se, desde logo, que a teoria de Perelman se diferencia do 

pensamento de Aristóteles por dois pontos: o primeiro porque Perelman terá como 

objeto de estudo o texto escrito, mas mantendo a ideia de que todo discurso, seja 

oral ou não, é dirigido a um auditório163; e o segundo é o elemento central, enquanto 

Aristóteles tem como foco a persuasão em si, Perelman fixa no elemento subjetivo. 

É peculiar da teoria da argumentação, ainda, elaborá-la em função do 

auditório que se busca persuadir e convencer, tratando-se, ora do juiz164 a quem se 

dirigem os argumentos para a vitória na causa, ora a opinião pública e o tribunal, a 

quem o juiz deve motivar seu veredicto e procurar adesão e convencimento de sua 

fundamentação. 

O discurso do orador deve ser voltado ao tipo de auditório para o qual está 

trabalhando ou que precisa convencer ou se comunicar, por isso “o conhecimento 

daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer 

argumentação eficaz165”. E mais importante “na argumentação, não é saber o que o 

próprio orador considera verdadeiro ou probatório, mas qual é o parecer daqueles a 

quem ela se dirige166”. 

Amiúde, o orador partirá de um argumento aceito por um corpo doutrinário 

pré-constituído, lugar-específico, quando não de uma tese geralmente admitida pelo 

senso comum, aquilo que razoavelmente se credita. Surge como outra característica 

da argumentação o lugar-comum aristotélico167, conceituado como ponto de vista, 

valor digno de consideração em qualquer discussão, redutível a uma máxima ou 

regra, adotado no argumento persuasivo.  
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Para atingir os objetivos, o orador, sempre pensando no auditório, deve 

primeiramente fazer corretamente a escolha das premissas que vai usar no discurso, 

isso porque são elas que vão proporcionar a adesão do auditório para com os 

argumentos. Isto é o que Perelman chama de acordo, ou seja, tudo que o auditório 

reconheça previamente como válido, podendo ser fatos, verdades, presunções e 

mesmo valores sobre os quais o orador já sabe que há consenso168.  

 Como se está em ambiência dialética, certamente, a tese digna de 

aceitação será aquela com poder de adesão mais intenso sobre o auditório a que se 

dirige. A eficácia da argumentação, de acordo com Perelman, está na sua 

capacidade de aumentar essa intensidade de adesão de forma que se desencadeie 

nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie 

neles uma disposição para a ação, sem olvidar que a argumentação tem incidência 

em um contexto social e psicológico, própria de um raciocínio jurídico, 

obrigatoriamente prático.169 

 

3.3.4 Argumentação Dialética 

 

O raciocínio se desenvolve pelo processo de ligação e dissociação. O 

essencial é que haja acordo entre o emissor e o receptor a respeito das premissas 

levantadas.  

Os fatos, verdades e presunções são objetos de acordo pertencentes ao 

real. Fato é o acordo a respeito de certos dados. O fato não pode estar sujeito a 

controvérsias. Há de se apresentar como indiscutível para o auditório universal 

concebido. As verdades são sistemas mais complexos, pois surgiriam das ligações 

entre fatos. E, finalmente, as presunções gozam do acordo universal, embora a 

adesão às presunções não seja máxima.  

Os elementos que intervêm numa argumentação não podem ser rígidos. É 

dizer, fatos e verdades podem ser colocados em questão e a determinação dos 

dados não é mais que o resultado de uma discussão eventual sobre sua 

interpretação, sobre o alcance e o sentido dos termos utilizados nas descrições 

desses dados. Por isso, a argumentação, ao contrário da demonstração formal, 
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estriba-se, segundo Perelman, num corpo mal definido, no qual as teses podem 

estar implícitas ou mal-entendidas. Enquanto na demonstração a conclusão pode 

ser deduzida das premissas de forma constringente, os argumentos que se 

apresentam em apoio de uma tese não a implicam de forma necessária: os 

argumentos podem apenas ser mais ou menos fortes, da mesma forma que os 

argumentos da tese oposta. A opção por uma ou outra tese é objeto de adesão 

conforme se considerem valiosos os argumentos em favor de uma ou valiosa a 

solução para o problema.  

Na argumentação, é necessária a seleção dos elementos aplicáveis à tese 

do orador, objetivando a aceitação do auditório.  

No século XX, mais precisamente após a segunda Guerra Mundial, os 

juristas entenderam que não se podia explicar o direito a partir de equações lógicas, 

sem ponderar aspectos particulares de cada caso, não se aceitando o positivismo 

obcecado nem o jusnaturalismo excessivo. O exercício do direito consiste, 

basicamente, em argumentar. Dentre as funções essenciais, a teoria da 

argumentação jurídica cuida mais da produção de razões e argumentos para 

cumprimento da função de conceder critérios para a produção do direito. Perelman 

se interessa pela composição da argumentação, a sua lógica, e não os seus 

aspectos psicológicos. Ele acredita que o julgamento dos raciocínios usados pelos 

políticos, juízes ou advogados deve ser o ponto de partida para a construção de uma 

teoria da argumentação jurídica. A argumentação é vista como um processo em que 

as informações interagem. Frequentemente, a argumentação é tão imprescindível ao 

operador do direito, quanto o conhecimento jurídico propriamente dito, pois o direito 

se amplia em um espaço de contradição, posto que se coloca em oposição ao direito 

de outro. O direito não se articula por si só, logo, só pode ser aplicado através dos 

argumentos. Daí, a concepção de que a lógica dialética tem importância basilar. O 

trabalho com o direito é eminentemente argumentativo, os argumentos são as 

razões deste. 

No direito, nada se faz sem explicação. Não se formula um pedido a um juiz 

sem que se explique o porquê dele, caso contrário diz-se que o pedido é 

desarrazoado. Da mesma forma, nenhum juiz pode proferir uma decisão sem 
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explicar os motivos dela e para isso constrói raciocínio argumentativo. Sem 

argumentação, o direito é inerte e inoperante170.   

O argumento judicial, que se inicia na petição, busca a adesão do órgão 

julgador para a sua tese. De outra parte, tem-se uma antítese que procura rebater os 

argumentos esposados por aquela inicial. O ponto máximo do direito é a prolatação 

ou o ato de ditar o juiz a sua sentença ou síntese, consubstanciada numa decisão. 

Note-se aqui a importância que é dada ao juiz, na concepção perelmaniana, muito 

além de um mero aplicador da lei ao caso concreto, antes de tudo, elaborador do 

direito.  

Mas não é só aí que reside a importância do direito e da teoria da 

argumentação, ficando patente a prevalência dada a eficácia da norma sobre a 

validade.     

Todo jurista, quer se posicione numa tese, quer numa antítese e, até 

mesmo, na síntese, pelo qual se concretiza a sentença ou acórdão, utiliza a 

argumentação.  

 

3.4 A TÓPICA EM VIEHWEG 

 

Toda problemática preme por problematização. Esta é a premissa básica do 

desenvolvimento do pensamento tópico ou, simplesmente, tópica. 

Os pretores e jurisconsultos romanos, dada a pobreza do texto legal, 

desenvolveram, principalmente na época clássica ( 126 a.C. a 285 d.C.), uma forma 

de pensar tópico-problemática, solucionando os conflitos concretos de forma 

casuística, com base na opinio communis e na argumentação retórica. A justiça se 

construía com base nas decisões concretas, das quais se extraíam princípios que 

serviam de fundamento de validade a cada nova decisão171.  

Desenhando um modelo de pensamento (por esta forma, mais próximo do 

sentido emprestado por Aristóteles à Tópica), Viehweg apresenta os topoi, fórmulas 
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variáveis e persuasivas de uso argumentativo, presentes na cultura dos povos, 

utilizáveis por aceitação generalizada.172 

Viehweg resgata a forma tópico-problemática da antiguidade clássica como 

uma outra forma de fundamentar o raciocínio. O autor “reintroduz a argumentação 

como ferramenta do direito para a busca da decisão.”173 

A lógica formal, de feição cartesiana, não dava mais resposta satisfatória à 

complexidade das questões jurídicas. Daí verifica-se, na filosofia do direito do século 

XX, toda uma tendência em resgatar a antiga arte retórica dos gregos e a prática 

jurídica dos romanos, para construir um modelo de fundamentação mais condizente 

à legitimação judicial, visando a validez e a eficácia174. 

Estes topoi, agrupados até a formulação de repertórios mais complexos, 

serviriam de base única para argumentação do órgão judicante, na aplicação do 

direito. 

Conforme Hutcheson Jr., o processo de condução da decisão judicial possui 

dois planos: o da ‘descoberta’ e o da ‘demonstração’. A intuição e a tópica são 

imprescindíveis ao primeiro plano. Enquanto que a indução e a dedução 

instrumentalizam o segundo.175 

Em essência, o reconhecimento de um topoi, por envolver valor, é 

notadamente intuitivo. Quando Aristóteles desenvolveu, na retórica, o método 

dialético, ao modelo originário, (re)significado, a posteriori, por Hegel e Marx, buscou 

uma arte argumentativa fundada na índole das premissas, ou tópicos, cujo conteúdo 

tem por substancialidade a verossimilhança e aceitação comunitária (específica, 

como a comunidade jurídica, ou comum, própria de toda a sociedade), empregadas 

como endoxas. 

A tópica busca a solução de conflitos partindo de opiniões e formulação 

sucessiva de problematização sempre recorrente às opiniões aceitas e 
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reconhecidas. Por si só, o método assinala uma fase crítico-investigativa da solução 

ajustada. 

Pensar topicamente é manter princípios, conceitos, postulados com caráter 

problemático na medida em que jamais perde sua qualidade de tentativa de 

superação de problemas, sem rigorismo formalista e que busca recurso a 

argumentos e persuasão fundados nas proposições verossímeis a todos ou a maior 

parte e também entre os doutores.176 

Segue-se a enfatizar que os topoi, como objetos ou ferramentas de natureza 

jurídica, política, física e de outras disciplinas, ver os pontos de vista utilizáveis e 

ratificados pelo senso comum, inclusive teórico, têm por objetivo conduzir à solução 

de questões, também de natureza jurídica, sempre pela via da problematização.177 

Ora, quando o hermeneuta se debruça sobre uma questio juris de inopino 

intui o justo no caso em testilha e, na sequência, passa a justificar a sua simpatia 

com o resultado exortado, fazendo-o com recurso a técnica da invenção da premissa 

pela perspectiva tópica. 

O modo de argumentação tópico, apresentando uma relação “pergunta-

resposta”, desenvolvido por Viehweg, visa à designação de um raciocínio jurídico, 

vez que permeado por problemas tópicos. Certo que a questão jurídica há de ser 

inicial e previamente compreendida, em todas as suas peculiaridades, donde se 

deflui que o concreto é o cerne da discussão premendo por resposta adequada, 

sendo perfeitamente possível que a causa recrute mais de uma justificativa. Nesse 

panorama problemático, inicia o interprete a sua caminhada rumando ao julgamento 

justo. 

O tópico mesmo, hipoteticamente, será objeto de analise tópica, porquanto 

sobre ele é possível a instauração de um dubim, máxime em se tratando de uma 

norma jurídica, devido à sua característica dialógica, isto é, dirigida aos emissores 

(juízes ou quem deva encontrar a decisão) e aos receptores (destinatários da 

decisão).178 
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 Desta maneira a tópica tem importância prática no discurso jurídico, na 

medida em que proporciona um conjunto de prescrições interpretativas constantes 

do repertório de pontos de vista (topoi), facultando às partes litigantes e ao juízo o 

desenvolvimento de suas argumentações. 

Onde não há acordo entre os textos normativos, as fontes de direito, e 

tensão entre topois, a harmonia surge mediante o pensamento tópico. Ora, se 

contradições geram dúvidas, a partir delas há inicio de uma discussão, inclusive de 

ordem científica, premendo por solução.  

A tópica permite a abrangência total do problema em toda a sua esfera 

complexa, em miragem dialética, com possibilidade de, a um só tempo, satisfazer a 

sede da curiosidade axiotrópica do sujeito cognoscente pela busca do verdadeiro, 

justo e belo, sem embargo de chancelar a solução plausível ao conflito.  

Em Tomás de Aquino se resenhava uma estrutura ao pensamento medieval 

no âmbito da tópica: 1) utrum... (fixação do problema); 2) videtur quod... (pontos de 

vista próximos); 3) sed contra... (pontos de vista contrários) 3) responded 

discendum...(solução).179 

Se os tópicos são as ferramentas de que se vale o jurista para justificação 

de seus argumentos, há circularidade no conhecimento, conquanto recorra ao seio 

social para garantir a efetividade do discurso jurídico, em nítido expediente de 

alimentação das fontes vivas e dinâmicas do direito. 

 

3.5 A PROPOSTA INTERPRETATIVA DE DWORKIN  

 

Dworkin apresenta proposta metodológica assentada na atividade que, não 

obstante, afastar-se-ia de um pragmatismo judiciário para constituir-se em um 

arcabouço de direitos e princípios convencionados de dimensão ética 

fundamental.180 

Na teoria de Dworkin, o direito é projeto comunitário fundamentado em 

princípios ético-jurídicos e, portanto, o Estado propõe-se à realização destes 

objetivos que transcendem a perspectiva puramente social e política, submetendo-
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se aos direitos fundamentais, exigindo-se do juiz uma interpretação construtiva, que 

passaria por três estágios: a) pré-interpretação onde seriam captadas as regras 

standards que traduziriam a finalidade do Estado no consenso comunitário; b) 

estágio interpretativo onde se atingiria a normatividade jurídica destes consensos no 

plano prático; c) que a interpretação seja fundada em critérios objetivos supracitados 

e não em meras convicções pessoais do intérprete, desafiando o intérprete a um 

trabalho hercúleo de otimização de resultados.181 

A sofisticação de Dworkin está no fato de que a chave para a compreensão 

da sua proposta de uma filosofia liberal do direito está na compreensão da 

argumentação jurídica enquanto exercício de interpretação construtiva, no qual o 

direito consiste na melhor justificação das práticas jurídicas como um todo, na 

história narrativa que faz dessas práticas o melhor possível182. 

E, nessa proposição, há que se reconhecer que a doutrina da interpretação 

construtiva de Dworkin existe um projeto de direito comprometido com princípios 

supralegais, de natureza ética, e, portanto, o fundamento do direito é restituído à 

concepção de justiça e sua iminente realização prática.  

Trata-se de uma dimensão moral jurídico-política institucionalizada pelo 

convencionalismo comunitário que propicia uma multifária gama de princípios e 

direitos, cuja aplicação sempre remete à fundamentação derradeira de validade 

suprapositiva do sistema, de sorte que haveria uma interpretação de coerência 

narrativa, ou seja, uma narrativa coerente entre a solução concreta e os princípios 

que sedimentam o ordenamento, o que, de alguma forma, revela-se critério mais 

negativo que positivo, menos ampliativo que limitativo (as normas limitam a solução 

ao invés de expandi-la).183 

Outrossim, não se pode descartar as profundas pesquisas de Dworkin 

acerca do método jurídico, mormente diante de sua preocupação pontual com a 

legitimidade do jus, ou seja, toda a expectativa de que a justiça banhe uma decisão 

jurídica. 
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Em seu trabalho, Dworkin levanta o questionamento sobre a objetividade da 

moral184, e qual o sentido de um imperativo moral, o que o fundamentaria nas ações 

humanas.  

Ora, o egoísmo acerbo do mundo moderno põe em derrocada o apelo 

kantiano pelo dever moral, mas Dworkin não descura de reclamar a moral por 

questão de princípio no agir. Se o direito produz decisão, compete ao jurista agir 

com suporte nos elementos morais.185 

No direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se 

constam ou derivam de princípios de justiça, equidade e devido processo legal 

adjetivo, os quais oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica de 

uma comunidade. Os juízes são instruídos a identificar direitos e deveres legais, 

partindo do pressuposto de que foram criados por um único autor – a comunidade 

personificada – expressando uma concepção coerente de justiça e equidade186. 

Sem propor um emblema moral às questões mais nevrálgicas que, nas 

circunstâncias concretas poderiam suscitar grandes entraves ao imperativo 

categórico, como, imaginar o sacrifício à vida boa em prol de exercício moral, típica 

prática existencial pautada em contornos históricos, Dworkin traça uma polaridade 

entre a moral e a vida boa. De um lado, o dever ser implacável, noutra ponta, o 

utilitarismo e a conveniência e a partir destas colocações aparentemente 

contrapostas, desenvolve significativo arrazoado.187 

O filósofo do direito acentua que o modelo de ética de impacto há de ser 

superado por um modus operandi de ética de desafio e deságua no apelo ao caráter 

interpretativo para referendar decisão moralmente justificável. Estará na inserção do 

agente envolto às circunstâncias todo o material de que se valerá o hermeneuta 

para produzir a melhor decisão e, evidentemente, não se pode patrocinar a máxima 

de que as circunstâncias pré-determinam o sujeito e sua conduta, conquanto haja 

uma responsabilidade ética a ser resguardada em cada ação. 

Dworkin exige a construção de uma teoria do direito, não de uma teoria da 

justiça. A tarefa não consiste na construção filosófica de uma ordem social fundada 

em princípios da justiça, mas na procura de princípios e determinações de objetivos 
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válidos, a partir dos quais seja possível justificar uma ordem jurídica concreta em 

seus elementos essenciais, de tal modo que nela se encaixem todas as decisões 

tomadas em casos singulares, como se fossem componentes coerentes188. 

Por óbvio que inexistirão, em Dworkin, critérios objetivos para o exercício da 

ação, ainda que se justifique na teologia ou na racionalidade. Todavia seria 

empobrecer absurdamente o fenômeno cingir o ato à pura subjetividade. Na sua 

perspectiva, nem o elemento subjetivo, tampouco a racionalidade enquanto 

parâmetro universal, senão na vida, eis quem faz o questionamento sobre o que 

fazer em tais e quais circunstâncias.189 

Em última ratio,responsabilizar-se pela vida e tecê-la a uma vida boa 

significa empenhar-lhe sentido e isso impõe que as escolhas feitas pelo sujeito do 

agir mergulhem no plano interpretativo. Agir de conformidade com a vida boa, eis a 

riqueza da proposição dworkiana, mas com rechaço ao teorema do contratualismo, 

que desceu da razão empenhado em justificar sujeitos individuais que são forçados 

à agregação e à cooperação social. 

Somente no projeto comunitário, que se precipita ao contrato, haveria 

sentido em laborar em prol da justiça e da correçãono âmbito das sociedades 

complexas, em que os sujeitos da coletividaderequestam a vida boa, ou seja, sem 

mirar o grupo como finalidade haveria miríade na formulação do projeto ético. 

Segue argumentando Dworkin que: “[...] promove a união da vida moral e 

política dos cidadãos: pede ao bom cidadão, ao decidir como tratar seu vizinho 

quando os interesses de ambos entram em conflito, que interprete a organização 

comum da justiça à qual estão comprometidos em virtude da cidadania190”. 

Então, a responsabilidade que cada qual tem perante a vida, significá-la 

como boa, imprimindo-lhe sentido e demandando, em toda ação, quais seriam os 

critérios a nortear a interpretação para eleger a ação conforme a vida boa. 

À evidência o mundo é plural e não se poderia supor uma ética objetiva a 

priori, tanto inferindo sistemas políticos liberais, quanto comunitários, tornando-se 

elementar valorar a vida e considerá-los na ação, sublinhando que a permanente 

dinamicidade social em Dworkin é parte de sua teoria. 
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Eis a metáfora dos ouriços em que, diante das circunstâncias da existência, 

como a temperatura, impõem a aproximação e, neste contato, há escaras e essas 

contingências fazem parte da vida, ao mesmo instante em que os predadores, 

especialmente as raposas, empreendendo artimanhas, têm contra si tão só os 

espinhos dos ouriços, de maneira que se há sistemas científicos e filosóficos 

propondo diversidade de saberes, mas eles, os ouriços apresentam um valor e, no 

plano do direito, a estimativa por excelência é a moral.191 

Curiosa nota está na formulação de um modo de vida, não exatamente na 

vida boa pautada em resultado ou produtividade, mas firmada na pura gratuidade, 

algo sobreposto ao contratualismo. Uma ontologia modal, como proporia Giorgio 

Agamben192, em que a vida, tal qual a obra de arte, articula-se naturalmente sem 

qualquer formulação proléptica. Se há responsabilidades, estas não se estabelecem 

por transferências. Todavia, a vida enquanto valor, não pode ser abdicada e negada 

e, no existir, os atos de vontade vão modulando valores pelas conexões 

intersubjetivas prevalecentes. 

Portanto, a vida vai selecionando, interpretando e se pondo como campo 

propício à valoração, vislumbram-se nesse contexto os sentidos do viver, genuína 

tarefa posta à condição humana.193 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vive-se em um momento da história no qual o homem já não mais é tratado 

como ser humano, mas como mera ferramenta produtiva, perde-se a ideia do ser 

humano como um ser complexo, dotado de inúmeras facetas, um ser que se articula 

em sociedade, ama, pensa, se comunica, participa da política, constrói relações e 

principalmente autotranscendente – transcendência do homem com relação a si 

mesmo: em tudo o que ele faz, pensa, quer e deseja, ele nunca esta satisfeito com 

os fins já alcançados. 

O homem moderno tem como objetivo – que são transmitidos por influências 

midiáticas e governamentais – a satisfação primitiva de desejos criados não mais 

pela sua necessidade, mas por conceitos e premissas externas, contentamento 

pautado unicamente na realização do fim econômico.  

Essa ideia de futuro moderno alcançado é a mesma ideia negada pelos 

autores clássicos, na qual apenas se viam sinais de uma mudança a ser evitada, e 

assim o deveria ser.  

E ao fim, qual a cresça moderna de felicidade? Consumismo para todos, 

sem exceção. Não era isso a felicidade? Não era isso que se podia desejar da vida: 

ter, comprar e consumir o que se quiser, sem limites e sem culpa? 

Essa ideia simplesmente fez com o que o homem aderisse às normas 

morais e éticas impostas, -“se queres consumir, faça o que eu lhe imponho”- ou seja, 

se quer? Faça por merecer, como? Se torne apenas mais um no meio de produção, 

mais uma maquina humana, idolatre a técnica, seja igual à massa. E assim, lhe será 

permitido consumir. 

Apagou-se a imagem de foco na ontologia humana, em sua intrínseca 

essência, onde de forma natural, levado por forças metafísicas que agiam nas 

virtudes, política em sua vida social. Já não mais se encontra o ser social, que vivia 

em busca da perfeição em um mundo comum, um mundo ético, busca esta que se 

tornava base da positivação jurídica. 

E nesse mesmo caminho, o direito se enveredou, ganhou uma roupagem 

positivista, todavia, saturado de técnica e fórmulas exatas de se tratar os problemas 

do homem, esperando um comportamento totalmente mecanizado de seus usuários, 

maneira esta, única para se buscar teoricamente justiça. 
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O percurso que deve ser entusiasmado pelo direito positivo representa o 

mesmo projeto de construção humana, desenhado por normas da natureza, a 

abertura por livre disposição, ao transcendente bem, o que se consolidou no 

humanismo integral pela compreensão da physis, desmantelada, a posteriori, pela 

ciência e razão modernas. 

A história humana escondeu, a partir da modernidade, o fio condutor pelo 

qual a liberdade trilhava a luz da razão, ou seja, a verdadeira liberdade, imantada de 

eticidade e política (como liberdade de dialogar e participar), deixando rastro de uma 

legislação justa fundada ontologicamente na pessoa. Essas regras tecidas pela 

cultura humana hão de ser revitalizadas e não confundidas com as normas postas. 

Direito é arte e sabedoria do justo e não um sistema racional de comandos 

decisórios do poder estatal.  

Se a justiça é vontade tenaz de buscar o devido e o dar a quem o tem e 

dotá-lo dos bens jurídicos, uma metodologia diferente se roga. 

O que se propôs demonstrar com o estudo dos métodos abertos, mormente 

em Perelman, foi que o raciocínio jurídico procura justificar uma decisão de 

controvérsia, edificada em argumentações vetorizadas a sentidos antagônicos, que 

pretendem convencer o auditório da predominância de certos valores em cada caso 

concreto. 

Essa decisão deve inserir-se no sistema jurídico e paralelamente satisfazer a 

comunidade, no sentido de revelar-se moral e sociologicamente eficaz, às partes e 

ao público em geral esclarecido. Busca-se, portanto, a síntese entre equidade e 

norma jurídica, transformando o juiz em auxiliar e complemento do legislador, 

aproximando o direito continental da common law. 

O direito nasce da controvérsia, dentro do próprio processo. A partir de uma 

tese (petição inicial) e antítese (contestação), chega-se a uma síntese (sentença), 

que deve convencer retoricamente o tribunal e a comunidade.  

A preocupação básica dos métodos de jurisprudentia, de entender os 

meandros pelos quais os valores se introduzem no processo de subsunção de fatos 

a normas gerais, é típica de quem se propõe ao retorno do direito justo. Destaca-se 

a metodologia de Perelman, sobretudo, porquanto os caminhos explorados pelo 

pensador belga apresentam a particularidade de se enraizarem num pensamento 

filosófico de primeira ordem, o aristotélico-tomista, e de desbravarem novos rumos. 

Além do mais, o resgate da noção de raciocínio dialético, embora motivado por 
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questões originariamente jurídicas, situa a contribuição, sobretudo de Perelman, 

entre as mais significativas, da segunda metade do século XX para a própria 

filosofia.  

O vislumbre de um direito comprometido com o valor não impõe os pontos 

de vista fundamentados, mas que seja aceito razoavelmente em um caso concreto 

pelo auditório. A existência dos valores, como objetos de acordo que possibilitam 

uma comunhão sobre modos particulares de agir, é vinculada à ideia de 

multiplicidade dos grupos.  

Os valores intervêm em todas as argumentações. Na esfera jurídica, a 

axiologia é pilastra da argumentação e ponto de arrimo de todo o seu 

desenvolvimento, sendo referencia de motivação, tanto na articulação retórica que 

se pretende ver aceita, como na motivação que o ouvinte faz após optar pela sua 

escolha em vez de outro e, sobretudo, para justificá-las, fazendo com que sejam 

acolhidas e aprovadas por outrem. 

O raciocínio jurídico desenvolvido pelos jusfilósofos afasta por completo uma 

crença cega em respostas definitivas e uniformes, dissociadas de um meio social, 

nem tampouco em intuições místicas, ou respostas absolutas, embora aceite 

princípios e regras de direito como elementos próprios do conhecimento do homem 

prudente, presentes nas consciências normalmente constituídas, a despeito de 

contingências sociais e históricas, o que se pode entender por sinal de direito 

clássico. 

Enfim, a realidade jurídica requesta uma decisão prudente, típica de uma 

sociedade democrática, lastreada no consenso, embora em nossa perspectiva isso 

jamais deva significar confundir direito com sentimento popular. 

Assinala-se que a argumentação desonerada de coerção e arbítrio pode 

conferir o sentido de liberdade humana, conditio sine qua non para escolha racional 

e acabamento do homem. Liberdade não é aderir a uma ordem previamente 

estabelecida, excluindo qualquer possibilidade de escolha; por outro lado, a opção 

racional de escolha escoima da ação o arbítrio.  

E diante da possibilidade de argumentação que justifiquem razões não 

coercitivas foge-se à adesão a uma verdade objetiva e universalmente válida, ou 

recurso à sugestão e à violência para fazer que se admitam opiniões e decisões 

fundadas em boa retórica. Pretendendo romper com o dualismo dos mundos da 

realidade e do valor, os métodos propostos contribuirão sobremodo para elaborar 
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uma justificação da liberdade no campo da realidade e o direito justo que visa à 

constituição de pessoas em sua eminente dignidade.  

Os métodos aqui sugeridos edificam uma crítica incisiva ao direito formal. A 

apreciação do direito constata que as escolas tradicionais de hermenêutica jurídica 

servem na realidade para legitimar a ordem real, qualquer que seja ela; o recurso à 

equidade, à justiça e ao direito clássico, reduz-se a mero instrumento retórico para 

impor uma ideologia e ocultar a realidade, que deve permanecer inalterada, 

chancelando a segurança e a equalização sistêmica. E isto a história comprova, pois 

nenhuma doutrina jurídica conseguiu até agora fazer com que os fracos e oprimidos 

deixassem de sê-lo; e o mundo está aí, com suas guerras, com o 

subdesenvolvimento e a fome, com a exploração dos pobres, indivíduos e povos, a 

coisificação da pessoa, com a dominação de uma parte do mundo por alguns 

Estados, isso tudo em nome da liberdade, da dignidade e do respeito pela pessoa 

humana, e ultimamente em nome dos direitos humanos.  

E o alheamento (alienação) do jurista em relação a esse quadro faz parte da 

ideologia de manutenção da ordem social, pois o jurista é o homem que pensa, mas 

a divisão do saber, excluindo do pensamento jurídico a preocupação ética, faz com 

que ele abstraia esta tarefa de pensar a ordem real de que o direito é ordem 

conceitual, para os políticos e politistas, senão para os tecnocratas. 

A justiça se impõe como resultado da metodologia jurídica em substituição 

ao cenário da certeza e da segurança que objetivam a manutenção sistêmica, 

detraindo de seu bojo a imprescindível metafísica da pessoa. 
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