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RESUMO 

O presente trabalho visou a aplicar a conhecida tese de Thomas Kuhn acerca do 

surgimento, do desenvolvimento, da crise e da substituição de paradigmas científicos, 

na clássica obra “A estrutura das revoluções científicas”, aos saberes jurídicos. Depois 

de uma descrição dos principais elementos do pensamento de Kuhn, passar-se-á a 

analisar o caso privilegiado da crise do positivismo jurídico, a partir de conceitos como 

“paradigma”, “ciência normal”, “problema”, “anomalia”, “crise” e “revolução 

científica”. Estudar-se-ão as anomalias que levaram ao enfraquecimento da crença da 

comunidade científica no paradigma positivista, e o surgimento de explicações 

alternativas para o fenômeno jurídico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho visou aplicar à ciência jurídica a tese principal de 

Thomas Kuhn, contida no livro A estrutura das revoluções científicas, segundo a qual 

o conhecimento metódico não progride por acumulação, como se costuma crer, mas por 

uma série de desenvolvimentos descontínuos e de rupturas com o padrão estabelecido, 

que se convencionou chamar de “revolução científica”. 

Primeiro, analisar-se-ão os principais conceitos desenvolvidos na obra de 

Kuhn, tais como os de “paradigma”, “ciência normal”, “anomalia”, “crise” e “revolução 

científica”, comparando-se os mesmos a outras visões sobre o conhecimento científico, 

como a de Karl Popper, com o fecundo debate epistemológico que se travou, no século 
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XX, entre os dois autores, e, ainda, com a noção mais ampla de “paradigma societal”, 

manejada por Boaventura de Sousa Santos. 

Em seguida, aplicar-se-á o referencial analisado a uma transição muito 

comentada e ainda em curso na Ciência Jurídica: o declínio do positivismo como 

paradigma dominante e o pós-positivismo como nome teórico que agrega uma rede de 

teorias que pretende substituí-lo, tais como as teorias da argumentação e da 

compreensão. 

O objetivo principal do presente trabalho é observar a pertinência da 

filosofia da ciência de Thomas Kuhn, quando comparada com a história da ciência 

jurídica, para que o aprendizado resultante da tarefa seja útil aos pesquisadores que 

pretendem perceber em que estágio do desenvolvimento de um paradigma se encontra a 

ciência a que se dedicam num dado momento. 

 

2. OS PARADIGMAS DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

Entre muitas outras repercussões, a obra de Thomas Kuhn, filósofo 

estadunidense, popularizou o uso do termo “paradigma” no discurso científico. 

Paradigmas são visões de mundo compartilhadas por uma determinada comunidade. 

Essas cosmovisões servem como grandes modelos de explicação do mundo, e 

representam o acordo dos grupos interessados acerca de concepções fundamentais, por 

exemplo, como tempo, espaço, natureza, cultura, ilusão e realidade, para não prosseguir 

numa interminável enumeração
3
. 

Teorias científicas são simplificações, reduções de complexidade e 

abstrações capazes de tornar a infinitude do mundo compreensível. A ilusão do catálogo 

universal logo foi abandonada. Émile Durkheim já reconhecia, há mais de cem anos, 

que o conhecimento sistemático de todos os fenômenos em todos os seus aspectos é 

impossível, e se contentava com alcançar os fatos mais representativos a partir de seus 

aspectos mais exteriores, para fundar a sociologia
4
. Karl Popper, na defesa do 

falibilismo como filosofia do conhecimento, sustentava que as teorias científicas são 

                                                 
3
 KUHN, Thomas. S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e 
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afirmações sempre imperfeitas, embora passíveis de aprimoramento, sobre um mundo 

cuja complexidade supera a sua capacidade de explicação
5
. 

Paradigmas são redes ou articulações dessas teorias, dessas explicações, 

imperfeitas e pretensamente aplicáveis a todos os fatos, embora construídas e testadas a 

partir da observação de alguns deles. Redes de teorias em que a comunidade científica 

acredita, que lhes servem de explicação para os principais fenômenos. 

Para uma contextualização inicial acerca do conceito de paradigma, vale 

lembrar o pensamento do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, muito 

difundido na comunidade acadêmica brasileira. Para Santos, paradigmas são essas 

cosmovisões, já comentadas mais acima, compartilhadas não por uma comunidade 

específica – a científica – mas por toda a sociedade acerca das principais questões, não 

só do conhecimento, mas de todos os aspectos da vida coletiva. Essas grandes 

explicações são chamadas de “paradigmas societais” por Boaventura Santos
6
, e, embora 

não se confundam com os “paradigmas científicos” a que se refere Thomas Kuhn, têm 

com eles diversas relações: os paradigmas científicos costumam nascer na tradição de 

um paradigma societal e, embora às vezes se sucedam sem abalá-lo, podem, também, 

provocar transformações no próprio paradigma societal em que foram engendrados, 

além, é claro, de sofrerem influências desse mesmo paradigma mais amplo em suas 

transformações. 

Talvez o melhor exemplo de transição paradigmática, no campo do 

conhecimento científico, que repercutiu tão intensamente no paradigma societal, a ponto 

de transformá-lo, seja a substituição, na astronomia, da teoria geocêntrica, formulada 

por Ptolomeu na antiguidade clássica, e vigente por muitos séculos, pela teoria 

heliocêntrica, sistematizada por Copérnico no século XVI
7
, no alvorecer da 

modernidade – aqui entendida como paradigma societal -, e vigente até hoje. 

O próprio Thomas Kuhn utiliza diversas vezes o exemplo da revolução 

copernicana para ilustrar a sua teoria dos paradigmas científicos, pois o caso congrega 

todos os elementos necessários para uma explicação completa do seu pensamento. 

                                                 
5
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O paradigma geocêntrico (o sol e os planetas giram em torno da terra) 

representou a maturidade da astronomia como ciência experimental, já na antiguidade 

clássica, e prestou incontáveis serviços, dando explicações satisfatórias para muitos dos 

fenômenos observados, e, mesmo deixando outros tantos sem explicação, as suas 

vantagens comparativas eram suficientes para manter a fé dos astrônomos de então. 

De fato, nenhuma teoria científica, nem mesmo uma rede bem articulada de 

teorias reconhecida como paradigma, é capaz de dar explicações para todos os 

fenômenos observados
8
. A falta e a insuficiência de explicação são justamente os 

problemas que estão na base de qualquer investigação científica e motivam legiões de 

pesquisadores desde sempre. 

Diante de um problema do conhecimento, no contexto de um paradigma, o 

pesquisador projeta instrumentos, desenvolve técnicas e procura encontrar respostas 

coerentes com o corpo teórico em que acredita. Com efeito, o tópico “resultados 

esperados”, constante de muitos projetos de pesquisa, deixa de ser um exercício de 

futurologia quando se percebe que, ao realizar uma investigação dentro de um 

paradigma, o cientista já sabe o que procura e só se surpreende se não o encontra
9
, pois 

acredita que o mundo, em suas linhas gerais, está explicado pelo paradigma, e que cabe 

a cada um desenvolver e aprimorar as linhas mestras já dadas
10

. Quando encontra o 

resultado que esperava, o pesquisador confirma o poder de “predição” de uma teoria, 

termo muito usado pelos metodólogos, em especial nas ciências naturais
11

. 

Quando um problema do conhecimento resiste às investigações e persiste 

sem explicação satisfatória, torna-se uma anomalia. Num primeiro momento, o cientista 

desconfia de sua própria capacidade, ou de seus instrumentos, antes de perder a fé no 

poder preditivo da rede de teorias que maneja. De fato, essa falha pode ter sido do 

pesquisador individual, sem comprometer a ciência como instituição social, e, se for o 

caso, será corrigida pelo aprimoramento dos instrumentos de medição ou pelo emprego 

de esforços de pesquisadores mais experientes. 

No entanto, a anomalia pode resistir, indefinidamente, aos esforços mais 

devotados dos melhores pesquisadores de um determinado campo do conhecimento. 

Quando anomalias dessa natureza começam a se multiplicar, tem-se um prenúncio da 

                                                 
8
 Ibidem. p. 38. 

9
 Ibidem. p. 58-59. 
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 Ibidem. p. 45. 
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 Ver, por exemplo, POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. Tradução de Leônidas Hengenberg 

e Octanny Silveira da Mota. 1. ed. 13. reimp. São Paulo: Cultrix, 2007. p. 33; Sobre as predições em 
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reimp. London; New York: Routledge, 2006. p. 452-466. 
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crise daquele paradigma, daquela cosmovisão tão cara aos pesquisadores. Ainda que 

esteja em crise, um paradigma não é descartado sem que surja uma explicação 

alternativa para os mesmos problemas. 

Aquela explicação, aliás, nem precisa ser nova: retornando ao famoso 

exemplo da astronomia, uma teoria heliocêntrica (a terra e os demais planetas giram em 

torno do sol) já havia sido formulada na antiguidade clássica, por Aristarco, e não teve 

muitos adeptos. Na época, a teoria geocêntrica era mais convincente e parecia oferecer 

explicações melhores aos principais fenômenos observados. Foi preciso aprimorar, 

durante séculos, os instrumentos de medição, para que as anomalias do geocentrismo se 

multiplicassem, e para que o heliocentrismo demonstrasse as suas vantagens 

comparativas
12

. 

Essa alteração do paradigma científico encontrou respaldo num desejo de 

mudança do paradigma societal – a necessidade de reforma do calendário
13

 -, mas, 

quando se tentou implementá-la, encontrou muita resistência dos defensores do 

paradigma societal dominante – os teóricos da Igreja e o temido braço secular – apenas 

para, quando finalmente teve sucesso, promover mudanças irreversíveis nesse 

paradigma, deslocando o centro do universo e ajudando a fundar a modernidade e a fé 

na razão e no progresso.  

Um dos pontos mais polêmicos da teoria de Thomas Kuhn diz respeito 

justamente ao momento da transição paradigmática. Com efeito, aceita-se amplamente 

que a ciência é uma instituição social, que as teorias são entidades históricas 

aprimoradas por diversos pesquisadores e que, no caso de uma tradição científica bem 

sucedida, no longo prazo, já não “pertencem” a ninguém, no sentido próprio da palavra.  

O principal problema é definir porque os cientistas aceitam a mudança de 

paradigma. Segundo Kuhn, essa troca depende do convencimento da comunidade e 

ocorre quando o novo paradigma oferece explicações mais plausíveis para os 

fenômenos que o paradigma em declínio não conseguiu decifrar. Isso, no entanto, não 

garante nem exige que o paradigma emergente dê explicação melhor, ou com a mesma 

inteligibilidade, a todos os fenômenos abarcados com sucesso pelo paradigma em 

declínio.  

Para Kuhn, a transição paradigmática opera uma transformação tão 

profunda no imaginário da comunidade científica que chega a reposicionar os 
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 KUHN. Op. Cit. p. 104. 
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problemas, desconsiderando os que antes pareciam relevantes, e instituindo toda uma 

gama de questões a investigar. 

Essa impossibilidade de comparar a quantidade de problemas bem 

resolvidos por cada um dos paradigmas rivais é chamada por Kuhn de 

incomensurabilidade, e constituiu a essência de sua crítica à crença do progresso do 

conhecimento por acumulação
14

. Com efeito, diversas teorias da ciência, como a de 

Karl Popper, podem conviver perfeitamente com a ideia de revolução científica, 

significando a derrocada de uma teoria científica importante e a sua substituição por 

uma teoria nova e radicalmente diferente.  

No entanto, a verdadeira divergência entre os pensamentos de Kuhn e 

Popper, que tanta discussão provocou no meio acadêmico
15

, se dá com a ideia de 

incomensurabilidade: de um lado, Kuhn a sustenta; do outro, Popper a rejeita, e entende 

que a comensurabilidade das teorias rivais é o que garante a discussão e a substituição 

de umas por outras
16

. A aceitação da comensurabilidade por Popper não significa que o 

resultado da comparação é sempre nitidamente favorável a alguma das concepções; 

significa, apenas, que é possível compará-las em suas tentativas de explicar o mundo. 

Por sua complexidade, o debate entre Kuhn e Popper não será analisado 

nesse trabalho, mas foi necessário mencioná-lo, para deixar claro que a referência aos 

dois autores, no curso deste escrito, foi feita com a consciência de que os dois divergem 

num ponto fundamental, embora sejam amplamente conciliáveis em outras questões. 

  

3. CIÊNCIA NORMAL E REVOLUÇÃO CIENTÍFICA 

 

A tese de Thomas Kuhn sobre a importância das revoluções científicas para 

o progresso do conhecimento pode levar a uma leitura apressada: a de que a atividade a 

que os cientistas se dedicam durante a maior parte da vida, e que o próprio Kuhn 

denomina de “ciência normal”, seria um trabalho secundário, sem originalidade e de 

pouca importância, meramente destinado à solução de “quebra-cabeças” no aguardo da 

própria revolução. 
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 Ibidem. p. 190. 
15

 Para um panorama dos reflexos do debate entre Kuhn e Popper, ver ARNAL, Salvador López; 

CURTO, Albert Domingo; COLLELL, Pere de La Fuente; TAUSTE, Francisco (coord.). Popper / 

Kuhn: Ecos de un Debate.  Barcelona: Montesinos, 2002. 
16
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London; New York: Routledge, 2006. p. 291-338. 
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De fato, é reiterado, na obra do autor, o emprego dos termos “ciência 

normal” e “solução de quebra-cabeças”, mas nunca para desqualificar ou menosprezar a 

atividade científica mais freqüente no cotidiano das instituições. 

Pelo contrário, Kuhn acredita que a ciência normal, que se desenvolve a 

partir do estabelecimento de um paradigma, é a principal causa do rápido progresso das 

ciências experimentais
17

. 

Em seu modelo de explicação das ciências, o autor divisa um período pré-

paradigmático, em que as investigações são muito diversificadas, mas pouco 

aprofundadas, em que as discussões filosóficas e metodológicas são muito fecundas, 

mas acabam exercendo um efeito paralisante sobre a investigação científica. 

Como, nesse período, os cientistas discordam quanto às categorias 

fundamentais que definem o mundo em que vivem, a ciência não progride tanto, 

simplesmente porque os esforços não estão direcionados no mesmo sentido e a ciência, 

como instituição social que é, vive em falta de seu recurso mais abundante: o humano. 

Quando um paradigma se estabelece, e é capaz de convencer a todos quanto 

aos conceitos fundamentais – de tempo e espaço, matéria e vida, ou de Estado, 

sociedade e cultura -, as investigações que se sucedem dispensam muito pouca ou 

nenhuma atenção às definições preliminares, porque elas parecem já bem definidas, e se 

dedicam à resolução de problemas cada vez mais específicos daquele campo, gerados 

pelo próprio encaixamento da realidade no paradigma e, nas palavras do próprio Kuhn, 

cada vez mais esotéricos
18

. 

Esse tipo de investigação, firmemente baseada na fé no paradigma, é a 

chamada “ciência normal” e, quando aquele é muito bem estabelecido e muito 

abrangente, as regras metodológicas que regem a investigação são deixadas em segundo 

plano, tornam-se quase implícitas, ou simplesmente se naturalizam, como se só 

houvesse um caminho possível, beirando o automatismo metodológico. 

No entanto, como toda metodologia é uma decisão entre caminhos 

possíveis, o automatismo metodológico preocupa e a concentração de esforços da 

ciência normal num mesmo sentido – o sentido paradigmático – corre o risco de estar no 

sentido errado. 

Aliás, é precisamente essa a virtude da ciência normal: são tantos os 

esforços que se concentram no mesmo sentido – o da resolução dos quebra-cabeças 
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 KUHN. Op. Cit. p. 23-24. 
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 Ibidem. p. 37-40. 



Revista Eletrônica de Metodologia UFBA. PPGD. v. 9. Jan/jun 2014 92 

 

propostos pelo paradigma - que logo as eventuais insuficiências da cosmovisão 

dominante na ciência, numa dada época, se revelam, sob a forma de anomalias.   

Anomalias que não surgiriam com a mesma riqueza se os esforços de 

investigação estivessem divididos entre grupos rivais que se criticam mutuamente, mas 

não conseguem se convencer. Quando a fé da comunidade científica é mais sincera, as 

falhas dos seus modelos de explicação são mais dolorosas e, portanto, capazes de 

provocar uma transformação do pensamento. 

Sem ciência normal, não haveria revolução científica: aliás, é a ciência 

normal que orienta a educação do pesquisador e que se transforma em realidade 

desenraizada da história nos textos dos manuais, para produzir uma aparência de 

solidez
19

 que permite que a instituição social sobreviva aos abalos da revolução 

científica e reoriente, com eficiência, os esforços dos pesquisadores no sentido do 

conhecimento revolucionário, que logo se transformará em paradigma dominante. 

Embora Kuhn não o diga expressamente, é nos períodos de crise e transição 

paradigmática que as discussões metodológicas e filosóficas recuperam a importância 

que ostentavam no período pré-paradigmático, e são elas que fundamentam as muitas 

explicações alternativas e concorrentes, aspirantes à transformação em novos 

paradigmas. 

Se as revoluções científicas são os eventos mais assombrosos da história do 

conhecimento, é a ciência normal que alinhava todo o seu percurso e permite, com seus 

sinceros esforços, que as revoluções surjam. 

 

4. APLICAÇÃO DO PENSAMENTO DE THOMAS KUHN AOS SABERES 

JURÍDICOS 

 

A estrutura das revoluções científicas é o trabalho de um físico que se 

tornou filósofo e desenvolveu um primoroso estudo histórico acerca do 

desenvolvimento das ciências naturais. Em que medida é possível generalizar as suas 

conclusões para as ciências sociais e, portanto, para os saberes jurídicos? 

Na fecunda produção de conhecimento que se seguiu à publicação da obra 

de Kuhn, estudaram-se os seus reflexos na metodologia das ciências sociais, e foi 

unânime o diagnóstico da assombrosa e imediata influência do pensamento do filósofo 

estadunidense. No entanto, houve muita divergência quanto ao valor de seu legado: há 

quem entenda que a identificação entre os problemas enfrentados pelos cientistas sociais 
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e o quadro descrito por Kuhn foi tão grande que gerou um efeito paralisante e fez 

muitos pesquisadores desistirem da busca de uma metodologia propriamente normativa, 

contentando-se com a sua explicação histórica
20

. 

Em todo o caso, é possível aproveitar a reveladora reflexão de Kuhn sem 

desistir da depuração metodológica necessária a qualquer ciência, e que ainda faz falta 

às ciências sociais em geral e à jurídica em particular. 

Para iniciar a discussão, é preciso lembrar que os dois sentidos de 

paradigma empregados nesse trabalho, o “científico”, segundo Thomas Kuhn, e o 

“societal”, por Boaventura de Sousa Santos, que muito se relacionam, são quase 

impossíveis de dissociar quando se trata da ciência jurídica. 

A mudança de paradigma no Direito Civil, com relação às famílias, que 

deixou de lado o patrimônio e a hierarquia e passou a exaltar o afeto e a igualdade
21

, é 

não só uma importante mudança de caráter científico (que, no caso do Brasil, teve um 

papel de adaptação do direito positivo no período em que a Constituição de 1988 

conviveu com o vetusto Código Civil de 1916), mas também uma transformação moral 

e cultural que influenciou as alterações do próprio direito positivo ao longo do Século 

XX e do início do Século XXI, com a progressiva emancipação da mulher, com o eterno 

desejo de emancipação da juventude e com a mudança das relações de poder entre pais 

e filhos, frequentemente relacionadas aos movimentos de contracultura surgidos a partir 

do final dos anos 1950
22

. 

São inúmeros os exemplos de sobreposição e de variação concomitante dos 

paradigmas científicos no Direito e dos paradigmas societais. A atual dificuldade de 

construir uma prática efetiva da democracia, para além do ritual eleitoral, no paradigma 

societal das nações declaradamente democráticas
23

 é homóloga à dificuldade de 

                                                 
20

 LUCAS, Félix Ovejero. De Popper a Kuhn. Una mirada desde las ciencias sociales. In: ARNAL, 

Salvador López; CURTO, Albert Domingo; COLLELL, Pere de La Fuente; TAUSTE, Francisco (coord.). 

Popper / Kuhn: Ecos de un Debate.  Barcelona: Montesinos, 2002. p. 121-169. 
21

 Ver, por exemplo, FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 2. ed. 

3. tir. Rio de Janeiro: Lumen Jurs, 2010. 
22

 “Algumas correntes, efetivamente, até enfatizam a contribuição do senso comum para um 

conhecimento crítico do social, na medida em que movimentos sociais levaram as ciências sociais a 

modificar suas posições frente a uma grande variedade de problemas e objetos, e, inclusive, frente à 

realidade social propriamente dita. Este foi, aliás, o caso do movimento feminista.” Cf. PIRES, Álvaro P. 

Sobre algumas questões epistemológicas de uma metodologia geral para as ciências sociais. In: 

POUPART, Jean et alli. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Tradução 

de Ana Cristina Nasser. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 43-94; p. 67. 
23

 ver HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. v.1. 2.ed. Tradução de 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003; e SANTOS. Op. Cit. 
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introduzir, na ciência jurídica, a democratização da interpretação constitucional, para 

que a mesma deixe de ser privativa da casta dos juristas
24

. 

Embora os exemplos precedentes estejam muito longe de esgotar toda a 

complexidade da aplicação do pensamento de Kuhn aos saberes jurídicos
25

, pode-se 

concordar, sem muita dificuldade, como ponto de partida, que a ciência jurídica tem 

seus próprios paradigmas, muitas vezes correspondentes ao paradigma societal, e que a 

adoção dos mesmos permite o desenvolvimento de investigações jurídicas normais, em 

face de problemas de aplicação do próprio paradigma, que, quando se tornam mais 

resistentes, tornam-se anomalias para a ciência jurídica, até que a sua multiplicação, 

sem o surgimento de respostas satisfatórias, levam-no à crise que facilita a aceitação dos 

paradigmas rivais, até sua substituição.   

 

5. UMA LEITURA KUHNIANA DA CRISE DO POSITIVISMO 

 

Para demonstrar não só a pertinência, mas também a utilidade do 

pensamento de Thomas Kuhn para os saberes jurídicos, será feita uma análise da crise 

do positivismo como paradigma científico, amplamente comentada por toda a 

comunidade jurídica a partir de meados do Século XX, e ainda em curso. 

Embora tenham ficado bem claras as insuficiências do positivismo jurídico 

para dar conta dos sérios problemas que se impuseram em seu curso, e tenham, também, 

surgido competentes explicações alternativas para os mesmos fenômenos, seria 

ingenuidade ou precipitação negar que a reprodução do conhecimento já adquirido, por 

meio do ensino jurídico, ainda é predominantemente positivista
26

. Por outro lado, a 

investigação jurídica de alto nível, inclusive no Brasil, já reconhece a profundidade da 

crise
27

 e, quando não se baseia em métodos e paradigmas alternativos, explicita a 

consciência da limitação do itinerário escolhido. 

 

5.1. O estabelecimento do positivismo jurídico como paradigma 

                                                 
24

 ver HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução 

Gilmar Ferreira Mendes. 1. ed. 1. reimp. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. 
25

 Diversos exemplos recentes de aplicação do pensamento de Kuhn à ciência jurídica podem ser 

encontrados em PAMPLONA FILHO, Rodolfo; CEQUEIRA, Nelson; SANTANA JÚNIOR, Gilson 

Alves de (coord.). Metodologia da Pesquisa em Direito. Salvador: 2010. 2 v. 
26

 Para um diagnóstico e uma crítica do estado do ensino jurídico no Brasil, ver SILVA, Antônio Sá da; 

COELHO, Nuno. O Ensino do Direito no Nosso Tempo. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2010. 
27

 A esse respeito, observe-se que o CONPEDI incluiu como eixo temático de seus encontros científicos, 

por cinco vezes consecutivas, entre os anos de 2007 e 2009, o problema da crise do positivismo. Cf. 

CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. Anais dos Eventos. 

Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/conteudo.php?id=2>  Acesso em: 09 mar. 2011. 
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Mas a crise do positivismo jurídico só pode ser adequadamente 

compreendida se se voltar a atenção ao seu estabelecimento e seu desenvolvimento 

como paradigma dominante da ciência jurídica. 

Nesses tempos incertos de transição paradigmática, muitas qualificações 

indevidas foram atribuídas ao positivismo e muitas críticas que, na verdade, já tinham 

sido aceitas e trabalhadas pelos próprios positivistas. 

As confusões mais comuns são: 1) a identificação do positivismo jurídico, 

como escola de pensamento, com o direito positivo, como fenômeno, e, mais ainda, o 

direito positivo das famílias jurídicas do Civil Law, o direito escrito, legislado – 

confusão semelhante ocorre na identificação do jusnaturalismo com o direito natural; 2) 

a identificação do positivismo jurídico, que durou mais de cem anos, com a escola de 

exegese, corrente de pensamento imediatamente posterior à promulgação do Código de 

Napoleão. 

É preciso lembrar, primeiro, que o termo “positivismo jurídico” remete ao 

paradigma mais amplo do positivismo científico, escola de pensamento muito difundida 

no século XIX, que teve no sociólogo francês Auguste Comte um de seus maiores 

representantes, notabilizado pelo “empenho em banir toda a „metafísica‟ do mundo da 

ciência e em restringir rigorosamente esta última aos „factos‟ e às leis desses factos, 

considerados empiricamente”
28

. 

Nessa linha, o positivismo só admitiria o conhecimento científico, em 

Direito, ou como ciência empírica (sociologia ou psicologia) ou como lógica jurídica. 

Em ambos os casos, os positivistas pretenderam “excluir da ciência do Direito a questão 

de um „sentido‟ ou de um „valor‟ com validade objectiva”
29

. Observe-se que ele “não 

nega, por exemplo, que a exigência de justiça valha para a consciência de cada um, mas 

é de opinião de que ela não é passível de conhecimento científico e que, portanto, não 

constitui um princípio possível de uma ciência juspositiva”
30

. 

No Século XIX, surgiram diversas tentativas sociológicas de explicação do 

fenômeno jurídico, e a mais conhecida e bem sucedida delas, em sua época, que, 

posteriormente, tornou-se a mais criticada, consistiu no positivismo criminológico de 

Lombroso, Garófalo e Ferri. Na verdade, o pensamento de Lombroso é quase uma 

                                                 
28

 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. 5. ed. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbekian, 2009. p. 46.  
29

 Ibidem. 
30

 Ibidem. 
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fisiologia criminal. No entanto, o que interessa à presente discussão é a concepção do 

conhecimento científico como lógica jurídica.  

Tomando as formulações teóricas mais recentes e mais bem acabadas do 

positivismo, já no século XX, de Hans Kelsen, Herbert Hart e Norberto Bobbio, pode-se 

dizer que a ciência jurídica, sob essa influência, busca 1) definir a norma jurídica como 

seu objeto
31

; 2) diferenciar o Direito da Moral e de outras ordens de regulação do 

comportamento, apontando a espécie de sanção correspondente ao ilícito como traço 

distintivo, o que acaba levando a uma correspondência entre Direito e Estado
32

; 3) 

compreender o Direito como sistema ou ordenamento, ou seja, como conjunto de 

normas hierarquicamente posicionadas e destinadas ao exercício de diferentes funções, 

o que leva o todo (sistema) a ser mais do que a mera soma de suas partes
33

;  4) 

identificar, no sistema jurídico, as características da unidade, da coerência e da 

completude
34

. 

Essa conjunção de elementos teve e ainda tem grande aceitação, e as 

pesquisas que se seguiram levaram a inegáveis avanços de ordem prática, com o 

desenvolvimento de muitos institutos da dogmática jurídica, alguns deles que ainda 

gozam de elevado prestígio. 

 

5.2. A crise do positivismo jurídico 

 

Em verdade, a dogmática jurídica está estabelecida, até hoje, nos alicerces 

lançados pelo positivismo jurídico, e foi exatamente por isso que as insuficiências nos 

seus principais aspectos começaram a surgir. 

Em primeiro lugar, a indicação da norma jurídica como objeto da jusciência 

em sentido estrito, deixando os fatos apenas para a sociologia, geral ou jurídica, e os 

valores apenas para a filosofia, geral ou jurídica, logo pareceu uma simplificação 

excessiva. É cada vez mais aceitável o estudo das dimensões fáticas e axiológicas dos 

                                                 
31

 Ibidem. p. 93. 
32

 “Quando uma teoria do Direito positivo se propõe distinguir Direito e Moral em geral e Direito e 

Justiça em particular, para os não confundir entre si, ela volta-se contra a concepção tradicional, tida por 

indiscutível pela maioria dos juristas, que pressupõe que apenas existe apenas uma única moral válida – 

que é, portanto, absoluta – da qual resulta uma Justiça absoluta. A exigência de uma separação entre 

Direito e Moral, Direito e Justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente 

desta Moral absoluta, única válida, da Moral por excelência de a Moral”. Cf KELSEN, Hans. Teoria 

Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979. p. 104. 
33

 Para um panorama dos estudos sobre o Direito como sistema, ver CANARIS, Claus-Wilhem. 

Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Introdução e Tradução de 

Antônio Menezes Cordeiro. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 2002. 
34

 A esse respeito, ver BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução de Maria 

Celeste Leite dos Santos. 10. Ed. 1. Reimp. Brasília: Universidade de Brasília, 2006. 
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problemas jurídicos em pesquisas, sem que as mesmas deixem de ser consideradas 

dogmáticas
35

. 

Por outro lado, a separação entre Direito e Moral, e, na sua concepção mais 

radical, a retirada de qualquer conteúdo pré-determinado e necessário como matéria 

para a norma jurídica, tornando-a pura fora, na conhecida e hábil descrição de Kelsen, 

não só é profundamente criticada
36

, como chega a ser responsabilizada pelos absurdos 

atos de poder da Alemanha Nazista, que, apesar de seu conteúdo execrável, teriam se 

revestido de formas jurídicas compatíveis com a descrição positivista.
37

 

Em verdade, é possível reabilitar a proposta de separação entre Direito e 

Moral como uma proposta de tolerância e de respeito à diversidade moral, necessária 

em qualquer sociedade democrática, mas essa interpretação não prevaleceu. 

Mesmo a organização do Direito como sistema, que, em si, teve e continua 

tendo ampla aceitação, encontrou pelo menos uma objeção importante, manifestada por 

Theodor Viehweg, segundo o qual o pensamento jurídico se organiza de forma tópica, 

ou seja, a partir do problema prático que se apresenta, e não de forma sistemática. Sem 

embargo, a teoria contemporânea admite essas duas lógicas como interdependentes e 

complementares
38

. 

Se a ideia em si de sistema prevalece, muitas são às críticas ao que o 

positivismo definiu como natureza e como atributos do sistema jurídico. Os chamados 

três dogmas do positivismo acerca do ordenamento, a unidade, a coerência e a 

completude, bem definidos por Norberto Bobbio, hoje são reconhecidos como um 

esforço de sistematização posterior à existência do próprio sistema, para robustecê-lo.  

Sem embargo, o processo de correção das aparentes incoerências do sistema 

– as chamadas antinomias – é severamente criticado por autores como Ronald Dworkin, 

para quem os clássicos critérios de anterioridade, hierarquia e especialidade, que 

resultam na exclusão de uma das regras em conflito, não seriam adequados à resolução 

da colisão de princípios, quando diante de um caso concreto. Embora seja preciso 

definir o princípio prevalente, por seu peso, o princípio colidente não é excluído por 

                                                 
35

 Ver, por exemplo, REALE, Miguel. O Direito como experiência. 2. ed. fac-similiar com nota 

introdutória do autor. 4. tir. São Paulo: Saraiva, 2010. 
36

 Para uma crítica detalhada da tese positivista da separação entre Direito e Moral, ver ALEXY, Robert. 

Conceito e Validade do Direito. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009.  
37

 MAGALHÃES, Juliana Neuenschwander. Interpretando o direito como um paradoxo: o giro 

hermenêutico na ciência jurídica. In: BOUCAULT, Carlos E. de Abreu; RODRIGUEZ, José Rodrigo. 

(orgs). Hermenêutica Plural: possibilidades jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins 

Fontes. 2002. p. 127-157. p. 136-137.  
38

 Cf. CANARIS. Op. Cit. p. 243-277. 
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completo da aplicação ao caso, ao contrário, é também preservado, na medida do 

possível
39

. 

Ao conjunto de problemas relacionados acima, junta-se o fato de a norma 

injusta sequer ser considerada, para os positivistas, um problema passível de correção. 

Bem entendido, é possível corrigir uma norma injusta a partir dos conteúdos disponíveis 

no direito posto
40

, mas não a partir de um critério transcendente suprapositivo de justiça.  

O principal expoente do positivismo jurídico no século XX, para a tradição 

do Civil Law, o austríaco Hans Kelsen, já acusava as dificuldades de sua linha de 

pensamento no último capítulo da Teoria Pura do Direito, sobre a interpretação do 

Direito. Nesse texto seminal, Kelsen admite que qualquer texto pode apresentar uma 

multiplicidade de sentidos, incontroláveis em termos juscientíficos. A ciência do 

Direito, em sua opinião, só pode chegar até a moldura interpretativa, excluindo, é 

verdade, muitas leituras incabíveis do texto, mas deixando, dentro da moldura, mais de 

uma possibilidade, com efeitos diretos sobre a aplicação
41

. 

Para Kelsen, o preenchimento da moldura não é puramente arbitrário. Cada 

aplicador do direito se orientará por critérios filosóficos, morais, econômicos, de justiça 

material, espirituais, entre muitos outros, mas seria impossível estabelecer, 

cientificamente, qual a forma mais adequada para a aplicação, que seria matéria da 

política jurídica, e não da ciência jurídica. Por esse motivo, o autor afirmou que a 

aplicação do direito é complexa, sendo um ato de conhecimento até a definição da 

moldura, e um ato de vontade em seu preenchimento
42

. Essa afirmação retirava do 

positivismo a possibilidade de cumprir uma das suas principais promessas: a realização 

da segurança jurídica
43

. 

O acúmulo de anomalias dessa natureza levou a um notável descrédito nas 

premissas do positivismo, a ponto de se afirmar, sem receio, na comunidade científica, 

uma crise do paradigma, que é considerada, por alguns, uma crise do próprio Direito
44

. 

Sem entrar na difícil discussão acerca de uma crise do Direito como 

instrumento de regulação da conduta humana, até porque, como já constatava Miguel 

                                                 
39

 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. p. 23-72. 
40

 LARENZ. Op. Cit. p. 105. 
41

 KELSEN. Op. Cit. p. 465-466. 
42

 Ibidem. p. 463-473. 
43

 MAGALHÃES. Op. Cit. p. 140. 
44

 Ver, por exemplo, NASCIMENTO, Luciana Vieira; TOVO, Graça Léia Melhado. A crise do direito e 

seu reflexo na qualidade do ensino jurídico no Brasil. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONSELHO 

NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO. 17. 2008, Brasília. Anais 

eletrônicos... Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. p. 4768-4779. Disponível em: 

<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/10_325.pdf> Acesso em: 09 mar. 2011. 
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Reale, “quando se fala em „crise do Direito‟, esquece-se quase sempre que, ao contrário 

de uma espécie de diminuição de importância do Direito, o que se vem notando nos 

últimos tempos é o alargamento cada vez maior do campo por ele disciplinado”
45

, é 

inquestionável a crise pela qual passa o paradigma positivista da Ciência Jurídica. 

As explicações alternativas para o fenômeno jurídico, surgidas no ocaso do 

positivismo, podem ser classificadas em duas grandes famílias: as teorias da 

argumentação e as teorias da compreensão. Como exemplos da primeira, veja-se tanto a 

concepção mais radical de Theodor Viehweg, com sua tópica jurídica, como a 

argumentação jurídica de Robert Alexy
46

. Exemplos da segunda são as muitas teses 

influenciadas pela hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer
47

. 

Karl Larenz faz um diagnóstico correto do atual estágio da ciência jurídica, 

partindo de uma analogia com as conhecidas escolas da “jurisprudência dos conceitos” 

e da “jurisprudência dos interesses”, na tradição germânica. Para Larenz, o pós-

positivismo poderia ser definido como uma “jurisprudência da valoração”
48

, ou seja, por 

uma rede de teorias que reabilitaram a dimensão axiológica como objeto da ciência, e 

especialmente da ciência jurídica. 

Bem entendida, a valoração de que trata a ciência jurídica não é a vivência 

subjetiva dos valores pelo cientista ou pelo aplicador, mas o estudo de suas 

manifestações intersubjetivas na sociedade, fonte de todo o Direito que se pretenda uma 

obra coletiva e democrática
49

. 

 

5.3. Estruturando a crise a partir dos conceitos kuhnianos 

 

Analisando a questão a partir do pensamento de Thomas Kuhn, pode-se 

dizer que a revolução científica que resultará na substituição do positivismo jurídico 

como paradigma ainda não se concluiu. Em verdade, ainda é difícil discernir, com 

clareza, qual paradigma se afirmará em seguida, sendo que o se chama de “pós-

positivismo” reúne muitas concepções diferentes sobre o Direito, sem a coesão 

necessária para a qualificação de paradigma. 
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 REALE. Op. Cit. p. 80-81. 
46

 LARENZ. Op. Cit. p. 201-215. 
47

 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Tradução de Flávio Paulo Meurer. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Universitária São 

Francisco. 2007 
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 LARENZ. Op. Cit. p. 163-172. 
49

 REALE. Op. Cit. p. 115-116. 
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Os sinais da crise são claros: as anomalias (normas injustas, multiplicidade 

de sentidos do texto, técnicas de solução das antinomias, valoração como objeto de 

ciência) e o abalo da fé da comunidade científica no paradigma são motivos suficientes. 

No entanto, existem setores da dogmática jurídica – talvez os mais 

desenvolvidos – que dependem muito do legado do positivismo e não vislumbram, até o 

momento, substitutos à altura. 

O Direito Penal, por exemplo, tem todo o seu sistema teórico articulado em 

torno da 1) separação radical entre a ordem jurídica e a ordem moral, da 2) redução do 

Direito ao direito estatal, 3) do princípio da legalidade e de 4) uma concepção restritiva 

e pouco criativa da interpretação jurídica, que resulta da 5) vinculação estrita do juiz ao 

legislador. 

Embora essas afirmações teóricas venham sendo relativizadas e substituídas 

em outros ramos, os teóricos do Direito Penal ainda sofrem para identificar, no 

paradigma emergente, um modelo que cumpra as mesmas funções de garantia do 

indivíduo e de limitação do poder do Estado, exercidas razoavelmente bem pelo 

positivismo, embora, é claro, nem sempre tenham tido a efetividade necessária. 

Mesmo o Direito Constitucional, ramo da dogmática em que a crise do 

positivismo se manifestou primeiro – com a positivação dos princípios e as alterações 

da ciência jurídica necessárias ao seu acompanhamento, conhecidas como 

“neoconstitucionalismo” – deve sua consolidação numa posição central do sistema 

jurídico – substituindo o Direito Civil -, em parte, a uma construção tipicamente 

positivista, a pirâmide normativa de Kelsen, que ajudou a dar sustentação à tese da 

supremacia constitucional, que já vinha sendo desenvolvida pela jurisprudência 

estadunidense desde o início do Século XIX, a partir do conhecidíssimo caso Marbury 

vs. Madison, apreciado pela Suprema Corte
50

. 

Além disso, o ensino jurídico, responsável pela formação das próximas 

gerações profissionais, ainda não acompanhou as transformações da investigação 

jurídica de alto nível, e pode ser definido, sem receio, como positivista, tal como ainda o 

são os manuais da área. 

Thomas Kuhn é bastante preciso ao definir os manuais como textos que 

dissimulam a historicidade da formação do conhecimento, e o apresentam como 

conjunto de princípios válidos desde sempre
51

. É natural que, numa crise paradigmática, 

os manuais só comecem a ser alterados depois de a revolução ter se instalado e 
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 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 89.  
51

 KUHN. Op. Cit. p. 176-177. 
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encontrado muitos adeptos, além de já estar razoavelmente orientada num mesmo 

sentido. 

Na ciência jurídica, isso ainda não ocorreu. Alguns manuais já incorporaram 

mudanças, mas, em sua maioria, ainda trazem seções introdutórias com noções sobre a 

ciência jurídica, sobre a definição de seu objeto e a sua autonomia, inclusive a 

autonomia dos ramos da dogmática entre si, que são típicas de uma concepção moderna 

e positivista de ciência. 

Como testemunha de um processo histórico em andamento, a presente 

geração de juristas ainda não tem como vislumbrar toda a dimensão da crise, das 

transformações já ocorridas e das ainda por vir.  

É bem provável que muitos ainda permaneçam fiéis ao paradigma, durante 

toda a sua trajetória acadêmica, mesmo reconhecendo as suas insuficiências, por não 

conseguirem vislumbrar, nas alternativas disponíveis, explicações mais convincentes, 

ou por pura e simples força do hábito e da educação científica. Kuhn descreve esse tipo 

de engajamento, ao afirmar que as revoluções costumam ser guiadas por jovens ou por 

sujeitos iniciados há pouco tempo naquele campo teórico, e que as revoluções só se 

tornam unânimes com a passagem do tempo, com a conversão de uns, e com a 

aposentadoria ou a morte de outros adeptos do paradigma em declínio, que tenham se 

recusado a mudar
52

. 

Aliás, a maior utilidade do estudo de Thomas Kuhn é a constatação, a partir 

de seu pensamento, de que se vive uma crise do paradigma positivista, provavelmente 

irreversível, mas que essa crise não é transferível, de plano, por si só, ao fenômeno que 

ele pretende decifrar: o Direito. 

Se, mesmo nos períodos de ciência normal, qualquer proposição jurídica e 

qualquer pretensão de explicá-la cientificamente têm uma fundamentação filosófica, 

explícita ou não
53

, o período revolucionário força o pesquisador a esclarecer com 

cuidado as concepções fundamentais de seu pensamento, visto que deixou de haver um 

consenso paradigmático na comunidade a que se dirige. Ao contrário do possível efeito 

paralisante, a discussão metodológica é fecunda, pois permite que se compreendam 

mutuamente, em nível metateórico, os adeptos de diferentes paradigmas, na construção 

de um consenso possível, ou no prolongamento esclarecido do dissenso, até que a 

comunidade acabe se decidindo quanto ao caminho a seguir. 

                                                 
52

 Ibidem. p. 185-202. 
53

 “Toda pretensão de apresentar a Ciência do Direito independente de quaisquer pressupostos filosóficos, 

ou os subtende inadvertidamente, ou se resolve num agnosticismo filosófico que já equivale a uma 

contraditória tomada de posição específica.” Cf. REALE. Op. Cit. p. 75. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os estudos realizados permitem as seguintes conclusões: 

O termo paradigma é plurívoco e vem sendo empregado há muito tempo, 

mas foi popularizado, na atualidade, por Thomas Kuhn, significando um conjunto de 

afirmações teóricas a respeito das características fundamentais dos fenômenos 

estudados por um campo do conhecimento. Essa rede de teorias compartilhada pela 

comunidade científica representa a sua cosmovisão e orienta as investigações naquele 

campo. 

Num sentido mais amplo, Boaventura de Sousa Santos fala de paradigma 

societal, como conjunto de crenças e visões de mundo de toda a comunidade acerca dos 

problemas da vida coletiva, não se restringindo apenas aos problemas do conhecimento, 

e menos ainda do conhecimento científico. 

Os paradigmas científicos são articulados a partir da explicação de um 

número determinado de problemas expressivos do conhecimento, e são desenvolvidos 

para alcançar um número cada vez maior de fenômenos. O tipo de pesquisa que se 

desenvolve a partir das premissas do paradigma, nesse esforço de generalização e 

aprofundamento, é denominado “ciência normal” e consiste na maior parte do trabalho 

dos cientistas durante toda a sua carreira. 

A fé da comunidade no paradigma, de um lado, deixa em estado de latência 

as discussões metodológicas e filosóficas mais profundas, mas, de outro, permite um 

desenvolvimento bastante acelerado do conhecimento a partir do paradigma, o que 

acaba por revelar, necessariamente, as suas insuficiências. 

Quando um paradigma, já desenvolvido, enfrenta dificuldades para a 

explicação de um fenômeno, diz-se que ele está diante de uma anomalia. Em princípio, 

o cientista crê que o fracasso de seu trabalho é uma falha sua e não uma insuficiência da 

fundamentação do conhecimento. Quando os esforços se reiteram na mesma direção, 

sem sucesso, a anomalia fica mais bem definida e se começa a questionar diretamente o 

próprio paradigma. 

A multiplicação de anomalias abala a fé no paradigma e a comunidade fica 

mais receptiva às explicações alternativas do mesmo fenômeno, que, se encontrarem a 

adesão necessária, substituirão o paradigma em declínio. 
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Aplicando esses conceitos à ciência jurídica, pode-se dizer, em primeiro 

lugar, que o paradigma científico e o paradigma societal se relacionam intensamente e é 

quase impossível dissociá-los. 

O positivismo jurídico se constituiu como paradigma dominante nos dois 

últimos séculos, com algumas propostas: 1) definir a norma jurídica como seu objeto; 2) 

diferenciar o Direito da Moral e de outras ordens de regulação do comportamento, 

apontando a espécie de sanção correspondente ao ilícito como traço distintivo, o que 

acaba levando a uma correspondência entre Direito e Estado; 3) compreender o Direito 

como sistema ou ordenamento, ou seja, como conjunto de normas hierarquicamente 

posicionadas e destinadas ao exercício de diferentes funções, o que leva o todo 

(sistema) a ser mais do que a mera soma de suas partes; 4) identificar, no sistema 

jurídico, as características da unidade, da coerência e da completude. 

A imensa aceitação do paradigma e o seu desenvolvimento intenso logo 

revelaram suas insuficiências: 1) ter apenas a norma como objeto se mostrou uma 

simplificação indevida; 2) a dissociação do direito da moral e de qualquer outra ordem 

de regulação com conteúdo transcendente levou à afirmação do direito como pura 

forma, o que levou seus críticos a responsabilizarem o positivismo pelas barbáries da 

Alemanha Nazista, revestidas de formas jurídicas compatíveis com o paradigma; 3) a 

ideia de sistema foi criticada, entre outros, por Theodor Viehweg, com o resgate da 

tópica aristotélica, entendendo que o pensamento jurídico parte do problema e não do 

sistema; 4) cada um dos dogmas relacionados ao ordenamento recebeu fortes criticas de 

explicações rivais, impossíveis de descrever com profundidade nesse item. 

Um dos principais fatores da crise do positivismo pode ser encontrado na 

obra do maior expoente da linha de pensamento: Hans Kelsen, no capítulo final da 

Teoria Pura do Direito, destinado à interpretação, teve que admitir a multiplicidade de 

sentidos de um mesmo texto jurídico, renunciando ao controle científico desses 

sentidos, dizendo que os critérios para fazê-lo são objeto da política jurídica. Essa 

afirmação negou ao positivismo o cumprimento de uma de suas maiores promessas: a 

garantia de segurança jurídica, proporcionada por um sistema normativo lógico e 

hierarquizado. 

As explicações alternativas que surgiram podem ser classificadas em duas 

grandes famílias: as teorias da argumentação e da compreensão. No entanto, apesar de 

sua força e de sua crescente aceitação, a transição paradigmática ainda está em curso. 

Primeiro, porque as explicações alternativas vêm convivendo com teses positivistas, 
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mesclando-se e, segundo, porque o ensino jurídico, responsável pela formação das 

próximas gerações, ainda é predominantemente positivista. 

Alguns ramos da dogmática jurídica, estruturados em torno de afirmações 

fundamentais do positivismo, ainda não encontraram substitutos à altura, e mesmo o 

ramo em que as transformações começaram a acontecer (o Direito Constitucional) deve 

ao positivismo a consolidação da tese da supremacia constitucional. 

Embora as falhas do paradigma positivista já sejam consensualmente 

reconhecidas pela comunidade e levadas em conta na investigação científica de alto 

nível, o ensino jurídico ainda é predominantemente positivista assim como o 

conhecimento que se reproduz nos manuais, até porque ainda não está claro o conteúdo 

do paradigma que o substituirá. 

A maior utilidade do estudo de Thomas Kuhn é a constatação, a partir de 

seu pensamento, de que se vive uma crise do paradigma positivista, provavelmente 

irreversível, mas que isso não é transferível, de plano, por si só, ao fenômeno que ele 

pretende decifrar: o Direito. 

Se, mesmo nos períodos de ciência normal, qualquer proposição jurídica e 

qualquer pretensão de explicá-la cientificamente têm uma fundamentação filosófica, 

explícita ou não, o período revolucionário força o pesquisador a esclarecer com cuidado 

as concepções fundamentais de seu pensamento, visto que deixou de haver um consenso 

paradigmático na comunidade a que se dirige.  

Ao contrário do possível efeito paralisante, a discussão metodológica é 

fecunda, pois permite que se compreendam mutuamente, em nível metateórico, os 

adeptos de diferentes paradigmas, na construção de um consenso possível, ou no 

prolongamento esclarecido do dissenso, até que a comunidade acabe se decidindo 

quanto ao caminho a seguir. 
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