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RESUMO 

 

Este artigo busca desvendar certa evolução da ciência jurídica, utilizando como base a Teoria 

Pura do Direito kelseniana, a partir de um texto fundamental de Thomas Kuhn, acerca da 

evolução das ideias e da história da ciência. A análise passa pela noção de método na 

Jurisprudência, tratando a obra de Hans Kelsen como um paradigma científico, na acepção do 

teórico americano. O deslinde da progressão da ciência do direito ocorre sob o prisma da 

“revolução científica” e do conceito de “ciência normal”. Por fim, perquire as possibilidades 

de (re)construção de um consenso, na consolidação de um novo paradigma científico para o 

direito- e a utilidade disto. 
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to unveil the development of legal science, using as its basis the Hans 

Kelsen´s Pure Theory of Law, from a seminal work by Thomas Kuhn about the history of 

ideas and science. The analysis focus on the definitions of legal science´s methods, consider 

Kelsen ´s work as a scientific paradigm- as defined by Kuhn. The concepts of “scientific 

revolution” and “normal science” are important to verify the progress of legal science. At last, 

it researches the possibilities of consensual (re)construction in the making of a new scientific 

paradigm for the Jurisprudence (and why it is necessary). 
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1. Introdução  

 

Este é um trabalho essencialmente herético. Afinal, como conciliar as teses de história 

e filosofia da ciência de Thomas Kuhn, utilizando-as como chave explicativa da evolução do 

estudo do direito (dito de outro modo, da ciência jurídica), tendo como marco o caso da Teoria 

Pura de Hans Kelsen, seguidor intelectual do Círculo de Viena, ao qual aquele mesmo Kuhn 

se contrapôs quanto aos conceitos de ciência e verdade? 

Ainda que arriscada, há certa curiosidade em investigar como a visão do método e da 

possibilidade do estudo científico do direito foi tratada na primeira metade do século XX. A 

partir das noções de paradigma e revolução científica busca-se estudar analiticamente a 

tentativa de se construir uma “ciência pura do direito”, apartada de outros ramos das ciências 

sociais, questionando-se a viabilidade e a atualidade de tal projeto, suas implicações e 

imbricações no presente  e o que se pode falar ainda, sobre a matéria. 

 

2.Método no Direito e Empirismo Lógico 

 

Pode-se dizer que o Direito utiliza um método científico? Sem dúvidas que há fortes 

defensores desta ideia. Utilizando uma autora contemporânea como exemplo de uma vasta 

corrente, Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p. 43) define os métodos como “instrumentos 

regentes da produção da linguagem científica”, afirmando ser importante o seguimento 

sequenciado de regras idênticas, do início ao fim da atividade de conhecimento, com o intuito 

de preservar o sentido e a coerência das suas proposições. 

No caso da chamada ciência jurídica, é preciso deixar claro que se fala em certa 

contemporaneidade, a partir do século XIX, as noções de método e metodologia, embora 

sempre presentes, pairam, em alguns instantes, como verdadeiros fantasmas a assombrar a 

prática acadêmica e judiciária. Explica-se. Para além da natural e já bicentenária dificuldade 

de as chamadas ciências humanas firmarem-se como um campo digno de respeitabilidade 

acadêmica, dada a fluidez e dinamicidade dos objetos de estudo, o caso do Direito ganha 

maior relevo, na medida em que se questiona a própria possibilidade de conhecimento do 

objeto, nos termos assim estabelecidos a partir da “consolidação positivista” como referência 

epistemológica. 
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Karl Larenz (2009, p. 46-47) comentando esta visão de mundo, explica: “O que, 

abstraindo da lógica e da matemática, é susceptível de conhecimento científico são, na 

concepção positivista, os “factos” sensíveis, juntamente com as “leis” que neles se 

manifestam e se comprovam na experimentação”. A partir daí, aparece um grande problema 

para a concepção do Direito como uma ciência, visto que há sérias dificuldades em encaixar o 

fenômeno jurídico como pertencente à categoria de meros fatos do mundo exterior, 

perceptíveis por meio da sensibilidade, ou fatos do mundo interior, chamados psíquicos. Ora, 

tanto uma como outra abordagem, ademais insuficientes, acabam por confundir a “ciência 

jurídica” com a psicológica ou sociológica ─ daí a constante dificuldade em demarcar este 

território no “campo de batalha universitário”. 

Há, então, todo um processo histórico de abstrativização dos conceitos jurídicos, que 

perpassa todo o século XIX, pois, como bem observa Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 80), 

“(...) a atividade dogmática não se vincula mais a nenhum direito sagrado, nem mesmo a um 

conteúdo ético teologicamente fundado, mas a formas abstratas, sobre as quais se dispõe com 

certa liberdade por meio de novas abstrações”. Este processo, naturalmente, não é estanque, 

nem livre de objeções, contraposições e obstáculos.  

Abboud, Carnio e Oliveira (2013, p. 103) defendem que a ideia de construir um 

sistema jurídico racionalmente organizado descende da tradição renascentista, em que se 

buscava a afirmação de um discurso autônomo, logicamente dedutível de formas naturais, 

afastadas de estrutura teológica.  

Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 81) dá os contornos deste debate metodológico que 

domina a “ciência jurídica na atualidade”: 

A primeira metade do século XX acentua as preocupações metodológicas já 

presentes no século anterior. O início do século é dominado por correntes que o 

levam às preocupações do pandectismo a seu máximo aperfeiçoamento ─ por 

exemplo, na obra de Kelsen ─ ou insistem numa concepção renovada do saber 

jurídico, ligando-o à realidade empírica. 

 

Portanto, sem dúvida, que uma ideia racionalizante e abrangente parece atingir certo 

ápice na concepção kelseniana da ciência jurídica, com a “Teoria Pura do Direito”, cuja 

primeira edição data de 1934 (mas vale observar que o autor a constrói desde duas décadas 

antes, como afirma no próprio prefácio). 

É preciso entender a pretensão do autor em seu contexto. Kelsen é caudatário das 

ideias do círculo de Viena, um grupo de teóricos que se notabilizou pela busca do 
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depuramento da linguagem e de seu tratamento rigoroso como pressuposto na construção do 

pensamento científico. Neste caminho, Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p. 35) descreve 

uma das fontes mais profícuas na alimentação da visão do jurista austríaco: 

Os neopositivistas lógicos reduziram o estudo do conhecimento à Epistemologia e 

esta à análise das condições para se produzirem proposições científicas. Para esta 

corrente o discurso científico caracterizava-se por proporcionar uma visão rigorosa e 

sistemática do mundo. E, neste sentido, a preocupação da Epistemologia dirigia-se à 

identificação dos pressupostos para a construção de uma linguagem rídiga e precisa, 

isto é, uma linguagem ideal para as Ciências. 

 

Este campo filosófico do neopositivismo lógico também é conhecido como empirismo 

lógico, dada certa resistência em alguns de seus expoentes em qualificarem-se como 

positivistas
2
, devido ao controverso legado de Augusto Comte. Sobre este problema, Vladimir 

Luz (2003, p. 16-17) traz à luz interessante achado: 

Importante notar que a diferenciação terminológica proposta por Moritz Schilick, 

um dos principais expoentes do Círculo de Viena, condiz, em sua raiz, com a 

reavaliação de alguns postulados dos positivistas do século XIX. Trata-se de um 

acerto de contas teórico, que representa, no âmbito da epistemologia, uma 

assimilação de algumas idéias (por isso a permanência do termo positivismo como 

base conceitual do pensamento dos autores do Círculo de Viena), ao passo que 

propõe uma superação que justificaria o prefixo “neo”, ou mesmo a designação de 

um novo “empirismo conseqüente”, calcado fundamentalmente no rigor da 

linguagem (...) É possível notar que o positivismo da primeira metade do século XX, 

no campo da teoria do conhecimento, avalia o próprio discurso Comteano, em certa 

medida, como metafísico. Trata-se de uma exacerbação da lógica do discurso, o que 

levou, inclusive, à designação de tal pensamento como “Positivismo Lógico”. 

 

Não é à toa que até hoje, parece haver certa confusão quanto à herança kelseniana: 

Teria a teoria pura deixado um legado positivo quanto às condições e às possibilidades de 

conhecer o fenômeno jurídico ou seria mero exercício beletrista e impossível, na medida em 

que sua missão de construir um objeto ideal, mas inexistente, chegaria ao paroxismo de uma 

ciência que não serviria para efetivamente conhecer o objeto?  

Sem dúvida, as constantes críticas (e eventuais defesas) do legado kelseniano 

qualificam-no como um marco definido para tratar do papel do Direito como ciência. Neste 

sentido, pode-se falar, então, em paradigma. Ainda, é possível tecer algumas considerações 

acerca destas duas posições (possivelmente caricaturadas) extremas, mas antes, é preciso 

retroceder um pouco, compreendendo o que implica tratar de “paradigma” na ciência. 
                                                           
2
Talvez seja necessário fazer uma remissão ordinária, mas de fundamental importância, pois mais à frente 

trataremos com mais vagar de Hans Kelsen: Quando se fala em neopositivismo lógico não se alude a qualquer 

corrente do positivismo jurídico em si, dada a distinção de natureza, abrangência e objeto de um e outro campo 

teórico. Embora Kelsen possa ser tratado, a respeito de sua filiação filosófica, como neopositivista lógico e, no 

que tange à sua concepção teórico-jurídica, de positivista normativista, não há uma identidade entre os conceitos. 

Sobre a noção de positivismo jurídico, por todos, v. Norberto Bobbio, O positivismo jurídico, Ed. , 1. Ed, São 

Paulo, 200. 
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3. Direito e Ciência: visão paradigmática  

 

Conquanto seja difícil trazer uma definição expressa, a noção de paradigma trazida por 

Thomas Kuhn é perfeitamente delineável e reconhecível. Tratando do assunto, Kuhn (1998, p. 

30), entende que os paradigmas são decorrência de certos trabalhos marcantes. Deste modo, 

ele considera suas realizações   

(...) suficientemente sem precedentes para atrair um grupo duradouro de partidários, 

afastando-os de outras formas de atividade científica dissimilares. Simultaneamente, 

suas realizações eram suficientemente abertas para deixar toda a espécie de 

problemas para serem resolvidos pelo grupo redefinido de praticantes da ciência. 

 

E ainda, acrescenta: 

Quando um cientista pode considerar um paradigma como certo, não tem mais 

necessidade, nos seus trabalhos mais importantes, de tentar construir seu campo de 

estudos começando pelos primeiros princípios (...). Na medida em que fizer isso, 

seus relatórios de pesquisa começarão a mudar (...) aparecerão sob a forma de 

artigos breves, dirigidos apenas aos colegas de profissão (…) somente nos primeiros 

estágios do desenvolvimento das ciências, anteriores ao paradigma, o livro possuía a 

mesma relação com a realização profissional que ainda conserva em outras áreas 

abertas à criatividade (KUHN, 1998, p. 40). 

 

O que Kuhn afirma, portanto, é que derivados destes exemplos/realizações, surgem os 

modelos nos quais se assentam as tradições científicas. Em outras palavras, há uma linguagem 

geral, um arsenal conceitual comum e sobre o qual se disputa o controle do significado, numa 

fase pré-científica, em que se desenha a evolução do campo do conhecimento.  

No caso do Direito, parece haver disputa frequente, inclusive, a respeito da definição 

de contornos do objeto jurídico. Assim, seria possível falar em um certo “horizonte” da 

ciência jurídica, como no estabelecimento de limites para a investigação. Naturalmente, não 

se tem aí uma situação estanque, sendo possível os alargamentos de cada campo articulado de 

conhecimento, pois, como escreveu Kuhn ( 1998, p. 73): 

Além disso, debates dessa natureza não desaparecem de uma vez por todas com o 

surgimento do paradigma. Embora eles quase não existam durante os períodos de 

ciência normal, ocorrem periodicamente pouco antes e durante as revoluções 

científicas- os períodos durante os quais os paradigmas são primeiramente atacados 

e então modificados (...). 

 

Pois bem, como não reconhecer isto também no próprio Direito ─ por mais dúvidas 

que se tenha quanto a seu status científico? 
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De certo modo, seguindo a visão de Thomas Kuhn, são estes paradigmas que orientam 

o próprio processo do conhecer, a pesquisa. Deste modo, o paradigma funciona como um pré-

requisito para a chamada “ciência normal”, sendo composto, conforme Inês Lacerda Araújo 

(2013, p. 163) por “(...) crenças metodológicas e teóricas interligadas, usadas para a seleção, 

avaliação e crítica de problemas, e isso não é algo pronto e explícito nos próprios fatos”. 

Pode-se dizer, então, que algum campo de estudos somente se consolidaria como 

ciência quando adote certo paradigma como base, com uma aceitação algo geral. No caso do 

Direito, a despeito das inúmeras questões e críticas elaboradas, a noção positivista de Kelsen, 

com alguma separação entre o objeto de conhecimento e o processo do conhecer, bem como 

algumas de suas definições do objeto jurídico (incluindo o restabelecimento teórico
3
 de 

conceitos primordiais, como validade, hierarquia e toda sua teoria do ordenamento, sua teoria 

das fontes, etc.) podem se afigurar um marco essencial da visão científica do Direito.  

É importante destacar que o esforço de aproximação deste trabalho é, de certo modo, 

uma alteração de rota caso sejam levados em conta os pressupostos epistemológicos do 

Círculo de Viena, encampados por Kelsen posteriormente. Este contraponto é expresso de 

forma clara por Inês Lacerda Araújo (2013, p. 175): 

A marca registrada da ciência não é a indução. Ao contrário de Carnap, para Kuhn, a 

ciência não retrata a realidade, ela não é um acúmulo de proposições factuais, 

verificáveis. Como viu Quine, não há como resolver o problema da indução, não há 

uma só resposta sobre como a ciência produz técnica, tecnologias inovadoras e 

poderosas. 

 

Em outros termos, o presente esboço de “história e filosofia da ciência jurídica” é uma 

apostasia, uma vez que a obra de Kuhn é essencialmente um contraponto às ideias daquele 

grupo europeu de teóricos, tendo o americano se destacado em longos, acirrados e profícuos 

debates com representantes vienenses, tais como Karl Popper. O próprio Kuhn (1998, p. 186-

187) questiona o conceito de falseabilidade popperiano, contrapondo-o à sua ideia de 

anomalia: 

O papel que Popper atribui à falsificação assemelha-se muito ao que este ensaio 

confere às experiências anômalas, isto é, experiências que, ao evocarem crises, 

preparam caminho para uma nova teoria. Não obstante, as experiências anômalas 

não podem ser identificadas com as experiências de falsificação. Na verdade, duvido 

muito de que essas últimas existam [...] A experiência anômala de Popper é 

importante para a ciência porque gera competidores para um paradigma existente. 

Mas, a falsificação, embora certamente ocorra, não aparece com, ou simplesmente 

devido, a emergência de uma anomalia ou de um exemplo que leve à falsificação. 

                                                           
3
Afinal, está claro que não são conceitos criados por Kelsen, mas que, sem dúvida, contaram com sua 

colaboração primordial para uma redefinição, em termos de direito positivo. 
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Lida-se, pois, com uma solução de explicação de uma teoria a partir de outra que a 

nega. Ademais, este trabalho ganha laivos de verdadeira heresia, na proporção em que o 

próprio Kuhn negava o caráter científico das chamadas “ciências sociais”. Araújo (2013, p. 

178) lembra-nos que, na visão do autor americano, “(...) as ciências sociais não se prestam 

para o uso de um paradigma, nelas não há progresso, portanto ele considera que apenas as 

ciências naturais têm o status de ciência”. 

Desta forma, se é verdade que, em tempos atuais, poder-se-ia perceber uma verdadeira 

insurreição quanto a alguns aspectos (especialmente quanto ao pequeno papel reservado aos 

princípios e à teoria da interpretação na Teoria Pura), na verdade, pode-se falar, na tentativa 

de se erguer uma “revolução científica”, conforme ver-se-á abaixo, ademais ainda não 

perfectibilizada, dada a dependência dos conceitos tal como manejados por Hans Kelsen. Daí 

a importância de estudá-las. Antes disso, porém, cabe estudarmos certas concepções presente 

na obra kuhniana. 

 

4. Ciência normal e a “estrutura das revoluções científicas” 

 

Como adiantado acima, a visão de ciência normal é determinante para Kuhn, sendo 

uma noção essencial para a produção de conhecimento rotineiro. Dentro daqueles limites 

estabelecidos a partir de determinado paradigma, a ciência ordinária desenrola-se em seus 

cânones, alcançando respostas e formulando problemas, em atendimento a certa realidade 

histórica. Araújo (2013, p. 163-164) chega a dizer que “a ciência normal é comparada por 

Kuhn a um quebra-cabeças para resolver problemas instrumentais, conceituais e 

matemáticos”. 

O grande paradoxo da ciência rotineira é a questão da inovação. Kuhn (op. cit., p. 77-

78) reconhece que “(...) ela se adéqua com grande precisão à imagem habitual do trabalho 

científico (...)”, embora indique que “(...) falta aqui um produto comum do empreendimento 

científico”.  Neste sentido, “a ciência normal não se propõe a descobrir novidades no terreno 

dos fatos ou da teoria; quando é bem sucedida, não as encontra”, conquanto seja 

imprescindível ao desenvolvimento da ciência o desbravamento de novos campos. 

Neste ponto, é preciso que se esteja atento a uma nuance própria do progresso 

científico, na visão do teórico da ciência americano: a possibilidade de que uma anomalia, um 

ponto fora da curva, leve a novas concepções ou à necessidade de reestruturação do campo do 
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conhecimento. 

Araújo (2013, p. 165-166), comentando a obra de Kuhn, indica que a questão da 

ciência, não é simples ou essencialmente, ao contrário do que entende Karl Popper, p.ex., a 

questão da verdade (ou do seu reverso/elemento definidor, a falseabilidade), pois não há 

progresso quando somente se questiona ou defende a veracidade (ou não falseabilidade) de 

uma tese.  Afinal, uma ciência que se restringe a permanecer “atrás das trincheiras”, não 

contribui para o deslinde de mais questão alguma.  

De toda maneira, é preciso entender que há um benefício na crise do paradigma 

científico, na medida em que pode suscitar a reelaboração e aperfeiçoamento das técnicas 

utilizadas. 

No caso do Direito, se, como Kuhn (op. cit., p. 115) afirma, “todas as crises iniciam 

com o obscurecimento de um paradigma e o consequente relaxamento das regras que 

orientam a pesquisa normal” poder-se-ia pensar: não teriam os “casos difíceis”, tal como 

verificados no debate entre Hart e Dworkin, no direito anglo-saxão, mas com claros reflexos 

nos chamados sistemas jurídicos romano-germânicos
4
, com a impossibilidade de ser resolvido 

por um modelo clássico de regras, trazido novas questões que resultariam na transformação 

do paradigma normal da ciência jurídica, que teria, então, dificuldades, de conservar seu 

caráter “puro”? Este é um tema que será especificado mais abaixo. 

Mas antes, é preciso ainda caminhar por algumas premissas de epistemologia 

kuhniana.  

Voltando ao problema da verdade e da validade de uma teoria científica, um grande 

destaque que a teoria do norte-americano acresce à epistemologia é a de que não haveria uma 

validação em si da teoria, com a correspondência plena entre teoria e fato. A rigor, a 

referência para convalidar certas concepções seria a própria teoria, cabendo eventual 

readequação. É por isso que, 

(...) não se pode dizer, por exemplo, que Aristóteles estava errado. O modo como ele 

concebia o movimento e cada conceito por ele elaborado desempenhavam um papel 

em sua física. Seu mundo era diferente, e seu conceito de movimento não 

contradizia a observação (ARAÚJO, 2013, p. 166). 

 

Dito de outra forma, somente uma revolução científica, uma verdadeira alteração na 

visão de mundo, poderia, alterando o referencial teórico, transformar o que se considera 

                                                           
4
 Neste sentido, seria importante apontar a problemática dos valores, tal como demandados no julgamento de 

Nuremberg e consolidado pela chamada “jurisprudência dos valores” da Corte Constitucional alemã. 
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verdadeiro e correto em certo período.  

Kuhn (1998, p. 179) esclarece o modo como este processo de adequação e 

reconfiguração dos fatos e das teorias ocorreria: 

Isso significa que as teorias também não evoluem gradualmente, ajustando-se a fatos 

que sempre estiveram à nossa disposição. Em vez disso, surgem ao mesmo tempo 

que os fatos aos quais se ajustam, resultando de uma reformulação revolucionária da 

tradição científica anterior- uma tradição na qual a relação entre o cientista e a 

natureza, mediada pelo conhecimento, não era exatamente a mesma (...) . 

 

Desta maneira, não há uma mera relação de desvendamento do mundo por teorias, 

num processo crescente de aperfeiçoamento. A rigor, o aperfeiçoamento existira, mas também 

seria uma reconfiguração do mundo que é significado. 

A rigor, esta concepção eminentemente relativista acerca da noção de verdade assusta 

à primeira vista, tendo em vista o rebaixamento do papel social do cientista e da própria noção 

(reificada?) de verdade, fundante da filosofia ocidental, se toma-se como marco a “questão 

Sócrates”, explorada em Platão e Xenofonte. 

No entanto, é preciso perceber os detalhes da visão kuhniana, pois, nela, a mudança de 

paradigma implica “(...) um novo quadro de referência para observar os fenômenos”, sendo 

que “para Kuhn não é possível afirmar que há uma realidade em si mesma, uma fixidez 

ontológica e que apenas as visões mudariam. Para ele o que se vê é de tal ou tal forma, quer 

dizer, a percepção do mundo muda e o mundo muda também. Nessa mudança se rompe com 

uma tradição da prática científica, há regras diferentes e um universo de discursos também 

diferente; nesse estágio, já está clara a percepção de que a tradição anterior estava 

equivocada” (ARAÚJO, 2013, p. 167). 

Outro aspecto interessante a ser observado é o que se chama de revolução científica. 

Kuhn (1998, p. 125) considera as revoluções “(...) como aqueles episódios de 

desenvolvimento não-cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou 

parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior”. 

A revolução científica parte das especulações no seio da comunidade científica a 

respeito das insuficiências de certa concepção, do reconhecimento de anomalias e crises, 

consoante já estabelecido. Mas como resolver esta já aludida disputa entre diversas visões de 

mundo, conceituações e ferramentas teóricas? 

Parece não ser possível, conforme Kuhn (1998, p. 128), utilizar os critérios ordinários 

da ciência normal, sendo preciso ir além. É aí que o americano entende que “na escolha de um 
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paradigma ─ como nas revoluções políticas ─ não existe critério superior ao consentimento 

da comunidade relevante”. Em razão desta concepção quase “política” a respeito das 

condições de possibilidade de conhecimento (embora isto não equivalha a uma visão 

“política” do conceito de verdade), eventualmente se pode tratar a teoria como irracionalista, 

o que não é exatamente correto, dada a própria racionalidade da argumentação pública em que 

os paradigmas se confrontam e a existência de critérios claros (e racionais) no âmbito da 

ciência normal.  

Mas como isso pode ser aplicável ao direito? Veja-se o caso do paradigma aqui 

sustentado: a Teoria Pura kelseniana. 

 

5. A ciência pura do Direito. Direito-objeto e direito-ciência. 

 

Ainda que pareça dispensar maiores explicações, é sempre importante lembrar alguns 

pontos da chamada Teoria Pura do Direito, concebida por Kelsen durante a primeira metade 

do século XX. Kelsen define a “pureza” da ciência do direito como sinônimo de uma ciência 

autônoma do Direito, um campo com método próprio, distinto de outras ciências humana. 

Neste sentido, no início da obra, Kelsen (2003, p. 1) explica: 

Quando a si própria se designa como “pura” teoria do Direito, isto significa que ela 

se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste 

conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, 

rigorosamente, determinar como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a 

ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é seu princípio 

metodológico fundamental. 

 

Uma observação apressada pode levar à conclusão de que o jurista austríaco dispensa 

qualquer influência da política ou de outros métodos de ação humana no fenômeno jurídico. 

Nada mais falso, porém, uma vez que há uma clara distinção estabelecida entre a ciência e o 

objeto do estudo. Na mesma primeira página de seu livro, Kelsen explica que a sua é uma 

teoria sobre o direito objetivo, uma “ciência jurídica e não política do Direito”. Ao reconhecer 

a existência de uma política do Direito, Kelsen nem sequer pretende elidi-la, mas 

simplesmente retirar de um campo teórico específico. 

Corroborando esta visão, Karl Larenz (2009, p. 96) afirma: “O jurista, entende 

KELSEN na sua primeira obra (H, pág. 42), pode, sem dúvida, fazer reflexões de natureza 

psicológica e sociológica, mas não deve nunca „servir-se dos resultados da sua consideração 
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explicativa na sua construção conceptual normativa‟”. 

E por que isto? Parece claro que Kelsen levanta a bandeira de uma revolução 

científica, tal como entendida por Thomas Kuhn, em contraponto às teorias do direito que 

predominavam no século XIX. Ele mesmo não oculta esta circunstância, citando 

expressamente as confusões da jurisprudência (entendida como teoria do direito) com a 

psicologia, a sociologia, ética e a teoria política. Seu fim é expresso: evitar o sincretismo 

metodológico, trazer mais clareza ao conhecimento do fenômeno jurídico. De certo modo, 

Kelsen pretende continuar uma certa tradição científica
5
, reformulando alguns de seus 

problemas, depurando algumas respostas e criticando outras escolas que possam dificultar sua 

tarefa. 

Tratando das correntes que abundaram no século retrasado, Abboud, Carino e Oliveira 

(2013, p. 104) evidenciam que algumas correntes se contrapuseram a um racionalismo 

sistemático exacerbado, sustentando uma reconfiguração do modelo jurídico. Segundo os 

autores, “o ataque se dá a partir da alegação de que essa excessiva preocupação com o rigor 

sistemático do conhecimento levava a análise dos problemas jurídicos a um nível de abstração 

completamente desconectado da realidade social, do tecido básico que dá origem aos 

problemas do direito”, sendo esta a concepção dos finalistas, como Rudolph Von Ihering. 

Corroborando nossa hipótese de que a Teoria Pura é a “ponta de lança” de uma 

revolução científica, vale trazer os comentários de Aurora Tomazini de Carvalho (2009, p. 73) 

acerca do momento de cristalização da visão de mundo de Kelsen: 

O Positivismo Normativo ou Jurídico é marcado pela tentativa de fundamentação 

autônoma da Ciência do Direito (...). Surgiu como reação à falta de domínio 

científico da Ciência Jurídica que, reduzida à Sociologia, submetia o “direito” a 

diversas metodologias empíricas (psicologia, dedução silogística, histórica, 

sociológica, etc.), tomando emprestados métodos próprios de outras Ciências para 

seu estudo. Com isso, não havia autonomia científica. (...) Como reação a tal 

situação, Kelsen propôs a purificação metodológica da Ciência Jurídica, ou seja, a 

investigação do “direito” mediante processos próprios que o afastassem da 

Sociologia, da Política, da Moral. 

 

Ora, embora seja possível afirmar que a resposta teórica vai além de uma 

contraposição ao finalismo, mais preciso é apontar que o objeto da ciência do Direito, na 

visão kelseniana, não é a conduta humana, mas sim, a norma jurídica. É a partir da modelação 

do mundo pela norma que algum dado fato ou fenômeno é juridicizado. Somente algo 
                                                           
5
Abboud, Carino e Oliveira (2013, p. 105) chegam a dizer, neste sentido, que Kelsen seria um continuador da 

visão da Escola da Jurisprudência dos Conceitos: “De fato, em sua obra, Kelsen continuava a perseguir o tipo de 

rigor lógico que inspirava o dedutivismo da Jurisprudência dos Conceitos, porém, sabia que os instrumentos por 

ela utilizados eram insuficientes para garantir precisão epistemológica para a ciência jurídica. 
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juridicizado, tornado relevante para o direito positivo, é que pode ser estudado pela ciência do 

direito. Assim, “pelo que respeita à questão de saber se as relações interhumanas são objeto da 

ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um conhecimento jurídico 

enquanto relações jurídicas, isto é, como relações que são constituídas através de normas 

jurídicas” (KELSEN, 2003, p. 79). 

A importância da distinção entre ciência e o direito positivo é fundamental para a 

compreensão do que pretende Kelsen com a Teoria Pura, inclusive para reconhecer os limites 

e certo ceticismo quanto ao papel do cientista. É por isso que Abboud, Carnio e Oliveira 

(2013, p. 106) dizem que, nesse aspecto “(...) portanto, Kelsen se movimenta em um 

metadiscurso que fornece uma interpretação logicamente rigorosa do complexo „mundo 

normativo‟”. 

Há uma limitação clara na ciência do Direito kelseniana: ela, embora auxilie na 

sistematização do conhecimento jurídico, ensejando a própria noção de “ordenamento”, é 

insuficiente para constituir a própria prática jurídica. Kelsen (2003, p. 82) afirma que “a 

ciência jurídica, porém, apenas pode descrever o Direito, ela não pode, como o Direito 

produzido pela autoridade jurídica (através de normas gerais ou individuais), prescrever seja o 

que for”. As proposições da ciência são verdadeiras ou falsas, ao passo que as proposições da 

autoridade são válidas ou não. Há um domínio próprio em que cada uma das proposições é 

aplicável, não sendo possível confundi-las. Por outro lado, a busca de Kelsen é pela 

imunização da ciência jurídica em relação a ideologias que contaminariam a melhor 

apreensão do fenômeno jurídico. 

É verdade que o ensaio de Thomas Kuhn é voltado, sobretudo, às chamadas ciências 

duras e busca-se aqui uma aproximação razoável para o caso do Direito. Não se chega a 

qualquer grau de pioneirismo nesta atitude, porém. Dada a predominância das ciências 

naturais e exatas como aqueles campos reconhecidos sob o “status” de ciência, o próprio Hans 

Kelsen utiliza um tópico de sua obra paradigmática para classificar a Ciência do Direito. 

Neste caminho, as ciências jurídicas seriam ciências normativas, pois não regidas por leis de 

causalidade, portando-se como uma ordem normativa da conduta humana, visando à sua 

orientação por meio da coação (direta e indireta). Neste sentido, o austríaco explica: 

 

Quando, contudo, se procede à análise das nossas afirmações sobre a conduta 

humana, verifica-se que nós conexionamos os atos de conduta humana entre si e 

com outros fatos, não apenas segundo o princípio da causalidade, isto é, como causa 
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e efeito, mas também segundo um outro princípio que é completamente diferente do 

da causalidade, segundo um princípio para o qual ainda não há na ciência uma 

designação geralmente aceita (...) .(KELSEN, 2003, p.80) 

 

A expressão do direito, portanto, não seria pela chamada lei natural. Os fenômenos não 

seriam meramente explicáveis por causas e efeitos, como numa lei física clássica, por 

exemplo. Ora, se a força da gravidade é a causa de um modo próprio da queda dos corpos 

num dado espaço, não é possível explicar a relação jurídica nestes moldes.  

Larenz (2009, p. 92) trata a questão como o ponto de partida kelseniano, estabelecido 

na “fundamentação metodológica da ciência do Direito” desde a distinção entre juízos de ser e 

juízos de dever ser. 

Ora, se um determinado dispositivo legal indica que é proibido matar alguém, isso não 

significa que não haverá homicídios em determinada área sob a qual havia jurisdição, e, 

portanto, incidência daquela norma jurídica. Há tão-somente um comando, uma orientação 

normativa, em que a autoridade jurídica expediu um texto, do qual se extrai um enunciado 

jurídico
6
, que sinaliza a proibição do homicídio. A consequência do cumprimento desta norma 

(ou seja, não cometer homicídios) é, no mundo fenomênico, a simples inexistência de 

qualquer constrição estatal diante dos sujeitos respeitadores das normas. De outro lado, no 

caso de descumprimento, o ordenamento imputa alguma restrição ao sujeito.  

Poderíamos dizer, no caso do direito positivo brasileiro, que o Código Penal prevê 

uma pena abstrata de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, para o caso de homicídios dolosos. Neste caso, 

isto significa que o Estado iniciará uma persecução judiciária contra o acusado, de modo que, 

caso seja comprovada, nos termos em que o próprio direito positivo estabelece, a 

responsabilidade daquele no homicídio, este poderá sofrer sanção penal, sendo preso.  

No mundo normativo, porém, o que ocorre é uma formalização dos fenômenos. Se 

alguém comete um homicídio, uma série de procedimentos são formalizados, de modo que 

sejam produzidas normas individuais e concretas, a partir de prescrições presentes nas normas 

gerais e abstratas, que previam a tipicidade penal da conduta. Não ocorre, para o direito 

positivo, a priori, a simples retirada de algum ser vivo para um edifício com salas gradeadas. 

De modo simplificado, a consequência imediata é a produção de uma norma individualizada, 

em que se reconhece que Fulano agiu ou não conforme os ditames daquela outra norma geral 

                                                           
6
 A rigor, este enunciado seria uma norma jurídica, em contraponto à proposição, típico da ciência do direito, cf. 

Kelsen, 2003, p. 80-84 
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e abstrata. 

Este é o fenômeno do direito positivo, tal como tratado pela ciência pura do direito. 

Esta, em sua atuação principal, verificaria como a comunidade jurídica cuida daqueles juízos 

de dever-ser, preocupando-se com a estrutura lógica das normas, com seu sentido, os limites 

de cada enunciado jurídico, etc. Karl Larenz (2009, p. 93) menciona que, para Kelsen, 

 

A ciência do Direito (...) não tem a ver com a conduta efectiva do homem, mas só 

com o prescrito juridicamente. Não é, pois, uma ciência de factos, como a 

sociologia, mas uma ciência de normas; o seu objeto não é o que é ou o que 

acontece, mas sim um complexo de normas. 

 

Estes são os fundamentos da Teoria Pura do Direito, pela qual Hans Kelsen buscava 

um campo próprio e autônomo para a ciência jurídica. Usando o conceito kuhniano, esta 

revolução consolidou um certo paradigma de ciência na primeira metade do século XX, com 

consequências percebidas até hoje. Se, como Araújo (2013, p. 175) entende “a herança de 

Kuhn”, a história da ciência é um constante processo de acumulações, sem uma teoria 

especificamente errada no passado, então, Kelsen teria colaborado para uma reconfiguração 

da Ciência do Direito, buscando definitivamente um lugar próprio e autônomo, no que teria 

tido um papel histórico relevante. 

No entanto, dadas as fissuras e questionamentos percebidos, ainda permaneceu a 

dúvida: Seria possível tratar o direito como ciência? E ainda mais: Faria sentido insistir nesta 

classificação? 

 

6. Seria o direito uma pseudociência? 

 

Há dois grandes grupos em que podem se enquadrar as críticas à concepção científica 

do direito para Hans Kelsen. O primeiro diz respeito ao questionamento da própria noção de 

qualquer ciência do Direito. Sendo possível questionar o status científico do conhecimento 

acerca do direito, um grande ponto de atrito seria a respeito da 

necessidade/viabilidade/utilidade da concepção pura da ciência jurídica. Neste sentido, 

buscar-se-ia uma aproximação do Direito com outras formas de conhecimento (e aí a Tópica, 

de Theodor Viehweg é uma obra relevante), ou mesmo numa reaproximação de outras noções 

históricas do Direito, principalmente a visão romana. 
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Sobre a visão da antiguidade acerca do direito, advém um dos sinônimos para Teoria 

Jurídica, pois, como explica Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2003, p. 57): 

A palavra jurisprudência ─ juris prudentia, uma das expressões usadas pelos 

romanos, ao lado de disciplina, ars, notitia, para designar o saber jurídico ─ liga-se, 

nesse sentido, ao que a filosofia grega chamava de fronesis (discernimento). Tal 

palavra era entendida, entre os gregos, como uma virtude. Fronesis, uma espécie de 

sabedoria e capacidade de julgar, na verdade consistia numa virtude desenvolvida 

pelo homem prudente, capaz, então, de sopesar soluções, apreciar situações e tomar 

decisões. Para que a fronesis se exercesse, era necessário o desenvolvimento de uma 

arte (ars, techne) no trato e no confronto de opiniões, proposições e ideias que, 

contrapondo-se, permitiam uma explanação das situações. 

 

Note-se, de logo, que, para além de toda a diversidade conceitual acerca da noção de 

verdade (alethéia, desvelamento, para os gregos; veritas, correspondência, para os romanos), 

não há um compromisso desta concepção jurídica meramente com o alcance de “descoberta” 

de um sentido valioso por si só, como seria no caso da busca contemporânea pela “verdade 

real”, tão alegada nas doutrinas processualistas. O compromisso da visão antiga de Direito é, 

sobretudo, um compromisso de sabedoria, de prudência, de decisão de certa situação, com o 

fim de acomodá-la.  

Vale dizer que o já mencionado Tercio Sampaio, quando trata de uma ciência 

dogmática contemporânea que tem o compromisso da decidibilidade, embora não negue a 

possível cientificidade do conhecimento sobre o Direito, presta uma grande homenagem a esta 

tradição jurídica ─ e, lembremos com Kuhn [1998, p. 231], que as revoluções científicas 

nunca são plenamente perceptíveis, retomando, muitas vezes, traços de concepções passadas. 

Uma outra série de críticas pode ser enquadrada sob a visão de que a ciência jurídica 

concebida por Kelsen é insuficiente para resolver os problemas contemporâneos. A este grupo 

pode-se verificar a alcunha de “pós-positivistas”. Sobre um termo tão vago e variado, cabem 

diversas definições e alguma crítica, como aquela elencada por Aurora Tomazini de Carvalho 

(2009, p. 76), na tentativa de se contrapor a estas correntes contemporâneas: 

 

O pós-positivismo é um movimento recente que mistura tendências normativistas e 

culturalistas, surgindo como uma crítica à dogmática jurídica tradicional 

(positivismo), à objetividade do direito e à neutralidade do intérprete (...). Algo 

muito genérico, que engloba qualquer tomada de posição perante o direito posto 

posterior ao positivista, com traços deste movimento, mas misturando outras 

tendências (...). 

 

De toda forma, uma série de autores passa a questionar os princípios fundantes da 

noção de ciência jurídica pura. Karl Larenz (2009, p. 172-190 e em boa parte do capítulo V da 
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parte I) faz um apanhado das teses que questionam a neutralidade do direito, a importância da 

valoração para o conhecimento do objeto e atacam inclusive a distinção estanque entre juízos 

de ser e dever-ser. Assim, embora focado na evolução da ciência jurídica alemã, e certo de 

que só se utiliza aqui alguns exemplos das críticas à Teoria Pura do Direito, Larenz (op. cit., 

p. 172-174) cita a visão de ethos jurídico dominante de Zippelius como fundamental para a 

tomada de posições judiciais e científicas, a objetividade dos valores e o modo de perquiri-los, 

de Hubmann, de racionalidade da valoração de Coing, a contestação à divisão estanque entre 

proposições de ser e dever-ser, encampada por Müller, entre outros. 

Estas teses guardam em comum um verdadeiro arsenal crítico àquele paradigma 

kelseniano. Dito de outra forma: São anomalias verificadas a partir de alguns problemas que a 

compreensão da Teoria Pura
7
 redundou na aplicação do direito. 

Desta maneira, chega-se ao ponto de perquirir acerca da possibilidade de o Direito 

guardar problemas em comum e algum método geral que restaure sua cientificidade. Vimos, 

com Kuhn, que a noção de paradigma é essencial à manutenção de uma “ciência normal”. 

Dada a fragmentação e a disputa de paradigmas (e concepções que fogem à própria ideia de 

ciência, escapando à compreensão de paradigma), o Direito poderia ser tratado por ciência. 

Parece ser interessante, neste ponto, utilizar as ideias de Mario Bunge, físico e teórico 

da ciência argentino. 

Bunge (1985, p. 19-54) estabelece no primeiro capítulo de sua obra, um itinerário
8
 

para que se formule uma ciência digna de assim ser qualificada, mas ao fim, questiona um dos 

problemas que afligiria o pensamento científico na atualidade. 

De acordo com Bunge (1985, p. 54-60), o pensamento comum pode desenvolver-se 

pelo conhecimento técnico, pela protociência ou pela pseudociência, entendida esta como “um 

                                                           
7
A referência à compreensão e não à Teoria em si parece importante, pois a obra kelseniana parece por demais 

incompreendida em seus fundamentos mais básicos, como na distinção entre Direito-ciência e Direito-objeto, à 

qual aludimos no terceiro tópico, para que seja tomada como “responsável” por algumas aporias científicas 

percebidas. 

Os passos para Bunge (1985), conforme estabelecido no primeiro capítulo “El Enfoque Científico” são:  

 

1- Enunciar perguntas bem formuladas e verossimilmente fecundas; 

2-Construir conjecturas, fundadas e contrastáveis com a experiência, para contestar as perguntas; 

3-Derivar consequências lógicas das conjecturas; 

4-Selecionar técnicas para submeter as conjecturas ao contraste; 

5-Submeter estas técnicas ao contraste para comprovar a relevância e a fé que merecem; 

6-Levar ao fim o contraste e interpretar seus resultados;  

7-Estimar a pretensão de verdade das conjecturas e a fidelidade das técnicas; 

8-Determinar os domínios nos quais valem as conjecturas e as técnicas e formular os novos problemas 

originados pela investigação. 
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corpo de crenças e práticas cujos cultivadores desenham, ingênua ou maliciosamente, dar 

como ciência, ainda que não compartilhem com esta nem o propósito, nem as técnicas ou o 

corpo de conhecimentos. Um exemplo seriam a investigação espírita e a psicanálise. Há riscos 

na relação entre pseudociência e ciência, seja porque muitos dados conseguidos pela 

protociência são inúteis ou porque teorias científicas podem se dogmatizar, virando 

pseudociências”. 

Para o teórico argentino-canadense, o grande problema, os verdadeiros males da 

pseudociência seriam os seguintes: (i) Não fundamentar as suas doutrinas; (ii) Não submete 

suas doutrinas a contraste, (iii) Carecer de mecanismo auto-corretor, (iv) Ter como objetivo 

primário  influenciar nas coisas e nos seres humanos, objetivo primário é prático, não 

cognitivo. 

O grande problema a que nos referimos em relação ao Direito é: a falta de paradigmas, 

em síntese, de consenso sobre o que se fala, pode levar a esta consequência, de conversão 

num conhecimento pseudocientífico, ainda mais pelo objetivo persuasivo inerente à matéria 

jurídica? 

Comentando este fenômeno, Abboud, Carnio e Oliveira (2013, p. 108) mencionam os 

diversos nomes que a situação ganha, como crise de fundamento, poluição semântica e 

relativismo epistemológico, num aparente caos teórico, em que o pesquisador tem de se situar 

e utilizar ferramentas adequadas que o possibilite encontrar algum sentido. 

Talvez uma resposta pronta e acabada não ocorra, mas é preciso estar atento para os 

sinais de eventuais desajustes. Ainda assim, parece haver solução para tratar o Direito como 

ciência, conquanto não tenhamos premissas tão comuns assim. Talvez seja possível, apesar de 

todas as discordâncias, estabelecer pontos em comuns, recuperar a utilidade de tratar o Direito 

como ciência e, assim, mesmo que por linhas tortas, instaurar um ponto de partida que auxilie 

no rigor e na objetividade do conhecimento jurídico. 

 

 7. Direito e ciência. Visão útil ou superada?  

 

Não sem alguma simplificação, afirma-se que a noção moderna de ciência é 

essencialmente pragmática. Ainda que não necessariamente instrumental, como num campo 

de uma ciência puramente teórica (o exemplo clássico e sempre válido está no campo da 

matemática e da física teórica).  O enfoque científico, então, é, sobretudo manipulatório, no 
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sentido de que pretende manejar uma coisa, conhecê-la profundamente, em detalhes.  

A que serviria uma ciência do Direito? Embora o consagrado enfoque dado por Tercio 

Sampaio Ferraz Jr. separe as teorias e modos de abordagem em zetéticos e dogmáticos, os 

primeiros direcionados, sobretudo, às matérias chamadas propedêuticas ou teoréticas. No que 

toca à ciência dogmática do direito, Ferraz Jr . (2003, p. 85/92) entende que essa cumpre as 

funções típicas de uma tecnologia, instrumentalizando certa ação sobre a sociedade. A ciência 

agiria duplamente, numa atividade pedagógica junto à comunidade jurídica e numa ação 

social, ao delimitar o campo das soluções possíveis, criando uma certa realidade, a partir do 

estabelecimento de limites à decisão. A ciência dogmática, portanto, não se poria a 

problematizar suas premissas, dado o seu enfoque na decidibilidade das situações. Em seus 

três aspectos possíveis, a dogmática auxilia na sistematização de regras, na interpretação e na 

experiência da decisão. 

Contudo, isto não resolve boa parte dos problemas- ou ao menos não alcança aquele 

“nível ótimo” de consenso a que alude Kuhn, no sentido de estabelecer uma correção de rota e 

uma ciência jurídica normal, com suas possíveis conquistas, resoluções e eventuais 

progressos. Como produzir sentido neste caos teórico? Seria possível construir, como fala 

Kuhn (1998, p. 108), uma alternativa disponível para substituir um paradigma invalidado (ou 

várias correntes que não conseguiram consenso o suficiente para alcançarem o status de 

paradigma)? Mesmo havendo essa possibilidade, existira algo a ser preservado dos 

paradigmas anteriores, especificamente, na hipótese, do paradigma da Teoria Pura do Direito? 

A hipótese deste trabalho é que uma resposta interessante residiria na Teoria dos 

Sistemas, uma curiosa forma explicativa do mundo, derivada da sociologia funcionalista do 

norte-americano Parsons, acrescida de conceitos biológicos e cibernéticos. De modo 

resumido, pode-se dizer que esta teoria “(...) afirma que a sociedade apresenta as 

características de um sistema, permitindo a observação dos fenômenos sociais através dos 

laços de interdependência que os unem e os constituem numa totalidade” (ROCHA, 2013, p. 

27).  

Nesse caminho, Leonel Severo Rocha apresenta Habermas e Luhmann como 

estudiosos inseridos nesta tradição, embora pareça haver uma divergência fundamental: 

enquanto um pensa na produção do consenso como fundamental à preservação dos sistemas, a 

teoria luhmanniana vê na diferença, na distinção, na fragmentação um aspecto essencial dos 

sistemas contemporâneos.  
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O próprio Luhmann (2009, p. 80) reconhece a fundamentalidade do papel da diferença 

entre sistema e seu meio circundante para definir o próprio sistema. 

Assim, na visão do sociólogo e jurista alemão, o direito poderia ser definido em três 

níveis, de norma, da institucionalização e do núcleo significativo, o que corresponderia a uma 

estrutura de estabilização de expectativas sociais, em outras palavras (Luhmann [1990, p. 151 

e 161]; [2004, p. 33-36]; apud Trindade, [2008, p. 84-89]).  

O direito, nesta visão sistêmico-funcionalista, é uma “observação de segundo grau” 

(Trindade, 2008, p. 18), i.e., cuida de relatos sobre relatos, a partir de premissas claramente 

estabelecidas, quais sejam: (i) de que a sociedade é concebida como um sistema, tal com os 

indivíduos (sistemas psíquicos), seres biológicos (sistemas vivos), e outros sistemas 

inanimados (não-vivos ─ havendo um contraste deste com aqueles, na medida em que faltam 

─ lhe as características da auto-reprodução e consequente autonomia); (ii) que este sistema é 

composto não de sujeitos, mas de comunicações; (iii) que o sistema social está em um entorno 

referido (ambiente), sem que com ele se confunda, ainda que retire dali os elementos que 

comporão sua existência- mas numa espécie de recriação, conforme (iv) a criação de regras 

próprias pelo sistema, de modo que ele próprio define as suas condições de “sobrevivência” 

de acordo com (v) um código diferenciador, próprio de cada sistema (e subsistema), marcador 

de sua diferença, por meio de um aspecto binário (KUNZLER, 2004, p. 16). 

Como bem lembra Leonel Severo Rocha (2013, p. 31-32), isto não significa um 

abandono, mas uma reformulação, com acréscimos, da filosofia analítica, acrescida das 

colaborações da própria hermenêutica jurídica, sem mesmo descartar certas ferramentas 

derivadas das abordagens consequencialistas, como a famosa Análise Econômica do Direito. 

No entanto, é preciso firmar, há de se preservar a autonomia do subsistema jurídico, tendo em 

vista a noção fundamental de autopoiese. 

A autopoiese, tomado de teorias biológicas a capacidade de cada sistema reproduzir-se 

por conta própria, sem qualquer referência externa que não a si mesmo, não é uma hipótese 

causal de explicação. Assim, a circunstância de o direito constituir-se como um subsistema 

autônomo, em que o fenômeno da juridicidade é constituído a partir dos elementos daquele 

próprio sistema (só o direito pode dizer o que efetivamente é o direito) não significa uma 

explicação causal sobre todo o modo de produção do direito. Como bem explica Luhmann 

(2009, p. 90), “com o conceito de autopoiesis (Maturana) colocado no centro da teoria 

biológica, não se pretende explicar (no sentido causal) absolutamente nada, mas somente 
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evidenciar que a autorreferência é uma operação com capacidade de articulações 

subsequentes”. 

A autopoiese não significa um isolamento total do direito em relação ao mundo. 

Afinal, trata-se de um subsistema social, e como tal, composto de comunicação, em que há 

abertura cognitiva e fechamento operacional. Luhmann (2009, p. 103) descarta a ideia de que 

há um fechamento completo do sistema, justamente pela diferença entre operação e 

causalidade.  

A definição de Luhmann (2009, p. 120), seguindo Maturana, é que a autopoiese “(...) 

significa que um sistema só pode produzir operações na rede de suas próprias operações, 

sendo que a rede na qual essas operações se realizam é produzida por essas mesmas 

operações”. 

O sistema jurídico, no caso, é fechado de modo que seja mantida sua autonomia e sua 

função, de estabilizar expectativas. Os conceitos jurídicos, portanto, funcionam em um 

subsistema próprio, de maneira que sua organização confira maior efetividade a seu papel 

social. Isto não significa que os conceitos se manterão estanques ou num nível de 

abstrativização alheio a outras ciências e à própria realidade ─ daí a abertura cognitiva, brecha 

pela qual entram as informações outras, que, transformadas pelo código jurídico (ou seja, 

passam a ser consideradas sob a ótica do direito), vão informar o subsistema em seu ciclo de 

operação. 

A organização é o que confere a qualidade de “complexo” a certo sistema, uma vez 

que isto decorre da arrumação dos seus elementos, como falam Abboud, Carnio e Oliveira 

(2013, p. 116). 

Como exemplo de uma aplicação da tese luhmanniana de abertura e fechamento no 

direito, poder-se-ia citar a normatização de certo aspecto da vida social, o trânsito de veículos. 

A abertura cognitiva significa que o direito, na medida em que pretende regular o 

funcionamento do trânsito, acaba por capturar informações sobre o “modo de existir” daquele: 

quais são os veículos e seres (humanos, animais) que circundam determinada área, em que 

piso (rodovia, estrada de chão, calçadas, etc.) ocorre a movimentação, se a população humana 

tende a respeitar ou não a sinalização horizontal, a vertical, etc. A partir deste momento, 

quando se extrai um modo de veiculação da norma jurídica (uma placa de trânsito, p.ex.), já 

não se pode falar mais em abertura, mas em fechamento: o direito emite um comando, 

proibindo certa conduta, tirando sua proteção pelo direito e podendo imputar alguma sanção a 
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quem a pratique, de maneira que regule aquela dada situação e estabilize a expectativa. 

E qual o papel do cientista do direito? Ora, este deveria sempre ter em mente a 

imprescindibilidade de preservar a autonomia jurídica, de maneira que aquela diferença 

produzida garanta o máximo de regularidade e estabilidade possível, em atendimento, claro, 

aos valores comuns de uma sociedade específica (isto, como já se disse, não significa o fim da 

diferença, mas um modo de filtrá-la e dotá-la de juridicidade). 

Preservar juridicamente, então, significa, estabilizar, dar congruência ao papel social. 

Eventualmente, há juristas que possam entender esta missão como pequena, afastada da 

“realidade”, das “demandas sociais”. Em verdade, a diferença, a especificidade jurídica não 

implica a morte ou a capitulação de outras formas de ação social. Apenas busca se explicar da 

forma mais nítida possível como o direito resulta funcionando num momento histórico 

próprio.  

O melhor funcionamento do sistema jurídico é, portanto, apenas uma tentativa de 

garantir sua efetividade (tanto do direito-objeto, como do direito-ciência)- o que não significa 

abandonar outros modos de interação social, afinal a própria ideia de acoplamento estrutural, 

de um inter-relacionamento entre subsistemas autônomos (direito e política, nas 

Constituições; direito e economia, a partir dos títulos de propriedade, etc.) significa o 

reconhecimento indelével da comunicação entre os sistemas (ABBOUD, CARNIO e 

OLIVEIRA, 2013, p. 119) 

Esclarecendo outro ponto, parece claro o certo ceticismo antropológico da teoria. 

Como Abboud, Carnio e Oliveira (2013, p. 114) tratam, “(...) a teoria não apresenta pretensões 

holísticas, tendo como finalidade observar a sociedade e descrever seu funcionamento”. 

Naturalmente, a pretensão deste texto é apenas abrir uma senda, de maneira que a 

clareira de uma nova perspectiva tente aplainar um pouco aquele “caos jurídico” e a “crise de 

fundamentos” acima aludidos. 

 

8. Conclusões 

 

A rigor, este trabalho pretendeu uma abordagem herética de uma teoria epistemológica 

voltada às ciências exatas e naturais para analisar a evolução parcial da ciência jurídica em 

meados do século XX e na atualidade. Assim, apropriando-se da ideia de revolução científica, 

paradigma e de ciência normal, utilizou-se a Teoria Pura do Direito como hipótese de 
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ocorrência desta espécie de fenômenos, buscando-se esclarecer questões essenciais para o 

bom entendimento deste fecundo campo teórico, que tanto influenciou e influencia juristas 

mundo afora. 

A hipótese deste artigo é de que, a despeito de ter compreendido a investida kelseniana 

como uma revolução científica que assentou um novo paradigma na ciência do direito, as 

aporias e problemas suscitados pelo direito positivo levaram-nos todos a uma outra fase, de 

insuficiência daquela teoria, uma anomalia na ciência normal, sendo necessária uma nova 

síntese, a construção de um novo paradigma científico, que, ainda assim, preserve a conquista 

da autonomia do campo do Direito-como-ciência em relação a outras ciências sociais.  

Neste sentido, evitar-se-ia a definitiva transformação do Direito numa pseudociência, 

sem objetividade, sem conseguir esclarecer satisfatoriamente o fenômeno jurídico. A nosso 

ver, uma boa solução seria a reconstrução da ciência jurídica a partir da chamada “Teoria dos 

Sistemas”. 
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