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DIREITO, TRANSDISCIPLINARIDADE E MÉTODO E SUA RELAÇÃO COM 

CONCEITOS JURIDICOS E CONCEITOS INDETERMINDAOS.  

 

SANTOS, Taís Dórea de Carvalho.
1
 

 

SUMARIO: Resumo. Palavras-chave. 1 Introdução. 2 O direito e sua natureza 

transdisciplinar. 3 O direito enquanto ciência, subjetividade e método. 4. Os conceitos 

indeterminados e a utilização de metodos cientificos. 5 Conclusão. 6 Referências.  

 

RESUMO 

O presente artigo pretende discutir a natureza transdisciplinar do direito, 

entendendo que o direito hoje e um conjunto de elementos, destacando a interpretação e 

contextualização da norma. Pretende ainda tratar da observação da aplicação de alguns 

métodos científicos que estejam aptos a trabalhar com este direito atual, que não se resume a 

apenas leis e sim um ambiente onde importa mais seu sentido, sua função. 

Esta natureza transdisciplinar é suficiente para exigir do jurista uma nova postura, 

onde é imprescindível a observância do todo e não apenas de uma da letra fria da lei. 

Observando que a interpretação é fundamental, será observado se estes métodos também se 

aplicam nos conceitos indeterminados e até que pontos estes podem ser estudados de maneira 

científica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito, transdisciplinaridade, interpretação, conceitos 

indeterminados.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O direito já nasce com uma natureza transdisciplinar. Derivado de outras ciências, 

a exemplo da sociologia, história e antropologia, foi, a principio, forma de organização social.  

Posteriormente, como ciência independente, continuou com suas relações estreitas com 

diversas outras ciências, abarcando em casos concretos todas as outras existentes. No dia-a-

dia do direito os diversos casos concretos, acabam por fazer com que o jurista adentre as 

                                                           
1
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demais ciências, necessitando o mínimo de conhecimento destas para defesa de sua tese, 

quando em processo judicial. 

Assim como o advogado (promotor, defensor, procurador), o juiz também tem a 

necessidade de compreensão da matéria abordada no caso concreto. E este é o ponto 

importante de se analisar: a construção do direito é feita na observação do caso concreto, do 

sentido da norma.  

Que método então se utilizaria para isto? Importante observar que por esta 

natureza dinâmica, também não existe um único método a ser estudado. O caso concreto 

revela qual a forma de argumentação na busca do ideal de justiça.  

O direito então pode ser entendido como interpretação de premissas já 

delimitadas. Mas como esta relação se da quando o objeto de estudo é um conceito 

indeterminado? Tal qual os demais conceitos jurídicos, precisa de interpretação e também 

delimitação do seu objeto de estudo, para uma clara compreensão e objetividade. 

É a necessidade de contextualização. Esta também perpassa a 

transdisciplinaridade. Então, não se pode pensar no direito como algo desconectado da vida, 

do ambiente. E a cientificidade do direito e algo interessante de se analisar. 

A pós-modernidade tem este característica, uma forma mais integrativa de 

entender as ciências. Não existe uma só forma de obter uma resposta, nem uma única certeza, 

alias talvez nenhuma certeza. Existem varias formas, métodos e ciências que se combinam e 

agrupam na busca de uma perspectiva ou entendimento de determinado fenômeno.  

É aplicação ao caso concreto e a tradução do senso comum que acaba por produzir 

o direito, tornando-o algo que não pode ser observado fora da realidade local, nem sem a 

observância do contexto social da época. Os conceitos mudam, o direito muda, sua 

interpretação também muda.  

Portanto, quando se fala em direito não se pode fugir desta necessidade de 

elasticidade, de entendimento da ciência como um todo. Também a analise do caso concreto e 

a busca do ideal previsto nas normas, qual seja, de justiça – ao menos a priori. 

 

2. O DIREITO E SUA NATUREZA TRANSDISCIPLINAR 

 

O direito é por si só transdisciplinar. A sua necessidade de abarcar todos os 

fenômenos sociais e os normatizar, acaba por fazê-lo perpassar por todos os aspectos que 

abrangem a vida, ainda que de forma superficial. Junto a isto, por se tratar de uma ciência 
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social, não há que se perceber o direito como algo estanque ou isolado, sem a devida 

observação do contexto ao qual se esta inserido, bem como diversas ciências que o 

completam.  

Se a transdisciplinaridade é a convergência, o ponto em comum de diferentes 

ciências e o direito se constrói a partir de uma necessidade de normatização e sistematização 

da vida como um todo, por óbvio ele é transdiciplinar. Esta premissa se dá pela simples 

analise lógica, que é corroborada com as teorias cientificas, principalmente as mais modernas.  

Existe ainda uma identificação imediata entre direito e norma. Levando em conta 

uma rápida analise, muitos irão dizer que o direito se restringiria a normatização pura e 

simples, sendo estas a racionalização e objetivação do direito. Para Ricardo Mauricio Freira 

Soares:  

Sendo assim, a lei, resultado de um conjunto de atos e procedimentos 

formais (iniciativas, discussão, quórum, deliberação), torna-se, dessarte, a 

manifestação cristalina do Direito. Daí advém a identificação modera entre 

Direito e Lei, restringindo o âmbito da experiência jurídica.
2
 

Mas o direito não pode ser restrito a normalização pura e simples. Muito mais que 

isto o direito é o entendimento de um sistema normativo que corrobora e objetiva uma 

expressão social local, que varia de acordo com as alterações sofridas pela própria sociedade.  

O direito como ciência humana é validado e construído pela interpretação e 

apreciação do homem. Não é apenas uma letra fria de lei. Assim, existe uma variável quando 

analisada, uma vez que se deve observar as variáveis, lugar e tempo. Ou seja, a experiência 

local que deriva aquele resultado teórico e o tempo histórico que se esta inserido.  

As palavras da lei são construídas de vaguezas, ambiguidades, enfim, de 

incertezas significativas. São, pois, plurívocas. Não há possibilidade de 

buscar/recolher o sentido fundante, originário, primevo, objetificante, 

unívoco ou correto de um texto jurídico. Basta, para tanto, ler a 

Constituição Federal ou qualquer dispositivo de um Código para perceber 

as múltiplas possibilidades interpretativas que se abrem ao 

usuário/operador do Direito. 
3
 

                                                           
2
 SOARES, Ricardo Mauricio Freire. O principio constitucional da dignidade da pessoa humana: em busca do 

direito justo. São Paulo: Saraiva, 2010, pag. 60. 
3
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Então, para cada pessoa existe um direito? A interpretação do direito é 

diferenciada? Para Carlos Cóssio, cada um dos pensadores do direito interpreta sua forma de 

assimilação do direito como única forma na busca da verdade jurídica o que acaba gerando 

um conflito de métodos. Para resolver este problema, basta compreender que não existe uma 

forma absoluta, um método absoluto.
4
 

Por estes elementos essências na busca de uma maior definição de direito, pode-se 

analisar o existencialismo sugerido por Sartre
5
. Para ele, o existencialismo acaba por afirmar a 

especificidade do acontecimento histórico. Portanto, o direito, enquanto fenômeno social, não 

pode ser observado de maneira descontextualizada, sendo uma releitura do ideal de justiça em 

todos os aspectos e fatos existentes no mundo, sem deixar de olvidar o local e tempo em que o 

fenômeno foi apresentado.  

Seguindo este raciocínio, podemos destacar observações a cerca do fato social 

trazidos por Émile Durkheim.
6
 Este autor tinha necessidade de coisificar o fato social para 

estuda-lo, tentando objetivar a matéria que é extremamente subjetiva. Assim, o estudo do 

direito também seria objetivado uma vez que será este decorrente de fenômenos sociais, 

porem, normatizados, pela necessidade de ordem e controle social.  

Para a racionalização do estudo do direito, trazendo este estudo para uma 

perspectiva mais cientifica possível, necessária definição de uma metodologia, além da 

objetivação de seus elementos. Assim, diversos pensadores e filósofos trataram formas que 

melhor definissem e delimitassem o estudo das ciências humanas, alguns deles percebendo a 

transdisciplinaridade destes ramos científicos.  

Quando se pensa em um método de para se estudar o direito, verifica-se que este 

tem uma amplitude acentuada, podendo destacar diversos a serem utilizados na pesquisa 

cientifica. A escolha do método, ainda que seja a escolha do cientista, não pode deixar de 

observar esta natureza transdisciplinar e subjetiva, importando destacar a contextualização do 

objeto.  

Sartre
7
 que propõe fazer uma distinção entre concepções interpretativas e métodos 

interpretativos. Os primeiros tratam do que é interpretação e o segundo dizem como se efetua 

esta interpretação, a estrutura intelectual de conhecimento. Assim, todo método interpretativo 

                                                           
4
 COSSIO, Carlos. La Valoracion Jurídica Y La Ciencia Del Direcho. Capitulos I e III. Buenos Aires: Ediciones 

Arayú, 1941. 
5
 SARTRE, Jean Paul. Questões de Método, capítulo Método Progressivo-Regressivo. São Paulo: Nova Cultural. 

(Obra original publicada em 1960). 
6
 DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

7
 SARTRE, Jean Paul. Questões de Método, capítulo Método Progressivo-Regressivo. São Paulo: Nova Cultural. 

(Obra original publicada em 1960). 
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inclui uma concepção interpretativa, mas o contrario não necessariamente. Por isto entende 

que não exista um único método “verdadeiro” uma vez que esta excluiria os demais. 

Apesar de ter consciência da inexistência de uma única forma “correta” de se 

estudar uma ciência humana, aqui delimitado ao direito, deixa claro que, ainda que se tenha 

uma infinidade de métodos, o objetivo, diversificado pela interpretação pessoal, seria o 

mesmo ou próximo deste, a exemplo do ideal de justiça. Mas este próprio ideal é interpretado 

de maneira individualizada, sendo para cada pessoa de uma determinada forma.  

Não se pode deixar de observar que, ainda assim, existe uma necessidade de 

dialogo entre o direito e todo o resto. O direito não é algo solitário, pelo contrário, é algo que 

se constrói partindo de outras ciências, na tentativa de normatiza-las. Mais que isso, utiliza de 

conhecimentos de outras ciências para se concretizar. Mais ainda na perspectiva cientifica 

moderna, onde existe maior amplitude de ideias e métodos.  

Para Boaventura Souza Santos
8
 a ciência moderna é presidida por um modelo de 

racionalidade onde as ciências sociais emergentes também estavam inseridas, não apenas as 

ciências naturais. Mas este incluem duas formas de conhecimentos não científicos, quais 

sejam, senso comum e as humanidades (estudos históricos, jurídicos, literários, filológicos, 

teológicos e filosóficos).  

Na ciência moderna a ruptura epistemológica simboliza o salto qualitativo 

do conhecimento do senso comum para o conhecimento cientifico; na 

ciência pos-modema o salto mais importante é o que é dado do 

conhecimento cientifico para o conhecimento do senso comum.
9 

Esta nova racionalidade cientifica é considerada por ele um modelo totalitário, 

uma vez que nega o caráter racional em todas as formas de conhecimento quando estas não 

estão baseadas em suas regras metodológicas e princípios epistemológicos. Tem nesta 

situação a ruptura do novo paradigma com o anterior. É, como umas das principais 

características do novo paradigma, uma luta apaixonada (adjetivo usado pelo autor) contra 

todas as formas de dogmatismo e de autoridade. Isto porque a ciência moderna desconfia das 

evidencias das experiências imediatas.  

Então, corroborando com esta ideia, Cóssio
10

 propõe fazer uma distinção entre 

concepções interpretativas e métodos interpretativos. Os primeiros tratam do que é 

                                                           
8
 SANTOS, Boaventura Souza. Um Discurso sobre as Ciências. São Paulo: Cortez Editora, 1987.  

9
 SANTOS, Boaventura Souza. Idem, pag. 91. 

10
 COSSIO, Carlos. La Valoracion Jurídica Y La Ciencia Del Direcho. Capitulos I e III. Buenos Aires: Ediciones 

Arayú, 1941. 
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interpretação e o segundo dizem como se efetua esta interpretação, a estrutura intelectual de 

conhecimento. Assim, todo método interpretativo inclui uma concepção interpretativa, mas o 

contrario não necessariamente. Por isto entende que não exista um único método “verdadeiro” 

uma vez que esta excluiria os demais.  

Como Cóssio trata especificamente do direito, coloca todos os métodos como 

forma de interpretação de lei. Ressalta a metodologia dogmática, uma vez que a interpretação 

da lei é feita no caso concreto pelo julgador/juiz e não na lei em si, já que esta norteia o 

julgamento do caso concreto, importando para tanto o senso de justiça.  

A valoração juridica, como o fundamento da escolha certa é uma realidade 

subjetiva porque a realidade, a consciência, o sentido (da ordem, 

segurança, etc) experimentada pelo juiz e não uma realidade de outra 

espécie (tradução livre).
11

 

Então, deve-se entender o direito como uma ciência sim, mas que precisa de certa 

concretude para sua compreensão (o que mais uma vez leva a necessidade da percepção 

transdisciplinar do direito). Não só o senso comum, mas o caso concreto é fundamental para a 

aplicação do direito em toda sua complexidade.  

 

3. O DIREITO ENQUANTO CIENCIA, SUBJETIVIDADE E MÉTODO. 

 

O direito sempre foi compreendido como normatização, como algo linear. Era 

como se a lei por si só falasse, não precisando da interpretação do seu aplicador. Mas as 

coisas, nas ciências humanas como um todo, não são tão lineares e previsíveis.  

Então, não se pode negar que sempre se permeou um certo subjetivismo. Em 

outras épocas este aspecto pertinente ao direito era visto de maneira pejorativa, necessitando o 

seu afastamento (do senso comum) em nome de um conhecimento científico derivado de um 

método ou de uma metodologia científica. 

Por mais que exista esta roupagem cientifica, que é importante sem dúvida, não se 

pode deixar de observar a subjetividade como elemento indissociável do direito. Porque a 

norma é interpretada sempre e a interpretação é algo subjetivo. Mas isto não significa uma 

falta de método, pelo contrário, a utilização de métodos acaba por agregar ao direito uma 

maior linearidade, uma forma mais madura de aplicação do mesmo.  

                                                           
11

 “La valoracion jurídica, en cuanto fundamento de la eleccion correcta, es una realidad subjetiva porque es la 

realidad, en la conciencia, de un sentido (de orden, de seguridad, etc) vivido por el Juez y no una realidad de otra 

especie.” COSSIO, Carlos. Idem, pag. 123. 
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Assim, pode-se tornar cientifico o estudo de ciências humanas. Observa-se seu 

caráter peculiar, observando sua natureza também transdisciplinar, e aplica-se métodos que se 

adaptam a estas suas características. 

Na medida que o conhecimento é aprofundado, utilizando metodologia cientifica, 

a pesquisa acaba por “corrigir” o conhecimento comum, jogando fora o que não é 

necessário.Mario Bunge
12

 entende que a ciência é um aperfeiçoamento do conhecimento 

comum. Também que o conhecimento científico acaba tornando-se comum após apresentado. 

A racionalidade ideal é a sistematização coerente de enunciados, conseguidos analisando 

teorias baseadas nas ciências e no conhecimento comum.  

O direito é feito pelos homens e como tal se baseia em suas interações sociais, 

psicologicas, filosóficas. O direito é resposta a uma necessidade de controle, uma coerção 

social. 

O homem é portanto naturalmente refratário à vida comum, somente 

forçado pode resignar-se a ela. Os fins sociais não são simplesmente o 

ponto de encontro dos fins individuais; são antes contrários a eles. Assim, 

para fazer o indivíduo buscar esses fins, é necessário exercer sobre ele uma 

coerção, e é na instituição e na organização dessa coerção que consiste, por 

excelência, a obra social. Só que, como o indivíduo é visto como a única e 

exclusiva realidade do reino humano, essa organização, que tem por objeto 

constrangê-lo e contê-lo, não pode ser concebida senão como artificial.
13

 

Parte da necessidade de controle, de coerção, mas pode se tornar científico. A 

analise deste contexto, incluindo os aspectos sociológicos, históricos, psicológicos, fazem 

parte da concretização das ciências humanas como um todos, reforçando a sua natureza 

transdisciplinar. A analise da situação comum posta seria o primeiro passo para se conhecer 

estas nuances.  

Então o direito, derivado dos anseios da sociedade, forma de coerção social, se 

traduz em normatização do sentido de ordem, de maior controle ao mesmo tempo traduz uma 

perspectiva de autoafirmação, uma vez que é o homem que esta no controle. Então é o homem 

que esta no centro do direito e não a norma.  

Quando se traduz esta perspectiva, necessário o conhecimento mais amplo do 

objeto e não apenas delimitado a norma, a lei. A cientificidade do direito é intimamente ligada 

                                                           
12

 BUNGE, Mario. La investigación científica. Su estrategia y su filosofia. Ed. correg. Barcelona: Ariel, 1985. 
13

 Durkheim, Émile. As Regras do Método Sociológico. Ed. Martins Fontes. São Paulo, 2007, pag. 122. 
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ao entendimento deste enquanto pertencente a um sistema, a um contexto histórico-social, 

onde se parte de fatos concretos.  

O conhecimento científico partiria do conhecimento ordinário e através de provas 

e métodos se tornaria um conhecimento cientifico. Não só a ciência, mas o próprio bom-senso 

leva a racionalidade e coerência, ainda que na especulação, mas esta é controlada.  

Diante desta nova perspectiva cientifica, e tendo consciência da natureza jurídica 

do direito, não se pode desejar ou permitir que se continue a imaginar as normas como centro 

do direito. Também não se permite mais tratar o direito de maneira solitária sem a 

obrigatoriedade de entendimento do contexto qual esta inserido.  

O direito decorre da sociedade, dos homens, e deve ser um reflexo das suas 

necessidades fundamentadas no local e tempo. Isto porque as necessidades mudam, as 

interações sociais também, e o direito deve acompanhar esta mudança, ainda que a lei ao 

acompanhe, sob pena de não fazer sentido. Portanto, necessário contemporizar, uma vez que o 

direito não é estático, como as necessidades e tolerâncias não são.  

Então é importante que não se deixe de atentar a esta condição de mutabilidade 

das ciências sociais em geral, em especial do direito. O sentido da norma, o sentido da 

existência da tutela é variável e mutável.  

Pois é tão absurdo reduzir a significação de um objeto à pura materialidade 

inerte deste próprio objeto quanto querer deduzir o direito do fato. O 

sentido de uma conduta e o seu valor não podem ser apreendidos senão em 

perspectiva pelo movimento que realiza os possíveis desvelando o dado.
14

 

Faz-se necessário desconstruir o direito para reedifica-lo, como pensado por Jack 

Balkin
15

, em sua teoria construída a partir da desconstrução proposta por Derrida
16

. Para 

Balkin, a desconstrução transcendental, pelo senso de justiça enraizado no direito, precisa-se 

transcender conceitos já existentes a fim de acompanhar as mudanças sociais.  

Assim, deve-se interpretar a norma no caso concreto, aplicado-a não de maneira 

crua, sem sentido, mas de maneira a garantir a justiça, ainda que seja necessária da uma nova 

interpretação, além da convencional. Como para este jurista trabalha-se sempre em 

contraposições, verificando o que é injusto, se tem dimensão mais apurada da justiça e esta 

deve ser assim aplicada, utilizando a norma como veiculo.  

                                                           
14

 SARTRE, Jean Paul. Questões de Método. São Paulo: Nova Cultural. (Obra original publicada em 1960). Pag 

178. 
15

BALKIN, Jack. Transcendental Deconstruction, Transcendental Justice. <http: //xa.yimg. 

com/kq/groups/19743368/1765535577/name/transdecon1.pdf> 
16

 DERRIDA, Jacques. A Escritura- A Diferença. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995. 
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Este pensamento se assemelha com o trazido por Cóssio
17

 uma vez que o mesmo 

também entende que a concretude do direito esta na aplicação da norma ao caso concreto. E 

esta interpretação se traduz como o homem atuando. Ate certo ponto atua como cientista uma 

vez que é ele que faz a interpretação da norma, a coisifica. 

Importante ter a convicção que o direito não é algo isolado. Pelo contrário, é a 

junção entre ele, norma e conduta, a chamada teoria egológica. Esta teoria partiu da 

fenomenologia de Edmund Hurssel onde a investigação e descrição direta dos fenômenos são 

experimentados de maneira consciente, porém da maneira mais livre de preconceitos 

possíveis.  

O que importa, em particular, é estudar sistematicamente as unificações 

contínuas de identidade em todos os domínios e as identificações sintéticas 

segundo a constituição fenomenológica destas. Se antes de mais nada se 

conheceu o que é preciso conhecer primeiro, a articulação interna do vivido 

intencional em todas as estruturas gerais, se se conheceu o paralelismo 

dessas estruturas, as camadas no noema, tal como sentido, sujeito do 

sentido, caracteres téticos, plenitude, então cabe tornar completamente 

claro, em todas as unificações sintéticas, como junto com elas ocorrem não 

apenas em geral ligações de ato, mas também ligações na unidade de um 

único ato.
18

 

Aqui cabe uma reflexão interessante sobre o direito e as ciências humanas. Ate 

que ponto a atuação do cientista interfere no objeto da ciência e se ele é mesmo autor ou se é 

apenas cientista, ou os dois, sem consegui fazer distinção? Pode-se estudar os fenômenos 

jurídicos ao mesmo tempo que vão acontecendo ou apenas a posteriori?  

De qualquer jeito não se pode olvidar que o homem é o centro das ciências 

humanas e que, notadamente no direito, sua atuação é sempre significativa uma vez que o 

direito é construído, principalmente pela interpretação.  

Mais uma vez se observa a subjetividade que pretende ser preenchida pelo senso 

comum, pelos pontos de interseção dos conceitos jurídicos já conhecidos. Para Balkin
19

 

acaba-se caindo na redoma dos conceitos indeterminados uma vez que os princípios a serem 

                                                           
17

 COSSIO, Carlos. La Valoracion Jurídica Y La Ciencia Del Direcho. Capitulos I e III. Buenos Aires: Ediciones 

Arayú, 1941. 
18 HUSSERL, Edmundo. Idéias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: introdução 

geral à fenomenologia pura. Aparecida: Ideias e Letras, 2006, pag. 321. 
19

BALKIN, Jack. Transcendental Deconstruction, Transcendental Justice. <http://xa.yimg.com/kq/groups/ 
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alcançados são sempre etéreos. A norma, assim, tenta esmiuçar estes conceitos, mas eles 

apenas são apreendidos quando se interpreta a norma no caso concreto.  

Para se ter uma linearidade na aplicação do direito pode-se também aplicar o 

método de Popper
20

 onde se trabalha com a falseabilidade como formas de refutação do que 

não é verdadeiro, mas que acaba por definir o conceito uma vez que entende-se por ideal o 

que não é falseado, assim existindo um ponto de interseção, que não é irrefutável.  

Para Popper, os métodos das ciências sociais também precisam da 

experimentação, assim como das demais ciências. Esta experimentação é conduzida pela 

tensão entre conhecimento e ignorância. Esta tensão, porém, nunca é superada uma vez que o 

conhecimento leva apenas a sugestões de respostas, não uma verdade irrefutável.  

Ele acredita que é um erro admitir que a objetividade de uma ciência dependesse 

da objetividade do cientista. Acredita ser um erro achar que a objetividade de um cientista 

natural seja maior que de um cientista social. A objetividade da ciência não é uma matéria dos 

cientistas individuais, mas o resultado social de sua crítica recíproca.  

A situação é semelhante com respeito à objetividade; não podemos roubar o 

partidarismo de um cientista sem também roubá-lo de sua humanidade, e 

não podemos suprimir ou destruir seus juízos de valores sem destruí-lo 

como ser humano e como cientista. Nossos motivos e até nossos ideais 

puramente científicos, inclusive o ideal de uma desinteressada busca da 

verdade, estão profundamente enraizados em valorações extra-científicas e, 

em parte, religiosas. Portanto, o cientista "objetivo" ou "isento de valores.
21

 

Esta objetividade, porém não afasta a subjetividade antes trazida pois esta se 

refere a interpretação, enquanto aquela se refere a método. Portanto, a utilização de um 

método quando se pretende estudar o direito é essencial para uma maior segurança de seus 

resultados. Isto reforça a condição de ciência atribuída ao direito. 

Se tira desta analise o entendimento de Habermas
22

, que compreende que o fato 

das ciências empírico-anaiticas explorarem a realidade observando suas atividades 

instrumentais. As ciências hermenêuticas são analisadas além do que se está posto, na 

observação dos fatos. Elas interpretam a realidade, mas sob prisma do que se pretende 

analisar, onde se pretende chegar com analise.  

                                                           
20

 POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário, 2004.  
21

 POPPER, Karl. Lógica das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário, 2004, pag. 25. 
22

 HABERMAS, Jürgen. Conhecimento e Interesse com um novo posfácil. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. 
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Não dá pra tratar a cientificação das ciências humanas da mesma forma que a das 

ciências naturais, uma vez que não se deve sofrer pelo engessamento dos métodos aplicados 

nas ciências naturais. 

Conseguir compreender esta evolução, contextualizando os métodos e os filósofos 

em seu tempo, facilita a analise critica da ciência e evita um esvaziamento e da importância 

destes pensadores. Ainda que num mundo com valores diferentes, não há de se negar o quão 

importante e aplicado, ainda nos dias de hoje, as forma científica de analise dos fenômenos, 

que acabaram por trazer a ciências, de modo geral, a uma condição impar e fundamental.  

O conhecimento é retirado das conexões da vida enquanto tal e não mero 

instrumento de adaptação de um organismo ou ato momentâneo de puro ser racional. Assim, 

experiência se torna uma força que surge das reflexões, aonde o sujeito vai experimentando 

em sua evolução, através das experiências.  

A experiência da reflexão é o ponto chave do processo formativo que leva ao 

ponto da identidade da razão se cruzar com a vontade. Então, o conhecimento é um todo, onde 

necessário a observação de tudo ao redor, inclusive suas próprias observações da vida, em 

seus diversos aspectos.  

 

4. OS CONCEITOS INDETERMINADOS E A UTILIZAÇÃO DE METODOS 

CIENTIFICOS. 

 

Partindo da premissa que o direito tem a natureza transdisciplinar e que sua 

analise perpassa por aspectos subjetivos, o que dizer dos diversos conceitos indeterminados 

que existem no direito? Como se analisaria a observância deles na clara aplicação do direito? 

Os chamados conceitos indeterminados, também chamados de normas abertas, 

conceitos de valor, conceitos imprecisos, que são aqueles que permitem uma interpretação 

elástica. Então, se o uso destes conceitos indeterminados traz consigo uma inerente 

discricionariedade para o aplicador do direito, necessário um veiculo que consiga mensurar ou 

cientificar este objeto de estudo. 

Neles a gama de subjetivismo se amplia. Isto não quer dizer, porém, que não 

exista uma cientificidade, ou possibilidade dela. Assim, os conceitos indeterminados 

existentes no direito, notadamente princípios, também precisam ser identificados e estudados, 

não deixando, por sua indeterminação, de ser científico.  
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Acredita-se que estes conceitos tem uma relação direta com a discricionariedade, 

ou seja, seu aplicador escolheria qual sentido preferia na sua aplicação ao cão concreto. 

Porém isto não é verdade. Os conceitos indeterminados não são conceitos discricionários, 

apenas possuem uma definição que precisa de previa delimitação.  

Isto porque a norma tem um sentido de existir. A sua subjetividade não é 

sinônimo de discricionariedade, uma vez que não existe uma opção de escolha, mas tão 

somente uma adequação da norma a situação posta.  

A lei vale como um todo e não apenas por algumas das suas componentes, 

como também nós nos exprimimos através de ideias completas e não meros 

conceitos individualizados. Portanto: por um lado, o significado de um 

conceito indeterminado varia de ramo para ramo; por outro lado, do 

conceito indeterminado, per se, não poderá nunca extrais a vontade do 

legislador.
23

 

Então, o simples fato do conceito ser indeterminado não o afasta da sua definição, 

tão pouco da sua utilização como objeto de estudo científico. Nisso muito se assemelha com a 

própria necessidade de contextualização do direito, da norma. A possibilidade de 

interpretação não afasta a cientificidade do objeto, apenas permite um cuidado em delimitar 

qual sentido esta sendo analisado e em qual contexto.  

Assim, o fato do conceito ser indeterminado não afasta sua condição de objeto de 

pesquisa. Ele solicita ao examinador que apresente a interpretação dada, para que o leitor 

tenha noção dos limites deste objeto. Neste ponto a utilização da desconstrução transcendental 

de Jack Balkin
24

 é aplicada de maneira a corroborar com este entendimento, mais ainda, e um 

método interessante para a obtenção de uma resposta significativa para os conceitos 

indeterminados.  

Como Balkin utiliza a desconstrução, objetivando uma reedificação com um olhar 

direcionado e finalidade especifica, quando se esta diante de uma analise cientifica de um 

conceito indeterminado, ideal o cientista desconstruir o conceito/objeto, reconstruindo de 

maneira a determinar o viés abordado na pesquisa. A interpretação da pesquisa não será 

                                                           
23

 SOUSA, Antonio Francisco de. Conceitos Indeterminados no Direito Administrativo. Coimbra: Livraria 

Almedina, 1994, pag. 193. 
24

 BALKIN, Jack. Transcendental Deconstruction, Transcendental Justice. <http: //xa.yimg. 
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absolutamente a mesma a todos os leitores, uma vez que a leitura por si só já é diferente para 

cada individuo, mas o fio condutor de analise será identificado de pronto.  

Isto aplicado no direito é transcendentalmente desconstruído com a observância 

do sentido do direito, com o sentido da norma.  

Note-se que a dependência da justiça no contexto é muito parecido com a 

dependência de significado no contexto. A indeterminação do significado e 

da incerteza do julgamento são ambos baseados no contexto de indefinição. 

Este ponto de vista é consistente com a abordagem transcendental à 

desconstrução. Em contraste, uma abordagem que afirma a diferença 

infinita de cada situação é apenas o outro lado da moeda de uma 

abordagem que afirma que o significado é infinito. O primeiro afirma a 

diferença absoluta de todas as situações e todas as pessoas, enquanto o 

último afirma a identidade absoluta de todos os significados. Ambas as 

abordagens para levar niilismo normativo e uma falha de entendimento. 

Como antes, os argumentos de Derrida só fazem sentido se ele for uma visão 

transcendental da desconstrução.(tradução livre)
25

 

Percebe-se que Balkin considera muito semelhante as situações de indeterminação 

de conceito e aplicação do direito no caso concreto. As duas partes de premissas existentes 

que só se realizam na aplicação delas, a primeira delimitando e a segunda na resolução do 

caso concreto.  

Se assemelha, portanto, com a valoração jurídica também trazida por Carlos 

Cóssio
26

. Ele enfatiza a importância do juiz na aplicação do direito, como quem realmente o 

realiza, acreditando que as circunstancias de cada caso levam aos mecanismos ideais para o 

julgamento da questão. Cada caso tem uma valoração jurídica específica, sendo 

correlacionadas.  

Assim, nem no direito positivado é possível renunciar a valoração, a interpretação 

do sentido da norma, sendo que, muitas vezes, a própria lei é flexibilizada em casos 

                                                           
25

 “Note that the dependence of justice on context is much like the dependence of meaning on context. The 

indeterminacy of meaning and the uncertainty of judgment are both based on the indefiniteness of context. This 

view is consistent with the transcendental approach to deconstruction. In contrast, an approach that asserts the 

infinite difference of each situation is just the flip side of an approach that asserts that meaning is infinite. The 

former asserts the absolute difference of all situations and all people, while the latter asserts the absolute identity 

of all meanings. Both approaches lead to normative nihilism and a failure of understanding. As before, Derrida's 

arguments only make sense if his is a transcendental account of deconstruction.”BALKIN, Jack. Transcendental 

Deconstruction, Transcendental Justice. <http://xa.yimg.com/kq/groups/19743368/1765535577/ 

name/transdecon1.pdf>, pag. 37:  
26

 COSSIO, Carlos. La Valoracion Jurídica Y La Ciencia Del Direcho. Capitulos I e III. Buenos Aires: Ediciones 

Arayú, 1941 
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excepcionais. Mas tanto a valoração quando a desconstrução, apesar das variáveis 

possibilidades, não são tratadas como discricionariedade ou escolha, puramente. O que se 

observa é a necessidade de adequação pelo simples fato de se perceber a existência de 

variáveis. 

Onde uma intuição doadora é uma intuição transcendente, o objetivo não 

pode se dar adequadamente; o que pode ser dado é somente a idéia de um 

tal algo objetivo ou de seu sentido e de sua "essência cognitiva" e, com isso, 

uma regra a priori para as infinitudes legítimas das infinitudes das 

experiências inadequadas.
27

 

Não se pode deixar de observar que como todo fenômeno humano a valoração 

jurídica, a lei, o ordenamento jurídico vai sendo alterado. Esta mutação faz parte do direito 

enquanto ciências humanas, não sendo absurdo que a valoração de hoje seja considerada 

arbitraria ou inconveniente amanhã.  

Por obvio, quando se esta diante de um conceito indeterminado, a exemplo da 

moralidade, eficiência, supremacia do interesse público, e se quer explica-los, trabalhar com 

eles de maneira cientifica, precisa, antes, explicar o significado e o recorte empírico do 

referido conceito. Fazendo isto, acaba por iguala-lo aos demais conceitos e objetos.  

Esta contextualização já estava prevista quando acima se analisou a 

transdisciplinaridade do direito, também a sua necessidade de utilização num caso concreto. 

Assim, observa-se que não se trata de uma condição diferenciada, apenas de um objeto de 

estudo que necessita de previa delimitação.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Observa-se que o direito tema natureza transdisciplinar, já nasce com a 

necessidade de dialogo entre todas as ciências, utilizando uma ou outra no caso concreto. 

Portanto, não se pode entender o direito, nem em sua aplicação nem em sua pesquisa 

cientifica de maneira individualizada, sem nenhuma influencia das demais ciências.  

No caso do direito a transdisciplinaridade é múltipla, interagindo com as demais 

ciências a depender do caso concreto, do que se analisa. Então, não se pode pensar no direito 

                                                           
27
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como antes, como se fosse algo separado da vida humana. Principalmente na ciência moderna 

onde o dialogo é privilegiado.  

Além da sua natureza transdisciplinar, o direito moderno, como ciência moderna, 

clama por uma relação com as demais ciências com o objetivo de conquistar o objetivo 

primeiro que é a busca da justiça e não a aplicação da lei, simplesmente.  

Por esta condição, existe uma infinidade de métodos que podem ser utilizados no 

direito. Não há uma “verdade” ou “certeza” na cientificação do direito, mas uma possibilidade 

de utiliza-lo como objeto de pesquisa. Para tanto, necessário perceber alguns pontos cruciais: 

contextualização, interpretação e limitação do objeto a ser estudado. 

Definir o contexto do objeto de estudo é primordial. A situação e realidade social, 

política do local do fenômeno esta diretamente ligada a sua delimitação. Então, quando se 

observa um fato jurídico, é importante saber qual local e em qual situação histórica se esta 

tratando.  

Não só seu conteúdo histórico, mas os aspectos psicológicos, sociais, econômicos. 

Observar os valores imbuídos na sociedade e as suas necessidades são primordiais para se 

perceber, ou ao menos se aproximar, do que se pretende com esta ou aquela norma.  

Depois, com o passar do tempo, estes valores e necessidade vão mudando, tendo a 

sociedade necessidade de adaptação. Não se pode pensar com os valores de hoje, fatos 

ocorridos no século passado, sem observar que as necessidades daquela época eram outras.  

A norma, ainda que seja a mesma, sofre mutação com o passar do tempo porque 

as necessidades e valores também mudam. Então, o que era considerado ilegal em uma época 

pode ser considerado legal em outra e vice-versa. Portanto, primordial definir os limites 

temporais para se entender o contexto da norma.  

Também é importante se ter a consciência da subjetividade do direito. É assim por 

ser ciência social, por ter significados diversos de acordo com as experiências de vidas dos 

seus interpretes. Mas não é algo ilimitado, sem regramento, mas tem variáveis que não podem 

ser desconsideradas.  

Percebendo estas nuances se questionaria se estas variáveis não seriam 

intransponíveis quando se esta diante dos conceitos indeterminados. O que se obversa, na 

verdade, é que pouco importa se os conceitos tratados no direito são indeterminados ou não. A 

diferença é a necessidade maior de delimitação do objeto de estudo para que o leitor tenha 

noção e do que se esta propondo, e as conclusões que se chegou com aquele objeto especifico.  
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