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RESUMO 

A presente investigação científica pertence à Linha de 

Pesquisa Produção e Aplicação do Direito e ao Projeto de Pesquisa Fundamentos 

Axiológicos do Direito. Nesta pesquisa, pretende-se indagar se as manifestações 

culturais do cotidiano podem ser percebidas como fontes de criação do Direito em 

sua dimensão normativa. O discurso contido na norma deve ser a representação 

da vida de todos os dias e não uma promessa que se desvincula de um contexto 

social. Ao condicionar a produção do Direito no pensamento dos juristas 

(advogados, promotores, juízes, doutrinadores), este fenômeno irá ratificar e 

perpetuar o poder que existe nas instituições estatais. Por esse motivo, a 

Semiologia se torna o instrumento de análise dos discursos jurídicos. A linguagem 

da vida cotidiana, a partir do pensamento pós-moderno, resgata a significância da 

convivência em grupo e como a Opinião Pública pode traduzir sua vontade. 

Nessa linha de pensamento, a Política Jurídica torna-se a proposição 

epistemológica para compreender o Direito e sua adequação como manifestação 

cultural de um Estado democrático, tornando-o vivo e dinâmico.  

Palavras-chave:  Cotidiano – Semiologia – Política Jurídica.  
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ABSTRACT 

This research investigates whether day-to-day cultural 

manifestations can be perceived as sources for the creation of Law in its 

normative dimension. The discourse contained in the norm should be the 

representation of everyday life, and not a promise that is unrelated to the social 

context. Conditioning the production of Law in the thinking of jurists (lawyers, 

prosecutors, judges, doctrine makers), this phenomenon will ratify and perpetuate 

the power that exists in the state institutions. Semiology therefore is used as a tool 

for analyzing the legal discourses. Everyday language, based on post-modern 

thinking revives the significance of living as a social group, and how its desire can 

be expressed in Public Opinion. In this line of thought, Legal Politics becomes an 

epistemological proposal for understanding law and its adaptation as a cultural 

manifestation of a democratic State, making it living and dynamic.  

 
Key words:  The everyday – Semiology – Legal Policy 

 



 

INTRODUÇÃO 

A presente Dissertação de Mestrado pertence à Linha de 

Pesquisa Produção e Aplicação do Direito e ao Projeto de Pesquisa Fundamentos 

Axiológicos do Direito. Constitui objeto desta investigação o estudo do Cotidiano 

como fundamento da criação do Direito na Pós-modernidade a partir da 

Semiologia e da Política Jurídica. Para se construir a compreensão deste trabalho 

científico, utilizou-se, respectivamente, os pensamentos de Maffesoli, Bittar, Warat 

e Melo.   

O objetivo desta pesquisa é investigar a importância de se 

produzir um Direito crítico e reflexivo (Política Jurídica), pautado pela percepção 

das necessidades e dos novos valores sociais (Pós-modernidade), que se 

constituiriam numa linguagem vivida pela Sociedade (Semiologia).  

O primeiro capítulo busca compreender a categoria 

Cotidiano. Por meio do pensamento de Maffesoli, percebe-se que as experiências 

anódinas da vida de todos os dias fundamentam uma sensibilidade que engendra 

a idéia da ética do estar-junto. Caracteriza-se uma proposta epistemológica que 

não privilegia tão-somente a razão lógica da Modernidade, mas, igualmente, a 

sensibilidade presente nos fenômenos cotidianos. Constrói-se um saber 

dionisíaco.  

A nebulosa afetual que permite a construção dessa revisão 

na atividade científica do Direito se enraíza pela teatralidade, barroquização, 

tragédia, possibilitando a reflexão de uma (nova) construção cultural. Essa 

percepção precisaria ser compreendida pela classe jurídica brasileira a fim de se 

apresentar respostas satisfatórias para a Sociedade?     

No segundo capítulo, expressa-se a idéia do pensamento 

realeano no qual o Direito é um fenômeno cultural. A produção normativa precisa 

perquirir o Cotidiano nas suas manifestações para identificar seu tempo histórico 

e os anseios que se projetam (valores) nessa realidade. O discurso normativo 

precisa ser revisto, pois não ser instrumento de controle que perpetue (e 
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reproduza) as ideologias do passado (século XIX e XX). A preocupação excessiva 

com a racionalidade científica da Modernidade caracteriza o descompasso das 

ações estatais no cumprimento das demandas sociais. 

A linguagem da vida cotidiana representa as manifestações 

sócio-histórico-culturais das pessoas nas suas relações intersubjetivas. 

Entretanto, a produção do discurso jurídico contido na norma escamoteia essa 

experiência e cria estereótipos que iludem a coletividade e o próprio Direito. 

Privilegia-se o senso comum dos juristas e se esquece dos sentidos manifestos e 

latentes da vida social. É necessário resgatar esses anseios como fonte de 

criação da legitimidade entre Estado e Sociedade.       

No terceiro capítulo, reflete-se sobre os estudos da condição 

contemporânea, qual seja, a Pós-modernidade. Este movimento histórico 

representa a crítica ao pensamento moderno. Ao se perceber a vivência de uma 

transição simultânea, a passagem de um período a outro, semeia-se a 

desconfiança acerca do novo. A certeza (científica) precisa imperar sobre as 

incertezas que guiam o Ser humano e a coletividade.  

A Pós-modernidade admite outra visão desse fenômeno, 

qual seja, percebe-se nas diferenças, no erro, a possibilidade de uma construção 

(social, cultural, histórica, científica, política, econômica) humana. O diálogo 

reflexivo entre certeza e incerteza conduz ao aperfeiçoamento das relações 

cotidianas.     

O sentido ético no Direito começa a ser regatado a fim de se 

engendrar, pelas manifestações culturais, o sentido estético da convivência 

humana. A Política Jurídica é a proposta epistemológica que permite essa revisão 

da produção normativa a fim de se criar uma cultura pautada na tolerância e 

respeito ao próximo.       

A Pesquisa se encerra com as Considerações Finais, 

apresentando-se pontos conclusivos, seguidos da estimulação à continuidade dos 

estudos e das reflexões sobre o Direito na Pós-Modernidade percebido pelas 

experiências anódinas do Cotidiano. 
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Para a elaboração desta dissertação, construiram-se as 

seguintes hipóteses: 

a) O Direito deveria corresponder à necessidade do homem 

de conviver com o outro, fomentando as relações éticas e a estética social; 

 b) O Direito manifestar-se-ia como fruto do exercício de uma 

razão lógica e sensível pautada no cotidiano, devendo conter, nessa experiência, 

os elementos que concretizem a sua função social. Essa proposição se realizaria 

pela compreensão do trinômio: Política do Direito, Semiologia e Cotidiano; 

c) A Política Jurídica, a Semiologia e o Cotidiano 

constituiriam referentes que permitam refletir questões sócio-culturais para 

projetar o Direito como compreensão da experiência humana, em sua 

efervescência e vitalidade. 

     Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação1, foi utilizado o Método Indutivo2. Optou-se, ainda, pelo uso da 

paráfrase para se tecer a compreensão do autor desta dissertação a partir dos 

pensamentos apresentados.    

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente3, da Categoria4 e da Pesquisa Bibliográfica5.

                                            
1 [...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe dados, sob moldura do Referente 

estabelecido [...]. PASOLD, Cesar Luis. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da 
pesquisa jurídica. 10. ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007, p. 101.   

2 [...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...].PASOLD, Cesar Luis. Prática da pesquisa jurídica e 
metodologia da pesquisa jurídica. p. 104.    

3 [...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa. PASOLD, Cesar Luis. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa 
jurídica. p. 62.  

4 [...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia. PASOLD, 
Cesar Luis. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. p. 31.  

5 Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luis. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. p. 239.  

  



 

CAPÍTULO 1  

O SOCIAL E O COTIDIANO: um (novo) referente para se pensar o 
Direito 

O estudo da Ciência Jurídica, na perspectiva do pensamento 

Pós-Moderno, precisa rever alguns dos seus conceitos. Um deles se refere à 

higidez racional da Modernidade6, utilizado para primar a forma em detrimento do 

conteúdo material. O ponto de partida para a reflexão dessa possibilidade reside 

na experiência sensível do cotidiano. Ao longo da pesquisa deste capítulo, 

perceber-se-á essa categoria como nova fonte epistemológica, a qual engendra 

um saber afetual que não negará, nem tentará romper ou se sobrepor à razão 

lógica (logos), mas, complementarmente, auxiliará na conscientização da 

necessidade de união deste com o conhecimento anódino, permitindo não 

definições prontas e exauríveis, mas o uso extensivo de categorias como 

solidariedade e generosidade, as quais não eram admitidas como científicas, 

porque não eram mensuráveis, tampouco quantificáveis.        

1.1 A EXPERIÊNCIA DO SENSÍVEL: uma razão do aparente banal 

Ao se iniciar este tema, torna-se necessário definir o 

paradigma no qual o Direito estabelece seu modo de pensar e agir. A categoria 

Razão, sob a fundamentação filosófica, significou o referente de orientação de 

sua indagação ou investigação. Nesse sentido, a Razão pode ser compreendida 

como procedimento específico de conhecimento7. A compreensão do Direito, 

enquanto forma de conhecimento, está vinculada à corrente filosófica da 

                                            
6 Por Modernidade, segundo a Filosofia, compreende-se a oposição ao movimento clássico 

(escolástica, por exemplo), na qual há a libertação da pessoa daqueles valores tradicionais, da 
ignorância, engendrados por meio da racionalidade científica e pela idéia de progresso. 
JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1996, p. 185.  

7 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfredo Bosi. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 824. 
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Modernidade8. Esse modelo engendrou o ato do conhecimento como produção 

racionalista, ou seja, na atitude de crer que qualquer técnica fundamentada pela 

razão poderia prever e controlar as relações de causa e efeito presentes na 

natureza e na vida social. O Direito seria uma descrição precisa e linear dos 

eventos sociais. Entretanto, os fatos da vida em Sociedade parecem não seguir 

essa lógica porque nela existe um vitalismo e dinamicidade que foge ao controle 

dessa racionalidade. Nesse sentido, Maffesoli9 propõe a idéia da razão sensível 

presente na vida cotidiana. 

       O racionalismo, segundo o referido autor, quando 

fundou seus objetivos e traçou sua metodologia, acabou por se enclausurar em si, 

dificultando qualquer compreensão da vida que se desenvolve10. Essa categoria é 

inapta para perceber o sentido imagético e simbólico da experiência que se vive 

diariamente. A Modernidade, com a sua pretensão de tudo gerir, tudo prever, tudo 

descrever e tudo organizar, gerou(a) a necessidade de uma abordagem do 

sensível, do passional, do irracional11. Essa atitude é uma reação contra as 

certezas habituais e as suas predizibilidades que reprimem os conteúdos 

humanos sensíveis percebidos no cotidiano.  

A repressão aludida expressa-se pelo não saber conviver 

em comunhão com os vários cenários que compõem a vida cotidiana, tais como a 

astrologia, a religião, a moda, entre outros. Quando reduzida a limites extremos, 

essa faculdade organizacional - o racionalismo - torna-se responsável pelas 
                                            
8 Este tema será melhor abordado no capítulo 3 desta dissertação.  
9 Michel Maffesoli é Sociólogo, Professor na Sorbonne Paris V, Diretor do Centro de Estudos do 

Atual e do Cotidiano, Vice-presidente do Instituto Internacional de Sociologia e Editor da Revista 
Sociétés. Entre as suas obras, destacam-se A conquista do presente (1979), A sombra de 
Dionísio (1982), o Tempo das tribos (1988) e No fundo das aparências (1996). MAFFESOLI, 
Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e Socialidade. Porto 
Alegre: Sulina, 2005. 

10 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. Tradução de Albert Christophe Migueis 
Stuckenbruck. 3. ed. Petrópolis, (RJ): Vozes, 1998, p. 27. 

11 Para Santos, a ruptura epistemológica da Modernidade rompe com o Senso comum, pois esse 
evidencia [...] um conhecimento [...] que pensa o que existe tal como existe [...]. [...] É, pois, um 
pensamento necessariamente conservador e fixista. A Ciência precisa reconstruir os objetos da 
vida cotidiana para criar um universo conceitual porque [...] a teoria do objetivo é construída 
contra o objeto [...] ou, mais em geral, conhece-se contra um conhecimento anterior [...]. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1989, p. 32-33.    
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guerras, pelos procedimentos de exclusão ou pelo racismo12. Maffesoli assinala 

que essas expressões são classificadas como um retorno à barbárie. Porém, essa 

reflexão é insuficiente. Ao se prever demasiadamente um dever-ser, esquece-se 

de que a vida está repleta de inter-retroações entre o bem e o mal13. Uma atitude 

intelectualista tende a separar essas duas categorias como absolutas, ou seja, 

separa o verdadeiro do falso, o belo do feio, o justo do injusto. Todavia, essa 

separação parece não coadunar com a idéia de que a existência é uma interação 

mística do material e o imaterial, do visível e o invisível14.  

Ao se negligenciar a vida como um fenômeno constituído 

por opostos, o racionalismo dominante na Modernidade excluiu a possibilidade 

desta ser considerada um todo harmonioso, em outros termos, a separabilidade 

contempla as categorias como se fossem explicativas e totalizantes e não como 

complementares. Quando a vida perde essa conjugação com o aparente banal, 

os atos extremados ganham matiz e se revelam como explosões perversas, 

criando exemplos de discórdia, ao invés da concórdia social. O aparente banal, a 

sabedoria popular, conforme Maffesoli, revelam esse sentido vital como um 

movimento sem fim, num diálogo constante entre a certeza e a incerteza. 

O caráter totalitário do racionalismo impede que se perceba 

a pulsão da manifestação dos sentimentos de vida15. Segundo Maffesoli, existe 

algo de errado em se querer coibir o real. A vontade dessa quimera16 em querer 

explicar os aspectos vitais num molde preestabelecido não demonstra intenção de 

preocupação com o Ser humano que sofre, é feliz, tem sentimentos e emoções.  

As ações científicas modernas justificam-se não no homem 

vivo, mas nas suas necessidades conforme a causa e o contexto. Falta algo de 

essencial nesse esquema intelectual que pretende descrever e prescrever a 

                                            
12 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 29.  
13 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 29.  
14 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 30.  
15 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 31. 
16 A expressão é utilizada pelo autor intencionalmente como o oposto da razão sã.  
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ocorrência do anódino cotidiano: a vida. Para retomar uma expressão do autor, há 

algo que deixa de ser desencarnado, deixa de ser satisfatório17.  Há a intenção de 

se construir uma forma, porém esta não possui função. O sociólogo destaca que o 

racionalismo é para a racionalidade um processo mortífero porque as 

potencialidades podem ser vislumbradas, mas não compactuam com a finalidade 

desse racionalismo estático, são estranhas aos seus desideratos18. Ao não 

concretizar essas potencialidades, ao perder a força viva da criação, o 

racionalismo torna-se vazio. Os pensamentos originais não se submetem mais às 

vontades de um simples utilitarismo19.  

O mundo não deve ser concebido – e nem se torna 

admissível – somente quando pensado, como o reflexo do cérebro humano num 

espelho. Se essa noção for mantida, a razão acaba por se distanciar da 

experiência que consiste em viver e se torna uma especialista em garantir a 

sobrevivência e manutenção dos processos de organização e gestão 

contemporâneos20.  

Segundo Maffesoli, um dos mitos fundadores dessa 

expressão da razão se fundamenta na ideologia burguesa. A fé no progresso da 

ciência e tecnologia, o aumento do espírito comercial e industrial, a tensão com o 

futuro constituem alguns dos elementos de projeção da razão moderna para 

ordenar a vida social. Houve uma deificação dessa categoria, tornando-a objeto 

de fé. O autor assinala que esse fato resulta na impossibilidade de se estabelecer 

uma razão aberta, pois nem todo paradigma científico válido para a Modernidade 

o será para explicar as transformações surgidas numa outra época21.  

                                            
17 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 31. 
18 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 32. 
19 A categoria designa a corrente filosófica criada por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, na qual 

as ações, tidas como boas ou más, são analisadas por suas conseqüências. Nesse sentido, 
uma ação seria considerada boa se promovesse em maior grau de satisfação (felicidade) o bem 
em geral. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 267. 

20 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 34. 
21 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 35. 
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O racionalismo científico, ao se enclausurar em si, ao se 

fechar para as ocorrências da vida cotidiana, traiu as ambições da racionalidade 

em se renovar22. Esse conhecimento torna-se morto por não perceber aquilo que 

a vida desenvolve nas potências subterrâneas23. Hoje, o momento é o do 

pluriculturalismo. O desenho linear da razão na Modernidade vai se saturando e 

cedendo espaço para uma abertura de espírito24.  

A separabilidade, a negação ou o desprezo constituídos pelo 

espírito do racionalismo vão perdendo a sua matiz e, aos poucos, essa condição 

satura. Ao saturar, cede passagem para uma nova forma de episteme na qual se 

encontra o sentido complementar da razão lógica (logos) na frivolidade, no 

aparente banal presente na vida social. Esse sentido anódino contido nas várias 

representações sócio-culturais (moda, tribos25, política) será a nova reflexão e 

compreensão da organicidade social. 

A compreensão apresentada por Maffesoli sobre a 

experiência sensível do cotidiano representa uma nova percepção da vida em 

Sociedade. Deve-se detectar se existe vida no aspecto social, caso constrário, é 

necessário buscar, segundo o autor, os germens do renascimento. Essa atitude 

científica é contemplada como crítica à razão abstrata.  

A dicotomia, a separabilidade imposta para se diferenciar a 

ordem da razão e a ordem das paixões é o modelo saturado. Busca-se, agora, um 

outro vetor de criação, cuja fundamentação consiga explicar essa mutação 

presente no dia-a-dia. Esse vetor, como assinala Maffesoli, representaria um 

retorno às luzes do progresso, opondo-se à lógica racionalista26. O exemplo 

                                            
22 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 36. 
23 A expressão será melhor detalhada no item 1.4 desta dissertação. 
24 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 37. 
25 O sentido de tribos na idéia de Maffesoli será melhor explicado no item 1.4 desta dissertação.   
26 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 38. 
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utilizado pelo sociólogo para demonstrar esse vetor se encontra nas artes, mais 

especificamente, na arte barroca27.  

O barroco representa, para Maffesoli, o movimento contínuo 

entre a luz e a sombra. Essa inseparabilidade e complementaridade entre os 

pólos será a (nova) criação, a orientação epistemológica para compreensão da 

vida social, a qual o racionalismo não conseguiu perceber. Não percebeu e nem 

compreendeu o binômio claro-escuro dessas relações28. 

O barroco indica a compreensão da Pós-modernidade. Nada 

mais se encontra no desenho linear, nos duros contornos para se modelar o 

social, mas na ambigüidade, nas manchas que perfazem o todo29. Segundo o 

autor, estar-se-ia percebendo o esmaecimento da vida imposta pelo racionalismo. 

Esse fenômeno ocorre de forma contrária ao que esta categoria pregava. 

Percebe-se a construção e constituição da vida em Sociedade mais por 

esbatimento do que pela firmeza ou desígnio do desenho social30.  

Aos poucos, passa-se de um tom mais forte (racionalismo) 

para um mais humano (sensível). Todas as formas (sociológica, filosófica, política, 

administrativa) presentes no cotidiano social não se sobreporão umas às outras. 

Não existirá uma única forma que guiará o sentido da vida plural. Haverá a 

convocação dessas unidades do conhecimento para contribuir cada qual com a 

sua característica.  

Esse sincretismo permite visualizar uma formação social 

composta não de um único tracejado forte e singular, mas de contornos pouco 

                                            
27 O barroco será tema de estudo mais aprofundado no item 1.3 desta dissertação.  
28 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 38. 
29 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 38-39. 
30 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 39. 
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delimitados, iniciando, para Maffesoli, um jogo de aparências31. A ordem do 

mecanicismo cede, aos poucos, espaço para o esmaecimento (sentido orgânico). 

A inteligência humana, nessa reflexão de Maffesoli, possui 

dois pólos, a saber: um abstrato, no qual se constroem os caminhos para o 

racionalismo e o dogmatismo; o segundo está atento ao poder criador da 

sensibilidade, um conhecimento que se produz evitando a separação32. A 

compreensão sócio-antropológica do autor privilegia o segundo pólo, contudo, 

essa afirmação não significa uma abdicação completa do intelecto, do primeiro 

pólo. O que se deseja é evitar que a faculdade da compreensão humana ratifique 

essa reflexão como dogma, ou seja, tenta-se impedir o reducionismo de uma 

realidade que é compreendida por meio do sentido plural. Desse modo, Maffesoli 

assinala que se estaria prevenindo o pecado separador da inteligência33.  

Quando a Ciência tentou seguir seu próprio rumo, isolando o 

homem do processo de conhecimento, o todo foi fragmentado. Quando a ligação 

entre fruição e contemplação foi rompida, a ação do devir científico separou-se da 

vida34. O ato comunicacional do todo com as partes não existe porque os 

compartimentos criados pelo saber científico tornaram-se indiferentes ao seu 

elemento criador e inovador: o Ser humano. Nessa linha de raciocínio, a Ciência 

torna-se um processo de exclusão (especialmente quanto aos aspectos do 

vitalismo social) porque não consegue reduzir à intelecção a frivolidade e 

espontaneidade do dia-a-dia35. 

É necessário que o ato de compreensão da vida (social) se 

justifique e se normatize pelo seu sentido amoroso. Quando a vivência de uma 

realidade torna-se uma abstração intelectual pura, essa se distancia, lamenta ou 

ignora as ações humanas. Não tenta perceber e/ou compreender um estar-junto 

                                            
31 A idéia do estar-junto, o jogo das aparências, será melhor elucidado no item 1.2 desta 

dissertação. 
32 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 40-41. 
33 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 41. 
34 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 42. 
35 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 43. 
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que fomenta a organicidade social, tampouco visualiza como essa possibilidade 

de vida social se sustenta.  

A crítica do racionalismo moderno fundamentado por 

Maffesoli reside nesse aspecto. O poder discriminatório da Ciência não reconhece 

e nem aceita o vitalismo que flui, em profundidade, no cotidiano da Sociedade. A 

não percepção deste fenômeno criou uma barreira instransponível entre a 

intelligentsia e a base social36.  

O sentido da ruptura epistemológica de um modelo 

conformista torna-se urgente. É preciso pensar para além de uma razão 

impositiva. É preciso, segundo Maffesoli, retornar com humildade para a vida 

diária sem questionar o porquê de como os acontecimentos ocorrem ou se 

desdobram. Mais do que uma razão a priori, é necessária uma razão a posteriori 

pautada na conivência, em seu sentido de cumplicidade, e na empatia37. Essa 

última categoria permite ao cientista social não se tornar aquele observador 

distante dos fenômenos que, tão minuciosamente, pretende descrever e formular, 

porém viver junto dele as emoções impregnadas na vida de todos os dias.  

A vida, a partir desse referente, é vislumbrada como lábil e 

dinâmica. Não se permite enclausurá-la. A experiência de se viver o social, de se 

experimentar as emoções presentes no cotidiano, torna-se esse vitalismo que 

engendra a organicidade social e não pode ser reduzida apenas pela Razão38. 

O vitalismo, que se mencionou como fundamento do 

cotidiano, pode ser compreendido por meio da intuição e da metáfora. Essa 

empiria combatida pelo racionalismo moderno, não detém pretensões de 

formarem-se conceitos científicos, porém é responsável por um hedonismo 

contido no saber popular. A intuição é um saber distante da filosofia apriorística 

que demonstra a oposição entre explicação e compreensão.  

                                            
36 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 45. 
37 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 47. 
38 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 49. 
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Quando um fenômeno social não pode ser explicado pelos 

moldes preestabelecidos do racionalismo, por uma produção puramente abstrata, 

torna-se prudente um diálogo entre o observador e o observado, mostrando, 

conforme a expressão utilizada por Maffesoli, sinais de cumplicidade intuitiva39 

(conivência). Existe, nessa acepção, um resgate de uma sabedoria da vida que se 

torna a razão interna40 desse (novo) conhecimento científico41.  

A ligação entre o todo e as partes não pode ser 

compreendida sem um enlace que os una. O conhecimento analítico (explicação), 

por não conseguir exaurir a dinâmica do presenteísmo42, convoca a intuição para 

se complementar (compreensão). Para compreender o mundo da vida, é 

necessário, segundo Maffesoli, perder-se nele ou ingressar num processo de 

extasia43.  

Por esse motivo, a poesia, o mitológico, as artes plásticas, o 

ritual religioso, entre outras formas sociais, permitem visualizar esse sentido de 

globalidade. Embora esse pensamento não agrade aos espíritos do rigor 

científico, torna-se difícil visualizar o mundo social senão como algo vivo, e essa 

qualidade – de ser vivo – não pode ser contemplada se ausente estiver a 

comunhão entre o prazer e a civilização. O vínculo social não é mais um modelo 

exclusivamente racional e/ou contratual, ao contrário, está impregnado pelo afeto. 

A afetuosidade permite vislumbrar as diversas inter-retroações da vida diária44.  

                                            
39 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 132. 
40 A expressão é retomada por Maffesoli como ratio vitalismo e será melhor estudada no item 1.2 

dessa dissertação.   
41 Para Dias, a vida de todos os dias torna-se relevante para Ciência quando [...] o método para a 

compreensão de todas essas complexidades não se constitui como um caminho previamente 
traçado, mas indica um caminhar, fornece elementos cartográficos e orientação para 
empreender-se o percurso. DIAS, Maria da Graça dos Santos. A justiça e o imaginário social. 
Florianópolis: Momento Atual, 2003, p. 89.     

42 Expressão utilizada pelo autor para significar o presente como único momento de se 
experienciar as emoções. 

43 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 133. 
44 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 137. 
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A metáfora, por sua vez, constitui a linguagem social45. É a 

capacidade que a Sociedade possui de se contar e recontar, a fim de procurar um 

caminho verdadeiro, legítimo naquilo que Maffesoli denominou de eterno retorno 

ou retorno cíclico46. O vocábulo não detém pretensões científicas, não designa o 

sentido prometeíco47 de um conhecimento linear e progressista. O saber 

metafórico compreende os fenômenos pelo que são e não como deveriam ser, 

deseja que a vida seja vivida como se fosse uma obra de arte.  

Trata-se de um conhecimento preocupado com a fruição do 

prazer contido na vivência de determinado acontecimento48. Esse entendimento 

alegórico é um saber no qual não permite que a vida se enclausure, ou seja, não 

há um caminho pronto, preestabelecido ou determinado, indicando, com 

segurança, como a vida deve acontecer. Ao contrário, a imagem social é formada 

por aqueles rituais banais descritos pelo seu imaginário, adornando-os. 

Reconhece-se uma lógica interna nessa atividade porque há uma pulsão que 

movimenta as pessoas e os objetos, gerando a aceitação de um fenômeno social 

tal como ele se apresenta (respeitando, também, as suas coibições)49.  

A criação e vivência da metáfora, contudo, não pode ser 

compreendida sem a palavra que a descreve, sem aquela aproximação que não 

exaure suas possibilidades, mas torna visíveis aqueles indicativos cujo suporte 

permite observar um caminho melhor. Procurar um sentido verdadeiro nos 

                                            
45 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 148. 
46 A expressão utilizada pelo sociólogo significa a superação do eu quando vivido em uma 

entidade mais vasta, a possibilidade de se viver um eu plural. O eterno retorno está 
fundamentado naqueles mitos, naquelas características antropologicamente arraigadas que 
podem nos afirmar enquanto grupo. Pode-se citar os vários exemplos contidos na mitologia, 
literatura e cinema, bem como naqueles personagens do cotidiano que não possuem qualidades 
específicas, porém, repetidamente, remontam maneiras de ser presentes no inconsciente 
popular, tais como Michael Jackson, Maddona, Jack Nicholson, Rembrandt, Leonardo Da Vinci, 
Mário Quintana, entre outros. Nessa atitude, há o reencantamento do mundo. MAFFESOLI, 
Michel. O instante eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. Tradução de 
Rogério de Almeida e Alexandre Dias. São Paulo: Zouk, 2003, p. 37.         

47 O sentido da Promessa em Maffesoli significa algo que pode não vir a ser cumprido porque é 
condicionado exclusivamente ao futuro.   

48 Para retomar uma expressão do autor, trata-se de se retomar aqueles valores do sul. 
MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 147. 

49 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 152. 
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sentimentos do eu plural significa procurar palavras que expressem ou tenham a 

capacidade de nos contar e recontar quem somos verdadeiramente.  

O conhecimento, ao jogar com as palavras, mantém uma 

interação com o mundo50. Maffesoli une-as com a vida. Essa última categoria 

somente existe, quando se pode expressá-la. A metáfora utilizará as palavras 

para ressaltar a dinamicidade e a vitalidade do vivente51. O eterno retorno52 criado 

pelo saber metafórico transfigura o mundo para um sentido imaginativo.  

A imaginação descrita pelas metáforas permite compreender 

o que significa a vida encarnada, a vivência de algo maior que o ego. Ao vivenciar 

esse acontecimento que se repete e, ao mesmo tempo, se mostra novo53, é 

possível encontrar uma força que resiste ao mundo como deveria ser, permitindo 

um retorno ao prazer dos sentidos expresso no cotidiano, qual seja, o senso 

comum.  

O senso comum, refletido a partir da intuição e metáfora em 

Maffesoli, é um dos fundamentos da experiência sensível, a qual engendra a 

construção permanente de uma razão aberta.  Quando o homem toma 

consciência do ser sensível que é, acaba por aceder à humanidade, à relação 

com o outro. A banalidade, a frivolidade do cotidiano traduz a potencialidade dos 

sentidos na constituição da idéia do estar-junto. A vida social não é concebida 

como um reflexo da abstração humana, tampouco é algo desencarnado daquela 

vitalidade que flui no seu subterrâneo54.  

O saber sensível, impregnado pelo prazer dos sentidos, 

cumpre sua função de efetivar a união social porque engendra uma sabedoria 

                                            
50 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 154. 
51 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 155. 
52 Essa expressão significa, segundo a teoria de Maffesoli, rever as contribuições do passado para 

se compreender o tempo presente. Aprende-se continuamente num ir e vir entre o novo 
(moderno) e o antigo (arcaísmo).    

53 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 158. 
54 Acontecimentos e vivência de valores anódinos do cotidiano.   
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comedida55, um saber dionisíaco56. Para Maffesoli, a sinergia dos sentidos, a sua 

harmonia contida na vida de todos os dias, concretiza o sensível como princípio 

de civilização porque nele reside uma fonte de riqueza espiritual, que fortalece o 

corpo e também a plenitude do coração57. 

A idéia central do senso comum é a perpetuação societal58. 

Trata-se de um pensamento orgânico, de um saber enraizado, que, segundo o 

sociólogo, é passado de geração em geração59. Esse tipo de conhecimento 

encontra fortes resistências para ser aceito porque a racionalidade abstrata 

acredita ser um saber precedente ao conhecimento sensível. Na compreensão 

maffesoliana, a atividade intelectual procede da empiria. Ratifica-se que não há 

abdicação do intelecto pelo saber contido na vida diária, porém, quando a 

metáfora e a intuição unem-se à razão lógica (logos), a vida pode ser 

compreendida em todas as suas tramas60.  

O apego ao fato concreto, à realidade vivida, sedimenta o 

senso comum porque nele há uma comunhão de afetos e emoções. Para 

Maffesoli, trata-se de uma abordagem estética da vida61.  

A comunhão desses sentimentos, presentes no senso 

comum, engendra formas de solidariedade orgânica nas quais os pequenos 

rituais de todos os dias fomentam uma identidade comunitária de se pertencer 

àquela frivolidade cotidiana62. A idéia de se vivenciar o estar-junto começa a 

                                            
55 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 85.   
56 Maffesoli teoriza a expressão como a união da razão lógica (logos) com a razão sensível 

(pathos).  
57 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 78.   
58 O termo Societal aproxima-se da idéia de Socialidade e exprime uma solidariedade de base na 

qual expressa esse estar-junto. Ultrapassa-se o sentido de solidariedade mecânica e reenvia-se 
à solidariedade orgânica. MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia 
da vida cotidiana. Tradução de Alípio de Souza Filho. Natal, (RN): Argos, 2001, p. 26.    

59 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 165. 
60 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 166. 
61 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 167. 
62 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 174. 
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adquirir raízes na multiplicidade das pequenas ações que, sob o ângulo da 

racionalidade moderna, não justificariam essa organicidade social.    

1.2 A ÉTICA DA ESTÉTICA NA IDÉIA DO ESTAR-JUNTO 

A vivência do estar-junto, de se vivenciar o eu plural e 

perder-se nas suas emoções engendra uma nova idéia do social. No item 1.1 

desta pesquisa, afirmou-se como os modelos sociais apresentados pela 

racionalidade moderna, aos poucos, estão esmaecendo. Há uma saturação 

desses epistemes, sendo os seus espaços cedidos a outros que surgem. Nessa 

linha de pensamento, e segundo a idéia de Maffesoli, poder-se-ia perguntar: Será 

que a figura do homo economicus ou do homo politicus, repetidos tantas vezes na 

história, está cedendo lugar ao homo aestheticus?63 A resposta parece afirmativa. 

 Segundo o citado autor, o estar-junto moral ou político, sob 

o ângulo da Modernidade, é incorporado como forma de religião64. Os mitos do 

desenvolvimento e do progresso exprimem a idéia de salvação. Contudo, quando 

essa ideologia65 mítica não é mais considerada como o eixo fundamental das 

relações sociais, o mundo da vida é devolvido para si próprio66. Os argumentos 

apresentados pelo moralismo de que Deus é o único artista do universo e 

somente dele parte o dom da criação parece insuficiente. A afirmativa é válida 

ainda para os seus representantes diretos, como o Estado ou a História.  

A figura de uma divindade tipificada e unitária está cedendo 

a uma outra forma de deidade: a do divino social. As diversas manifestações da 

vida cotidiana – inclusive o menor dos acidentes -, as festas, os cultos, as 

                                            
63 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 

Socialidade. p. 27.  
64 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 27. 
65 A categoria, sob o ângulo da Filosofia, significa o conjunto de idéias, crenças e valores que 

significam uma visão de mundo, orientando sua ação prática. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, 
Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 136.  

66 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 27. A expressão significa a compreensão do 
mundo pelos seus acontecimentos diários, sem a necessidade de uma teoria para explicar como 
este deve ser.  
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experiências de se perder no meio das pessoas representam aquela idéia, porque 

estão diluídas no meio social. Expressam um politeísmo de valores67.  

A vida, considerada como uma obra de arte, permite a 

concepção de uma estética68 generalizada. O experimentar junto emoções ou 

valores, segundo Maffesoli, torna-se vetor de criação69. A estética engendra uma 

função ética70, é vetor de socialização. Essa última categoria citada é 

compreendida, ainda, como a união com o meio natural71. A indissolubilidade 

dessa relação é visível na maneira de se vestir, nos hábitos alimentares que se 

possui, nos modos de produção ligados com a categoria qualidade. A natureza 

torna-se elemento de compreensão obrigatória na constituição da vida social. 

As manifestações plurais da vida cotidiana são fenômenos 

estéticos, uniões entre o belo e o societal, quando neles reside a emoção. O 

estar-junto revela, em seu sentido objetivo, simples formas de agregações sociais, 

como o trabalho, os ritos festivos, os ritos institucionais (uso de uniformes, por 

exemplo), as ações de caridade, entre outros.  

Segundo Maffesoli, a transposição de uma compreensão 

estéril, como se vislumbra pela categoria agregação, reside na emoção. Essa é a 

sedimentação que une uma estética não considerada como arte pura, mas como 

                                            
67 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 

Socialidade. p. 13.  
68 O vocábulo provém da palavra grega aisthetikós, significando perceber, sentir. É um dos ramos 

tradicionais do estudo da Filosofia. Foi criada por Baumgarten no século XVIII para designar o 
estudo da sensação, a ciência do belo, referindo-se à empiria do gosto subjetivo. JAPIASSÚ, 
Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 91.  

69 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 14.  

70 A categoria ética, sob o fundamento da Filosofia, é a ciência das condutas, admitindo duas 
significações: a) a ética é a ciência do fim no qual as ações dos homens são orientadas pelos 
meios para se atingir o fim; b) a ética é uma ciência móvel a qual procura determinar nessa 
mobilidade quais são as condutas a serem disciplinadas. Para fins deste estudo, o sentido ético 
será compreendido pelo seu segundo conceito. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 
p. 380.   

71 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 14. O sentido da categoria natural pode ser explicada pela nota de rodapé n. 
182.   
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fonte de unificação para justificar uma vida social legítima72. É a matéria-prima 

presente na efervescência contemporânea que a torna uma realidade chocante e 

indiscutível.  

A emoção, portanto, não pode ser considerada apenas uma 

manifestação psicológica, mas uma categoria antropológica. A idéia do estar-junto 

fundamenta, conforme Maffesoli, uma religação mística, que não possui estreita 

ligação com um objeto definido, mas, sim, uma beleza contida na vivência plural 

diária engendrada, sedimentada pelas emoções73. Por esse motivo, o autor 

adverte: é melhor compreender esse vitalismo presente no mundo da vida74. 

A presença desses elementos caracteriza uma Sociedade 

pós-moderna. O imaterial dialoga com o material, diferentemente de uma 

Sociedade mecânica, da qual a Modernidade é exemplo75. A característica 

principal das Sociedades complexas reside na fragmentação em detrimento da 

unidade. A multiplicidade de valores, os micro-acontecimentos, a banalidade 

presente no tempo que se enraíza produz um paradoxo que as explica.  

A vivência do eu plural, em suas diversas direções, fomenta 

um politeísmo cultural dinâmico e presente. Ao mesmo tempo, forma-se um 

tempo particular ocasionado por esse viver o estar-junto. A vida múltipla e 

fragmentada que permeia um sentido vivente não possui uma unidade delimitada 

e específica, todavia constitui uma unicidade irrefutável76.  

A unicidade, segundo Maffesoli, torna-se a expressão 

desses cruzamentos e conexões frívolas, impregnadas pelas emoções. Essa 

                                            
72 Essa categoria pode ser vislumbrada na nota de rodapé n. 308.   
73 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 29.  
74 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 

Socialidade. p. 15.  
75 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 

Socialidade. p. 16.  
76 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 

Socialidade. p. 17.  
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faculdade ativa torna eficaz as formas de simpatias77 diárias e resulta numa 

atividade comunicacional estética porque, como já se assinalou anteriormente, a 

ligação entre as pessoas e as coisas, a fim de gerar uma ambiência 

profundamente arraigada nas experiências, por menores que sejam, devem ser 

belas. Nesse pensamento, o sentido estético das ações plurais torna-se ético, 

torna-se vetor de socialização78. A comunicação entre as diversas experiências 

frívolas79 emocionais é elemento substancial para compreender a expressão 

utilizada pelo autor: idéia obsessiva do estar-junto80.  

O tema comunicação, entretanto, não pode ser vislumbrado 

sozinho. É necessário um instrumental teórico que o complemente. Para 

Maffesoli, essa seria a idéia da atração81. A atração reside nas diversas 

manifestações da vida cotidiana e seria responsável pela constituição do corpo 

social. As sensibilidades contidas no experimentar algo junto podem atrair-se ou 

repelir-se. Na atração, por exemplo, essas sensibilidades formarão novos 

modelos de solidariedade, generosidade, afetuosidade.  

Entretanto, é na característica tensional entre atração e 

repulsão que, segundo Maffesoli, o mapa de uma astronomia social começa a ser 

desenhado82. O seu corpo começa a ganhar novas dimensões. Primeiramente, o 

corpo individual, com os atos de pavonear-se83 (humores, sensualidade, 

                                            
77 O autor retoma uma expressão utilizada por Guyau, qual seja, princípio da simpatia social. 

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 31.   
78 A idéia central desta afirmação fundamenta-se em outra: nós nos reconhecemos a partir do 

outro. MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 24.   

79 O sentido de frivolidade para Maffesoli significa as experiências anódinas do cotidiano, mas cuja 
importância forma e sedimenta microvalores que se intercruzam e fomentam a nossa base 
comunicacional. MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, 
corpo e Socialidade. p. 18.   

80 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 18.  

81 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 18-19.  

82 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 19.  

83 Expressão utilizada para o autor a fim de descrever como o corpo se mostra e se faz presente 
no mundo (aspecto teatral). MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 154.   
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limitações e exigências), encontra-se, choca-se com outro corpo. Essa 

interpenetrabilidade forma, de acordo com o citado sociólogo, um corpo místico, 

resultante das inter-retroações positivas ou negativas das diversas 

individualidades.  

Atração e corporeidade encontram-se interligadas, trilham 

simultaneamente o mesmo caminho para decifrar o eu plural como fonte de uma 

realidade que, nas reflexões da Modernidade, era indecifrável. Para compreender 

a dimensão do outro, é necessário visualizar o jogo das aparências. 

Um dos fundamentos que explicam o papel das aparências 

na banalidade do cotidiano é incorporada pela compreensão de Maffesoli, descrita 

como a física mística da imagem84. Segundo o autor, a aparência é o eixo central 

de qualquer Sociedade. Todavia, será necessário deixar-se ofuscar por sua 

superficialidade ou pode-se contemplar a serenidade desse ato induzido por sua 

tragicidade85? A reflexão sobre o tema merece ser cuidadosa.  

O cotidiano revela o nascedouro de uma cultura86 que não 

pode ser explicada pela racionalidade lógica, exclusivamente. A ordem doméstica, 

seja no âmbito político, religioso ou lúdico87, exprime o papel exercido pela 

aparência. Retoma-se, conforme Maffesoli, a união do conhecimento com a 

metáfora88, ou seja, para se estabelecerem os contornos da idéia do estar-junto, 

produz-se uma postura intelectual na qual se irá compreender a vida por meio das 

imagens refletidas no meio social, produzindo o jogo das aparências89.  

                                            
84 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 125.   
85 O aspecto epistemológico do trágico será melhor estudado no item 1.3 desta dissertação.  
86 Produzida pelo poder dos mitos e do imaginário social. 
87 Tais como cinema, festas regionais, academias de ginástica, feiras de rua, entre outros 

exemplos.  
88 O autor utiliza uma expressão de Adorno, na qual abandona-se a ilusão de uma apreensão 

imediata do espírito. MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 126. 
89 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 126.  
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A aparência, esse exterior cultural indicado pela vida diária, 

denota um formismo90 que, segundo o autor, não pertence somente ao mundo da 

arte, mas, impregnado pelo mundo do cotidiano, permite identificar os elementos 

caracterizadores de nascimento, desenvolvimento e morte de uma determinada 

Sociedade91. A superfície, a pele de um grupo social condiciona o seu 

funcionamento, torna-se vetor de atração entre as pessoas.  

Por meio das imagens e de seu imaginário, a teatralidade do 

aparente banal produz suas linhas e curvas no intuito de se apresentar uma 

primeira imagem do significado de estar-junto numa cultura complexa, num estar-

junto na Pós-modernidade.  

Essa frivolidade incorporada pelas imagens, pelas 

aparências, engendra um vetor de conhecimento que possibilita a compreensão 

da estrutura social contemporânea92. Entretanto, o aspecto imagético social não 

pode ser responsável pela totalidade da construção de seu desenho. Deve-se 

perceber e questionar o que move essa superficialidade, em outros termos, qual é 

a força dinâmica que impulsiona o jogo da aparência? A resposta para essa 

indagação parece estar na compreensão da aderência.  

Quando se percebe, na vida diária, alguma prática social93, 

parece que aquela imagem nos convida a descobrir os seus segredos. A idéia de 

aderência a algo não reside na simples satisfação do ego, na concepção simplista 

de que se se praticar determinado esporte, estar-se-á fomentando uma vida mais 

saudável. O exercício daquela imagem convida a interagir com outra pessoa, a 

viver aquela prática social com o outro.  

                                            
90 Para o sociólogo, o formismo é força de atração, ou seja, a vida de todos os dias reutiliza-se de 

um arcaísmo para reencantar o mundo. Traz-se novamente imagens e estilos de viver os quais 
considerava-se estarem ultrapassados. É difícil mensurar a extensão dessa (nova) dimensão, 
impregnada e enraizada nos modos de se viver o dia-a-dia. MAFFESOLI, Michel. Elogio da 
razão sensível. p. 82.      

91 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 127.  
92 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 127. 
93 Caminhadas à beira-mar, o jogguing, as academias de ginástica.   
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A aderência demonstra um renascer social em sua 

efervescência contínua94. Há um vitalismo que ultrapassa a superficialidade 

ofuscada pelo egocentrismo e permite engendrar um conjunto significativo de 

imagens. Essas imagens, os dados mundanos, traduzem a vida de uma 

Sociedade na idéia do estar-junto.  

A forma, segundo Maffesoli, permite a interatividade entre o 

eu e o mundo natural e social95 ao resgatar três expressões: corpo, comunicação 

e atração. Corpo e atração estão interligados. O corpo pavoneia-se, torna-se 

instrumento de comunicação. A imagem gerada por essa atitude convida o outro a 

viver junto aquela frivolidade. Esse convite é a força atrativa que convoca as 

pessoas a saírem de seus egos para formarem um sentimento vivente no outro, 

gerando novos modelos de sensibilidade, generosidade e solidariedade.  

O corpo comunica-se por meio de seu aspecto imagético, 

encontra o outro e, a partir desse estar-junto, atrai estruturas que demonstrem e 

ressaltem um sentido verdadeiro de se experimentar aquela emoção 

conjuntamente. 

A estética da vida diária exerce uma função ética ao permitir 

a vivência do estar-junto, de se experimentar algo junto. A imagem é substrato 

que se enraíza nessa cultura nascente e se torna um instante eterno96: resgata-se 

a pessoa e suas emoções para recontar e reencantar o mundo. É expressão de 

um vitalismo que favorece um diálogo entre o conhecimento e a metáfora, seja na 

dança, no teatro, na moda, na publicidade, no bodybuilding. A epifanização da 

vida diária sedimenta os primeiros contornos de construção da vivencia social na 

Pós-modernidade. 

                                            
94 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 134.  
95 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 135. 
96 A expressão maffesoliana significa viver ao máximo o único momento em que as emoções se 

mostram genuínas. O presente se repete no cotidiano pelos hábitos e costumes sociais, 
tentando-se evitar um tempo que se mostra linear, progressista e voraz.  
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 A imagem, como frisa Maffesoli, difrata-se nos diversos 

grupos sociais97. Ao fragmentar-se, oferece vida a estes, torna-se emblema do 

que se vive e se sente no momento presente porque permite a aderência. Essa 

aderência de se querer viver a exacerbação de um determinado corpo social, 

gerado por uma imagem na qual se apetece, torna-se, segundo o autor, espécie 

de corporeísmo espiritual98.  

A estética presente na compreensão do estar-junto detém 

função agregadora99. Essa função, se compreendida por meio da barroquização 

do mundo, pelo sentimento do trágico e pela teatralização do aparente banal, 

reforça e fortalece a idéia daquilo que Maffesoli entende por Socialidade. 

1.3 A QUESTÃO DA SOCIALIDADE: o trágico, a teatralização e a 

barroquização do mundo    

O sentido artístico de belo reside, também, na própria vida 

cotidiana, não se restringindo apenas à arte pela arte. Existe uma categoria que 

merece ser contemplada para se compreender o porquê e o como da estética 

gerar a possibilidade de aderência ao sentimento vivido na vida diária – do estar-

junto. Essa categoria é denominada por Maffesoli de Socialidade. Por 

Socialidade, designa-se uma lógica de identificação existente no aparente banal, 

ao contrário das características de identidade, pois, enquanto aquela se encontra 

na múltipla efervescência do cotidiano, na vivência plural, essa significa a 

essência individualista100.  

O anódino, a frivolidade funda a Socialidade porque a 

cultura nascente – pós-moderna – remonta um conjunto de experiências sociais 

                                            
97 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 136. 
98 Expressão utilizada por Maffesoli a fim de demonstrar as diversas fusões de imagens que se 

produzem no meio social. Essas fusões serão responsáveis pela criação, paulatina, dos novos 
modelos de sensibilidade que permeiam a vivência diária de uma cultura nascente. 
MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 136. 

99 MAFFESOLI, Michel. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e 
Socialidade. p. 26.  

100 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 37. 
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imateriais o qual se torna o hábito de determinado grupo social101. Esse hábito 

permite apreender nos micro valores, nas minúsculas atitudes, as vias de acesso 

para se considerar a vida uma obra de arte. O diálogo entre a certeza e a 

incerteza da vida diária admite as percepções por meio do estilo Barroco. Esse 

estilo será utilizado como metodologia102 a fim de se compreender o tempo 

presente, sem, entretanto, abandonar qualquer manifestação do desenho 

social103. 

O poder do imaginário, dos mitos, das aparências contidas 

no mundo presente, refletem a condição barroca desse sentido vivente104. Por 

meio do estilo barroco, é possível perceber que, nos contornos não delimitados, 

sem um fim aparente para formar a figura da vida social, funda-se uma força 

atrativa orgânica diferente daquela oferecida pela Modernidade: mecânica e 

linear105. No barroco, as dobras, os contornos inacabados pontuam as estruturas 

de sensibilidade e generosidade.  

Ressalte-se: o movimento dessas estruturas flui pelos 

subterrâneos da vida cotidiana, que não se forma em uma unidade tipificada, 

porém em sua unicidade. A tônica do estilo em estudo reside, segundo Maffesoli, 

numa transformação interna permanente106. O pensamento traduz a interação de 

um conhecimento que trilha um incessante caminho entre a sombra e a luz, entre 

o aspecto linear e o acento posto no conjunto das massas107. Novamente, o 

                                            
101 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 115. 
102 A compreensão da vida cotidiana como uma obra de arte (barroca) coaduna-se com a 

metodologia desta dissertação, pois, segundo Maffesoli o método compreensivo permite uma 
abordagem indutiva, toda ela feito de discernimento e rica em matizes. O conhecimento ordinário 
chama à baila a surpresa e o abalo que, há muitos, instituem e constituem os fundamentos de 
toda obra de pensamento. MAFFESOLI, Michel. O conhecimento comum: introdução à 
sociologia compreensiva. Tradução de Aluízio R. Trinta. Porto Alegre: Sulina, 2007, p. 19.  

103 O autor ainda utiliza uma expressão para denominar esse (novo) presenteísmo, qual seja, 
Barocchus post-modernus. MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 189. 

104 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 188. 
105 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 189. 
106 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 191. 
107 Segundo o citado sociólogo, [...] Afeto e razão, neste acordo, se conjugam, mesclam-se e se 

confundem. Uma razão que emerge da vida vivida, a qual, por seu turno, não pode subsistir sem 
a razão. MAFFESOLI, Michel. O conhecimento comum: introdução à sociologia compreensiva. 
p. 19.    
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esbatimento prevalece nessa reflexão, privilegiando o dado mundano no 

momento presente. 

A compreensão da metodologia barroca deve ser 

contemplada a partir de três categorias: ambiente, acontecimento e aparência. 

Por ambiente, percebe-se o lugar no qual se perdem as características da 

identidade. Em uma expressão: o espaço que promove a Socialidade. O espaço, 

na concepção de Maffesoli, também é o produtor de hábitos e costumes, 

permitindo a estruturação da comunidade108. Nele existe um caráter sagrado.  

As diversas metrópoles, nos segredos de suas esquinas, 

revelam pequenos grupos étnicos os quais mantém práticas cotidianas de sua 

terra-mãe109. Essas entidades regionais constituem uma constelação anacrônica 

de práticas banais, se percebidas na inserção de uma cultura mundial dominante.  

Forma-se uma resistência que, segundo o autor, pode ser 

assemelhada aos buracos negros da astrofísica110. Os pequenos rituais que 

caracterizam uma Sociedade são considerados reservas de energia que não 

podem ser descartadas. Ao contrário, essa energia encarna-se como Socialidade 

pelo seu enraizamento no solo.  

O crescimento desordenado das cidades torna-se a 

sedimentação do acaso feliz, de uma beleza involuntária que se forma por meio 

dos acréscimos. Esses contornos urbanos são formas barrocas do viver. Tal 

percepção pode ser confirmada ao se vislumbrar a ausência de uma finalidade 

exterior nessas construções. O conteúdo dessa efervescência torna-se o seu 

próprio fim. Por esse motivo, as cidades são chamadas pelo autor de labirintos 

ordenáveis111. Nessa linha de pensamento, o espaço é o lugar do fantástico, é o 

                                            
108 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 26.    
109 Essa assertiva é confirmada pelo autor nas cidades como Nova Iorque, Paris, Londres, São 

Paulo. 
110 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 81.    
111 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 197. 
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lugar do elo que une, organicamente, a produção intelectual ao seu substrato, 

qual seja, a experiência vivida num determinado espaço112.  

É o local nos quais os mitos113, os discursos, as existências 

tomam forma. Tudo isso se torna uma inscrição mundana de nosso cotidiano em 

que os sonhos e as esperanças, agregados à territorialidade, materializam um 

húmus que é vetor de Socialidade114. 

Conjuntamente ao espaço, outra categoria deve ser 

analisada: o tempo. Essa categoria recusa um entendimento de linearismo 

histórico, de imobilidade. Ao contrário, por meio do estar-junto social, o 

desenvolvimento temporal não estaria no futuro, numa concepção 

predeterminada, mas se moldaria à medida que os fatos ocorrem, num ir e vir 

entre vida e morte que sedimenta o caráter do sagrado na espacialidade115. A 

dimensão temporal e a espacial formam uma díade que concorre para produzir a 

vida social pautada pelas suas frivolidades.  

Por meio das pequenas atitudes do dia-a-dia, tais como, os 

rumores sobre a estabilidade ou não da política, as conversas de bar, as 

caminhadas ao pôr-do-sol estreitam nosso afeto sobre aquele espaço e, ainda, o 

tempo enraíza-se pela repetição desses costumes aparentemente banais e sem 

um significado próprio para a Modernidade. O tempo torna-se espaço, ou seja, a 

espacialidade, por meio de nossas frivolidades repetidas, significa o tempo que se 

tenta frear ou parar116. 

A junção entre tempo e espaço gera o momento ou 

acontecimento. A conformação de se desejar permanecer naquela dimensão 

                                            
112 MAFFESOLI, Michel. Notas sobre pós-modernidade: o lugar faz o elo. Tradução de Vera 

Ribeiro. Rio de Janeiro: Atlântica, 2004, p. 44.  
113 O autor cita o exemplo do mito da terra prometida, local onde a vivência de um sentir junto não 

está na procura de um local longínquo, mas na vida, no momento presente. MAFFESOLI, 
Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 85.       

114 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 83. 
115 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 82. 
116 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 86. 
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espacial e temporal exprime o momento presente - o presenteísmo - porque o 

espaço somente denota sentido quando é vivido117. Essa vivência é cristalizada 

pelo tempo, enraizando-se sobre o experimentar algo junto. Todavia, existe o 

último elemento que une e permite ocorrência da díade, qual seja, a aparência 

produzida pela teatralidade cotidiana. 

Maffesoli assinala que a vida, em suas repetições diárias, é 

uma forma de arte, é teatral. A função do cotidiano revela-se ao legitimar esse 

momento como o lugar das representações de todos os dias. Sem a definição de 

uma dimensão espaço-temporal adequada, a compreensão da característica 

teatral seria confusa118. O espetáculo anódino produzido pelas pessoas em suas 

formas convencionais, ou seja, o bom dia, as conversas nas ruas, as discussões 

acadêmicas, revelam um ritual teatral marcado por um conformismo119.  

Para se visualizar as inter-retroações sociais, conforme as 

máscaras que se utilizam, é necessário compreender que a repetição exerce um 

papel fundamental para assegurar a banalidade teatral. Esse é um saber 

dionisíaco, o qual mantém uma tensão de resistência contra a tirania prometeíca. 

A dualidade existente nesses dois pólos permite a sua coexistência, a qual 

pontifica a permanência teatral. Por esse motivo, o autor afirma uma segunda 

categoria engendrada pela repetição: a astúcia. 

A vida teatral, representada pela repetição, demonstra a 

heterogeneidade de consciências que, apesar de suas diferenças, podem 

coexistir120. De que forma? Pela astúcia. Segundo o sociólogo, a repetição teatral 

é o lugar no qual tudo se mistura121, mais precisamente, naquilo em que se 

                                            
117 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 261. 
118 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 179. 
119 Segundo o autor, o convencional, o conformismo devem ser compreendidos como o caráter 

sagrado do ser social. Esta deificação, permeada pela teatralidade cotidiana, se caracteriza 
como a auto-afirmação do corpo social. MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por 
uma sociologia da vida cotidiana. p. 179. 

120 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 183. 
121 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 184. 
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comunica diariamente, seja nos provérbios populares, seja no trabalho, nos 

espaços públicos. Desempenham-se diversos papéis pela interação heterogênea.  

As máscaras utilizadas nas situações cotidianas revelam a 

astúcia mencionada. Veja-se: para manter íntegras as diversas relações vividas, 

principalmente as de ordem laboral e/ou hierárquicas, há um conformismo122 no 

qual se evita o que poderia ser considerado uma afronta. Esse desempenho 

dinâmico e teatral de vários papéis usa a astúcia no intuito de corroborar o 

desenvolvimento de uma estratégia prudencial. A prudência, no exercício do 

aspecto teatral, é essa mobilidade de encaixe em situações fundamentadas pela 

ordem da aparência e do contraditório123. Trata-se não de uma produção 

intelectiva, mas imaginal.  

A vida social é uma teatralidade porque existe contradição, 

existe aquela tensão entre o saber dionisíaco – fundado pela repetição – e o 

prometeísmo longínquo e linear. A ausência dessas forças (atrativas) remeteria à 

vivência para a sua destruição. Segundo o autor, a teatralidade é uma astúcia que 

assegura uma solidariedade escondida na contradição124.  

A interligação dessa multiplicidade de máscaras encenadas 

no cotidiano reforça uma Socialidade dinâmica. A aparência permite um viver 

entre o repetitivo e a criação, constantemente125. Pode-se, segundo Maffesoli, 

afirmar uma repetição do trágico126. 

                                            
122 Nas relações hierárquicas, Maffesoli cita o exemplo da duplicidade de papéis. Numa situação 

ordinária, pode-se manter relações de intimidade com o seu superior. Contudo, essa intimidade 
não pode ser realizada quando este desempenha suas funções em situações oficiais. Tem-se a 
conformidade. MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida 
cotidiana. p. 186.   

123 O autor cita a definição de etiqueta profissional proposta por E. C. Hugues, que é o conjunto de 
ritos que se desenvolvem espontaneamente para salvaguardar, diante dos clientes, a fachada 
habitual da profissão. MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da 
vida cotidiana. p. 187.    

124 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 187. 
125 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 188. 
126 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 115. 
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O elemento trágico contido na teatralidade anódina merece 

ser refletido a partir de duas características, quais sejam, a diferença entre esta 

categoria e o drama e a idéia de limite. A primeira ponderação acentua o que 

seria a tragicidade. Numa perspectiva presenteísta, a vida não pode ser 

considerada um drama, mas uma tragédia. A Modernidade fundamenta-se numa 

concepção dramática de mundo porque esse sentido tenta postular uma solução 

ou uma explicação científica para a ocorrência dos fenômenos sociais. O seu 

funcionamento reside na idéia de resolução, na busca de se efetivar uma síntese 

possível127.  

O sentido trágico, por sua vez, admite uma construção 

aporética. Essa categoria não possui pretensões de formular soluções, tampouco 

de transpor a vivência do presente para o longínquo futuro128. A tragédia está no 

presente. Essa passagem entre o drama e o trágico permite contemplar os 

valores que indicam a Pós-modernidade. 

O maior obstáculo à vivência do presente é a consciência da 

finitude humana. Maffesoli assinala que a idéia de limite, de determinação, 

constitui uma experiência inelutável para o homem129 porque se convive com a 

dualidade da duração (vida) e do fim (morte). Aliada a essa condição, percebe-se, 

como herança da Filosofia Iluminista, que é necessário oferecer um objetivo e 

uma forma de se controlar a vida; numa expressão: dominá-la.  

A conjugação entre o domínio e a finitude engendra uma 

astúcia para se querer viver o presente, ou seja, enganam-se os devires impostos 

pelos limites. A tensão entre o limite e a tragédia pode ser resumida numa relação 

tênue entre morte e vida130. Viver é um eterno aprender a morrer.  

                                            
127 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 249. 
128 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 249. 
129 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 123. 
130 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 125. 
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A morte é um dado impregnado na vida social. Por esse 

motivo, segundo a perspectiva do limite, a tragédia não encontra seu fundamento 

num projeto distante, num paraíso prometeíco, porém, no esgotamento do 

presente. Esse é o momento em que se funda a organicidade da vida. Vive-se, 

para retomar um pensamento utilizado pelo autor: o instante eterno131. O termo 

apropriado para compreender esta expressão denomina-se, segundo o sociólogo, 

regressão. A progressividade e linearidade do tempo são contínuas. Contudo, 

usa-se de astúcia para detê-lo por meio dos rituais diários.  

A regressão torna-se um paradoxo: acarreta um aceite 

passivo132 sobre a finitude, a qual se vive com a morte, integrando-a na 

encenação da banalidade e esse aceite funciona, ainda, como fonte de um novo 

ponto de partida porque o ato de regressar é reconfortante133. Em outros termos, 

o sentido trágico na teatralidade da vida diária, quando visto fora das imposições 

limítrofes, revela um querer viver que se esgota no momento presente.  

A astúcia é empregada para retardar o tempo voraz e 

progressivo. Revolta-se contra as formas de devir projetadas para se viver no 

futuro. A riqueza e as tonalidades vivas residem, segundo o autor, na deificação 

desse momento chamado presenteísmo. Nessa linha de pensamento, o presente 

torna-se esse instante eterno134. 

Viver a morte impregnada na vida de todos os dias denota 

uma fórmula antinômica entre a condição da finitude humana e o desejo de um 

querer viver. Sem experimentar essa efemeridade enraizada no instante eterno, a 

vida cotidiana se evapora porque os limites que se desejou impor para o seu 

desenvolvimento acabaram por retirar o seu sentido poético no qual se permite 

                                            
131 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 126. 
132 Também denominado pelo autor como passividade fecunda. MAFFESOLI, Michel. A conquista 

do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 130. 
133 MAFFESOLI, Michel. O instante eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. p. 

63.  
134 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 129. 
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viver, num único momento e de uma só vez, a intensidade dos matizes 

repetitivos135.  

Essa acentuação do presente, essa aparência contida na 

tensão entre a morte e a vida indica, conforme Maffesoli, a compreensão da 

expressão afrontamento do destino136. As pessoas não estão sendo convocadas 

para produzirem devires futuros, limites que lhes impedem de se perderem na 

experiência extática do cotidiano. Ao contrário, enquanto os fatos se 

desenvolvem, estas tornam-se expectadores-atores, encenando a banalidade por 

meio da aparência137. 

O barroco constitui essa metodologia compreensiva que se 

permite vislumbrar a vida como uma obra de arte. Ambiente, acontecimento e 

aparência traduzem esta sistematização. A obra de arte barroca, quando 

permeada nos meios urbanos, opera segundo a sensação de se (re)viver aquele 

ritual ligado ao solo (ambiente) e resulta em efeitos sociais gerados pela reflexão 

da dinâmica entre o espaço e o tempo (acontecimento) porque a característica 

imagética exerce papel unificador desse querer estar-junto, dessa sedução 

(aparência)138.  

A repetição, o eterno retorno139 com o objetivo de se retardar 

o tempo que avança progressivamente, permite visualizar a teatralidade do 

cotidiano. Encena-se diversos papéis para manter o equilíbrio das relações inter-

individuais e fomentar a idéia da organicidade que se constrói por meio da 

incorporação do elemento trágico e do segredo. Por que segredo? Em momento 

                                            
135 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 134. 
136 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 135. 

O termo significa a luta contra algo que está por vir, a projeção de uma vida que não 
experimenta ou vive o momento presente. Afronta-se um destino que apresenta a vida de forma 
linear e prometeica.   

137 MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida cotidiana. p. 136. 
138 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 195. 
139 MAFFESOLI, Michel. O instante eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. p. 

37. O termo, também denominado pelo autor de retorno cíclico, constitui um sentimento de 
arcaísmo que fundamenta os ritos e costumes de uma determinada época. Buscam-se as 
contribuições de outros períodos para viver e compreender os valores do momento presente.  



 32 

oportuno140, afirmou-se que a teatralidade e o trágico criam uma imagem 

sedutora. Essa sedução ainda é desconhecida pela pessoa e a convida para 

descobrir o que há naquela aparência que se torna o objeto de sua afeição.  

O segredo e a teatralidade, para Maffesoli, parecem resumir 

o sentido de se apreciar o meio social como uma arte barroca, porque se 

descobre como esse conjunto liga-se organicamente, formando o urbanismo 

barroco. Eis a palavra na qual o barroco acentua o momento presente em 

oposição às deduções lineares da História; a oposição entre o sentido orgânico e 

mecânico: descobrimento141. O ato de descobrir o segredo do cotidiano, mesclado 

pelo aspecto teatral e trágico, revela a diferença entre se querer construir a 

unidade social e se descobrir a unicidade que permeia o estar-junto. 

O termo regressão, utilizado para se compreender a idéia do 

trágico, não pode ser esquecido para constituir a reflexão dos argumentos 

expostos no parágrafo anterior. Para Maffesoli, esta categoria, sob o ângulo de 

sua dinamicidade, opõe-se à linearidade da evolução142. O barroco regressivo 

indica uma possível conjunção entre o arcaísmo (eterno retorno) e o 

desenvolvimento tecnológico que se mostra incorporado de modo onipotente e 

onipresente nos grupos sociais.  

A compreensão da expressão arcaísmo, segundo o autor, 

revela uma involução. O retorno do imaginal, do imagético, da natureza, do 

vitalismo remonta um sentido orgânico a cada dobra, a cada contorno no qual 

essa cultura efervescente vai se (re)descobrindo. As práticas afetuais desse 

nascedouro social são indícios relevantes para se perceber a saturação de uma 

episteme, na qual prevaleciam valores dominantes e, de outra que reconhece na 

banalidade do instante eterno a beleza dessa obra de arte barroca, desse estar-

junto, que encena a tragédia do cotidiano143.  

                                            
140 Veja-se os argumentos expostos na p. 20.  
141 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 195. 
142 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 199. 
143 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 199. 



 33 

Maffesoli utiliza o termo saturação para indicar que a vida 

social denota uma compreensão pautada em cálculos, valores materiais, em 

síntese: a visão mecânica da vida encontra-se impregnada numa forma de 

estética irracional. Todavia, quando esta se encontra traduzida pela metáfora, 

intuição, segredo, teatralidade, tragédia, a forma estética torna-se viva, 

fundamentando-se, segundo o sociólogo, no ratio vitalismo144. 

A Socialidade funda a experiência do sensível por perceber 

o relativismo do viver145, por permitir um nascer com146. Compreender essa 

categoria por meio do barroco que se revela na encenação teatral, na consciência 

trágica da morte, na dimensão do viver entre o tempo e o espaço que se 

enraízam, significa dinamizar as relações inter-individuais, percebidas, inclusive, 

nos contornos das cidades, nos mitos que contam e recontam a vivência plural no 

diálogo do bem e mal. Todas as ações descritas significam afirmar essa cultura 

nascente como o (novo) vitalismo que se incorpora na expressão do tribalismo, 

conforme a construção teórica de Maffesoli. 

1.4 A SOCIALIDADE QUE SE MANIFESTA NO TRIBALISMO 

A razão do aparente banal que instaura um conhecimento 

permeado pelo cotidiano anódino e a função ética das imagens, das aparências, 

gera uma experiência que permite vivenciar os sentimentos com o outro, ou seja, 

a vida mundana passa a ser contemplada como obra de arte barroca, porque é 

encenada e repetida tragicamente pelos rituais diários. Essa construção 

sociológica de Maffesoli traduz um politeísmo de valores enraizados no corpo e 

imaginário social. Viver esses (micro)valores, engendrar formas de cultura que 

resgatem a pessoa, convidando-a a experienciar algo junto (emoções, afetos, 

segredos) por meio da teatralidade constitui o significado da expressão tribalismo.     

                                            
144 MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. p. 200. 
145 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2006, p. 126.  

146 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. p. 136. 
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O termo tribalismo, segundo Maffesoli, possui como um de 

seus fundamentos a idéia da nebulosa afetual147. A categoria permite apreender o 

significado dos sentimentos e das experiências que se partilham entre as 

pessoas. A análise destes é mediada pelo paradigma estético. Em outros termos, 

a nebulosa afetual está representada pelas explosões de um saber dionisíaco 

inscrito no momento presente pelo dado mundano, pela frivolidade da vida de 

todos os dias.  

Por meio do convite à descoberta do segredo impregnado 

na vida de todos os dias, é possível compreender os ires e vires entre as massas 

e as tribos, entre o aspecto social e o da Socialidade148. Aquele se refere ao 

indivíduo pertencente a um grupo estável, cujo exercício laboral se traduz pela 

alta produtividade, este, por sua vez, caracteriza-se pelos múltiplos papéis, pela 

encenação da tragédia nas diversas tribos. Muda-se o figurino constantemente, 

permeando o sentido de unicidade. Assume-se a experiência plural como um 

theatrum mundi149. A idéia do social parecia muito delimitada para contemplar 

essa concepção vívida. A passagem deste termo para o societal, para a 

Socialidade, torna-se um desígnio a ser cumprido pelo que Maffesoli denominou 

de lógica da fusão150. 

Não há dúvidas sobre a força do entrelaçamento humano 

promovido pelos cultos, pelas modas, pelos mitos, pelas metáforas. As diversas 

fusões cotidianas, as relações tácteis que as pessoas estabelecem identificam um 

                                            
147 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 126.  
148 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 132.  
149 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 133.  
150 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 126.  
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ethos nascente. Procede-se por contaminação de um sentimento empático que 

representa a totalidade e a existência151 social.  

O sensível, conforme Maffesoli, seria o substrato no qual o 

reconhecimento da experiência (especialmente emotiva) do outro se torna o 

sedimento do estar-junto152. Segundo o autor, o tribalismo, promovido pela 

Socialidade, tem a função de olhar o futuro pelo esgotamento do presente. A 

desilusão materializada pelo prometeísmo burguês153 não pode ser o modelo 

vigente dessa aura estética nascente e impregnada de vida154. 

Maffesoli explica que cada época possui a sua aura. A 

nossa caracteriza-se pela sensibilidade coletiva, ou seja, trata-se de uma aura 

estética155. Por meio da lógica da fusão, revela-se uma categoria antropológica 

que designa o sentimento promovido pelas tribos: a Comunidade. As diversas 

ambiências (espaços), os sentimentos, as emoções atraem as pessoas a 

conviverem, experimentarem e esgotarem os segredos do presente.  

Toda essa pluralidade de fatores afetuais, que se torna vetor 

de socialização, resume-se na condensação efêmera, ou seja, vive-se plena e 

completamente aquela realidade mundana num determinado tempo e espaço, 

tornando-a única156. Numa expressão: permanência e instabilidade são os pólos 

                                            
151 Por existência, Maffesoli compreende movimento. Evoca um sair de si, um abrir-se ao outro. 

MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Tradução de 
Marcos Castro. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 31.  

152 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. p. 129.  

153 Cite-se Revolução Francesa e Iluminismo.  
154 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 136.  
155 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 42.  
156 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 39.  
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que se atraem e se repelem. Explica-se por meio dessas categorias o caráter 

complementar entre a luz e a sombra da vida e o seu sentido emocional157.  

O sentido comunitário do tribalismo permite perceber a 

incompletude do termo Sociedade. O eixo gravitacional mantido na Modernidade 

pelo binômio Sociedade-indivíduo, aos poucos, muda o seu foco para o da 

Socialidade-tribos. Por esse motivo, a vida controlada e linear da Modernidade, 

bem como as experiências individuais, tornam-se insuficientes para se 

compreender o sentimento vívido, efêmero e trágico da coletividade.  

Ao partilhar a condensação efêmera dos cultos promovidos 

pela Socialidade, um outro movimento vai recebendo seus contornos a fim de se 

visualizar o porquê de se sair duma Sociedade perfeita, sem asperezas, e aderir à 

uma vida que foge desses construtos da solidão, qual seja, o nomadismo158. 

O nomadismo é esse movimento por meio do qual se deseja 

sair de um modelo perfeito para outro que se percebe na tensão entre bem e mal. 

A completude da vida significa a materialização de uma pulsão errante. A errância 

constitui o sair de si, sair da lógica de domesticação imposta pela figura do Estado 

moderno.  

Entretanto, a aderência às diversas tribos e seus respectivos 

rituais não denota imobilidade ou estar presente num único espaço e retardar o 

seu tempo. Ao contrário, a mobilidade figura como a real aventura de se viver com 

o outro, de se experimentar algo junto. Esse ir e vir entre uma tribo e outra, 

vivendo seus múltiplos cenários e papéis, permite sair da domesticação estatal. 

Conforme Maffesoli, fixar significa dominar159. 

Economizar a vida em suas diversas inter-retroações detém 

um custo significativamente alto para se engendrar o sentir coletivo pelo 

                                            
157 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 40.  
158 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 23. 
159 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 24. 
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emocional, pelo sensível. O sentido ideológico do poder é a imobilidade. Esse 

sentido absoluto não consegue explicar a vida por sua unicidade, mas pela sua 

unidade. A morte funda-se como exemplo desse modelo160.  

A pulsão da errância se rebela contra o domínio dessa 

mecânica social, cujo desejo é o de transformar esse vitalismo numa engrenagem 

que funcione perfeitamente, engrenagem denominada Sociedade161. Aceitar o 

mundo como se apresenta e recusar seus valores pré-estabelecidos, sem 

oferecer uma explicação precisa sobre os fenômenos espontâneos do estar-junto, 

parece ser o paradoxo da era pós-moderna162. 

O Estado, apesar de realizar essa violência contra os 

sentimentos de estar-junto, atomizando as possibilidades de se viver o instante 

eterno e aumentando exponencialmente os modos de vida individuais, não pode 

deter o fluxo desse movimento silencioso porque a efervescência plural, 

paulatinamente, se revela na consciência do imaginário social. As respostas que 

se estaria habituado a receber já não justificam o significado de verbos como 

enclausurar e produzir.  

O espírito incorporado pelo tribalismo incita o nomadismo 

como valor de Socialidade163. A errância, para Maffesoli, é o movimento de 

relação com o outro e com o mundo, relação na qual repousa a impermanência, 

os afetos, as emoções, o sentido trágico. Por essa categoria, o momento presente 

explica-se por uma sucessão de instantes, pela sua característica fugaz, ou seja, 

foge-se, ainda que por uma brevidade, da individualidade e vive-se plenamente 

com o outro164. 

O nomadismo concretiza-se como prática comunitária 

cotidiana. É a aventura, a mobilidade diária que se realiza (seja no trabalho, no 
                                            
160 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 25. 
161 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 33. 
162 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 26. 
163 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 28. 
164 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 29. 
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consumo, no turismo, nas visitas informais) para evadir-se da mecânica da 

Sociedade moderna. Parece oportuno analisar a expressão do autor: Onipotência 

e impotência do Estado165.  

Apesar de querer impor seus domínios à vida permeada 

pela Socialidade, controlando-a (onipotência), essa violência, como assinala o 

sociólogo, torna-se a execução de morte desse modelo, pois a vida, em sua 

pluralidade sensível, não é plana e, tampouco, livre de aspectos anódinos. O 

individualismo não consegue conter ou deter esse vitalismo silencioso que se 

incorpora, cada vez mais, na vivência das relações inter-individuais. 

A errância presente no sentimento das tribos fundamenta o 

vetor de socialização, quando se evade da individualidade e vai ao encontro do 

outro. A liberdade errante permite à pessoa buscar a experiência do místico 

impregnado no outro166. O outro, segundo Maffesoli, caracteriza-se pela aderência 

à tribo ou ao Outro representado por uma divindade (natureza, inclusive). Funda-

se por meio do nomadismo virtudes como fraternidade, solidariedade, 

generosidade, ou seja, há uma vivência enraizada pelas pessoas, cujo caráter se 

percebe solidificado pelo sentido do outro na vida alheia. Essa atitude fundamenta 

e identifica167 as tribos urbanas como potências subterrâneas. 

A expressão potências subterrâneas merece cuidadosa 

reflexão pela referência ao vitalismo. Compreender o tribalismo, em seu aspecto 

nômade e comunitário, significa percebê-lo como um vazio sem domínio. Explica-

se: em momentos anteriores deste capítulo, assinalou-se a importância do sentido 

complementar entre luz e sombra, certeza e incerteza.  

A tensão entre dois pólos opostos e a sobreposição, a 

prevalência de um deles, é o que funda a saturação de um modelo (Modernidade) 

e permite a passagem para outro (Pós-modernidade). Conforme Maffesoli, a ação 

                                            
165 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 25. 
166 MICHEL MAFFESOLI. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. p. 69. 
167 O vocábulo refere-se às características de identificação e não à identidade propriamente dita.   
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do tribalismo representa vitalismo em potência, ou seja, não se manifesta em 

grandes revoltas ou festas, mas nos pequenos fatos do dia-a-dia de uma 

comunidade e em suas redes de relacionamentos168.  

Trata-se de uma potência irreprimível, na qual o domínio, 

caracterizado por um poder formal e abstrato (extrínseco), opõe-se às 

manifestações de Socialidade presente nas tribos (intrínseco)169. Nessa linha de 

pensamento, potência, conforme a idéia do sociólogo, significa reversibilidade ao 

contrário da vontade de dominação. Reversibilidade que se apresenta como força 

alternativa (tensão) entre o querer evadir-se do sentido social (Sociedade) e 

renascer com outro (Socialidade)170. 

O tribalismo, compreendido como potência subterrânea, 

significa esse vitalismo vazio porque não possui forma definida, recusa a lógica da 

identidade, mostrando a alternatividade em que as tribos podem se apresentar 

(boas ou más). Numa palavra: imperfeição. É a mistura entre morte e vida que se 

expressa nas manifestações de Socialidade, as quais o vitalismo se torna um 

nada que serve como fundamento de compreensão do experimentar algo junto171. 

Por ser considerado esse vazio sem domínio, o tribalismo representa fato cultural, 

verdadeiro costume do cotidiano. É a aura estética da era contemporânea172. 

As diversas tribos, a razão da banalidade, o sentido ético da 

estética, a vida trágica, a teatralidade do mundo, o espaço e o tempo que se 

enraízam, todas essas conotações de Socialidade criam um novo devir que 

merece ser analisado pelo Direito. Essa nova espiteme representa uma 

                                            
168 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. p. 68.  
169 Maffesoli anota esta questão sociológica como a dicotomia entre a oposição estética do óptico 

(domínio) e o táctil (manifestações de Socialidade). MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: 
o declínio do individualismo nas sociedades de massa. p. 69.  

170 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. p. 73.  

171 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. p. 78.  

172 MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 
massa. p. 58.  
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linguagem de mundo, um (novo) fator cultural. A Filosofia da Linguagem pode 

contribuir para que o Direito perceba essa realidade e a incorpore no seu 

paradigma científico a fim de protegê-los como imanência173 das diversas inter-

retroações promovidas pela Socialidade.  

Ao realizar essa ação, o Direito torna-se belo e permite, por 

meio dessa nova consciência, criar e constituir critérios que assegurem a 

humanização do Ser e a efetivação de um discurso que privilegie o dado 

mundano e o momento presente como fontes de um Direito da Pós-modernidade. 

O pensamento da Pós-modernidade não compreende o 

Direito por meio de suas técnicas, mas pela construção cultural nas 

manifestações anódinas do dia-a-dia. É preciso rever o conceito de Direito a fim 

de se poder perceber se existe a possibilidade da atividade normativa ter como 

eixo fundamental as relações intersubjetivas vividas no cotidiano.       

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
173 A categoria imanência, sob o ângulo da Filosofia, significa qualidade pertencente ao interior do 

ser. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 139. No 
estudo de Maffesoli, a Socialidade, com os seus aspectos afetuais e sensíveis, torna-se esta 
qualidade interior presente nas tribos.  
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                       CAPÍTULO 2 

O DIREITO ENQUANTO FENÔMENO SÓCIO-CULTURAL: uma 
análise semiológica no discurso jurídico 

Compreender o dado mundano, o tribalismo, os espaços 

afetuais, a teatralidade da vida cotidiana permite vislumbrar a construção de um 

Direito considerado legítimo. A transição de paradigmas que se apresenta na Pós-

modernidade não permite ao Direito refletir sobre seu discurso por meio da Razão 

formal, da dedução, mas de sua compreensão como fenômeno cultural, como 

autêntica linguagem da vida. Neste segundo capítulo, abordar-se-á como o 

cotidiano nos estudos de Maffesoli representa um tipo de linguagem que pode ser 

incorporada pelo discurso jurídico (tanto no aspecto científico quanto numa pré-

compreensão de construção normativa), pois nele existem as múltiplas inter-

retroações pessoais. A Semiologia, percebida como método, apresenta 

contribuições para compreender esse enlace entre a vida de todos os dias e o 

discurso jurídico.        

2.1 A COMPREENSÃO E SIGNIFICAÇÃO DO DIREITO QUE SE INSTITUI 

PELA EXPERIÊNCIA DA VIDA COTIDIANA 

A sócio-antropologia maffesoliana torna-se um referente 

para se compreender o Direito fundado na realidade do mundo da vida. A 

experiência do cotidiano, permeada pelo sentimento trágico, pelas banalidades, 

pelo segredo contido no desenho social que se constrói a partir do esmaecimento 

da vida em Sociedade, fomenta verdadeira atividade de criação.  

O discurso do Direito precisa perceber os espaços afetuais 

engendrados pela teatralidade cotidiana e, a partir dessa experiência, proteger 

essas manifestações como (novas) formas de cultura. Diante desse politeísmo de 

microvalores que traduz a vida por meio da Socialidade, pela existência das 

diversas tribos, cabe uma indagação: poderia o discurso do Direito prescindir dos 
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elementos anódinos contidos na experiência do cotidiano? O Direito também não 

seria uma experiência (re)aplicada e (re)produzida a partir da vida diária? A 

resposta parece positiva. Para fins desta pesquisa, torna-se necessário 

apresentar o conceito de Direito enquanto experiência e enlaçá-lo como 

expressão de um tribalismo nascente. No intuito de realizar esse desígnio, 

recorre-se ao pensamento de Miguel Reale174.  

A categoria Direito, segundo Reale, pode apresentar várias 

acepções, revelando sentidos de manifestações culturais, políticas ou sociais175. 

Desse modo, o seu exame deve ser cuidadoso para fins deste estudo, pois 

apresenta caráter multidisciplinar.  

Compreender o Direito unicamente por meio de suas regras 

e/ou jurisprudências é reduzir sua dimensão temática para um elemento lógico 

desta ciência: a lei. A visão formal sacrifica o conteúdo axiológico do Direito. Para 

Reale, este conceito não pode se vincular apenas a uma de suas dimensões, ou 

seja, unicamente ao fato, valor ou norma. Esse ato descaracteriza a formação da 

experiência jurídica176.    

O ponto de partida deste estudo reside na noção de que o 

Direito é experiência. Os dados fornecidos por essa categoria a partir do 

pensamento desse jusfilósofo permitem explicar aquele fenômeno por meio da 

vivência histórico-social do homem177.  

                                            
174 O autor é considerado um dos mais importantes teóricos e filósofos do Direito no Brasil, tendo 

nascido no ano de 1911 e falecido, recentemente, no ano de 2006. Possui uma vasta obra 
literária nos domínios da Filosofia do Direito e Filosofia do Estado. Seu trabalho mais importante 
foi a teoria do tridimensionalismo dinâmico, na qual a normatividade, segundo a Filosofia do 
Direito e do Estado, não poderia ser pensada se desvinculada do caráter sócio-histórico. Essa 
união gera implicações íntimas com as dimensões ético-axiológicas da norma, do fato e do 
valor. Suas principais obras são: Teoria do Direito e do Estado (1940); Filosofia do Direito 
(1953); Teoria Tridimensional do Direito (1968); O direito como experiência: introdução à 
epistemologia jurídica (1968); Lições preliminares de Direito (1973). JAPIASSÚ, Hilton; 
MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 230.        

175 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 61. 
176 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 699. 
177 REALE, Miguel. Filosofia do direito. p. 700. 
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Reale assinala que a experiência jurídica pode parecer estar 

incorporada no Direito, porém aquela representa a compreensão deste. O Direito 

como experiência, segundo o autor, significa o [...] complexo de valorações e 

comportamentos que os homens realizam em seu viver comum, atribuindo-lhes 

um significado suscetível de qualificação jurídica [...]. Esse conceito representa a 

vivencia do Direito, ou seja, a adequação da forma jurídica ao sentir, às 

valorações permeadas na vida da comunidade178.     

Para o autor, o Direito se revela como construção do homem 

em Sociedade. É verdadeira organização social. A convivência entre os homens é 

constantemente alterada por sua ação que se modifica no tempo e no espaço, 

construindo fatos culturais. O Direito, nessa concepção, emana da vontade 

humana e se torna um fenômeno cultural179. 

A idéia de cultura, conforme o jusfilósofo, significa o conjunto 

de modificações realizadas pela ação do homem sobre a natureza180 a fim de 

satisfazer suas necessidades materiais e espirituais. Esse patrimônio aperfeiçoa-

se no transcorrer da História181, estando intrinsecamente ligado ao tempo. 

O mundo da cultura é objeto de estudos da História182. O 

Direito, segundo Reale, por pertencer a esse domínio – cultural – pode ser 

refletido como a correlação entre o homem e o mundo183.                

                                            
178 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. São Paulo: 

Saraiva, 1968, p. 31. 
179 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. p. 30-31. Sob a mesma fundamentação, Melo 

afirma que a categoria significa [...] as manifestações artísticas e científicas em geral, os 
costumes tradicionais e o patrimônio histórico e artístico. MELO, Osvaldo Ferreira de. Reflexões 
para uma política da cultura. Florianópolis: Movimento, 1982, p. 22.   

180 A categoria, segundo o autor, significa o estado bruto das coisas ou cujo nascimento não 
necessite qualquer participação da inteligência ou vontade humana. REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito. p. 24.  

181 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. p. 25-26. 
182 REALE, Miguel. Experiência e cultura: para a fundação de uma teoria geral da experiência. 2. 

ed. São Paulo: Bookseller, 2000, p. 256.   
183 REALE, Miguel. Experiência e cultura: para a fundação de uma teoria geral da experiência. p. 

153. 
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Conforme o citado autor, o conhecimento do mundo 

histórico-cultural não se procede apenas por sua verificabilidade, por suas 

explicações analíticas, mas, especialmente, pelas formas de compreensão que os 

valores exercem como objetivas conexões de sentido184.  

A redução da realidade para engendrar modelos e 

esquemas racionais, segundo Reale, contribui para efetivar a certeza e segurança 

da pesquisa sobre a experiência jurídica, porém não seria a única forma de 

comunicação entre o homem e a natureza (física e/ou social). Por meio da 

vivência de emoções, é possível captar e compreender o significado desse 

diálogo com suas objetivas conexões de sentido185.  

Para o referido jusfilósofo, o Direito como experiência (ou 

experiência jurídica) traduz-se no aperfeiçoamento constante porque resguarda a 

condição da dialética da complementaridade186. O sentido dessa expressão não 

pretende construir uma teoria definindo o fenômeno do Direito, mas demonstra, 

descritivamente, que não é possível configurar uma teoria pura do Direito a partir 

de uma análise isolada da Justiça, do Costume ou da Razão, por exemplo. É 

preciso correlacionar esses termos. A partir desse referencial, a dialética da 

complementaridade propõe manter a problemática das inter-retroações entre 

termos opostos como fato e valor. Segundo Reale, a partir dessa tensão entre 

fato e valor, surge a norma jurídica e, conseqüentemente, o tridimensionalismo 

realeano187.  

Há a necessidade de diálogo entre fato, valor e norma a fim 

de se perceber o Direito como manifestação de uma realidade histórico-cultural. 

Reale assinala que a experiência jurídica, a partir da tensão dialética, não se 

coaduna com a definição do Direito, concebido como um fenômeno de ordem 

                                            
184 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. p. 28. 
185 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. p. 28-29. 
186 REALE, Miguel. Experiência e cultura: para a fundação de uma teoria geral da experiência. p. 

183. 
187 REALE, Miguel. Experiência e cultura: para a fundação de uma teoria geral da experiência. p. 

189. 
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imutável188. Esse fenômeno se articula e se processa tridimensionalmente189, ou 

seja, dada uma realidade factual, o espírito projeta e vive nesta determinados 

valores. Essa combinação, sob o ponto de vista do Direito, materializa-se na 

forma da norma jurídica190. A teoria tridimensional, segundo o autor, tem-se 

limitado a expor sua natureza triádica. Não se tem refletido sobre o como a tríade 

fato, valor e norma pode contribuir para a solução de velhos problemas ou a 

indagação de novos191.  

A partir desse referente, a teoria exposta por Reale ganha 

novo matiz por representar uma tomada de consciência na qual se percebem 

quais as implicações que esses estudos estabelecem para a pesquisa no Direito e 

as suas correlações com a Sociologia Jurídica e a Filosofia do Direito192. Nessa 

linha de pensamento, e para fins desta pesquisa, utilizar-se-á o valor como um 

dos pressupostos desse tridimensionalismo dinâmico.  

Para Reale, a experiência jurídica assenta-se na dialética da 

complementaridade. Existe uma vivência de valores projetada num mundo 

histórico. Este momento de compreensão, o autor denominou de historicismo 

axiológico193. O Direito, por ser um fato histórico cultural, é produto objetivado da 

vida humana porque os fatos humanos estão ligados normativamente a certos 

valores.  

Por esse motivo, o homem é fonte de todos os valores194. A 

categoria valor, conforme Reale, constitui um dos pressupostos da experiência 

jurídica articulada pelo tridimensionalismo195. Explica que os valores são bens, 

                                            
188 REALE, Miguel. O direito como experiência: introdução à epistemologia jurídica. p. 35. 
189 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 50.   
190 O autor alerta que o tridimensionalismo não é um processo centrado apenas para o Direito, 

mas para qualquer produção cultural. 
191 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. p. 53.  
192 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. p. 54. 
193 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. p. 79. 
194 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. p. 80. 
195 REALE, Miguel. Filosofia do direito. p. 543. 
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materiais ou espirituais, criados pelo homem por meio da História. As valorações 

são consubstanciações de interesses, sendo que a atividade humana deve 

satisfazer a finalidade contida num valor e evitar ou impedir que um desvalor 

sobreponha-se a este196.  

Valor, para o tridimensionalismo realeano, não pode ser 

fonte inesgotável das subjetividades, se desvinculado da História. É impossível 

conjecturar novos anseios, novos desejos, quando ausente está uma das 

exigências para sua concretização: o sentir, o experienciar determinado valor em 

um tempo. Ao Direito, não cabe apenas preservar a dimensão axiológica de uma 

época, mas permitir ao homem, por meio da História, criar novos valores e 

protegê-los197.    

Muito embora a teoria de Reale constitua o dever-ser como 

forma de projeção, o significado da experiência jurídica coaduna-se com a teoria 

de Maffesoli, quando permite o experimentar algo junto. Nesse sentido, Direito é a 

vivência de valores numa determinada época, enquanto manifestação cultural da 

vida das pessoas e comunidades. Essa vivência modulada pelo momento 

presente permite compreender o Direito como expressão dos afetos, da 

teatralidade humana, do segredo, da metáfora, em síntese: pelo reconhecimento 

de uma razão sensível, de um raciovitalismo. 

O Direito, compreendido por meio da experiência 

(especialmente jurídica), por meio do cotidiano, fomenta uma espécie de 

racionalidade aberta. Para Maffesoli, o raciovitalismo difere do racionalismo, pois 

este se refere à uma atividade estática, hermética, estreita, que não ratifica um 

diálogo com o mundo frívolo do cotidiano. O conhecimento epistemológico cria-se 

e se enraíza em paradigmas isolados do mundo exterior. Aquele se entusiasma 

com um vitalismo presente na sensibilidade da experiência banal.  

                                            
196 REALE, Miguel. Filosofia do direito. p. 543. 
197 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. p. 82-83. 
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A ação engendrada por meio dessa racionalidade, 

caracteriza-se por uma força instintiva capaz de perceber e compreender a 

complexidade das relações intersubjetivas. Os afetos, as emoções, as paixões, os 

sentimentos não são categorias explicáveis exclusivamente pela Psicologia, mas 

tornam-se metodologia de reflexão sobre a Epistemologia198. Reflexão que explica 

os diversos fenômenos sociais tidos como incompreensíveis199. 

A vida, em suas múltiplas inter-retroações, permite à Ciência 

ser criativa. Permite estabelecer o sentido de complementaridade entre corpo e 

alma, entre doxa200 e episteme201. Segundo o citado sociólogo, o racionalismo se 

satisfez em analisar o mundo real, enquanto dado de informação, de 

conhecimento; já o raciovitalismo compreende esse mundo em sua totalidade, ou 

seja, a ligação de reciprocidade entre as partes com o todo.  

É necessário compreender o cotidiano como expressão das 

pessoas, como entidade que informa, com profundidade, esse mundo real. O 

Direito, em sua dimensão científica, não pode prescindir desse diálogo. A 

racionalidade aberta fomenta, conforme Maffesoli, uma verdade que interage com 

o valor202. Em outros termos, quando se visualiza um Direito permeado pela 

racionalidade aberta, pelo raciovitalismo, a verdade produzida por essa categoria 

fundamenta-se na complementaridade com os valores socialmente vividos203.  

                                            
198 A categoria, quando estudada pela Filosofia, significa Teoria do Conhecimento. Conhecimento, 

nesse pensamento, se traduz como técnica de verificação de um objeto qualquer, na qual 
técnica de verificação é um procedimento para se determinar um objeto por cálculos, descrições 
ou previsões. Objeto seria qualquer fato, coisa, realidade ou propriedade. ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de filosofia. p. 174.     

199 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 53. 
200 Esta categoria, sob o ângulo da Filosofia, aproxima-se de opinião. Por opinião, compreende-se 

dois significados: o primeiro é a sua oposição à Ciência, ou seja, designa qualquer crença que 
não inclui um tipo de validade (científica). A segunda acepção aceita que nessa crença poderá 
existir um caráter cientificidade. Para fins desse estudo, contempla-se o segundo significado. 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 729.    

201 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 55. 
202 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 56. 
203 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 56. 
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Essa interação permite conceber o Direito como experiência 

e como valor social. Entretanto, além desse sentido de correspondência 

(legitimidade) entre essas duas categorias, é necessário perceber a força que se 

traduz nesse movimento dialógico204, ou seja, perceber a sua razão interna. 

O vínculo que se resgata no cotidiano é fruto de algo que 

preexiste ao ser humano. Para Maffesoli, trata-se de uma razão seminal, ou seja, 

de um gérmen presente no gênero humano do qual cada pessoa recebeu uma 

parcela. Essa razão já existe numa pequena porção em cada pessoa. Maffesoli 

chama essa categoria de razão interna. Em outros termos, trata-se de um 

fenômeno antropológico que se efetiva ou se atualiza num momento particular. É 

uma racionalidade que flui, movimenta-se e se expressa em razões 

momentâneas205. 

A expressão – razão interna - traduz um Direito no qual deva 

vir a ser (devir). Para o autor, constitui a manifestação de uma cultura 

específica206. E qual seria a cultura específica do Direito? A resposta parece ser 

oferecida por meio de um conhecimento que percebe, nas pulsões e vitalidades 

dos valores vividos diariamente, as representações sociais legítimas. A partir 

desse referente, a cultura do Direito não poderia ser fomentada, ratificada ou 

caracterizada como uma produção desencarnada, algo que se contenta em 

apenas descrever a vida em suas inúmeras dimensões, mas surge como a 

compreensão da vida de todos os dias.  

O raciovitalismo de Maffesoli complementa a idéia de um 

Direito Tridimensional: não se deve negligenciar o sentimento que complementa a 

razão207. Praticar e construir o Direito significa perceber a vida nas suas 

                                            
204 Sendo esta uma característica da categoria Diálogo, a proposição desta, concebida por 

Aristóteles, torna-se um dos fundamentos da (re)significação do Direito, ou seja, não se 
pretende formular um discurso na qual seja típico e próprio deste ramo do conhecimento, mas 
uma forma de discussão com a participação de todas as pessoas, desde que unidas por um 
sentimento comum de busca pelo conhecimento. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
filosofia. p. 274.    

205 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 58. 
206 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 58. 
207 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 59. 
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características sociais e em sua razão interna. É perceber essa produção como 

um sentido fundamental da vida208. Esse é o gérmen ideológico presente no 

Direito. Uma ideologia que precisa enraizar-se entre este e as pessoas para que 

as potencialidades surgidas nesse diálogo possam ser efetivadas. 

Ao perceber essa possibilidade construtiva, Maffesoli 

assinala a tarefa da razão interna que fundamenta e anima o raciovitalismo, qual 

seja: a de procurar fundamentos e não simples causas dos fenômenos sociais, 

perceber qual a sua razão interna, ainda que esta possa ser obstáculo à razão 

lógica209. Ressalte-se: não se trata de procurar unicamente o objetivo, mas de se 

perquirir de onde surge esse elemento que possibilita perceber a vida sob outros 

matizes. 

Os fenômenos sociais devem ser compreendidos como 

Linguagem da vida. O Direito, em seu aspecto discursivo, passa a representar e 

difundir o caráter vital da vida cotidiana com sua cultura específica, com sua razão 

interna. A partir desse referente, haverá um enriquecimento fundado na dialética 

da complementaridade, por meio da qual a produção normativa elege e inscreve a 

pessoa e suas manifestações como seu eixo fundamental.   

2.2 A LINGUAGEM COMO OBJETO TEÓRICO DO DIREITO: uma reflexão na 

perspectiva do positivismo lógico 

O Direito, conforme as teorias expostas, é uma experiência 

cultural (Reale) construída a partir das manifestações cotidianas (Maffesoli). Essa 

produção vitalista representa um tipo de linguagem (presenteísta210) que merece 

ser compreendida epistemologicamente. Para fins deste estudo, a reflexão sobre 

a categoria linguagem torna-se necessária no intuito de perceber sua importância 

para a produção do discurso jurídico.  

                                            
208 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 60. 
209 MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 61. 
210 Esse termo foi proposto por Maffesoli para compreender o caráter sagrado, divino, contido no 

momento presente. MAFFESOLI, Michel. A conquista do presente: por uma sociologia da vida 
cotidiana. p. 18.  
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Por linguagem, segundo Vanoye, pode-se compreender um 

sistema de signos211 socializados212. A expressão sistema de signos representa 

as inter-relações efetivadas pela linguagem, afirmando que um conjunto de signos 

não significa algo por si, mas em decorrência de outros elementos, ou seja, o 

sentido e a enunciação de um signo (ou o seu conjunto) depende do contexto no 

qual se insere.  

Por socializados compreende-se a função comunicacional 

exercida por uma linguagem. Nesse pensamento, as categorias Ciência e 

Linguagem permitem a (re)produção do conhecimento, pois aquela transforma a 

linguagem ordinária numa linguagem científica. O problema da linguagem, sob o 

ângulo do Direito, precisa ser revisto a partir das exposições teóricas oferecidas 

pelo Positivismo Lógico. 

A linguagem, para Warat, constitui o intercâmbio de 

informações para a contínua revisão do conhecimento, bem como cria seus 

instrumentos de controle. No Positivismo Lógico213, o rigor científico fundamenta 

um tipo de linguagem na qual paradigmas são criados e justificados. Essa atitude 

demonstra a preocupação da Epistemologia com a existência de termos vagos ou 

ambíguos presentes na linguagem ordinária. O conhecimento não pode aceitar 

essas imprecisões porque a linguagem científica seria desfuncional. Para o 

                                            
211 Signo é a manifestação de uma linguagem representada pela relação entre significado 

(elemento conceptual) e significante (elemento material). Esses dois termos serão esclarecidos 
ao longo deste item e do próximo. VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e 
técnicas na produção oral e escrita. Tradução de Clarisse Madureira Sabóia. 12. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 21.      

212 VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. p. 
21.  

213 A categoria, de acordo com a Filosofia, pode ser compreendida também como Fisicalismo, 
Empirismo Lógico ou Neopositivismo e foi criada por Rudolf Carnap. Segundo essa teoria, a 
linguagem presente na Ciência da Física representaria o paradigma de todas as demais 
ciências (naturais e humanas) a fim de estabelecer um entendimento unificado. Esse tipo de 
linguagem se reduz à descrição de dados provindos da experiência, formulando sentenças 
analíticas. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 109.      
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jusfilósofo, [...] fazer ciência é traduzir numa linguagem rigorosa os dados do 

mundo214. 

Existe, no domínio do Positivismo Lógico, uma preocupação 

na formulação da linguagem científica215. Entretanto, Warat adverte que essa 

linguagem se torna o próprio objeto da Ciência, regulando-a, ou seja, o Direito irá 

se construir a partir dos dados fornecidos por sua própria linguagem. Somente 

uma linguagem científica pode determinar a construção de seu conhecimento216. 

A partir dessa afirmação, deve-se traçar a distinção entre linguagem-objeto e 

metalinguagem217. 

A linguagem-objeto, para o Positivismo Lógico, significa a 

utilização de uma linguagem, qualquer linguagem. A metalinguagem formula uma 

estrutura de linguagem para se estudar a linguagem-objeto. Em outros termos, ao 

se estudar um tipo de linguagem (linguagem-objeto), formula-se outra que, com o 

rigor científico, possa traduzir os resultados ou as análises efetivadas na 

linguagem-objeto (metalinguagem). Essa diferença é necessária, pois os 

neopositivistas afirmam que a linguagem ordinária não possui capacidade para 

formular suas regras de organização lógica218.  

O objeto da metalinguagem, segundo Warat, tornar-se-ia o 

estudo das estruturas e a criação de regras precisas para se compreender a 

                                            
214 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

1995, p. 37. 
215 Na perspectiva do Neopositivismo, a linguagem é estudada pela Semiótica (teoria geral dos 

signos e dos sistemas de comunicação), dividindo-se a compreens ão de signo em três 
elementos: semântica (vinculação do signo ao objeto que representa), sintaxe (relação de um 
signo com outro) e pragmática (relação dos signos com as pessoas que os utilizam). WARAT, 
Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 39-45. Para os neopositivistas, a análise semântica 
e sintáxica é suficiente para formar o conceito científico de determinada hipótese. A pragmática, 
entretanto, seria analisada posteriormente pela Filosofia da Linguagem Ordinária.      

216 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 38.   
217 Warat, ao definir essas duas categorias, retoma os ensinamentos de Rudolf Carnap. Para este 

neopositivista, a linguagem seria uma forma de superação às formulações metafísicas quando 
apreciada pela lógica. A metafísica, segundo Carnap, é a falta de convenções sobre os usos da 
linguagem natural. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na 
filosofia contemporânea. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2001, p. 76-77.   

218 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 48.   
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linguagem-objeto219. Criaria, em outras palavras, os processos e os meios de 

controle para o desenvolvimento válido do discurso científico. A partir do rigor 

metalingüístico, o Positivismo Lógico formaria a sua Filosofia, qual seja, a 

Epistemologia.  

Ao tentar instituir uma univocidade lógico-conceitual220, a 

Ciência tornou-se cada vez mais distante dos compromissos sociais, políticos ou 

ideológicos221. Esta era (é) a intenção dos neopositivistas. Entretanto, a idéia de 

se construir algo despolitizado, livre de atitudes tendenciosas, geraria apenas 

uma ilusão. A rigidez de um discurso científico não elimina os seus efeitos que 

ecoam em múltiplos ambientes, sejam políticos, sociais ou ideológicos.  

Para Warat, um discurso organizado coerentemente 

esconde ou silencia a existência de problemas que não se deseja citar ou 

observar. Uma atitude permeada pelo silêncio da coerência científica pode 

exercer duas funções: a) a de criar um discurso pautado nessa ideologia 

escamoteadora; b) a de se forçar a afirmar ou reprimir algo. Nessas funções, 

existe uma característica predominante, um eixo central que fomenta a criação 

desses discursos científicos: a ideologia metalingüística222. 

As leis científicas são expressões diretas da metalinguagem. 

A norma jurídica, sob o ângulo do Positivismo Lógico, não seria um caso 

                                            
219 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 49.   
220 A univocidade representa a criação de um sistema fechado, no qual as singularidades da 

linguagem cotidiana não estão presentes. A Modernidade, ao traduzir a realidade como ato 
científico, renunciou, conforme o pensamento de Gilbert, [...] às sutilezas das substâncias 
primeiras. [...] Aparece assim o lugar racional da univocidade: os discursos que ligam 
logicamente proposições cujos termos são formalmente definidos em seu mundo próprio (cada 
ciência é um sistema lingüístico) com o fim de criar saberes rigorosos segundo normas precisas. 
A redução de nossas palavras à uma significação unívoca, no entanto, conduz à perda de seu 
sentido; [...]. GILBERT, Paul. A paciência de ser: metafísica. Tradução de Nicolás Nyimi 
Campanário. São Paulo: Loyola, 2005, p. 105.     

221 Um exemplo dessa afirmação pode ser encontrado no artigo 7o, IV da Constituição Federal. O 
salário é o meio que se garante a manutenção física ou cultural do ser humano. Entretanto, a 
ideologia metalingüística não consegue acompanhar as mudanças (principalmente econômicas) 
ocorridas no cotidiano. Desse modo, o discurso de que o salário mínimo deve garantir a 
habitação, alimentação, cultura, transporte, saúde, entre outros, torna-se distante de uma 
realidade brasileira.    

222 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 50.   
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diferente. Veja-se, por exemplo, o problema sobre a discussão da categoria 

validade. 

Quando se analisa essa proposição – validade -, percebe-se 

a elaboração metalingüística acerca da linguagem-objeto, pois esta somente pode 

ser considerada uma norma de Direito Positivo quando aquela, por meio dos 

critérios de decidibilidade, verifica sua compatibilidade para caracterizar a 

passagem da linguagem-objeto para metalinguagem. Segundo Warat, o critério 

de decidibilidade é o instrumento que permite constatar se uma proposição 

pertence ou não à linguagem-objeto.  

O mencionado critério pauta-se em propriedades 

significativas223 com a intenção de se definir e descrever uma determinada 

temática, ordenando a linguagem-objeto. Nessa linha de pensamento, para 

verificar se determinado fato (linguagem-objeto) pode ser produzido como norma 

a fim de integrar o sistema do Direito Positivo (metalinguagem), utiliza-se um 

critério que permite essa passagem, como, por exemplo, a validade. Essa 

categoria (como outras) pode se transformar em condição de análise para se 

definir o fenômeno anteriormente citado224. 

Essa exposição teórica revela uma indagação: a validade da 

produção de uma norma seria uma criação da (autêntica225) interação entre as 

pessoas ou uma explicitação metalingüística? A resposta parece ser clara. Para 

uma norma ser válida, segundo o Positivismo Lógico, o fator inter-relação 

subjetiva é significativo, porém não preponderante. A intenção do ato científico, 

nesse caso, se revela como a de oferecer objetividade para essas manifestações, 

determinando seu caráter deôntico226. A norma, conforme Warat, será apenas 

                                            
223 Como exemplos, pode-se citar a eficácia, a segurança, a legitimidade, a exigibilidade, entre 

outros.  
224 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 51.   
225 A categoria representa, para a Filosofia, a essência do Ser humano, a indicação do que é 

próprio ao homem em contraposição à perda de si, ou seja, [...] é o mais profundo em 
contraposição ao mais superficial. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 95.   

226 Para a Linguagem do Positivismo Lógico, a categoria se remete à produção sintáxica de um 
enunciado, ou seja, refere-se às regras de sua formação.  
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uma expressão metalingüística para se definirem as condutas em Sociedade. 

Novamente, prevalece o discurso ideológico da Ciência227. 

A linguagem, percebida sob o ângulo do Positivismo Lógico, 

engendra uma preocupação que precisa ser revista, qual seja, o poder exercido 

por suas características política e ideológica. Segundo Warat, a metalingüística 

exerce(u) o domínio (e o fascínio) sobre um determinado povo, controlando-o, não 

lhe permitindo a originalidade (de criação) ou o acesso (compreensão) a seus 

enunciados228. É preciso, conforme o jusfilósofo, rever quais signos devem 

compor a elaboração do discurso jurídico como forma de comunicação humana. 

Para cumprir essa finalidade, é necessário perceber os tipos de linguagem, quais 

sejam: a) naturais ou ordinárias; b) técnicas ou formais. 

A primeira classificação não possui qualquer estrutura de 

organização elaborada artificialmente. A imprecisão sígnica é uma característica 

determinante dessa linguagem. Não existe a preocupação com as regras de 

formação lingüística (sintaxe). Nesse aspecto, a linguagem natural depende, 

quase exclusivamente, do contexto comunicacional em que os sentidos se 

(re)produzem. 

Na linguagem técnica, segundo Warat, formulam-se as 

regras de elaboração para que uma linguagem seja precisa e especializada. Na 

dimensão pragmática, para os positivistas lógicos, desaparece as considerações 

sobre categorias como Valor, Ideologia, Justiça, as quais não podem compor esse 

tipo de linguagem, pois são termos imprecisos e incertos.  

Ao contrário da linguagem natural ou ordinária, a técnica 

caracteriza-se pelo controle da sintaxe, ou seja, os enunciados devem ser 

criados, expressados e inter-relacionados por meio de regras nas quais haja alto 

grau de precisão e univocidade. Nessa linha de pensamento, Warat demonstra 

                                            
227 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 52.   
228 Para o autor, enunciado é uma oração dotada de significado em algum tipo de linguagem. 

WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 52.   
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que o discurso jurídico contido nas normas de Direito Positivo formam um sistema 

fechado e auto-suficiente229. 

Para os juristas, a linguagem do Direito – especialmente em 

sua dimensão normativa – é técnica. As imprecisões contidas numa linguagem 

ordinária - tais como as de natureza ideológica - devem ser abolidas, pois a 

pretensão de um discurso científico, pautado no rigor metodológico, reside em 

escamotear a pragmaticidade presente na elaboração desses enunciados. 

Deseja-se perpetuar uma cultura homogênea no Direito, representada pelos 

ditames metalingüísticos (semântica e sintaxe). Esquecem-se, conforme Warat, 

que a pragmática, [...], permite compreender que a ideologia é um fator 

indissociável da estrutura conceitual explicitada nas normas gerais230.  

A linguagem ordinária é também elemento de criação e 

organização das estruturas sociais, permitindo a contemplação dos espaços 

políticos, econômicos, sociais e culturais. Para Warat, a linguagem do discurso 

jurídico é apenas uma variação da natural, mudando-se somente os emissores231. 

Percebe-se, nos tipos de linguagem, a prevalência da 

técnica, do rigor científico para se construir o discurso jurídico. Enfatiza-se o 

exercício de um poder unívoco e institucional, porque se trata de um ato científico; 

trata-se, nesse aspecto, de uma linguagem formal. Quando se organiza uma 

determinada hipótese no intuito de se formar sua definição, é necessário explicitar 

as palavras ou símbolos com os quais se constrói o processo de comunicação232.  

Para o Positivismo Lógico, a formulação de uma definição233 

detém uma importante significação. Apresentam-se, para a comunidade científica, 

                                            
229 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 54.   
230 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 47.   
231 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 55.   
232 WARAT, Luis Alberto. A definição jurídica: suas regras e textos programados. Tradução de 

Alcione Niederauer Correa. Porto Alegre: Atrium, 1977, p. 6.  
233 Denominado Teoria das Definições para o autor. WARAT, Luis Alberto. O direito e sua 

linguagem. p. 55.   
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as hipóteses criadas e incorporadas numa linguagem cientifica, ou seja, introduz-

se, numa determinada Ciência, a figura dos conceitos. 

Formar conceitos científicos, segundo a teoria das 

definições no Positivismo Lógico, significa cumprir com uma preocupação 

fundamental que se assemelha à eliminação da pragmaticidade na linguagem 

técnica, qual seja, suprir definições ideais ou metafísicas234.   Nessa linha de 

pensamento, Warat afirma ser possível estabelecer uma tipologia das definições: 

a) designativas; b) denotativas. 

As primeiras representam os atributos implícitos em uma 

palavra (por exemplo, a palavra triângulo). As denotativas significam o conjunto 

de outras palavras (ou símbolos) que podem exemplificar seu uso, extendendo-a 

(figura plana composta por três retas)235. Numa expressão: as palavras possuem 

um sentido original (designativo) e outro extensional (denotativo). 

No pensamento de Warat, designação e denotação não 

apresentam as mesmas forças para compor uma linguagem científica, pois a 

primeira representa uma verdade objetiva; a segunda, entretanto, pode 

apresentar certo grau de imprecisão por pertencer à linguagem natural. Por essa 

razão, se a denotação apresentar um conteúdo ideal, a designação terá 

dificuldades de analisar aquele enunciado como proposição científica236. 

Pode-se estabelecer ainda, sob os fundamentos do 

Positivismo Lógico, a diferença entre definições lexicográficas e estipulativas. 

Naquelas, tem-se o uso de determinada palavra numa comunidade e época. As 

definições lexicográficas não possuem critérios rígidos de explicação, permitindo 

uma abertura de construção para se apresentar novos significados.  

                                            
234 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 55.   
235 Os termos utilizados – designativo e denotativo - assemelham-se, respectivamente, ao que 

autor chama de definiendum e definiens. WARAT, Luis Alberto. A definição jurídica: suas 
regras e textos programados. p. 7.    

236 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 56.   
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Quando uma definição é estipulativa, afirma-se a pretensão 

de se trazer, segundo o jusfilósofo, propostas significativas inéditas237. Deseja-se 

aclarar um sentido ambíguo, incerto ou vago de um termo lexicográfico. As 

palavras Democracia, Liberdade, Legitimidade, por exemplo, são termos que 

possuem mais de um significado lexicográfico (pode-se afirmar: ambíguo). A partir 

do momento no qual se opta por um desses sentidos (lexicográficos), estar-se-á 

mais próximo de uma definição estipulativa238. 

Warat, ao delinear seus pensamentos sobre o Positivismo 

Lógico, emerge com as definições nominais e reais. Torna-se importante salientar 

essas duas perspectivas, pois, ao final dessa exposição, deseja-se compreender 

se o discurso jurídico, ao engendrar uma linguagem técnica, acaba por ratificar 

dois aspectos: a) o reforço da ideologia metalingüística; b) a criação de uma 

ficção239. 

As definições nominais representam essa ideologia 

metalingüística. Por nominalismo240, concebe-se uma atitude na qual a definição 

provém das palavras ou símbolos. O caráter dessa corrente doutrinária reside na 

forma arbitrária com que se constrói a relação do mundo com as palavras. Para 

Warat, essa conexão representa tão-somente as regras de desenvolvimento de 

uma linguagem e não as buscas de compreensão e completude entre os tipos de 

linguagem para se fomentar o sentido autêntico do discurso jurídico (linguagem 

ordinária e técnica, por exemplo)241.  

As definições reais (ou realismo), segundo o Filósofo 

estudado, afirmam que [...] as pessoas definem não apenas palavras, mas 

coisas242. Essa corrente possui a pretensão de estabelecer a igualdade entre os 

termos designativos e denotativos (entre o definiendum e o definiens, 
                                            
237 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 57.   
238 WARAT, Luis Alberto. A definição jurídica: suas regras e textos programados. p. 46.    
239 O termo será melhor aprofundado no final deste item. 
240 WARAT, Luis Alberto. A definição jurídica: suas regras e textos programados. p. 8.    
241 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 58.   
242 WARAT, Luis Alberto. A definição jurídica: suas regras e textos programados. p. 9.    
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respectivamente) quando se faz referência a um plano real. Numa expressão: 

uma definição será real no momento em que se estabelece uma referência com o 

mundo real243. 

A partir desse referente, Warat assinala que os juristas 

procuraram, ilusoriamente, a essência244 de alguns termos jurídicos, como, por 

exemplo, a lei. Procura-se por um sentido que reafirme a função e o papel do 

Direito na Sociedade. Essa busca concretizou o corroborou a perpetuação do 

discurso jurídico pautado em seus elementos técnicos, quais sejam, 

jurisprudência, segurança, coercibilidade. A investigação proporcionada pela 

classe jurídica para descobrir (ou perceber) o sentido do Direito se revelou como 

simples fonte de manutenção das relações de poder.  

As definições, portanto, aparentam elucidar (ou apresentar) 

elementos de pragmaticidade numa linguagem técnica. Contudo, escamoteia-se 

essa intenção, pois se revelam (ou se criam) tão-somente as funções estipulativas 

deste ao invés de se procurar, segundo Warat, uma contribuição (verdadeira) na 

reconstrução léxica dos termos245. As teses de Kelsen podem permitir visualizar 

essa afirmativa, porque a intenção desse jurista residia na possibilidade de se 

construir uma definição jurídica quando os pressupostos epistemológicos ditados 

pelo Positivismo Lógico estivessem cumpridos, ou seja, quando houvesse um 

pequeno número de conceitos científicos que fossem organizados 

sistematicamente246, formando uma linguagem precisa247. 

                                            
243 WARAT, Luis Alberto. A definição jurídica: suas regras e textos programados. p. 11.    
244 Sob o ângulo da Filosofia, a categoria se traduz como a resposta oferecida à pergunta o quê? 

Nessa linha de pensamento, denomina-se Essência necessária ou substância porque enuncia-
se [...] o que uma coisa não pode não ser, afirma-se o porquê. ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de filosofia. p. 359.         

245 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 59.   
246 A idéia de sistema no Direito não será abordada com maior profundidade, porém esboça-se o 

seu significado para esta pesquisa conforme o pensamento de Ferraz Júnior. Para o autor, 
diferentemente de Kelsen que aproximou o ato de sistematização à lógica formal, a construção 
de um sistema no Direito está na direção em que o elemento material segue para o formal. Em 
outros termos, a concepção de sistema na esfera do Direito está vinculada, conforme o 
jusfilósofo, a uma suma de significações originada da vida em suas inter-retroações, ou seja, da 
experiência histórica na qual se (re)inventa e se renova a cada momento. Segundo Ferraz 
Júnior, [...] o sistema jurídico é concreto e não abstratamente lógico-formal. FERRAZ JÚNIOR, 
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A preocupação de Warat em desenvolver esse pensamento 

acerca da linguagem como objeto teórico do Direito, sob o ângulo do Positivismo 

Lógico, reforçou a idéia prevista na criação (e perpetuação) de uma ficção por 

meio das construções metalingüísticas. O caráter apragmático existente nas 

definições, ou nos tipos de linguagem, revela a desconsideração pela pluralidade 

de emissores e suas ideologias. O discurso científico não emite a vontade da 

linguagem lexicográfica, mas da linguagem estipulativa (semântica e sintáxica) 

como verdade absoluta, precisa e exata.  

A partir desse pensamento, o Direito e o discurso jurídico se 

tornam uma ficção, porque, segundo Longo, torna-se difícil saber se se criou uma 

solução por meio da juridicidade para encerrar os conflitos entre os homens ou 

apenas um instituto (fictício) para salvaguardar seus interesses248. Essa ideologia 

científica nos permite [...] sonhar ou fazer poesia com o Direito?249. Será que 

essas interações dogmáticas [...] não são obras ficcionais dos juristas?250. As 

perguntas vão se formando, porém faltam as respostas e os seus fundamentos.  

O Direito, compreendido no pensamento de Reale como 

fenômeno cultural e como manifestação da vida cotidiana em Maffesoli, rompe 

com uma simulação que se representa como o segredo da dominação251.  O 

discurso de um Direito que se pauta nas relações intersubjetivas, na cultura, na 

frivolidade da vida de todos os dias é um diálogo aberto.  

Para Warat, o social não existe em si252. Somente quando o 

discurso jurídico pertencer à ordem da intertextualidade, ou seja, no momento em 

que houver a comunhão das características significativas presentes numa 
                                                                                                                                    

Tércio Sampaio. O conceito de sistema no direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 
149.         

247 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 59-60.   
248 LONGO, Adão. O direito de ser humano. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 16. 
249 LONGO, Adão. O direito de ser humano. p. 17. 
250 LONGO, Adão. O direito de ser humano. p. 17. 
251 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. 2. ed. Santa Cruz do Sul, (RS): 

EDUNISC, 2000, p. 75.  
252 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. p. 78. 
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linguagem lexicográfica (como persuasão e legitimidade, por exemplo) com as 

suas funções cientificas (estipulativas), haverá uma conversão da perpetuação do 

poder para o discurso fundamentado no qual diagnostica, denuncia e prescreve 

as diversas formas de manipulação (especialmente lingüísticas) e dominação253.  

A intertextualidade, conforme Warat, ao possibilitar a 

democratização das vozes plurais revela-se como [...] a leitura dos outros como 

espelho meu e [...] o “eu” no discurso do outro [...]254. O Direito, percebido e 

sentido como manifestação sócio-cultural, não detém um único discurso provindo 

de um poder institucional (Executivo, Legislativo ou Judiciário, por exemplo). O 

seu raciovitalismo reside nas diversas inter-retroações nas quais o discurso 

jurídico encontra-se (ou deveria encontrar-se) inserido.  

Numa expressão: insere-se o discurso no jogo da 

intertextualidade compreendida como prática social255. As múltiplas linguagens 

presentes no cotidiano e na cultura – a Socialidade como elemento intertextual – 

instauram a Democracia. Ao negá-las, petrificamos o âmago, a vontade de se 

viver e construir um discurso jurídico que nos represente, buscando as palavras 

autênticas para essa (re)construção. 

2.3 A REVISÃO DO DISCURSO JURÍDICO A PARTIR DA FILOSOFIA DA 

LINGUAGEM ORDINÁRIA E DA SEMIOLOGIA DO PODER 

As idéias estabelecidas pela linguagem do Positivismo 

Lógico revelam a percepção de uma ação consolidada no domínio256. A Filosofia 

da Linguagem Ordinária não prima pelas regras lingüísticas stricto sensu 

(semântica e sintaxe, por exemplo), mas pela pragmática. Essa interpretação 

engendra a compreensão das interações entre as pessoas por meio dos 

discursos presentes no cotidiano. Não se visualiza apenas a pessoa singular, 
                                            
253 Para o autor, [...] todo discurso aberto é uma transgressão da propriedade. É uma significação 

que todos devemos perseguir, para sonhar criá-la quando a alcançamos; [...].WARAT, Luis 
Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. p. 72. 

254 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. p. 73. 
255 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. p. 78. 
256 Essa concepção será melhor elucidada ao longo deste item. 
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porém as práticas, os hábitos e costumes de um meio social. Em outros termos, 

para a Filosofia da Linguagem Ordinária, a linguagem deve ser compreendida a 

partir do modo como se interage socialmente. É uma prática social concreta257. 

Para Marcondes, a linguagem representa a ação de um 

contexto social. Ao utilizá-la, as interações subjetivas tornam-se significativas. 

Representam formas de vidas sociais porque expressam as nossas intenções 

como comunidade258. Entretanto, é preciso, segundo Warat, perceber um 

elemento fundamental para a Filosofia da Linguagem Ordinária a fim de se 

compreender os efeitos sócio-políticos ratificados por esse pensamento, qual 

seja: o contexto. Sem a análise dessa última categoria, torna-se difícil visualizar 

os modos de significar as representações sociais259. 

A Filosofia da Linguagem Ordinária, ao tentar suprimir os 

problemas filosóficos existentes na passagem da linguagem natural260 para 

científica, omitiu o exercício da função política de uma linguagem num contexto, 

numa interação social261. A partir desse referente, surge o problema dos discursos 

ideologicamente construídos e indaga-se: quais são os enunciados, sob o ângulo 

da normatividade, que representam os anseios e desejos populares num discurso 

jurídico? 

Para fins deste estudo, primeiramente, refletir-se-á sobre à 

análise pragmática proposta pela Filosofia da Linguagem Ordinária quanto aos 

modos de significar a partir dos valores vividos na Sociedade. Posteriormente, 

apresenta-se a idéia da Semiologia do Poder como método de se buscar perceber 

e criar uma nova (re)definição e (re)significação do discurso jurídico contido na 

norma. 

                                            
257 MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001, 

p. 37-38. 
258 MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. p. 38. 
259 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 64.   
260 Segundo Warat, Wittgenstein acreditava que a linguagem natural é correta e [...] as dificuldades 

de origem lingüística surgem porque os filósofos a reconstituem deficientemente. WARAT, Luis 
Alberto. O direito e sua linguagem. p. 63.  

261 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 64. 
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Para a Filosofia da Linguagem Ordinária, segundo o 

pensamento de Warat, os modos de significar constituem uma [...] análise das 

alterações significativas que as palavras sofrem no processo de comunicação262. 

Os significados podem ser percebidos sob duas 

perspectivas: a) pelo significado de base; b) pelo significado contextual. O 

primeiro refere-se ao plano teórico. Essa categoria refere-se à percepção interna 

de uma vivência social a partir das formas e estruturas da linguagem (processo de 

denotação).  

As significações contextuais se referem à forma originária 

presente na experiência humana da vida de todos os dias. Em outros termos: o 

contexto traduz um sentido porque deriva dos processos de comunicação263 

social. 

Para a Filosofia da Linguagem Ordinária, as expressões não 

precisam ser compreendidas apenas pela intenção dos falantes ou de seus 

aspectos normativos (a gramática, por exemplo). Segundo Warat, a significação 

de base é insuficiente para se refletir acerca das dimensões plurais naquilo que 

não está dito, ou seja, o sentido gira em torno do dito e do calado264.  

Esta corrente filosófica prima pelo objetivo expresso por seu 

emissor (modos de significar). É necessário estabelecer uma relação de um signo 

ao contexto o qual deve se referir a fim de cumprir com a finalidade de sua 

comunicação. Essa atitude pode ser explicada como a vontade de elucidação das 

práticas sociais. A carga valorativa, política e/ou ideológica presente na intenção 

do falante265, apresenta-se como sentido manifesto ou latente? Para Warat, essa 

                                            
262 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 65. 
263 Para fins desta pesquisa, a categoria comunicação, sob o ângulo da Filosofia, se traduz como o 

caráter das relações humanas, no qual se efetiva por meio da garantia de uma convivência 
pacífica quando há possibilidades de relações compreensivas e participativas. ABBAGNANO, 
Nicola. Dicionário de filosofia. p. 161.   

264 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 65. 
265 MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. p. 38. 
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conexão entre o signo (plano teórico) e o contexto (plano da experiência) 

denomina-se conotação266. 

A leitura da obra do citado autor revelam que a denotação 

traduz o significado autêntico dos fenômenos. A conotação perde seu sentido 

quando comparada àquela manifestação de verdade científica. Contudo, Warat 

alerta que a situação não pode ser contemplada pela receptividade da primeira e 

a exclusão da segunda. A denotação deseja ser a forma de expressão viva na 

qual é a conotação267. 

Para se efetivar o objetivo da mensagem expressa pelo 

emissor, a Filosofia da Linguagem Ordinária criou uma espécie de classificação, 

cujo propósito não é o de apresentar uma estrutura rígida, inflexível, porém de 

orientar aquela manifestação, ou seja, não se trata apenas de viver o mundo sem 

expor os anseios e desejos de cada pessoa (reprodução), mas de refletir e 

dialogar nossas percepções por meio dos processos de comunicação social 

(reflexão). Nessa linha de pensamento, e conforme as idéias de Warat, as 

intenções comunicacionais dividem-se em: a) informativo; b) emotivo; c) diretivo; 

d) performativo268. 

Esta classificação, conforme o autor, está incompleta. Falta 

um instrumento que analise os modos de significar a persuasão e o poder contido 

nos discursos jurídicos, ou seja, é necessário refletir se este exerce uma função 

de dominação269. 

                                            
266 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 66. 
267 O autor chama a conotação em comparação à denotação de gata borralheira das significações. 

WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. p. 101. Sob os mesmos 
fundamentos, e recorrendo a outro pensador citado pelo jusfilósofo, Barthes afirma que a 
conotação é a forma lingüística do futuro porque a Sociedade desenvolve múltiplos sentidos ora 
racionalizados, ora mascarados. Nesse incessante agir comunicacional pode-se encontrar, 
conforme sua idéia, [...] uma verdadeira Antropologia Histórica. BARTHES, Roland. Elementos 
de Semiologia. Tradução de Izidoro Blikstein. 16. ed. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 96. 

268 Esta classificação não será objeto de estudos para fins desta pesquisa. Expõe-se essa teoria 
apenas como forma de exemplificar e diferenciar as intenções dos falantes. WARAT, Luis 
Alberto. O direito e sua linguagem. p. 66.  

269 O autor assinala que somente as instituições legais podem gerar a dominação e não os 
juristas. WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 67. É preciso ponderar sobre essa 
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A aplicação dessa corrente filosófica no Direito reflete uma 

condição de que o discurso jurídico, em seu aspecto normativo, pode gerar a 

dominação em detrimento da criação e da liberdade270. A possibilidade de se 

criarem significados e significantes271, cujo sentido seja inalterável (unívoco) 

permite às instituições legais fomentarem a descrença entre as pessoas.  

Para Warat, a alteração de palavras ou expressões não 

significa a mudança nas práticas sociais. O problema permanecerá inalterado, 

tendo somente uma nova nomenclatura272. É preciso uma reflexão aprofundada 

sobre as influências políticas e sociais das representações lingüísticas num 

determinado contexto.  

Ao assegurar a imutabilidade das significações jurídicas, 

acredita-se (ou somos obrigados a essa atitude) que o emissor das normas 

jurídicas – o Estado – estaria cumprindo com o seu objetivo comunicacional: 

realizar a vontade geral dos seres humanos.  

As instituições legais partem da premissa de que é 

necessário criar uma certeza unívoca para se garantir a segurança de um 

Estado273. Porém, esquecem-se de que essa certeza torna-se relativa, quando 

                                                                                                                                    
situação, pois estes também podem gerar o domínio na esfera do Direito com suas pesquisas e 
discursos nos quais perpetuem condições de persuasão e a criação de estereótipos.   

270 A categoria refere-se, sob os fundamentos da Filosofia, à ação ético-política. Em outros termos, 
existe no Ser humano a capacidade de se autodeterminar e agir livremente. Porém, numa 
Sociedade, deve-o fazer nos limites estabelecidos pela lei e desde que sua ação não prejudique 
outras pessoas (sentido de responsabilidade). JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. 
Dicionário básico de filosofia. p. 163. Quando o discurso jurídico não contempla essa 
condição, gera a dominação, impedindo a pessoa de se desenvolver como ser livre.      

271 Estas categorias, a partir do pensamento filosófico, refere-se à estrutura lingüística proposta 
por Saussure na qual o signo é a combinação entre significado e significante. O primeiro refere-
se ao conceito que se formula para designar referência a um outro objeto e o segundo é a sua 
imagem acústica, ou seja, JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de 
filosofia. p. 247. 

272 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 68. 
273 Ao se criar essa condição (cega), o Estado se torna tirano de suas ações e os cidadãos, ao 

perceberem (ou não) essa realidade, a suportam sem questionar o porquê da existência desses 
estereótipos. La Boétie expõe como é possível que [...] tantos homens, tantos burgos, tantas 
cidades, tantas nações suportam às vezes um tirano s, que tem apenas o poderio que eles lhes 
dão, que não tem o poder de prejudica-los senão enquanto têm vontade de suportá-lo, que não 
poderia fazer-lhes mal algum senão quando preferem tolerá-lo a contradizê-lo. Coisa 
extraordinária, por certo; e porém tão comum que se deve mais lastimar-se do que espantar-se 
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significa as representações mundanas274 (valores, crenças, hábitos, costumes) do 

cotidiano275. Criam-se, portanto, estereótipos e definições persuasivas para se 

perpetuar a idéia de domínio. 

Segundo o pensamento de Warat, as palavras e 

expressões, além de indicarem seu caráter normativo stricto sensu (gramática, 

semântica), demonstram, também, uma carga de emoções. Deseja-se, por meio 

desse procedimento, aproximar o receptor dos valores descritos na mensagem do 

emissor. Entretanto, esta categoria – Valores – não se apresenta como forma 

originária e espontânea para se estabelecer um processo comunicacional. Ao 

contrário, utilizam-se as descrições para acentuar o caráter denotativo em 

detrimento ao conotativo276. 

Para o autor, essa possibilidade permite ao receptor aceitar, 

com maior facilidade, as idéias expostas pelo emissor. A partir desse referente, 

tem-se uma definição persuasiva, pois, por meio de propriedades significativas 

(valores, por exemplo), designa-se a esses termos uma finalidade a ser cumprida, 

qual seja, persuadir, convencer de que a criação proposta pelo emissor seja 

verdadeira. Numa expressão: [...] sob a aparência de definições empíricas, as 

definições persuasivas encobrem os juízos de valor277.   

Além das definições persuasivas, existe outra categoria que 

merece ser analisada: o estereótipo. Para o citado jusfilósofo, este significa o 

dado contextual construído para se oferecer um sentido designativo, ou seja, todo 

enunciado de um discurso jurídico, por exemplo, detém valores ou ideologias 

                                                                                                                                    
ao ver um milhão de homens servir miseravelmente, mas de algum modo (ao que parece) 
encantados e enfeitiçados  apenas pelo nome de um, de quem não devem temer o poderio pois 
ele é só, nem amar as qualidades pois é desumano e feroz para com eles. LA BOÉTIE, Etienne. 
Discurso da servidão voluntária. Tradução de Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: 
Brasiliense, 1999, p. 12.     

274 O termo refere-se ao sentido anódino já demonstrado nesta pesquisa pelas teorias de 
Maffesoli.  

275 MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. p. 39. 
276 Esse procedimento é denominado pelo autor de processo de coisificação. WARAT, Luis 

Alberto. O direito e sua linguagem. p. 68.  
277 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 70. 
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construídos para formar uma certeza que permita ao Estado manter e perpetuar o 

seu poder278. As definições persuasivas contêm estereótipos. Os discursos 

persuasivos possuem mais de um estereótipo, dependendo de sua articulação 

com o conteúdo do discurso279. 

Por meio dessa categoria, a criação de mecanismos para 

permitir o controle social se efetiva a partir de certezas que sejam estáveis. Estas 

operam de modo significativo no discurso jurídico, muito embora a postura de se 

querer garantir essa segurança não possua relações estreitas com a realidade 

social.  

Como exemplo dessa assertiva, pode-se citar a expressão 

Responsabilidade Civil do Estado. O termo pode ser considerado uma definição 

persuasiva porque se percebe a existência do estereótipo. 

A intenção do Estado em querer fomentar e criar condições 

para que a Administração Pública (Direta ou Indireta) se torne responsável pelos 

seus atos quando age de modo comissivo ou omissivo indica uma mudança de 

postura pautada na teoria da irresponsabilidade280 (The King can do no wrong ou 

le roi ne peut mal faire)281.  

Entretanto, não existem, ainda, formas de se operacionalizar 

e criar uma ação estatal capaz de: a) criar uma consciência de responsabilidade 

pela execução dos atos de Estado; b) permitir o recebimento, num prazo razoável, 

de uma indenização quando houver uma ação pública positiva (comissiva) ou 

negativa (omissiva) que gere um dano. Nessa possibilidade, os órgãos estatais, 
                                            
278 Quando o autor se refere ao binômio denotação e conotação, assinala que a primeira é o 

estereótipo do segundo. Aquele é o verdadeiro vampiro do cotidiano. WARAT, Luis Alberto. A 
ciência jurídica e seus dois maridos. p. 101-102. 

279 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 70-71. 
280 Conforme esta teoria, o Estado era tido como o senhor absoluto de suas decisões, ou seja, 

controlava todos os atos concernentes à gestão pública. Essas ações refletiam na vida de todos 
os súditos. Essa autocracia impedia àquelas pessoas que estavam sob o comando do Monarca 
de poderem reivindicar por melhores condições de sustentabilidade. AQUINO, Sérgio Ricardo 
Fernandes de. A responsabilidade civil do estado pela demora na entrega da tutela 
jurisdicional. UNIVALI. Graduação. São José, 2003, p.19.   

281 Respectivamente o Rei não pode errar e o Rei não pode fazer mal. 
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incluindo os três poderes (Poder Judiciário, por exemplo), devem(riam) coadunar-

se com a idéia de um Estado de Direito282, genuinamente público. 

A partir desse exemplo, e seguindo a idéia de Warat, os 

discursos estereotipados cumprem sua finalidade: persuadir as pessoas 

perpetuando, especialmente no âmbito jurídico, um poder institucional 

desvinculado de opiniões públicas e centrado apenas no senso comum dos 

juristas283. 

Quando o discurso é utilizado de modo persuasivo, pode ser 

considerado uma falácia não formal284. Para o jusfilósofo, a expressão constitui, 

sob o ângulo do discurso jurídico, os critérios metodológicos para se elaborar um 

raciocínio persuasivo. Essa possibilidade é corroborada pelas ideologias 

presentes no senso comum.  

O ato de persuadir apresenta-se como um enunciado não 

demonstrado (desprovido de comprovação científica), mas inserido naquele 

domínio (opinião pública). Em síntese: utiliza-se indevidamente a conotação para 

se criarem formas e métodos discursivos (estereótipos) no intuito de satisfazer, 

aparentemente, os anseios e desejos das pessoas ao se preencherem as lacunas 

(normativas) em detrimento de uma ação reflexiva sobre o conteúdo do texto legal 

e os instrumentos para sua concretização285. 

A Filosofia da Linguagem Ordinária parece propor uma 

análise dos conteúdos percebidos nos discursos, especialmente o jurídico, 

tornando-os lugares de autenticidade representativa, pois para essa corrente 

filosófica a linguagem é uma prática social concreta, [...] é o elemento mais 
                                            
282 A expressão, sob o ângulo da Filosofia do Direito, representa a figura do Estado Moderno em 

detrimento ao Estado Absolutista no qual homens livres realizaram um pacto para que essa 
entidade (Estado) pudesse lhes assegurar seus direitos e liberdades. Assim, a ação estatal 
rege-se pelos limites impostos pela lei, bem como pelos seus princípios. BARRETO, Vicente de 
Paulo et al. Dicionário de filosofia do direito. São Leopoldo, (RS): Editora da Unisinos, 2006, 
p. 289-290.   

283 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 73-74. 
284 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 75. 
285 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 76. 



 68 

originário de nossa experiência [...]286. Sua proposta permite investigar os modos 

pelos quais a linguagem pode (e deve) ser utilizada.  

Nesta pesquisa, essa categoria – Linguagem – é a tradução 

do mundo da vida como fonte de representação legal. Deve-se rever qual o 

objetivo lingüístico das instituições que elaboram e aplicam as normas. É preciso 

efetivar essa tarefa no intuito de perceber se o discurso jurídico, sob o ângulo da 

normatividade, exerce o domínio ideológico ou se torna ferramenta de 

manipulação287.  

Por meio desse pensamento, é possível avaliar a validade 

dessas representações institucionais. No intuito de corroborar esse objetivo, a 

proposta da Semiologia288 do Poder parece coadunar-se com os argumentos 

expostos pela Filosofia da Linguagem Ordinária. 

A idéia de um discurso, para Warat, constitui-se por um 

enunciado no momento em que é expresso, ou seja, [...] apenas pode ser visto 

teoricamente com relação ao que o determina289. Deve ser a concretização de 

mecanismos reais que possam corroborar a intencionalidade do falante. Essa 

possibilidade está amparada pelas propriedades significativas (hábitos, costumes) 

que o emissor do discurso representa.  

Segundo o autor, o discurso se apresenta como [...] o 

conjunto de relações extralingüísticas290. Nessa linha de pensamento, a 

Semiologia não pode(ria) tentar compreender o termo pelos princípios normativos 

criados pela lingüística. O autor enfatiza essa afirmação nos casos em que se 

                                            
286 MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. p. 37 e 39. 
287 MARCONDES, Danilo. Filosofia, linguagem e comunicação. p. 43. 
288 A idéia da Semiologia utilizada por Warat provém dos estudos de Ferdinand Saussure. Para 

este autor, a Semiologia passa a ser [...] uma ciência que estude a vida dos signos no seio da 
vida social. SAUSSURE, Ferdinand. Curso de lingüística geral. Tradução de Antonio Chelini. 
São Paulo: Cultrix, 2006, p. 24.   

289 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 82. 
290 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 83. 



 69 

pretende analisar as formas de inserção discursiva no meio social (interpretação, 

função e mecanismos)291. 

A Semiologia deve preocupar-se, conforme Warat, com as 

dimensões da enunciação (fala) do discurso. A conotação ganha novos matizes 

por meio de sua análise, pois a formação de um enunciado passa a ser 

compreendido a partir das evocações perpassadas pela vida cotidiana, no sentido 

anódino. As significações latentes e manifestas compõem a formação discursiva, 

porque há uma relação de significações entre o dito e o calado as quais podem 

materializar mecanismos que protejam as diversas interações subjetivas292. 

A Semiologia do Poder nasce como uma proposta que 

pretende denunciar o discurso, cujo objetivo seja o de perpetuar formas de 

manipulação ou domínios ideológicos. Para Warat, representa uma construção de 

significações nas quais a metalinguagem não seja o elemento de maior 

predominância293. É, numa expressão, a reflexão sobre os domínios discursivos – 

seu poder e persuasão - que se auto renova a partir do caráter provisório, das 

singularidades, da teatralidade, da tragédia e do sentido banal, frívolo, da vida 

social. 

A tarefa da Semiologia do Poder é uma atividade de 

desconstrução. A função policial da linguagem do Direito, segundo a idéia de 

Warat, encontra-se eivada por estereótipos criados pelo Neopositivismo e pela 

insuficiência parcial existente na teoria proposta pela Filosofia da Linguagem 

Ordinária294.    

A análise criada pelo Positivismo Lógico institui 

metalinguagens presentes na lei que ratifica e perpetua o senso comum dos 

juristas como cumprimento de funções ideológicas e políticas. Gera-se, conforme 

                                            
291 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 83. 
292 WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. p. 82. 
293 WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois maridos. p. 80. 
294 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2004, v. II, p. 346. 
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o jusfilósofo, o princípio do egocentrismo textual, desvinculando as regras de sua 

função social. 

A Filosofia da Linguagem Ordinária torna-se insuficiente, em 

parte, porque não percebeu ou não se prestou a analisar os efeitos políticos de 

uma linguagem num determinado contexto social. Some-se essa possibilidade à 

constante renovação que se materializa, na idéia de Warat, como um movimento 

incessante de auto-análise. Essa ação epistemológica impede o fomento de um 

paradigma forte, capaz de explicar qualquer situação advinda (passada, presente 

ou futura)295. 

Entretanto, apesar dessa crítica (construtiva), a Semiologia 

do Poder se constitui como o lugar que pretende resgatar as formas de 

representação social a partir de suas manifestações cotidianas. Desestrutura-se 

as análises lingüísticas construídas pelos juristas permeadas de metalinguagens, 

persuasão e estereótipos. A partir desse referente, busca-se, segundo o autor, 

não outra análise semiótica que explicite quais os elementos – especialmente os 

sociais – deverão estar contidos no discurso jurídico, porém como, de modo 

articulado, a relação poder-discurso exerce seu papel na Sociedade296. 

A (nova) demanda teórica exige(ria), conforme Warat, uma 

postura crítica. A Teoria Geral do Direito seria percebida como espaço 

semiológico por excelência: mais precisamente da Semiologia do Poder. Nessa 

linha de pensamento, construir-se-ia uma articulação de criação e denúncia a fim 

de se compreender os sentidos latentes e manifestos presentes na pluralidade 

anódina297. 

Não se encontra nesses estudos a clássica relação entre os 

signos e a linguagem porque esta remete seu sentido a uma fundamentação 

sócio-política. Pretende-se perceber dois momentos distintos: a) o discurso 

                                            
295 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. p. 346-347. 
296 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. p. 347. 
297 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. p. 347. 
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proferido pelo poder (institucional); b) o poder presente nas palavras, ou seja, o 

poder do discurso numa Sociedade.  

Esse estudo pretende avaliar o cotidiano como o sistema de 

significações socialmente legítimas298. Evoca-se a frivolidade da vida de todos os 

dias para que o discurso se concretize como a dimensão da participação plural, o 

lugar que, como assinala Warat, se discutiria [...] o papel das representações 

simbólicas da sociedade, enquanto dimensões de poder, legitimação e 

consenso299. 

Quebra-se o monopólio estatal ao se permitir perceber, 

estudar e concretizar a participação civil como prática semiológica do poder 

(institucional ou social). A produção normativa deixa de ser uma criação 

ideológica dos juristas (sistema fechado) a fim de perpetuar a idéia de domínio 

(persuasão e estereótipos) para se tornar in loco a identificação e materialização 

de estratégias e mecanismos que possibilitem a (re)construção dos discursos 

(especialmente o jurídico) como espaços democráticos300. 

A partir dessa exposição teórica, percebe-se a importância 

do discurso jurídico como representação da manifestação da vida cotidiana, do 

poder presente na frivolidade da vida de todos os dias301. A Semiologia do Poder 

contribui como método de articulação e denúncia desses espaços lingüísticos 

quando estes não se caracterizarem como forma de participação social.  

Entretanto, a contribuição científica dessa proposta não 

pode ser restrita às suas avaliações individuais, pois sua intenção é de se auto 

                                            
298 A categoria, sob o ângulo das ciências sociais e políticas, representa a construção da lei que 

atenda ao benefício geral, tendo como base a própria Sociedade. Significa afirmar que o 
instrumento legal deverá estar em conexão com as aspirações plurais e seus princípios éticos. 
MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: Editora da OAB/SC, 
2000, p. 60.   

299 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. p. 348. 
300 WARAT, Luis Alberto. Epistemologia e ensino do direito: o sonho acabou. p. 349. 
301 O termo, segundo a sociologia compreensiva de Maffesoli, se traduz pelos hábitos rotineiros 

que não possuem importância. A banalidade, a frivolidade constitui e sedimenta um sentimento 
de se fazer parte de uma comunidade. MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. p. 174.     
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renovar. Nessa linha de pensamento, esta deve ser aliada a outra corrente 

doutrinária que seria o eixo de compreensão do cotidiano como linguagem no 

Direito pós-moderno. A Política Jurídica, aliada à Semiologia do Poder, representa 

a disciplina que pretende adequar a produção normativa conforme os princípios 

éticos, a legitimidade e as manifestações culturais.  
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                       CAPÍTULO 3 

A FUNÇÃO DA POLÍTICA JURÍDICA NA (RE)CONSTRUÇÃO DO 
DIREITO 

A linguagem contida no discurso jurídico e o cotidiano 

revelam uma necessidade de cooperação. Sem a percepção do sentido anódino 

da vida de todos os dias, a elaboração normativa torna-se mera técnica, 

privilegiando os aspectos formais em detrimento de seu conteúdo material. A idéia 

da racionalidade moderna ratificou obrigações, cujos fundamentos sociais 

estavam distantes daquilo que deveriam proteger: tornaram-se sedimentações 

das estruturas do poder. A Política Jurídica é a proposição epistemológica a qual 

permite corrigir o Direito vigente e construir aquele que pode vir a ter um sentido 

humanitário, promovendo condutas como a ética, a tolerância, o respeito e a 

dignidade.  

Por representar uma reflexão contínua acerca desse 

fenômeno, em sua dimensão não apenas normativa, a Política Jurídica pode ser 

considerada como projeto da Pós-modernidade.  

Para fins desta pesquisa, torna-se necessário rever os 

fundamentos modernos e pós-modernos do Direito a fim de situar e caracterizar a 

função do Político Jurídico como referente desse diálogo que busca no cotidiano 

de Maffesoli, no culturalismo de Reale e na construção lingüística de Warat a 

solidificação e criatividade essenciais para se rever o Direito a partir de seu 

devir302. 

                                            
302 A categoria, segundo os estudos da Política Jurídica, significa o deslocamento de algo que é a 

fim de se alcançar determinado objetivo. Essa possibilidade permite não somente analisar o 
fenômeno jurídico a partir do direito que é (vigente), mas para o direito que deve ser. MELO, 
Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 30.  
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3.1 FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA JURÍDICA NA MODERNIDADE: ENTRE A 

LEGALIDADE E ORDEM 

A palavra modernus, conforme Habermas303, foi utilizada 

para se caracterizar um momento histórico, qual seja: a passagem de um 

passado pagão para o um presente cristão. A expressão, segundo o autor, traz a 

conotação do novo diante do antigo, tentando representar a [...] consciência de 

uma nova época304.  

Para Bittar, o sentido comum do vocábulo tem sido 

empregado largamente para designar o novo ou inovador sobrepondo-se ao 

passado (ou ultrapassado): efetiva-se, na idéia do jusfilósofo, o presente-que-

deseja-o-futuro305.  

O termo Modernidade encontra outras acepções cujos 

sentidos dificultam sua definição, tais como progresso, ciência, técnica, controle e 

razão. Segundo Bittar, essas categorias perpetuam uma ideologia que vincula as 

práticas sociais como formas de liberdade do Ser humano, isentas do controle 

divino (sentido da criação)306. Prometem (novos) tempos no qual o homem se 

                                            
303 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio 

Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 168.              
304 A expressão denota um duplo sentido assimétrico para Latour, reafirmando o posicionamento 

de Habermas. Para aquele filósofo, o vocábulo moderno significa a ruptura da passagem do 
tempo (antigo ao novo), na qual existem vencedores e vencidos. O tempo, para os modernos, 
seria uma flecha irreversível na qual à medida em que o progresso avança, o passado, aos 
poucos, é abolido. A Idade Média não se separa da Modernidade pelos séculos, mas pelas suas 
contribuições científica, pelos seus cortes epistemológicos. É preciso, conforme o autor, rever 
essa condição, pois o tempo não é esta flecha irreversível e nem se pode atribuir caráter de 
vencedores. LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. 
Tradução de Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro: Editora 34, 2005, p. 15 e 67-68.           

305 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2005, p. 33-34. 

306 Conforme Guardini, a doutrina bíblica de princípio e fim decisivos que caracteriza a Idade 
Média é posta em dúvida. A partir dessa experiência, o homem sente que o desconhecido não é 
proibido, ao contrário, pode ser revelado. Essa atitude estimula a exploração de si e do mundo. 
O Ser humano percebe que pode dominar, ser o senhor de suas próprias conquistas. 
GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em procura de uma orientação. Tradução de 
M. S. Lourenço. Lisboa: Edições 70, 2000, p. 37.   
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guia por meio de suas ações racionais307. Porém, será que essa iluminação 

oferecida pela deificação da Razão não seria uma ilusão? 

O sentido prometeíco da Modernidade efetivou 

transformações culturais na Europa do século XVII a XIX. Existiu (e existe?), 

segundo o citado jusfilósofo, uma tentativa de reconfigurar as relações humanas, 

tornando-as universais. Há uma vontade de superar as limitações humanas 

impostas pela Religião. A semente que impulsiona essa ruptura entre o Homem e 

a Igreja Católica é o anseio pela liberdade (inclusive comercial) e a fé na 

Razão308. 

Os pensadores da Idade Moderna equivocaram-se quando 

afirmaram sua autonomia diante da fé católica. O choque entre as categorias fé e 

Razão, conforme Bittar, não retirou o caráter de deificação daquela em relação a 

esta. Ao contrário, ratificou-a. O culto da Razão, fundado pelos positivistas309, não 

difere de um culto religioso proveniente da fé católica310. 

Os cenários, a partir desse querer aventurar-se na 

experiência do infinito311, foram se modificando, sejam nos domínios do comércio 

ou do conhecimento científico. A própria idéia de Natureza não se apresenta 

como ente divino, como dado estático, impossível de transcender312. A partir do 

momento em que o homem se percebe pertencendo à Natureza, essa deixa de 

possuir o sentido de obra de Deus, de acordo com o pensamento da Idade 

Média313, e se torna objeto da Ciência Moderna e seus saberes técnicos. A 

                                            
307 Sob o ângulo da Filosofia, uma ação racional é aquela cujo objeto é a Razão lógica, sua forma 

e seus procedimentos. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 821.   
308 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 36. 
309 A categoria positivismo, de acordo com a Filosofia, significa a devoção à ciência como única 

forma de se guiar a vida individual e social do homem. A ciência seria a única forma de moral, e 
religião possível. Pretende descrever como os fatos ocorrem, transformando-os em leis a fim de 
poderem ser previstos. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 776-777.   

310 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 36-37. 
311 A expressão significa a ausência do temor ao desconhecido imposto pela autoridade da Igreja 

Católica, conforme os ensinamentos das Sagradas Escrituras. GUARDINI, Romano. O fim da 
idade moderna: em procura de uma orientação. p. 37.  

312 GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em procura de uma orientação. p. 38. 
313 GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em procura de uma orientação. p. 40. 
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relação entre aqueles dois pólos delineada pela Antigüidade inverte-se quando se 

torna antropocêntrica: de Natureza-homem passa-se à Homem-natureza314. 

Quando os fenômenos naturais podem ser comprovados cientificamente, o 

místico e o fantástico perdem seus espaços no mundo315. Houve a superação e a 

extinção do Homem Medieval316. 

O ideário Moderno, consubstanciado pelo desejo de dominar 

o conhecimento, tornou-se, segundo Bittar, processo de destruição. A Razão 

Instrumental317 contribuiu para concretizar (e acelerar) esse evento porque a 

intenção dessa categoria não residia em querer efetivar o espírito de 

Modernização, como assinala Latour. Segundo esse filósofo, a proposição da 

Modernidade permitia distinguir [...] as leis da natureza exterior e as convenções 

da sociedade318. Entretanto, essa finalidade não obteve êxito e serviu para 

fomentar e perpetuar as práticas comerciais: produção em série e acumulação de 

riquezas319. 

A redução da Razão a uma forma de instrumento 

(dominação) parece desenvolver e caracterizar uma ideologia que possui os seus 

méritos ao conseguir superar o modelo de racionalidade medieval. Contudo, o 

problema não se encontra solucionado. Existem, segundo Bittar, (micro)estruturas 

que impedem o Estado Moderno de alcançar outras formas de evolução perante a 

Sociedade.  

A justificação de uma Razão principal por outra de caráter 

instrumental320 torna-se insuficiente para compreender as manifestações de um 

                                            
314 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 39. 
315 Segundo Guardini, a Modernidade [...] baniu todo o fantástico e [...] criou uma imagem do 

mundo unicamente apoiada na realidade. GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em 
procura de uma orientação. p. 36.   

316 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 39. 
317 Para a Filosofia, essa categoria representa a subordinação desta em função de uma Razão 

principal ou substancial. MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. Tradução de Roberto 
Leal Ferreira Álvaro Cabral. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 619.    

318 LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. p. 129. 
319 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 39-40. 
320 A justificação da Razão pela Razão.  
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cotidiano que ainda se assemelha a uma época pré-moderna. Para o autor, [...] 

onde estão a ordem, o progresso e razão calculadora que se pretendiam os 

arautos de tempos infindavelmente modernos?321  

A racionalidade moderna, ao privilegiar a técnica 

instrumental, o controle e o domínio, esqueceu-se de perceber o Ser. No 

pensamento de João Paulo II, essa ação tornou o Ser humano um dado de 

conhecimento, salientando as limitações e os prodígios da Ciência e não a 

capacidade do homem em buscar conhecer a verdade322. Por esse motivo, a 

expressão racionalidade moderna foi identificada por Oliveira como a crise da 

esperança. Houve, segundo esse filósofo, uma perda de sentido em nosso tempo 

que se institucionalizou por meio da deificação instrumental. Esse tipo de ação 

racional tornou-se, para o autor, uma desrazão perversa323, na qual o Homem 

perdeu o seu lugar no mundo324. 

O Direito, ao adotar o método positivista fundado pela 

Modernidade, não se tornou diferente. Ao contrário, conforme Bittar, domesticou o 

mundo por meio da ordem325. Para o citado jusfilósofo, o eixo fundamental do Ser 

humano por estar concentrado na Razão (instrumental) permitiu o avanço, a 

passagem de uma era pré-moderna para a Modernidade; do impreciso ao preciso, 

dos poderes fragmentados à sua unidade. A ordem será o imperativo moderno o 

qual deverá reger, controlar e organizar todas as dimensões da vida, seja no 

aspecto singular ou coletivo. 

                                            
321 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 41. 
322 PAULO II, João. Carta encíclica: fides et ratio. 7. ed. São Paulo: Loyola, 1999, p. 8.  
323 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e racionalidade moderna. 3.ed. São Paulo: Loyola, 

1993, p. 68.    
324 Guardini alerta sobre essa angústia do Homem Moderno. Não existe para este um lugar 

simbólico que se revele pela experiência na qual precisa se renovar continuamente; um refúgio 
convincente. GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em procura de uma orientação. p. 
36.      

325 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 53. 
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Ao Estado burocrático cabe o zelo pelo bem-estar das 

pessoas. Esse preceito utilitarista326, na idéia de Bittar, gera a ideologia da 

Modernidade e pode ser garantida: a) por meio de técnicas que se traduzem pela 

mecanização do trabalho; b) pelas realizações da Medicina para a cura de 

doenças; c) pela punibilidade exata e precisa ao Homem no qual descumpre uma 

norma penal positiva e; d) pelo controle e explicação da vida de todos os dias, o 

domínio do pensamento moderno que percorre e se enraíza nas estruturas 

políticas, econômicas e sociais.  

A ordem, segundo o autor, torna-se uma projeção da 

racionalidade moderna no mundo porque é preciso moldá-lo conforme os 

interesses das pessoas, ou seja, [...] a ordem é a escravização das coisas às 

vontades humanas, na medida em que estas convêm, e enquanto convêm327.         

Quando não se consegue medir e descrever o mundo, torna-

se impossível sua análise e predição. Ausente estaria a ordem, efetivando-se o 

caos, categoria definida por Bittar como a incompreensão da Razão. Será que a 

impossibilidade de se oferecer o lugar de compreensão ao caos, radicalizou as 

ações do Direito em seu sentido normativo? Será que, ao tentar prever e 

prescrever precisamente – matematicamente – os atos da vida social, o fenômeno 

jurídico, fundamentado pelo pensamento moderno, criou formas de segregação 

social328, injustiças e inacessibilidade dos cidadãos ao Estado?329  

                                            
326 O utilitarismo, sob o ângulo da Filosofia, designa a doutrina na qual a finalidade da ação, a sua 

utilidade, é o valor supremo. O termo pode ser percebido como radicalismo filosófico. MORA, 
José Ferrater. Dicionário de filosofia. p. 693.     

327 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 55. 
328 O pensamento de Bauman reflete como a condição moderna influenciou no processo civilizador 

europeu. Segundo o sociólogo, os judeus se tornaram uma classe distinta de outras a partir da 
exclusão promovida pelos hábitos sociais. A repugnância ocorria de modo natural. Com a 
ascensão da Modernidade, a separação tornou-se um problema que poderia ameaçar os 
planos, os desenhos arquitetados por aquele período histórico. Ao se tentar redesenhar esse 
cenário, fomentando a igualdade (homogeneidade), foi preciso, justamente, explicar 
cientificamente essa diferença a fim de se impedir a erosão social. O discurso das condições 
iguais tornou-se um meio cruel de sedimentar práticas segregadoras, pois os judeus deveriam 
converter-se a outras formas religiosas para serem tidos como iguais. Conforme o autor, [...] o 
produto da conversão – seja religiosa ou cultural – não é mudança, mas perda de qualidade. 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e holocausto. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1998, p. 78-82.      

329 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 56. 
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A eliminação de uma das dimensões da natureza humana – 

o erro – não permitiu à Modernidade efetivar seu projeto, especialmente naqueles 

países em desenvolvimento. Germinam-se ideais de um tempo moderno que 

deveria fomentar e concretizar a estabilidade das relações sociais. Contudo, ao se 

desejar criar a homogeneidade a partir da ordem, eliminando o caos e a 

desordem, estar-se-ia permitindo a experiência do viver perder os seus 

matizes330. Segundo o citado autor, a dúvida sobre um movimento no qual torna 

rígidas as relações humanas, retirando sua dinâmica e fluidez, [...] seria a 

causadora dos abalos que haveriam de desestabilizar a própria crença na 

modernidade331.  

Essa consciência radical, imposta pelo pensamento 

moderno, contribuiu para efetivar, conforme Bittar, uma cultura jurídica positiva 

que indicasse uma pseudo produção científica para o Direito332. A ordem, o 

controle, o domínio nos modos de produção econômica e cultural de um 

determinado contexto social serviram para criar um instrumento objetivo – a 

norma – que cresceria e se desenvolveria conforme esse ideário.  

A filosofia positivista de Augusto Comte333, conforme o autor, 

elimina toda a dimensão mítica pregada pelo pensamento (católico) medieval e 

promove a ascensão da tecnologia, da racionalidade lógica, da ciência empírica334 

que servirá para conduzir as ações do Direito – especialmente a elaboração de 

                                            
330 Segundo o pensamento de Latour, estar-se-ia deixando [...] o navio sem rumo. LATOUR, 

Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. p. 129. 
331 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 56. 
332 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 68. 
333 Conforme a Filosofia, o autor foi o criador do positivismo, considerado como reformador social. 

Para este autor, o estado positivista se define quando o espírito demonstra sua capacidade de 
transcender por meio de comprovações científicas a partir da experiência. JAPIASSÚ, Hilton; 
MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. p. 48. 

334 A expressão, segundo a Filosofia, pode ser denominada também de empirismo. Indica o 
método no qual o conhecimento somente pode ser formulado por meio da experiência. Esse 
termo pode ser compreendido sob duas possibilidades: a) experiência a partir dos órgãos 
sensoriais do ser humano; b) conjunto de emoções ou sentimentos experimentados pela 
vivência do homem e que se acumula na sua memória. MORA, José Ferrater. Dicionário de 
filosofia. p. 205.        
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suas normas – ao, segundo Bittar, [...] imperialismo hipostasiado do cientificismo 

[...]335.   

A idéia do Direito, construído pela Idade Moderna, 

fundamenta-se pela escola do Positivismo. Essa foi a idéia de Kelsen336 ao 

formular o fenômeno citado por meio da Epistemologia337. A partir desse 

referencial, houve (e há) a pretensão de se excluírem todos os movimentos 

metafísicos338 ou axiológicos339, tornando a compreensão do Direito um 

conhecimento universal e técnico. A tentativa demonstrou com clareza a 

superação do pensamento mítico (Direito Natural340) pela racionalidade lógica341. 

O Direito, segundo Bittar, deve ser entendido como Direito posto, ou seja, tudo o 

que estiver fora da dimensão científica (positivista) não merece ser avaliado ou 

considerado como conhecimento científico342. 

Para Bittar, a filosofia juspositivista tornou rígida a 

compreensão do Direito, pois não se permitiu conceber a construção desse 

                                            
335 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 68. 
336 Para o autor, A Teoria Pura do Direito é uma teoria do Direito Positivo [...]. [...] Quando a si 

própria designa como pura Teoria do Direito, isto significa que ela se propõe garantir um 
conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quando não 
pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito. 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998, p. 1. 

337 A categoria, sob os fundamentos da Filosofia, significa teoria do conhecimento ou a forma de 
se elucidar determinados tipos de conhecimento (sentido comum) cujos exemplos eram 
extraídos da ciência.  MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. p. 216.     

338 Por metafísica, conforme os estudos filosóficos, compreende-se a primeira filosofia. O termo foi 
proposto por Aristóteles designando uma condição científica que fosse a fundamentação de 
todas as outras (Ciência primeira). Os estudos metafísicos significam [...] um saber que 
transcende o [...] físico ou natural. MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. p. 467.  

339 Para a Filosofia, o termo remete à teoria dos valores. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
filosofia. p. 101.    

340 A categoria, segundo a Filosofia do Direito, significa a construção do Direito por meio da razão 
divina, ou seja, [...] antes de existir como lei escrita, o Direito se manifesta como sentimento de 
justiça dominante em cada grupo social. A idéia de Direito Natural repousa sobre a concepção 
de que ele seria encontrado no mundo da natureza, não na sociedade e no Estado. BARRETO, 
Vicente de Paulo et al. Dicionário de filosofia do direito. p. 225.  

341 Segundo Lloyd, a grande crítica que se efetivou contra o Direito Natural não se concentrou 
apenas na sua dimensão mítica, mas porque permitia, também, um pensamento desordenado 
confundindo legalidade com moralidade. LLOYD, Dennis. A idéia de lei. Tradução de Álvaro 
Cabral. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 117.   

342 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 70. 
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fenômeno em nenhuma categoria que estivesse fora da atividade científica. 

Houve, segundo o autor, uma [...] hipervalorização da ciência dogmática do 

direito, na qual a lei como fundamento do ordenamento jurídico seria seu único 

elemento de análise lógica343. 

A legalidade insculpe, no ordenamento jurídico brasileiro, a 

idéia moderna de ordem. Esse sentido de domesticação, conforme o jusfilósofo, 

se inspira no ideário da Revolução Francesa, como forma de se libertar das 

arbitrariedades (ou barbáries) efetivadas pelo monarca344. Muito embora a 

legalidade possa garantir (aparentemente) a segurança (sob seu aspecto formal) 

dos cidadãos, mantendo a ordem nos limites de um Estado, é preciso questionar 

como essa idéia vem sendo produzida no cenário nacional.  

A imagem legal das figuras institucionais – como a norma – 

existe, mas será que produz os efeitos desejados? Segundo Bittar, [...] qual o 

sentido da lei? [...] Por que a lei é necessária? [...] será a lei suficiente para 

alcançar demandas fundamentais e realizar com efetividade a justiça social?345 

Tais questionamentos têm um eixo comum: a estrutura 

positivista de Direito concebida por Kelsen. O fundamento da produção normativa 

deve ser escalonada, hierárquica e rígida, a fim de se construir, prever e proteger 

o cotidiano. Bittar assinala que a preocupação centrada no cumprimento da 

técnica legislativa dissociada das manifestações da vida de todos os dias gera e 

fomenta tão-somente o consenso dos juristas sobre como deve ser e como deve 

funcionar a norma346. 

A ideologia da legalidade, segundo a Idade Moderna, impõe 

ordem e limites às ações humanas, homogeneizando-as. O efeito dessa atitude, 

segundo Bittar, é reflexão das estruturas normativas criadas por Kelsen. Essas 

invenções, ressalte-se, datam do século XIX e não derivam totalmente daquele 

                                            
343 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 71. 
344 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 75. 
345 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 76. 
346 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 78. 
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pensador austríaco347. Entretanto, a transposição de um modelo europeu para 

países como o Brasil não parece cumprir, de modo integral, os objetivos que o 

Direito pretende(eu) alcançar. 

Segundo o jusfilóso brasileiro, as intenções para se construir 

o Estado brasileiro, sua política e sua forma de organização social (Direito) 

inserem-se num momento histórico anterior ao vivido por Kelsen348. Essa 

situação, em termos epistemológicos, parece querer desestruturalizar-se porque 

se tenta explicar um determinado contexto social do século XXI a partir da 

integralidade dos modelos estatais, políticos e jurídicos de outros tempos, ao 

invés de se buscar, naquelas teorias, suas contribuições e intercalá-las com as 

características do momento presente349.                     

Não se pode negar que, a partir desses arquétipos racionais 

positivistas, o Estado brasileiro criou uma figura normativa estável, sólida, rígida e 

formal que garantisse a igualdade (formal) entre os seus cidadãos, impedindo a 

arbitrariedade da vontade estatal. Os mecanismos adotados conseguiram efetivar 

os reclames sociais para salvaguardá-los a partir da criação de seus direitos e 

garantias. 

A idéia de uma economia auto sustentável, o prestígio da 

racionalidade científica, o progresso como significação do novo sobrepondo-se ao 

antigo, a estabilização das classes sociais em grupos nitidamente diferenciados, o 

Estado burocrático são exemplos, conforme Bittar, para se confirmar a legalidade 

como pressuposto de ordem (ou domesticação) no Estado brasileiro350.     

A análise do Direito restringe-se à lei. Segundo o autor, a 

ênfase oferecida pela Modernidade na criação do Direito vinculou o processo 

legislativo a procedimentos formais autorizados pelos agentes estatais351. É 

                                            
347 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 78. 
348 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 78. 
349 KUHN, Thomas S. A revolução das estruturas científicas. Tradução de Beatriz Vianna 

Boeira e Nelson Boeira. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005, p. 21.     
350 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 79. 
351 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 80. 
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necessário impor limites, mas não se deve confundir, e tampouco esquecer, a 

quem o cumprimento da função estatal se destina. A centralidade dos poderes, 

das definições de competências, da existência da dignidade humana352 não 

podem descender unicamente do instrumento legal – inclusive da própria 

Constituição Federal353. 

Todo o conjunto de fatores históricos (Modernidade) e 

sóciocontextuais (economia, política, consciência de uma estrutura estável de 

Sociedade) permitiram engendrar a filosofia teórica do Direito Positivista como 

prática das estruturas sociais, segundo a idéia de Bittar354. 

Existe, portanto, uma crença (cega) na racionalidade 

científica para tudo se prever e descrever, tal como a norma deve ser a tradução 

de ordem num Estado burocrático (ideologia da economia moderna)355. A 

deificação da Razão na perspectiva de construção e afirmação do Direito a partir 

de um único elemento lógico, qual seja, a norma, enrijeceu aquele sistema, 

colocando o jurista, segundo Bittar, numa [...] camisa-de-força, pois esta 

promoveria [...] a certeza e a segurança jurídica356. 

O senso comum dos juristas, como fonte exclusiva da 

criação normativa, enaltece a perpetuação do racionalismo científico moderno. 

Criam-se linguagens inacessíveis aos cidadãos, as quais somente a classe 

jurídica (nem sempre) é capaz de decifrar.  

                                            
352 A expressão, sob o ângulo da Filosofia do Direito, se traduz pela dificuldade de se conceituar o 

termo, pois o seu conteúdo, apesar de pertencer à esfera constitucional, não deve se limitar às 
exposições puramente legais. Não se trata apenas de proteger a existência humana, mas de 
assegurar, igualmente, a qualidade como valor próprio desta. BARRETO, Vicente de Paulo et al. 
Dicionário de filosofia do direito. p. 219.  

353 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 81. 
354 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 82. 
355 Latour ilustra essa passagem ao assinalar que os modernos não só exageraram a 

universalidade de suas ciências – [...] – como também, simetricamente, exageraram o tamanho 
e a duração de suas sociedades. Acreditaram que eram revolucionários, porque inventaram a 
universalidade das ciências, arrancadas para sempre dos particularismos locais, e também por 
que inventaram organizações gigantescas e racionais [...]. LATOUR, Bruno. Jamais fomos 
modernos: ensaio de antropologia simétrica. p. 118.  

356 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 84. 



 84 

Apesar dessa tentativa de controle, não se pode deixar de 

perceber que as manifestações sociais são frutos da ambivalência e 

imprevisibilidade humana. Para o jusfilósofo, a incerteza dos fatos cotidianos 

inviabiliza a previsão das infinitas formas de interações entre as pessoas357. A 

violência, a intolerância, as vontades individuais arbitrárias, o racismo, entre 

outros comportamentos, denunciam uma realidade que se traduz pela ineficácia 

do Estado. Os (micro)valores vividos em grupo perdem suas expressões porque o 

Estado está desvinculado do sentimento anódino produzido pelas 

intersubjetividades. 

No pensamento de Bittar, a linguagem produzida pelas 

figuras estatais vincula-se à ideologia do método positivista. A norma torna-se 

puramente conceitual e não substancial (conteúdo). Será que [...] desaparecendo 

a lei, está o jurista sem horizontes de aplicação do direito?358 A resposta parece 

ser negativa. É necessário ao jurista a sensibilidade359 de não precisar focar a 

atenção do Direito – em sua dimensão normativa – na época de sua estruturação 

científica (a partir do século XIX), mas aos problemas que se apresentam na 

contemporaneidade.  

A estrutura legislativa, bem como a Dogmática Jurídica, 

precisam, segundo Bittar, observar em qual realidade sócio-histórica se está 

inserido. A transição de paradigmas entre Modernidade e Pós-modernidade360 

reflete essa condição. Vivem-se valores361 que se traduzem pela consideração da 

vida e do Ser humano.  

Entretanto, a cultura da Modernidade perpetua-se na 

Sociedade dita Pós-moderna. A divergência entre o passado científico e o 

                                            
357 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 85. 
358 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 86. 
359 Nessa afirmação, a categoria, conforme a Filosofia, significa a capacidade de compartilhar 

emoções ou de se simpatizar com determinados acontecimentos. ABBAGNANO, Nicola. 
Dicionário de filosofia. p. 872.   

360 A categoria será melhor aprofundada no item três desse capítulo. 
361 Valor, para a Filosofia, significa [...] o objeto de preferência ou escolha. ABBAGNANO, Nicola. 

Dicionário de filosofia. p. 989. Nesse caso, refere-se a escolha de bens morais a fim de se 
estabelecer uma ética de convivência.   
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presente dionisíaco impedem a ratificação de uma proposta reflexiva contínua, 

como se percebe pela Pós-modernidade. O ideário positivista se encontra 

enraizado na consciência dos juristas contemporâneos e a norma se traduz como 

a única possibilidade de se estabelecer a ordem no Estado de Direito362.  

Esquecem os advogados, magistrados, promotores públicos 

e legisladores que as vozes dissonantes estão se acentuando. Bittar contempla 

que os valores nucleares de outras épocas estão erodindo e os paradigmas 

mudando constantemente. A partir desses referentes, torna-se necessário 

contemplar e refletir outras condições que permitam a efetivação da Justiça, pois, 

como assinala o autor, a noção dessa categoria [...] vê-se profundamente 

contaminada por esta falseada e equivoca percepção de realidade363.  

A norma, sob o ângulo da Ciência Jurídica da Modernidade, 

apresenta-se, no mundo contemporâneo, socialmente ineficaz, conforme a idéia 

do jusfilósofo364. Nessa linha de pensamento, a Política Jurídica se traduz como a 

proposição epistemológica de revisão e adequação normativa, conforme a cultura 

de determinado contexto social. Os estudos de sua fundamentação teórica se 

apresentam como necessários a fim da norma concretizar o intuito de seu 

discurso. 

A Política Jurídica surge como proposta de crítica e revisão 

normativa no intuito de seus discursos não estarem desvinculados de sua época 

(tempo) e contexto social. Para delinear essa finalidade, apresenta-se dois 

autores distintos dessa teoria: a) a proposição de Alf Ross365; b) a proposição de 

Osvaldo Ferreira de Melo366. 

                                            
362 A expressão, segundo a Ciência Política, traduz o Estado por meio da força coercitiva da 

norma, ou seja, a função estatal de garantir ordem e segurança, por exemplo, se mede pelo 
grau de eficácia do sistema normativo (Teoria de Kelsen). BONAVIDES, Paulo. Ciência 
política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.     

363 O autor também alerta sobre a necessidade de se compreender essa realidade que se mostra 
à procura de seu eixo fundamental sob pena de se constituir a miséria humana, ou seja, [...] 
será que a miopia se transformou em astigmatismo ou algo que o valha? BITTAR, Eduardo C. 
B. O direito na pós-modernidade. p. 87. 

364 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 89. 
365 O autor nasceu em Copenhague, Dinamarca, foi professor da faculdade de Direito da 

Universidade de Copenhague e integrante do corpo docente da Universidade de Uppsala, 
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3.2 OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA POLÍTICA JURÍDICA A PARTIR DE 

ALF ROSS 

A Idade Moderna, fundamentada na Razão lógica, inaugurou 

a liberdade do homem contrariando o pensamento teológico do século XV e 

estabelecendo progressos (sociais ou tecnológicos) nos inúmeros ramos do 

conhecimento. Entretanto, parece que a passagem do teocentrismo ao 

antropocentrismo, fundado pelo racionalismo científico, incitou o desejo de se 

dominar o Ser humano e a Natureza367.  

Guardini assinala a compreensão de que as normas criadas 

pela Ciência promoveram (e promovem) a busca pelo bem estar do Homem, e, 

também, a sua utilidade para a criação de condições favoráveis ao 

desenvolvimento (físico e mental) das pessoas. Porém, esse discurso ocultou [...] 

as devastações produzidas pela falta de escrúpulos368. Em outros termos: o 

racionalismo científico, construído por suas certezas (absolutas), deseja 

estabelecer o bem comum, porém, as suas finalidades não são adequadas aos 

propósitos dos meios.     

A ineficácia operacional das normas diante dos fenômenos 

sociais contemporâneos que eclodem parte desse desejo moderno de se dominar 

todo o conhecimento, ignorando o sentimento anódino do cotidiano presente nas 

manifestações intersubjetivas.  

                                                                                                                                    
Suécia. Foi discípulo imediato do sueco Axel Hägerström (1868-1939) e, juntamente com 
Wilhelm Lundstedt e Karl Olivercrona, estabeleceram a orientação filosófica da Escola de 
Uppsala. BARRETO, Vicente de Paulo et al. Dicionário de filosofia do direito. p. 741.  

366 Professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (Livre Docente). 
Membro do Instituto Histórico-Geográfico de Santa Catarina. Membro da Academia Catarinense 
de Letras. Membro da Academia Catarinense de Filosofia. Professor do Programa de Pós-
graduação strictu sensu da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI na linha de pesquisa: 
Produção e Aplicação do Direito.   

367 O termo, conforme a Filosofia, não possui na Modernidade uma única definição. Por Natureza, 
aceita-se a existência de inúmeros significados distintos entre si. Para fins desta afirmação, a 
categoria se traduz como o que está aí ou nascido por si. MORA, José Ferrater. Dicionário de 
filosofia. p. 499.     

368 GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em procura de uma orientação. p. 52.  
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A teoria de Ross sobre Política Jurídica prima pela 

concretização do objetivo do Direito, qual seja, o aperfeiçoamento da idéia de 

Justiça. O autor busca esse desiderato ao considerar que o Direito deverá ser 

guiado por um método científico que concentre suas ações para a resolução de 

problemas práticos369. A Política Jurídica, no pensamento daquele autor, é 

denominada como arte370, habilidade prática371, sociologia jurídica aplicada372 ou 

técnica jurídica373.  

A natureza da Política do Direito, segundo Ross, não pode 

residir num objetivo específico, como ocorre na Medicina. Ao contrário, a proposta 

dessa técnica consiste em buscar seu conteúdo no ramo de conhecimento que 

permita a resolução de problemas sociais a partir da técnica do Direito, em outros 

termos, busca-se um corpo particular de conhecimento que seja a conexão causal 

entre o exercício da função normativa e a influência da conduta humana. Esse 

conhecimento é o da sociologia jurídica374.      

A partir desse referente, o esforço da Política Jurídica, 

considerada como técnica, será o de formular uma norma que se harmonize com 

as condições ideológicas de um determinado contexto social. Para Ross, [...] a 

questão se torna político-jurídica na medida em que não é política em sentido 

estrito375. 

A idéia do autor se resume em saber diferenciar os espaços 

de cada ramo do conhecimento. Não se pode confundir a Sociologia com a 

Filosofia e esta com a Política. Essa última categoria, conforme o pensamento de 

Melo, seja educacional, cultural ou jurídica, se traduz como [...] um conjunto de 

                                            
369 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da política jurídica: propostas epistemológicas para 

a política do direito. Itajaí, (SC): UNIVALI, 2001, p. 93.  
370 ROSS, Alf. Direito e justiça. Tradução Edson Bini. Bauru, (SP): Edipro, 2003, p. 379. 
371 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 379.  
372 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 377. 
373 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 377. 
374 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 377. 
375 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 378. 
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estratégias visando alcançar determinados fins376. Quando esse fim se torna o 

eixo fundamental a ser obtido pelo Direito, estar-se-á buscando uma norma que 

seja justa e socialmente útil377, ou seja, que traga respostas satisfatórias às 

demandas exigidas (e vividas) pela Sociedade. 

A preocupação da Política Jurídica, no pensamento de 

Ross, reside na produção da lege ferenda e sententia ferenda378. As duas 

possibilidades referem-se, respectivamente, ao labor do legislador e do 

magistrado. O papel a ser designado para a Política do Direito, naquelas searas, 

é a de que sirva como guia para a produção normativa e de sentenças jurídicas. 

O autor alerta que as sentenças, apesar de possuírem âmbito restrito para a 

interpretação das leis, são criações noéticas379 porque essa atividade não se 

restringe a uma descrição e derivação das regras existentes. 

Na concepção do autor, a expressão em discussão – 

Política Jurídica - se revela como um ramo de conhecimento que pertence à 

política cultural380. Nessa linha de pensamento, o problema a ser resolvido por 

meio da técnica reside nos ajustes da norma, ou seja, busca-se efetivar [...] as 

melhores relações entre os homens381. Entretanto, o jurista está impedido de 

incursionar nas crenças românticas382 dos problemas sociais, pois sua atitude 

representaria uma satisfação pessoal, um desejo de reformas naquele meio 

plural, e não uma ação científica. Seria sermão e não ciência383. 

                                            
376 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1994, p. 40. 
377 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 40. 
378 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 380. 
379 A categoria Noese, sob o ângulo da Filosofia, significa a consciência vivida (subjetividade da 

vivência), constituída por atos de compreensão, tais como perceber, imaginar, entre outros. 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 713.   

380 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 375. 
381 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 385. 
382 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 385. 
383 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 385. 
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Muito embora Ross tenha concebido uma técnica que 

permita ajustar a conduta humana à norma (seja no aspecto legislativo ou da 

produção de sentenças), percebe-se um discurso reducionista. A indicação do 

citado autor de que a Política Jurídica deva ser a orientação sensata para a 

produção da lege ferenda e sententia ferenda escapa a uma metodologia 

rigorosa, como propõe Ross. Melo assinala que há uma confusão entre o aspecto 

técnico e a sua [...] capacidade de atender aos reclamos sociais384. A visão 

reducionista de Ross não seria atendida como o autor concebeu porque existe 

uma proposta interdisciplinar que, auxiliada pela Filosofia (do Direito ou Política), 

ampliaria a discussão da Política Jurídica para a seara axiológica385. 

Apesar da Política do Direito representar uma técnica no 

pensamento do autor, pode-se perceber, porém, que o ineditismo de sua 

pesquisa residiria na construção de uma Consciência Jurídica386. Para o 

representante do empirismo escandinavo, a proposta da Política Jurídica não 

pode estar em acordo com aquela categoria – Consciência Jurídica. É preciso 

estabelecer a diferença entre as atitudes de interesse e as morais.  

A primeira possibilidade – interesse – surge como a 

satisfação de uma necessidade (física ou espiritual), ou seja, [...] é uma atitude 

derivada e condicionada pela crença de que a ordem ou regra pode satisfazer 

certas necessidades387.  

A atitude moral, por sua vez, nasce pela origem social. Está 

acoplada a uma regra que se impõe como obrigatória no intuito de impedir ou 

moderar as ações consideradas como prazerosas. Para Ross, a interpretação do 

impulso moral vincula-se a duas possibilidades: a) a validade sobrenatural do ato 

                                            
384 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 41. 
385 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 41. 
386 Sob o ângulo da Política Jurídica, a categoria significa a possibilidade da pessoa ou o grupo 

arbitrarem valores jurídicos. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 22-
23.  

387 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 419. 
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a qual encerra a idéia de Deus; b) a existência da razão supra-sensível do homem 

que se comunica por meio da consciência388.  

A diferença entre as duas ações reside na primeira poder 

ser justificada pela argumentação racional e a segunda ser irracional porque [...] 

expressa uma emoção e é inacessível à justificação e à argumentação389.  

A partir dessa explicação, Ross aponta dois tipos de atitudes 

morais: a dogmática e a cética. A atitude moral dogmática caracteriza-se como o 

comando que provém do sentimento390. Uma atitude cética se revela como a 

desconfiança das atitudes emocionais. Em outros termos: [...] exige estejam as 

normas e os comandos sociais justificados pelo interesse391. Para solucionar os 

problemas práticos, é preciso se desvencilhar do dogmatismo moral, que se 

refere ao fantástico, ao arbitrário, ao impulso metafísico392. 

O interesse e a atitude moral consubstanciam, na teoria de 

Ross, as Considerações Práticas e a Consciência Jurídica. Se a Política do 

Direito, no pensamento do empirista escandinavo, é uma técnica que pretende 

resolver os problemas práticos daquele fenômeno, é necessário perceber quais 

os interesses são pressupostos num contexto social. Essa categoria – interesse – 

seria a representação dos valores que formam as regras jurídicas, expostas por 

meio de argumentos racionais393. 

A Consciência Jurídica apareceria como o senso moral. 

Segundo o autor, a expressão seria [...] uma atitude desinteressada de aprovação 

                                            
388 Segundo o autor, [...] Enquanto parece bastante natural satisfazer as nossas necessidades há 

algo estranho no fato de que cumprimos nosso dever inclusive contra nossos interesses. ROSS, 
Alf. Direito e justiça. p. 418.  

389 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 419. 
390 O sentimento é a revelação divina ou a natureza supra-sensível do homem. ROSS, Alf. Direito 

e justiça. p. 419.  
391 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 43. 
392 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 420. 
393 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 421. 
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ou reprovação frente a uma norma social394. Entretanto, a idéia contida na 

Consciência Jurídica atende as demandas científicas, ou seja, a Política Jurídica 

científica.  

Para Ross, a Consciência Jurídica permite ordenar a 

Sociedade porque [...] é determinada pelo próprio ordenamento jurídico 

existente395. A partir dessa afirmação, extraem-se três postulados, os quais 

indicam(riam) a fundamentação ética do político jurídico396, bem como a 

necessidade de se rejeitar a existência do sentimento (atitude dogmática moral) 

presente na Consciência Jurídica como expressão de manifestação humana: a) A 

Consciência Jurídica não pode ser considerada como medida de correção da 

norma jurídica397; b) A Consciência Jurídica, que predomina nos círculos 

governamentais, não se equipara ao do político jurídico398; c) A Consciência 

Jurídica que se manifesta nas comunidades somente pode existir quando houver 

sua viabilidade prática para uma reforma jurídica, caracterizando-a como fator 

espiritual399. 

As duas primeiras assertivas revelam o caráter científico na 

proposição de Ross. O Político Jurídico é, primeiramente, um técnico. Não é 

possível criar medidas de correção (ou revisão) da norma a partir da natureza 

supra-sensível do Homem400. Não se deve aceitar as emoções que 

consubstanciam a Consciência Jurídica. Estas devem ser justificadas como 

verdades objetivas a partir de argumentos racionais, ou seja, quando existirem 

suas considerações práticas (interesses)401. 

                                            
394 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 421. 
395 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 421. 
396 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da política jurídica: propostas epistemológicas para 

a política do direito. p. 96. 
397 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 421. 
398 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 422. 
399 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 424. 
400 Veja-se a exposição do autor: [...] o apelo à consciência jurídica – se o considerarmos como 

uma atitude motivadora e não como circunstância factual [...] – não é um argumento, mas um 
meio direto de persuasão. ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 423.  

401 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 423. 
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Todavia, a terceira assertiva denota uma discussão aberta. 

Conforme o autor, [...] se não existirem considerações práticas que a justifiquem, 

será preciso remeter-se à tradição arraigada na consciência jurídica popular402. A 

influência da Consciência Jurídica, sob o ângulo da técnica, ficaria condicionada à 

pré-existência de um fenômeno empírico que a explicasse. O pensamento de 

Ross, entretanto, permite vislumbrar outra possibilidade. Quando os argumentos 

racionais não puderem indicar a mudança normativa que se pretende realizar, a 

Consciência Jurídica, em sua dimensão cética, exerce o papel diretor403.  

Não prevalece o sentimento que existe nas manifestações 

plurais e permite formular a mudança normativa a partir das diferentes 

percepções. A Consciência Jurídica, para Ross, [...] não aponta a relação direta 

entre ser humano e ser humano, mas sim o regramento social, organizado, da 

vida da comunidade404.  

Ao dirigir o seu fim para estabelecer a ordem social, aquela 

expressão – Consciência Jurídica – possibilita à Política do Direito realizar ajustes 

à norma sem desrespeitar a continuidade da tradição jurídica. As modificações 

normativas enunciadas pelo citado autor ocorrem conforme a técnica utilizada e 

as variações de concepções da realidade, as quais permitem reavaliar as atitudes 

morais (céticas). 

A pesquisa apresentada por Ross se traduz pelo 

racionalismo cientifico (técnica). A Política do Direito e a Consciência Jurídica se 

consubstanciam como adequação normativa conforme a mudança na 

percepção405 dos valores que caracterizam um grupo social. Contudo, será a 

técnica o elemento chave que compreende o sentimento de incerteza e 

insegurança das pessoas em relação à vivência social e à produção normativa? 

                                            
402 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 426. 
403 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 428. 
404 ROSS, Alf. Direito e justiça. p. 421. 
405 A categoria, segundo a Filosofia, possui três significações. Para fins desta pesquisa, utiliza-se o 

terceiro no qual afirma que a percepção [...] designa uma operação determinada do homem em 
suas relações com o ambiente. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 753.   
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Será que a procura por um mundo perfeito, não obnubilou a Ciência, a Política e a 

Filosofia, tornando a vida (íntima ou coletiva) mera descrição da Razão (lógica)?  

É possível que o Direito, em sua dimensão normativa, esteja 

promovendo a insatisfação e a discórdia por retirar o Ser humano de seu 

discurso? Será que os princípios enunciados pela Modernidade satisfazem às 

exigências do mundo contemporâneo que muda a cada fração de segundo? Será 

que a imagem promovida pelas instituições (Estado, por exemplo) reflete um 

conteúdo promovido por um sentimento autêntico ou seria um elemento cuja 

necessidade deve estar presente para satisfazer e acalmar os ânimos (fugazes) 

da Sociedade – a imagem pela imagem? 

As perguntas são inúmeras; as respostas, ínfimas. Se a 

complexidade das relações humanas exige uma compreensão que as 

complemente, a reflexão seria o caminho indicado. A vida social possui 

velocidade própria para incorporar determinados saberes e aplicá-los 

cotidianamente. Quando essa possibilidade é incitada para se concretizar além da 

capacidade do Homem, a identidade e identificação se perdem. A visceralidade 

da experiência cede espaço ao rápido consumo. Nessa linha de pensamento, o 

resgate da Ciência, especialmente do Direito, reside em se oferecer um lugar 

próprio (atemporal?) para refletir o que é o Ser humano e como se desenvolve 

seu trabalho. A Cultura parece ser o ponto inicial dessa possibilidade.  

A Política do Direito e a Consciência Jurídica são propostas 

científicas, cujo conteúdo somente logram êxito, quando estão em sintonia com a 

vida social, em outros termos: com cultura própria de cada Sociedade.  

A proposição cética de Ross afirma que é necessário 

vislumbrar os interesses sociais. Entretanto, não se pode abandonar, eliminar o 

ânimo que caracteriza o estar-junto: os sentimentos. Essa última categoria não 

pode ser fonte de irracionalidade, como assinalou o autor. Ao contrário, é o 

elemento unificador, que permite construir normas jurídicas a partir de 

fundamentos que afirmem as características singulares de um contexto social.  
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O elo que se efetiva entre o Estado e a Sociedade produz a 

legitimidade da produção normativa. É necessário perceber uma proposta que 

reflita sobre as condições de Socialidade a fim de debater e mitigar a descrença 

que se enraíza e perpetua nas civilizações humanas. As propostas da Pós-

modernidade e da Política Jurídica, sob o ângulo da Cultura, parecem apontar 

não as respostas definitivas, mas o caminho que pode ser trilhado.   

3.3 A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO PÓS-MODERNO NA PROPOSIÇÃO 

POLÍTICO JURÍDICA DE OSVALDO FERREIRA DE MELO 

O tema Pós-modernidade invoca inúmeras discussões sobre 

sua definição, seu objeto e finalidade. Não se pretende apresentar, nesta 

pesquisa, um estudo delineado sobre o movimento histórico, mas de caracterizar 

sua proposta (inicial) num mundo que se encontra em transição. Essa afirmativa 

será estudada em três temáticas: a) sua (breve) conceituação; b) a ética; c) o 

papel da Pós-modernidade no Direito. 

A primeira idéia que caracteriza a Pós-modernidade, 

segundo Bittar, é a incapacidade de se gerar um consenso sobre sua definição, 

seja para designar um [...] estado atual das coisas, seja para se determinar um 

marco histórico que demonstre o fim da Modernidade e o início da Pós-

modernidade406.  

Apesar dessa dificuldade epistemológica, percebe-se uma 

característica própria desse movimento, qual seja: a de superar os paradigmas 

criados (e impostos) pela Modernidade.  

Para Bittar, o modelo da racionalidade moderna começa a 

se esfacelar a partir dos anos setenta. A ideologia da Modernidade começa a ser 

questionada e reavaliada com os novos valores que necessitavam (e necessitam) 

de uma resposta satisfatória. Se o termo Modernidade, no pensamento do citado 

                                            
406 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 97. 
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autor, era fonte de ambigüidades, o seu período sucessor – Pós-modernidade – 

traria uma dupla carga de questionamentos e inseguranças.  

Viver o momento presente significa estar entre dois períodos 

históricos, [...] dois universos de valores407, muito embora haja prevalência da 

Pós-modernidade sobre a Modernidade (aparentemente). 

Existe uma transição paradigmática inegável408. Contudo, a 

resistência de passagem (ou ruptura)409 também se apresenta fortemente 

enraizada no cotidiano e na produção científica. Para o jusfilósofo, a Modernidade 

gerou [...] ares de eternidade no horizonte da sociedade ocidental [...]410. 

Muito embora a eternidade seja característica própria da 

época moderna, essa cede espaço ao desenvolvimento de novas relações 

humanas cuja característica reside na porosidade e velocidade de suas 

transformações (políticas, econômicas e sociais). O período denominado pós-

moderno representa, segundo Bittar, não apenas uma crítica à Modernidade, 

promovida por intelectuais, mas uma mudança de consciência ao se viverem os 

novos valores, hábitos e costumes na vida de todos os dias411. 

A Pós-modernidade é um processo (histórico e cultural) em 

formação. É uma vivência que não se consegue afirmar a partir de seus 

narradores ou de uma concepção teórica. O enaltecimento ou crítica a esse 

movimento torna-se uma atividade complexa, pois o cotidiano está impregnado de 

especulações (mitos, fantasias) em detrimento de informações empíricas que 

                                            
407 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 100. 
408 Ratificando a afirmação: [...] toda transição se caracteriza pela presença simultânea de 

elementos da fase em declínio e de outros que emergem. MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Fundamentos da política jurídica. p. 18.      

409 Veja-se as indagações de Harvey: o pós-modernismo, por exemplo, representa uma ruptura 
radical com o modernismo ou é apenas uma revolta no interior deste último [...]? Será o pós-
modernismo um estilo [...] ou devemos vê-lo estritamente como um conceito periodizador [...]? 
Terá ele um potencial revolucionário em virtude de sua oposição a todas as formas 
metanarrativa [...] e de sua estreita atenção a outros mundos e outras vozes que há muito 
estavam silenciadas [...]? HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as 
origens da mudança cultural. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 15. 
ed. São Paulo: Loyola, 2006, p. 47.       

410 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 100. 
411 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 101. 
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comprovem a existência desse período histórico. Em outros termos, conforme 

Bittar, [...] se sabe menos sobre a pós-modernidade do que efetivamente acerca 

dela se especula412. 

As idéias e as forças sociais subterrâneas se insurgem 

contra o homogêneo, o sedentário, corroborando seu vigor por meio das múltiplas 

erosões do modelo seguro (e secular) da Modernidade. O estranho, o feio, o caos 

possuem um lugar que lhes é próprio na Pós-modernidade. Por esse motivo, o 

novo passa a ser temido porque representa o que não deveria (e nem deve) fazer 

parte de uma vida perfeita. Elimina-se o mal e se cultiva o bem. Esse discurso 

está impregnado na Sociedade e suas instituições, como o Poder Judiciário, por 

exemplo413. 

Para Bittar, essa transição entre certeza e incerteza 

caracteriza a Pós-modernidade414, não obstante haja forte resistência contra a 

mácula dos valores seculares expostos pela Modernidade. O pós-modernismo 

inaugura uma revolução da sensibilidade que se encontrava perdida e descrente 

pela imposição da racionalidade (lógica) e valores modernos. 

A afetação que ocorre no mundo da cultura, por meio da 

transformação dos valores, incide nas instituições da vida social, especialmente o 

Direito. Se o mundo experimenta o diálogo da transição entre os opostos (certeza 

e incerteza, belo e feio, segurança e insegurança), é preciso indagar, conforme 

assinala o jusfilósofo: quais são os consensos que pretendem (ou possibilitam) 

estabelecer um parâmetro de justificação para as normas jurídicas?415 

A resposta parece oferecer instabilidade quando se busca 

corroborar segurança num ordenamento jurídico que se apresenta caótico. O 

mundo da cultura, sob o ângulo da Pós-modernidade, torna-se elemento 

imprescindível na construção do Direito. Debates como redução da maioridade 

penal, clonagem de seres humanos, utilização de células-tronco, união 
                                            
412 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 102. 
413 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 103. 
414 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 104. 
415 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 105. 
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homossexual e eutanásia416 povoam o imaginário social para se solucionar (ou 

eliminar) o lado feio da convivência. Para a resolução desse problema, a 

Sociedade deposita sua confiança num instrumento objetivo no qual assegura a 

concretude de suas ações: a norma jurídica. 

Esquecem as pessoas, principalmente os juristas 

(modernos), que a norma é tão-somente um dos elementos lógicos do Direito. 

Não se traduz como o elemento norteador de toda experiência jurídica. Bittar 

ratifica essa possibilidade por meio do tridimensionalismo histórico-axiológico de 

Reale, já discutido no item 2.1 desta dissertação.  

O fato e o valor que se traduzem na norma jurídica permite 

ao Direito rever suas ações e diretrizes. Por ser fenômeno cultural, a categoria 

Direito torna-se, segundo o autor, [...] extremamente sensível [...] a toda e 

qualquer intervenção de modificações culturais a todo universo de valores 

jurídicos417. 

A Pós-modernidade, representada pela transição de um 

viver intertemporal418, consubstancia-se, no pensamento de Guardini, como a 

exteriorização das contradições íntimas do Ser humano, ou seja, vive-se entre o 

desejo de se possuir (ou querer) a verdade e a possibilidade de se revoltar contra 

a produção dessa categoria (teórica e/ou fática)419.  

Para Bittar, esse movimento se caracteriza como um estado 

reflexivo histórico transitivo. Não se rejeita (totalmente) a Modernidade, mas se 

vivem os valores da Pós-modernidade indagando-se, constantemente, sobre os 

efeitos dessa transição histórica, pois existem mudanças (profundas) nos valores 

e crenças que fundamentavam as relações sociais modernas que, hoje, não 

respondem satisfatoriamente às exigências da Sociedade contemporânea420.  

                                            
416 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 105. 
417 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 105. 
418 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 100. 
419 GUARDINI, Romano. O fim da idade moderna: em procura de uma orientação. p. 47.  
420 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 138-139. 
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A partir desse referente, percebem-se dois comportamentos 

provenientes da condição pós-moderna: a) a superação dos modelos empregados 

na Modernidade para explicar a vida cotidiana; b) a revisão de seus atos por meio 

das mazelas provocadas pelos [...] erros do passado para a preparação de novas 

condições de vida421. 

Um dos resultados dessa condição reflexiva é o resgate da 

categoria ética422. Para os sociólogos contemporâneos, como Maffesoli, a Pós-

modernidade é o espaço em que se vislumbram os sentimentos e os afetos. O 

Sumo Pontífice João Paulo II, em 1979, escreve sua primeira encíclica 

denominada Redemptor Hominis. Nesse manuscrito, o Papa revela a idéia 

principal do período histórico em debate, qual seja: El hombre no puede vivir sin 

amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de 

sentido si no se revela el amor, [...] si no experimenta y [...] si no participa en él 

vivamente423. 

A transformação dos padrões de comportamento a partir de 

1970, segundo Bittar, provoca a descrença nas condutas éticas estanques, 

definidas ou universais. Entretanto, ao se tentar superar a visão filosófica 

tradicional de ética, ou seja, ao se procurar novas formas de se viver eticamente 

em detrimento daqueles paradigmas uniformes, a discussão sobre esta categoria 

foi igualada à perpetuação dos moralismos que existem num contexto social424. 

Ser ético significa(va) pregar atitudes moralistas.  

A Pós-modernidade insiste na idéia de que os valores não 

se apresentam como elementos definidos, mas flexíveis. Para o jusfilósofo, [...] 

respondem a necessidades relativas de seres humanos engajados em relações 

transitórias, marcadamente sócio-históricas425.  

                                            
421 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 107-108. 
422 Já se explicou essa categoria anteriormente sob o ângulo da Filosofia. Para rever seu conceito, 

veja-se a nota de rodapé n. 72.  
423 PABLO II, Juan. Encíclica redemptor hominis. 4. ed. Madrid: Palabra, 1999, p. 29-30.  
424 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 142-143. 
425 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 143. 
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A categoria ética ressurge, nesse período, para apresentar a 

fragilidade das relações humanas. Buscam-se, por meio dos debates, padrões de 

comportamento que se apresentem como satisfatórios para uma vida social na 

qual se encontra num acelerado processo de desenvolvimento e de 

transitoriedade/simultaneidade histórica e axiológica. Nessa linha de pensamento, 

a ética pós-moderna é recebida com descrença e medo do desconhecido426. 

O projeto de uma ética universal, como pretendeu a 

Modernidade, não é concebido pela Pós-modernidade. Ao se destacar a 

fragilidade dos laços humanos e a mutabilidade das percepções na construção 

dos valores, o último período citado, segundo o pensamento de Bittar, privilegia a 

imperfeição. Para o autor, [...] nem o mistério, nem a dúvida, nem a contradição, 

nem a ilusão, nem a dor, nem o erro são mais mistérios que devem ser 

eliminados do coração humano [...]427. Todas essas possibilidades caracterizam o 

ir e vir constante do Ser humano entre o erro e o acerto. Essas ambigüidades 

éticas, conforme o jusfilósofo, são experiências que constituem a construção do 

(novo) Homo ethicus428. 

A ética, sob o ângulo da Pós-modernidade, representa uma 

pluralidade de condutas que não pretendem ser uniformes e universais, mas 

regionais. O pensamento de Bittar contempla uma preocupação (sensível) com as 

                                            
426 Veja-se as razões do autor do porquê existe o medo ao desconhecido engendrado pela ética 

pós-moderna: a) práticas pré-modernas ainda arraigadas nas vidas das pessoas e nas 
condições de distribuição de direitos, deveres e riquezas sociais; b) incongruências e 
assimetrias no acesso aos benefícios oriundos do momento pós-moderno, sobretudo as 
decorrentes da existência de países centrais e países periféricos do capitalismo; c) clivagens e 
estratificações socioculturais que marcam as diferenças entre os seres humanos; d) autores 
como Nietzche, que já pregavam a morte de Deus e o desencantamento dos valores cristãos e 
medievais, surgidos como vozes de um discurso inaudível para os ouvidos do século XIX; [...]. 
BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: estudos filosóficos 
entre cosmopolitismo e responsabilidade social. Barueri, (SP): Manole, 2004, p. 28-29.     

427 BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: estudos filosóficos 
entre cosmopolitismo e responsabilidade social. p. 31.   

428 BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos: estudos filosóficos 
entre cosmopolitismo e responsabilidade social. p. 31. Veja-se que o tema também já foi 
abordado por Maffesoli a partir de sua idéia ética da estética (item 1.2 desta pesquisa).    
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identificações do grupo, do local429, a fim de se formar a consciência da 

tolerância430. 

A abertura para a experiência do efêmero causado pela 

velocidade e fugacidade das relações intersubjetivas, permite construir uma 

consciência ética que se revê continuamente. Porém, Bittar alerta que é 

necessário haver precauções nesse trilhar, porque a universalidade pode ceder 

espaço para a uniformização. A cultura, a partir dessa significação, torna-se 

automatizada, simplificada, para se adequar a certos padrões que preferem a 

acomodação à inquietude humana. Segundo o autor, a Pós-modernidade é o 

lugar no qual o estranho incomoda àquelas pessoas [...] que insistem em ver 

somente a cristalina homogeneidade dos iguais diante de si431. 

Quem é o estranho? Quem é a pessoa que nos causa 

repulsa por não possuir determinadas condições econômicas, culturais, entre 

outras? A cultura da ética quando não detém um eixo fundamental (mínimo), que 

indique as ações que promovam a consciência de tolerância, é substituída pelos 

valores do mercado, pelo apego às coisas materiais. Os bens materiais 

substituem as pessoas. O estranho torna-se aquele que não consegue se 

adequar aos valores de mercado. Se essa pessoa não pode consumir, 

conseqüentemente, não poderá desfrutar do convívio social. A ética, pautada nos 

valores capitalistas, incita processo de exclusão. 

No pensamento de Bittar, a cultura de vença o melhor, como 

casais inteligentes enriquecem juntos ou a última literatura em voga O Segredo 

representa idéias de consumo e status (geralmente, centradas para a satisfação 

do ego). Esses pensamentos, criados pela máquina capitalista, servem para [...] 

des-integrar a pessoa e re-criá-la como mercadoria432. 

                                            
429 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 146. 
430 A categoria, estudada a partir da Política Jurídica, é compreendida como condição de 

existência pacífica entre as pessoas nas sociedades pluralistas e democráticas. MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 93.  

431 E complementa: [...] Num mundo de coisas, a pessoa significa mais pelo ter que pelo ser. 
BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 148. 

432 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 149. 
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A erupção dos valores e a sua instabilidade ainda não 

provocam a reflexão sobre um ser-com-outro, uma ética de cuidado e tolerância, 

mas a uniformização das relações humanas nas quais os valores instrumentais 

(econômicos) tornam-se o eixo fundamental. Enquanto esse modelo prevalecer, 

estar-se-á, nas palavras do jusfilósofo, próximo a um darwinismo social, no qual a 

espécie mais forte sobrevive, ou de um hobbesianismo relacional – o homem 

torna-se o seu próprio lobo433. 

E qual seria a projeção desse cenário transitivo e simultâneo 

dos valores, da cultura, para o Direito? Quando o Estado liberal (de ideologia 

burguesa) não consegue atender as demandas individuais ou coletivas, percebe-

se a instauração de uma crise. A partir da década de 70, Bittar assinala a 

existência de um aumento vertiginoso da criminalidade, da pobreza, dos 

movimentos de greve, dos estados de guerras civis, demonstrando a 

incapacidade do Estado de tudo prover mediante o instrumento normativo434. 

Ao se instaurar a Pós-modernidade, o sistema estatal oficial 

criado pela ideologia burguesa, tornou-se inconsistente. É necessário uma 

ponderação que avalie o diálogo entre Estado e Sociedade. Se a fragmentação, a 

fugacidade e a mutação axiológica caracterizam esse (novo) período histórico, 

não é possível cogitar uma máquina estatal que possua seus fundamentos no 

desejo de construir uma resposta definitiva e universal para os problemas do Ser 

humano435. 

Para Bittar, essa inconsistência que resiste às mudanças 

advindas do processo de maturação cultural, perpetuando os expedientes 

burocráticos, retiram o lugar de efemeridade, da abertura aos espaços afetuais, 

para ratificar uma produção quantitativa de normas cujo conteúdo é desconhecido 

pelas pessoas436. A prática dessas condutas previstas torna-se inviável. A partir 

desse referente, cabe uma indagação: é possível, diante dessa inflação 

                                            
433 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 152. 
434 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 173-174. 
435 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 175. 
436 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 175. 
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legislativa437, o Estado valer-se de aforismos como ignorantia legis neminem 

excusat438? 

A resposta denota negatividade, pois aqueles conteúdos 

normativos, diante de uma perspectiva fordista439, começam a se contradizer. Os 

cidadãos perdem sua confiança e respeitabilidade no Estado de Direito. As 

normas jurídicas, no pensamento do jusfilósofo, promovem e pluralizam [...] os 

crimes, as atrocidades, as contradições sistêmicas, os atos abusivos, a corrupção 

[...]440. 

O Estado Moderno, concebido pela legalidade e 

racionalidade (lógica), deseja eliminar o ilegal e o irracional, confinando-os, nas 

palavras de Bittar, ao exílio social441. Contudo, o princípio que permite a 

imposição da ordem num contexto social, torna-se, na Pós-modernidade, seu 

contraste. Não há uma atuação incisiva do poder estatal na realidade histórica de 

uma Sociedade. A idéia da legalidade serve(iu) como instrumento de manutenção 

e perpetuação da ideologia moderna (burguesa). 

Os discursos contidos na norma, especialmente os preceitos 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, tornam-se distantes da 

realidade porque concretizam duas situações: a) criam-se metanarrativas as quais 

produzem a perpetuação do poder como privilégio. A produção do Direito, em seu 
                                            
437 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da política jurídica: propostas epistemológicas para 
a política do direito. p. 45. 
438 Ninguém pode alegar ignorância da lei. OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da política 
jurídica: propostas epistemológicas para a política do direito. p. 44. 
439 O termo, para a Sociologia, significa a separação dos [...] operários uns dos outros e dividia o 

processo de produção em uma série fragmentada de tarefas que podiam ser controladas com 
maior facilidade por supervisores e pela administração. JOHNSON, Allan, G. Dicionário de 
sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997, p. 5. Para ratificar esse posicionamento, veja-se as palavras de Quartiero: 
[...] podemos dizer que o período áureo do modelo de organização do trabalho taylorista-
fordistafoi marcado pelo desprezo dos dirigentes empresariais à educação, frente ao pouco 
conhecimento necessário para o trabalhador exercer a sua função, pois a este [...] não é exigido 
reflexão sobre o seu fazer, apenas atenção. O importante é saber fazer e não por que fazer [...]. 
QUARTIERO, Elisa Maria. As tecnologias de informação e de comunicação no espaço 
escolar: o programa nacional de informática na educação em Santa Catarina. Tese de 
Doutoramento (Programa de Pós-graduaçao em Engenharia da Produção da Universidade 
Federal de Santa Catarina). Florianópolis, 2002, p. 52.        

440 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 175. 
441 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 176. 
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sentido normativo, torna-se estéril; b) ratifica-se o mito da terra prometida, ou 

seja, a previsão de direitos e deveres é um discurso longínquo, pois os 

instrumentos eficazes que possibilitem ou garantam a concretização de suas 

premissas numa realidade social são escassos (e, muitas vezes, nem existem). A 

norma caracteriza-se, nas palavras de Bittar, como uma [...] promessa 

irrealizável442. 

Apesar dessa sensação de desordem ou instabilidade, o 

momento proporciona uma re-avaliação. A impossibilidade de se executarem 

normas que resgatem o cidadão brasileiro como um ser concreto gera o 

descontentamento vivido pela dicotomia pós-moderna. O trilhar entre a certeza e 

a incerteza pode não agradar àqueles que desejam guiar suas vidas e a 

Sociedade pelos critérios de racionalidade (lógica) pura ou perfeição, mas esse é 

o modo da Pós-modernidade construir sua identificação, ou seja, auto-

organizando-se443. 

Como o Direito444 pode, na Pós-modernidade, construir 

normas jurídicas que não sejam provenientes de uma metalinguagem e consigam 

criar uma consciência ética diante da efervescência e instabilidade das 

manifestações culturais? A proposta humanista da Política Jurídica, em Osvaldo 

Ferreira de Melo, parece indicar um modo de se construir essa realidade.  

Para fins desta pesquisa, os estudos de Política do Direito 

concentram-se em quatro temas: a) a ética como fundamento estético de 

                                            
442 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 176. 
443 O termo remete à idéia de Morin na teoria da complexidade. Veja-se as palavras do autor: À 

primeira vista, o céu estrelado impressiona por sua desordem: um amontoado de estrelas, 
dispersas ao acaso. Mas, ao olhar mais atento, aparece a ordem cósmica, imperturbável – cada 
noite, aparentemente desde sempre e para sempre, o mesmo céu estrelado, cada estrela no 
seu lugar, cada planeta realizando seu ciclo impecável. Mas vem um terceiro olhar: vem pela 
injeção de nova e formidável desordem nessa ordem; vemos um universo em expansão, em 
dispersão, as estrelas nascem, explodem, morrem. Esse terceiro olhar exige que concebamos 
conjuntamente a ordem e a desordem; é necessária a binocularidade mental, uma vez que 
vemos um universo que se organiza desintegrando-se. MORIN, Edgar. Ciência com 
consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio Dória. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p. 95.  

444 Conforme Dias, [...] Quem controla o Direito que controla a vida? O Direito não pode imperar 
como simples força coercitiva, mas deve existir como garantia da realização da humanidade dos 
homens. DIAS, Maria da Graça dos Santos. A justiça e o imaginário social. p. 43.     
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convivência; b) a discussão sobre o binômio validade e eficácia da norma; c) o 

papel da consciência jurídica e opinião popular na fase pré-normativa; d) a função 

transformadora das utopias.     

A proposição de Melo, referente ao tema Política Jurídica, 

difere da exposição teórica de característica (exclusivamente) técnica de Ross. 

Para o primeiro autor, o tema se apresenta como [...] postura teórica e humanista, 

[...] o que a colocaria no âmbito semiológico da oportuna metáfora de Luis Alberto 

Warat, que vê a teoria como a arquibancada da vida445. 

O ineditismo da pesquisa de Melo é o humanismo que se 

efetiva na Política Jurídica. A expressão não significa, conforme a teoria 

apresentada por Ross, uma técnica dissociada dos sentimentos populares por 

esta ser um elemento de irracionalidade (atitude moral dogmática). Ao contrário, 

na obra de Melo percebe-se a vontade de se querer construir um Direito, sob o 

ângulo da produção normativa, que promova condições de paz, de harmonia446.  

Segundo o autor, a Política Jurídica, pautada no humanismo 

jurídico, não busca concretizar os ideais dos humanistas do século XIX e XX. Sua 

proposta epistemológica pretende resgatar, num período de Pós-modernidade, o 

equilíbrio nos direitos e deveres não apenas para se constituir uma sadia 

convivência humana, mas para estabelecer as relações do Homem com outros 

seres vivos. Procuram-se efetivar [...] os sistemas fundamentais: o sócio-político e 

o biológico, no mais amplo sentido da universalidade447. 

A Política Jurídica de Melo pretende adequar o Direito 

conforme sua época, ou seja, constrói-se aquela categoria por meio dos padrões 

                                            
445 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 15.      
446 Oliveira aponta a necessidade de se observar os postulados de Melo para se sair de um 

normativismo lógico que privilegia apenas a racionalidade moderna e não a vida cotidiana. Para 
este autor, as idéias de Melo [...] têm o grande mérito de suscitar horizontes de pensamento e 
ação muito pouco explorados, diríamos até adormecidos nestes tempos de anestesia moral por 
que passam os organismos sociais, proporcionando àqueles que pretendem incursionar pelo 
complexo iter da criatividade normativa linhas investigatórias muito variadas. OLIVEIRA, Gilberto 
Callado de. Filosofia da política jurídica: propostas epistemológicas para a política do direito. 
p. 82.  

447 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 66.      
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éticos e culturais de cada contexto social448. O papel a ser desempenhado pelo 

político do direito enfoca a tentativa de sair das fontes tradicionais do Direito449 e 

perceber na vida de todos os dias, as manifestações anódinas e suas 

reivindicações como autênticas representações jurídicas450. 

No pensamento do citado autor, existe um eixo fundamental 

que possibilita criar condutas pautadas no humanismo jurídico, ratificando o 

desejo de uma convivência harmoniosa, qual seja, a ética. Essa categoria 

reafirma os postulados de Bittar e Maffesoli, nos quais a efemeridade desse 

período transitivo em que se vive, conduz à reavaliação da vida cotidiana para se 

transformar o Direito e sua a atividade normativa.  

A Política Jurídica não se restringe em criar tão-somente 

novas normas, mas em criticar (construtivamente) e revisar o ordenamento 

jurídico vigente. A idéia dessa proposição (ou reavaliação) reside na efetivação da 

passagem de um direito que é (vigente) para um direito que possa vir a ser 

(devir451). Nessa linha de pensamento, é preciso ter a sensibilidade de se 

identificar quais os fundamentos que admitem essa mudança social.       

A ética, estudada à luz da Política Jurídica, se traduz como 

[...] o valor fundamental da conduta humana452. Quando existe uma ação cujo 

conteúdo promove um sentimento de agradabilidade453, produz-se, no meio 

social, algo belo. Essa última categoria designa, no pensamento de Melo, valor 

cultural. Não se deseja estudar e concretizar o belo em si, porém o belo como 

                                            
448 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1998, p. 80.  
449 Nas palavras de Wolkmer: Trata-se de extrair a constituição da normatividade não mais e 

apenas das fontes ou canais habituais clássicos representados pelo processo legislativo e 
jurisdicional do Estado, mas captar o conteúdo e a forma do fenômeno jurídico mediante a 
informalidade de ações concretas de atores coletivos [...]. WOLKMER, Antonio Carlos. 
Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3. ed. São Paulo: Alfa-
Omega, 2001, p. 119.       

450 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 17.      
451 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 30.  
452 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 39.  
453 SOUTO, Cláudio. Ciência e ética no direito: uma alternativa de modernidade. 2. ed. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 30. 
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resultado (qualidade do ato)454. Para o autor, a ética, como fundamento estético, 

não é uma referência à arte, mas à ação humana455. A partir desse referencial, 

[...] a política do direito justifica seu conteúdo pragmático456. 

A ética, como fundamento estético, permite ao político do 

direito, conforme Melo, criar normas jurídicas que procurem [...] ensejar beleza na 

convivência humana, atingindo questões que estejam ligadas à apreensão de 

necessidades materiais e espirituais do homem457. 

A beleza produzida pelas ações político-jurídicas promovem 

o equilíbrio entre os meios e os fins458. Sendo a ética o meio que proporciona a 

(re)consideração pelo outro, o bem comum torna-se sua finalidade. A partir 

desses referenciais, é possível se pensar, segundo Melo, no ser eticizado e 

estetizado. O primeiro [...] é o inconformado com o injusto e o incorreto. O 

segundo não pode (nem deve) se conformar com a aparência feia produzida por 

atos medíocres, egoístas ou tediosos que tendem a desintegrar as relações de 

convivência459.  

A Política Jurídica, ao procurar estabelecer um diálogo entre 

a ética (meio) e o bem comum (fim), não poderá se fundamentar em ações as 

quais efetivem tão-somente finalidades utilitárias que sejam [...] incompatíveis 

com a Ética460.  

                                            
454 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 59.      
455 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 60.         
456 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da política jurídica: propostas epistemológicas para 

a política do direito. p. 84.  
457 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 61. Marcuse, ao 

dimensionar a questão estética, ratifica o pensamento do citado autor, pois em virtude das suas 
verdades trans-históricas, [...], a arte apela para uma consciência que não é apenas de uma 
classe particular, mas a dos seres humanos enquanto seres genéricos, desenvolvendo todas as 
suas faculdades de valorização da vida. MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. Tradução 
de Maria Elisabete Costa. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 37.          

458 O autor complementa a afirmativa quando assinala que [...] insistir em estratégias falaciosas 
que possam ser legitimadas exclusivamente pelo alcance dos fins, não parece ser o caminho da 
justificação do Poder nas sociedades modernas. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da 
política jurídica. p. 57.      

459 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 62.      
460 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 58.      
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O discurso da norma jurídica, fundamentado na Política do 

Direito, não se torna uma promessa longínqua, destinada a perpetuar 

determinadas condições ideológicas do século XIX e XX. Ao contrário, recebe 

novo matiz que percebe o desejo de uma construção cultural pautada no [...] bem-

conviver, na comunicação aberta, no sentir-se aceito na diversidade [...]461. Cria-

se a cultura da paz, do respeito, da tolerância462. 

Outro tema que precisa ser discutido para se concretizar 

esse panorama cultural é a validade463 e eficácia da norma jurídica. Para o autor, 

a primeira categoria pode ser confundida com vigência. Entretanto, para se obter 

essa possibilidade, é preciso cumprir com os trâmites formais de determinada 

Casa Legislativa464. Ao se seguirem os ritos desse procedimento, é possível 

afirmar que a norma recebe sua validade formal e, conseqüentemente, sua 

vigência. 

A condição imposta para que a produção normativa seja 

recepcionada pelas pessoas não reside (exclusivamente) no aspecto legal. É 

necessário, na idéia de Melo, [...] considerar também a legitimidade ética de seu 

conteúdo e de seus fins465. Busca-se a validade material para que se tenha o 

equilíbrio entre a forma e o conteúdo da norma.  

Esse objetivo precisa ser perseguido, pois é possível criar 

uma conduta que atenda aos procedimentos formais do Poder Legislativo, mas 

sem qualquer receptividade pelas pessoas, ou seja, uma norma sem eficácia. 

                                            
461 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 62.      
462 A categoria segue a idéia oferecida na explicação da nota de rodapé número 439. Nessa linha 

de pensamento, complementa o autor: [...] a intolerância e o fanatismo tentaram, em alguns 
lugares e certos momentos abroquelar-se na legislação, quando foi possível estabelecer um 
vínculo indissolúvel entre o Estado e determinados centros de comando ideológico (igrejas, 
partidos únicos, centrais corporativistas, etc.). MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da 
política jurídica. p. 62.       

463 Sob o ângulo da Política Jurídica, validade é [...] a norma cuja eticidade a coloca juridicamente 
perfeita dentro de um sistema positivo. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política 
Jurídica. p. 97.    

464 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 88.      
465 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 88.      
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A eficácia, segundo o pensamento de Melo, significa [...] a 

capacidade da norma produzir os efeitos desejados [...]466. Essa categoria torna-

se pressuposto de reflexão da validade, pois, para se efetivar o discurso 

normativo, é necessário refletir sobre a dupla dimensão daquela condição: a) 

técnica (forma); b) conteúdo. Ao se privilegiar um desses elementos, a norma não 

produz segurança, mas desobediência civil. 

Quando inexiste um elo entre o Estado (legislador) e as 

pessoas, a norma perde sua eficácia. A relação em debate precisa ser recíproca, 

ou seja, legítima467. No pensamento de Melo, seria [...] como se 

convencionássemos que para o primeiro exigir a obediência do segundo, seu ato 

precisará, antes de tudo, que obedecer aos valores básicos da sociedade e aos 

[...] do sistema jurídico468.  

A eficácia precisa: a) adequar a ação humana conforme 

preceitos jurídicos pré-existentes; b) possuir aquiescência social469. Nessa linha 

de pensamento, seria a norma uma produção exclusiva dos procedimentos 

legislativos? A resposta parece negativa, quando se observa o trinômio: a) 

legitimidade; b) validade; c) eficácia. 

A partir desses referentes, questiona-se: é possível que uma 

convenção humana (regra social) se torne uma representação normativa470? 

Estaria faltando aos representantes do Poder Legislativo perceberem a potência 

subterrânea da vida cotidiana? Por que se persiste em criações normativas 

metalingüísticas? A Consciência Jurídica e a Opinião Pública, como fontes de um 

momento pré-normativo, podem indicar as respostas para essas indagações.  

                                            
466 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 88.      
467 Para a Política Jurídica, legitimidade é uma qualidade da lei que [...] deverá identificar-se com 

as aspirações sociais e com princípios éticos. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de 
Política Jurídica. p. 60.     

468 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 89.      
469 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 90.      
470 A expressão, sob o ângulo da Política Jurídica, significa uma manifestação que expresse o 

sentimento de uma norma desejável. MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política 
Jurídica. p. 85.     
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     A Consciência Jurídica, ao contrário da teoria de Ross, 

permite a vivência de valores idênticos, possibilitando, na idéia de Melo, formar 

um [...] embrião de uma regra de comportamento [...], que poderá ser: a) norma 

de direito informal (convenções humanas); b) norma do Direito Positivo471. 

A experiência proveniente dos diversos papéis sociais 

exercidos pelos cidadãos permite formarem a Consciência Jurídica individual. 

Quando essa categoria se manifesta pela cultura ou valores de determinado 

contexto social, tem-se a Consciência Jurídica coletiva472. Ambas se apresentam 

como necessárias para se formar as normas utópicas473 arquitetadas474 pelo 

político do direito, visando o justo e o socialmente útil475. 

A Opinião Pública, nesse contexto, exerce a função de 

demonstrar quais são os anseios de uma Sociedade. Trata-se de manifestação da 

Consciência Jurídica que revela as intenções de se criarem representações de 

normas desejáveis. Este é um fenômeno cultural o qual caracteriza, conforme 

Melo, as atividades sociais de um [...] Estado democrático e pluralista476.  

Entretanto, é preciso observar a ambiência na qual se 

desenvolve a Opinião Pública. O fenômeno representa momento pré-normativo e 

deve apresentar condições mínimas para seu exercício, tais como liberdade, 

espontaneidade, possibilidades de expressão da cidadania, entre outros477. Para 

Melo, essa manifestação cultural sofre um enfraquecimento contínuo. Estar-se-ia 

                                            
471 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 93.      
472 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 22.   
473 Essa categoria será estudada no próximo item.  
474 Conforme Oliveira, trata-se do princípio da utilidade arquitetônica, ou seja, [...] a utilidade da 

norma cumpre a função de modelar a ordem jurídica e a sociedade dentro da importância e do 
adequado escalonamento hierárquico os quais há de ser criada. OLIVEIRA, Gilberto Callado de. 
Princípios básicos da política jurídica. Florianópolis: Obra Jurídica, 2005, p. 51.     

475 Para Melo, essa é uma das funções epistemológicas da Política, na qual os [...] princípios, 
normas e enunciados devem ser cotejados com critérios racionais de Justiça, Utilidade e 
Legitimidade, sem que seja preciso apelar para quaisquer justificações de natureza metafísica ou 
para proposições neo-anarquistas que possam desconstruir o território já duramente conquistado 
do Estado de Direito. MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 131.      
476 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 24.   
477 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 24.   
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descaracterizando essa atividade, pois os meios de comunicação de massa 

estariam indicando (e alienando) a vontade popular.  

Quando não existe uma vontade espontânea e livre que 

afirme suas escolhas, permitindo-se consolidar a idéia do estar-junto por meio de 

sentimentos de agradabilidade, a Opinião Pública torna-se, no pensamento de 

Melo, [...] artificial e irracional478. Sem a autenticidade dessa atividade social, não 

é possível perceber quais convenções humanas podem ser representações 

normativas desejáveis. Inexiste um pré-momento normativo. O Estado amplia sua 

atuação, inibindo a participação democrática e, conseqüentemente, o princípio da 

subsidiariedade479. 

As palavras do Sumo Pontífice João Paulo II parecem 

traduzir essa supressão das ações sociais, inibindo (ou coibindo) as participações 

populares. Segundo o autor, [...] el hombre parece, a veces, no percibir otros 

significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los 

fines de un uso inmediato y de consumo480.     

A partir do momento em que as pessoas não participam da 

vida social, não expõem suas subjetividades para permitirem a troca de 

experiências, coibi-se a responsabilidade que existe numa relação dita recíproca 

entre Estado e cidadãos. Por meio desse referente, torna-se impossível sentir 

quais são os anseios que permitem a construção de uma atividade normativa 

desejável. Segundo o pensamento de Melo, a fotografia dessas representações 

não seria revelada e o Direito se tornaria [...] cristalizado, anacrônico e mesmo 

desfuncionalizado481. 

Seria esse o retrato da cidadania brasileira? Para a Política 

Jurídica, essa categoria representa um dos fundamentos que permitem a 

                                            
478 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 25.   
479 Para Oliveira, este princípio representa a coibição da [...] tendência expansionista do Estado 

contemporâneo, que travestido de Estado assistencial, intervém diretamente na sociedade, para 
suprimir-lhe responsabilidades [...].OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Princípios básicos da 
política jurídica. p. 60.      

480 PABLO II, Juan. Encíclica redemptor hominis. p. 49. 
481 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. p. 25.   
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existência do Estado democrático482. Contudo, acredita-se que a função do 

político do direito permite vislumbrar um outro horizonte (pedagógico) que se 

fundamenta na criação (e perpetuação) do respeito pela Justiça. Para Oliveira, 

esta seria a regra de boa cidadania porque não existe o realce [...] a um estado ou 

condição do indivíduo, mas de seu respeito pela justiça. [...] A regra da boa 

cidadania é a lei, cuja função não é outra senão fazer dos homens bons cidadãos 

segundo a justiça483. A lei, na qual se refere o citado autor, não se restringe 

àquela produzida pelo Poder Legislativo (escrita), mas que incita na consciência 

cidadã de cada pessoa a concretização da Justiça484 por meio de ações éticas485 

e tolerantes. 

Quando a Política Jurídica permite visualizar realidades que 

possam ser construídas a partir do desejo de mudança e dos sentimentos de 

agradabilidade que fomentam a união, caracteriza-se a função transformadora 

das utopias.  

Para Melo, a Política Jurídica não pode estar comprometida 

com o projeto da Modernidade. Essa proposta epistemológica representa uma 

nova forma de se pensar a reflexão sobre a produção normativa do Direito a partir 

de critérios racionais de Justiça, Legitimidade e Utilidade. A realização desse 

pensamento permite, na idéia do autor, a [...] realização de novas utopias 

carregadas de esperança486.  

                                            
482 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. p. 20.    
483 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Princípios básicos da política jurídica. p. 75.      
484 Segundo Dias, a Justiça, refletida no pensamento pós-moderno, ratifica o sentido da 

construção normativa da Política Jurídica ao significar uma [...] categoria teórico-prática, por 
isso, na perspectiva da práxis, buscamos a compreensão de suas significações a partir do fluxo 
das vivências, da vida vivida cotidianamente. DIAS, Maria da Graça dos Santos. A justiça e o 
imaginário social. p. 89.   

485 Para se pensar essa categoria num pensamento pós-moderno, Bauman sugere que essa 
novidade [...] ética consiste primeiro e acima de tudo não no abandono de conceitos morais 
caracteristicamente modernos, mas na rejeição de maneiras tipicamente modernas de tratar 
seus problemas morais (ou seja, respondendo a desafios morais com regulamentação 
normativa coercitiva na prática, e com a busca filosófica de absolutos, universais e 
fundamentações na teoria). BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. Tradução de João 
Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 1997, p. 8.  

486 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. p. 19.      
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As mudanças contínuas dos valores e da cultura humana 

representam a vontade de se aprimorarem as relações humanas, fomentando 

formas de convivências que sejam belas e harmoniosas. Embora a realidade se 

mostre contrária (e muitas vezes persuasiva, negativamente), é possível visualizar 

esses projetos pelo qual se deva acreditar e lutar.  

A categoria utopia, diferentemente de seu uso popular, 

significa, sob o ângulo da Filosofia, uma realidade que pode vir a ser, pode ser 

construída. Representa a [...] força de transformação da realidade, assumindo 

corpo e consistência suficientes para transformar-se em autêntica vontade 

inovadora e encontrar os meios da inovação487. 

A partir da utopia, é possível criticar a realidade. Segundo o 

pensamento de Melo, quando essa categoria une sentimento e inteligência, os 

projetos sociais (adormecidos) tornam-se concretos, desvelando a consciência 

ética, que produz belas ações (sentido estético). Entretanto, para que a utopia 

seja uma prática social efetiva, é necessário transformá-la em decisão política ou 

jurídica488. 

O discurso normativo, a partir de seu sentido utópico, não 

estaria desvinculado do contexto social ao qual pertence ou serviria para ratificar 

condições escamoteadoras daqueles que exercem o Poder (político ou jurídico). 

Ao contrário, a norma jurídica se torna realizadora de uma utopia. Essa é a 

metodologia crítica, o instrumento de ação489 necessário para se transformar essa 

realidade confusa que desconsidera a pessoa e privilegia os valores de mercado 

ou as condições de status.  

A proposição humanista de Política Jurídica em Osvaldo 

Ferreira de Melo é um pensamento Pós-moderno. Ao convocar o cidadão para 

participar das decisões do meio no qual se encontra inserido, resgata-se este 

espaço como o lugar próprio dos sentimentos e da afetividade. A Opinião Pública 

                                            
487 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 987.   
488 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e utopia. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2004, p. 17. 
489 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e utopia. p. 18.  
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revela o que essa efervescência cultural produz como Consciência Jurídica. O 

desejo de mudança recebe novo matiz e se transforma em ação.  

Quando a Sociedade e o Estado estabelecem vínculos 

recíprocos para se produzir o Direito a partir das premissas utópicas da Política 

Jurídica, estes se tornam, conforme as palavras de Melo, [...] legítimos arquitetos 

do futuro490.  

Quando a Ética se torna o pressuposto fundamental de um 

grupo social, que busca estabelecer uma convivência harmoniosa, as utopias 

começam a se movimentar para sedimentar a esteticidade das ações humanas. É 

necessário mudar paradigmas como vença o melhor, pois não se deseja criar 

uma norma jurídica que privilegie a sobrevivência da espécie (ou classe social) 

mais forte, mas a promoção de uma consciência na qual a vida é um diálogo entre 

a certeza e a incerteza. Nesse trilhar, encontra-se um significado esquecido: o 

outro, a alteridade491. 

A utopia (social ou jurídica) começa a ser desenhada e 

efetivada. Quando se deseja uma bela convivência humana e, se existe a luta 

para tornar essa ação realidade, a Política Jurídica se transforma, nas palavras de 

Herkenhoff, [...] o gesto que se eterniza492.  

O sentimento utópico consolidado pela proposição Político 

Jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo inspira a participação cidadã. Ao se 

promoverem atitudes consideradas éticas, a esperança se constitui pela interação 

social. Contudo, os valores que fundamentam a cultura precisam ser revistos. É 

necessário sentir o outro, perceber o estranho, para se visualizar e decidir quais 

os anseios, desejos e necessidades a fim de se consolidar um Estado 

democrático e pluralista.     

                                            
490 Esta expressão se encontra na parte postulado e dedicatória da obra MELO, Osvaldo Ferreira 

de. Dicionário de política jurídica.  
491 A categoria, sob o ângulo da Filosofia, designa o [...] Ser outro, colocar-se ou constituir-se 

como outro. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. p. 34.    
492 HERKENHOFF, João Baptista. Direito e utopia. p. 18.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O que significa produzir uma norma jurídica? O que 

pretende o Direito ao tentar estabelecer (ou prever) condutas que permitam 

construir uma convivência pacífica (e fraternal) entre as pessoas? Estas são 

indagações que percorrem o imaginário dos juristas à procura de uma resposta 

que não tenha a intenção de elaborar um paradigma científico definido, mas traga 

uma indicação de esperança (possível), de mudança. A discussão científica desta 

pesquisa parece não se encerrar nesta dissertação. O debate merece prosperar 

nas inúmeras atividades acadêmicas.  

A transição paradigmática nos diversos campos do 

conhecimento humano parece ser inevitável. Essa (nova) condição reflexiva 

questiona, especialmente no Direito, o porquê de o Estado não conseguir cumprir 

seus objetivos (normativos). Por que a norma jurídica parece estar desvinculada 

do contexto social? Será que a racionalidade formal (im)posta à norma é 

suficiente para se compreender a complexidade das relações intersubjetivas 

contemporâneas?  

A partir da Pós-modernidade, é possível estudar 

determinadas categorias, tais como sensibilidade, afetividade, valor, ética, 

tolerância, entre outras, cujo conteúdo não as tem caracterizado como desejado 

pela atividade científica na Idade Moderna. Nesta pesquisa, o Cotidiano passa a 

ser percebido como o espaço de transformação dos fenômenos culturais. A vida 

de todos os dias configura uma forma de linguagem que pode ser contemplada 

pelos operadores do Direito e pelo Poder Legislativo a fim de criarem normas cujo 

conteúdo privilegie os cidadãos, suas aspirações e necessidades.  

Por esse motivo, a Semiologia deve compor esse conjunto 

de conhecimentos no intuito de denunciar as criações metalingüísticas. 

Entretanto, a dimensão da linguagem não consegue oferecer resultados que 

permitam a (re)inscrição da pessoa como eixo fundamental do Direito. É preciso 
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indagar: o que pretende esse (novo) Direito, considerado um fenômeno cultural, 

ao desejar estabelecer normas que sejam seguras, válidas e eficazes? A Política 

Jurídica parece ser a proposta epistemológica que propõe a mudança utópica na 

produção normativa, resgatando a Ética como o pressuposto de uma convivência 

harmoniosa. 

As três categorias estudadas – Cotidiano, Semiologia e 

Política Jurídica – revelam condições de se refletir o Direito nesse (novo) 

momento histórico que tem propagado sensações de desordem, instabilidade e 

caos. 

O Cotidiano, conforme a teoria de Maffesoli, é o espaço de 

resgate dos sentimentos e do afeto. A experiência sensível que existe na 

frivolidade da vida de todos os dias torna-se o elemento de sedimentação social 

que permite perceber a importância do ser-com-outro. O sociólogo reflete sobre 

os efeitos dessa condição na construção da Socialidade. Essa categoria unifica as 

relações humanas e permite construir a idéia do estar-junto. 

A vida (social), para o autor, se torna uma obra de arte 

barroca, na qual se incorpora a consciência trágica de nossa finitude. Torna-se 

barroca, porque, em cada curva, em cada esquina das metrópoles, é possível 

encontrar inúmeros grupos sociais que não vivem uma condição de engajamento 

com o Estado (obrigação), mas com a Comunidade.  

A consciência da tragédia permite re-avaliar o tempo. Por 

esse motivo, o presenteísmo maffesoliano se torna a vivência de um instante 

eterno, ou seja, por meio daqueles rituais anódinos do cotidiano, repete-se o 

tempo que se apresenta linear e voraz. Nessa linha de pensamento, ameniza-se a 

vida que se apresenta acelerada. Não se deseja viver o mito da terra prometida. 

O futuro longínquo não pode ser a representação (ou abstenção) de se perceber 

os matizes da vida que somente o momento presente pode proporcionar.  

O pensamento do sociólogo citado reflete a necessidade da 

vida ser planejada para o futuro, esgotando-se o presente, ou seja, os sentidos 

anódinos, sempre imperceptíveis ao sistema funcional do capitalismo, 
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fundamentam o cotidiano a partir de seus múltiplos movimentos. Vivendo-se o 

presenteísmo, esquece-se a projeção de vida futura e, autenticamente, forma-se 

novos modelos econômicos, políticos, sociais, a partir da solidariedade e empatia 

que reside na incerteza de se comungar algo com a outra pessoa.          

Outra característica da teoria de Maffesoli sobre a vida 

cotidiana é a sua teatralização. Diariamente, o Ser humano vive diversos papéis, 

interpreta várias máscaras (pai, avô, advogado, marido, por exemplo). Essa 

flexibilidade é ocasionada como tensão de resistência contra a rigidez das 

relações humanas. Vive-se a identificação sem perder a identidade. Este é um 

saber dionisíaco, como reflete Maffesoli.  

A vivência em grupos permite ratificar e engendrar uma 

nebulosa afetual caracterizada pela sensibilidade coletiva. Para Maffesoli, esse 

sentir algo com o outro, vivendo o momento presente, torna-se o pressuposto 

ético que fundamenta o sentido estético das ações sociais. Por esse motivo, o 

autor alerta: vive-se o tempo das tribos.  

Entretanto, a racionalidade da Modernidade extirpa os 

sentimentos presentes nas manifestações sociais da vida de todos os dias. O 

resgate desse sentir algo junto ao próximo propicia um momento reflexivo no qual 

se percebe a importância desses valores que concretizam a idéia do estar-junto. 

Essa experiência sensível (coletiva), possibilita a construção de algo significativo 

para o (real) avanço da Sociedade.       

A partir desse referente, o Direito é percebido como 

fenômeno cultural capaz de organizar a vida social. Entretanto, não é possível 

conceber uma separação entre o Estado e a Sociedade. O primeiro está 

perpetuando uma consciência proveniente do século XIX, estendendo-se pelo XX 

e adentrando no XXI que, por meio de dogmas como a lei e ordem, deseja 

controlar (todos) os atos sociais, compreendendo-os como fenômenos lógicos.   

A primazia pela racionalidade moderna concretiza a 

desconsideração das instituições estatais (Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário) pelas pessoas. O Direito – em sua dimensão normativa – não se 
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caracterizaria como um fenômeno cultural, no qual precisaria manter um diálogo 

com as manifestações cotidianas a fim de protegê-las, pois basta cumprir os 

procedimentos legislativos para se oferecer à norma jurídica sua validade (formal) 

e, conseqüente, eficácia.  

A teoria de Reale assinala que a produção da norma provém 

de sua característica tridimensional: fato, valor e norma. As duas primeiras 

categorias exercem entre si a dialética da complementaridade, ou seja, entre dois 

elementos opostos – fato (realidade histórica) e valor (qualidade do ato, projeção 

de anseios) – estabelece-se uma correlação que não se perceberia por meio de 

suas análises isoladas: o Direito percebido somente pelo fato ou valor.  

O Direito, compreendido por Reale como Cultura, permite a 

vivência (e criação) de valores que identificam as inter-retroações humanas. Por 

meio dessa manifestação, tem-se a experiência jurídica. A comunhão axiológica, 

presente na vida de todos os dias, é o gérmen que possibilita rever o Direito pela 

razão sensível. Este é o seu raciovitalismo, ou seja, a razão que se movimenta e 

permite construir condutas que possam vir a ser éticas, justas, úteis, solidárias.  

Todavia, um fenômeno cultural que se constrói por meio da 

vida de todos os dias não pode se adequar a uma ideologia (positivista/burguesa) 

que se pretende manter estática. A vida compreendida por Maffesoli constitui 

forma de linguagem que precisa ser levada em consideração, precisa ser 

acolhida. 

Para o Positivismo Lógico, o cotidiano não pode ser 

elemento de análise da estrutura normativa da Ciência. O rigor metodológico 

impede que essa categoria possa acrescer algo, enquanto revisão científica de 

seus atos. Apenas a linguagem da Ciência do Direito poderá promover as 

alterações de sua estrutura (presentes ou futuras). 

Segundo o pensamento de Warat, essas criações 

metalingüísticas escamoteiam o sentido frívolo, banal, que se encontra presente 

na vida cotidiana e precisa ser percebido pelo Direito. Esquecem os juízes, 

advogados, promotores e doutrinadores que a prática social concreta é forma de 
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linguagem que percebe as manifestações anódinas do dia-a-dia. Este fenômeno é 

representação legítima para se transformar a norma jurídica. 

Ao se criarem os discursos estereotipados e persuasivos no 

Positivismo Lógico, a linguagem não possui dimensão pragmática. Ratifica-se o 

caráter científico da racionalidade moderna por meio do pensamento absoluto e 

linear. A conotação, o sentido dos mitos e fantasias que permeiam a vida de todos 

os dias, perde significado diante da denotação – a linguagem designativa. Como 

construir uma norma jurídica quando não se pode perceber a cultura de 

determinado contexto social? Deve a técnica prevalecer diante da razão sensível 

presente no cotidiano? 

Para se rever essa condição científica, Warat propõe a 

Semiologia do Poder. Por meio desse pensamento, é possível perceber a 

intenção que existe no discurso jurídico para se poder adequá-lo conforme as 

construções culturais se modificam com o tempo. A linguagem não serve(iria) 

como instrumento de perpetuação das ideologias passadas, mas para se 

perceber, no momento presente, quais são as demandas de uma Sociedade. 

O pensamento pós-moderno confirma a existência dessa 

distância entre o discurso normativo e a realidade social. Percebe-se o aumento 

da descrença, da violência, da instabilidade nos valores contemporâneos, bem 

como um Estado que não consegue manter uma relação de reciprocidade com os 

cidadãos.  

É característica desse movimento histórico tentar mostrar 

uma (nova) axiologia que não se encontra definida. Por esse motivo, a 

desconfiança cresce. Entretanto, permite-se re-avaliar as ações humanas quando 

se vive um estado de transição simultânea. Em outros termos: existe a passagem 

da Modernidade para a Pós-modernidade (transição). Contudo, resiste-se a essa 

mudança por medo do desconhecido. Nessa linha de pensamento, os valores da 

era moderna são perpetuados para um período que tende a criticá-los.  

Quando se vive o embate entre Modernidade e Pós-

modernidade, buscam-se elementos que possam oferecer segurança numa era 
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instável. Entretanto, os processos culturais tornaram-se acelerados, não 

permitindo a absorção dessas informações pelas pessoas. A ordem dos valores 

altera-se: a vida é trocada pelo apego aos bens materiais. Procura-se um 

pressuposto que possibilite evidenciar a comunhão, o verdadeiro sentido do estar-

junto. 

A proposição humanista da Política Jurídica de Osvaldo 

Ferreira de Melo possibilita resgatar o eixo fundamental da construção normativa 

presente na (re)consideração da pessoa: a Ética.  

Ao contrário da teoria de Ross, que caracteriza a Política do 

Direito como técnica de aperfeiçoamento da Justiça, Melo assinala o sentimento e 

a sensibilidade presentes na experiência cultural como formas de percepção da 

produção do Direito. É pela Opinião Pública e por sua Consciência Jurídica que a 

norma constrói fundamentos de Justiça, Validade, Legitimidade e Utilidade.  

Quando a atividade de elaboração normativa é influenciada 

pela Ética, suas ações fundamentarão um sentido estético – belo – que estimulará 

e criará a cultura da paz e a busca da tolerância. Não basta prever; é necessário 

conceber a norma jurídica como ato pedagógico de se (re)pensar as condutas 

humanas. A partir dessa revisão, aprende-se a conviver, a sentir e exercer o 

cuidado com o próximo. 

Muito embora o pensamento do citado autor não deseje se 

reportar à dimensão artística exclusivamente, é possível a sua conjugação com o 

pensamento de Maffesoli, no qual a vida é uma obra de arte barroca. Novamente, 

o sentimento de agradabilidade é provocado pela socialidade, repetindo-se a idéia 

de Melo em Maffesoli: a ética como fundamento estético da vida social.        

O Cotidiano, percebido a partir de suas (anódinas) 

manifestações culturais, estabelece a (con)-vivência por meio da identificação dos 

valores. Experimenta-se o belo, o feio, o seguro, o inseguro, a certeza e a 

incerteza. Nessa transição, reflete-se e se aprende a importância do outro.  

O Direito, concebido como representação cultural humana, 

precisa compreender essa linguagem e inscrevê-la na norma jurídica. Nessa linha 
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de pensamento, não haverá desobediência, pois este instrumento objetivo 

protege o sentimento de afeto que existe na vida de todos os dias.  

A Pós-modernidade se expressa por meio de ações, 

pensamentos e palavras que reflitam e ratifiquem uma condição autêntica nas 

relações intersubjetivas. A Política Jurídica e a Semiologia podem indicar ao 

Direito essas possibilidades, tais como: o amor, o respeito, a dignidade, a 

tolerância, ou seja, sentimentos que perpassam o exercício da cidadania.  

Ao se preservarem esses eixos (mínimos), constroem-se 

normas cujos valores não se perdem com o tempo, ao contrário, afirmam a 

percepção de uma Cultura cujo conteúdo respeita e concretiza o belo sentido da 

condição humana, por um lado, e a sua infinita possibilidade de aperfeiçoamento 

por outro.         
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