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“A Justiça tem numa das mãos a balança em que pesa o direito, e na 

outra a espada de que se serve para o defender. A espada sem a 

balança é a força brutal, a balança sem a espada é a impotência do 

direito” 

(Rudolf Von Ihering) 



RESUMO 
 

 

 

 

 

O presente trabalho aborda as inter-relações entre o Direito e a Justiça sob o enfoque de duas 

destacadas correntes do pensamento jusfilosófico: o positivismo Kelseniano e o pós- 

positivismo Habermasiano. Para tanto, parte da análise da relação entre Direito e Justiça na 

antiguidade, elegendo a tragédia grega Antígona como referencial para tal intento, a fim de 

demonstrar que as reflexões acerca das relações entre Direito e Justiça não são apenas da 

contemporaneidade. Em seguida, aborda-se os aspectos gerais do Positivismo jurídico, a fim de 

identificar suas principais correntes e situar, de forma didática, o positivismo Normativista 

Kelseniano, e, em especial, a relação entre Direito e Justiça no positivismo Kelseniano. Após, 

aborda-se os aspectos gerais do pós-positivismo, também com o intuito de situar didaticamente, 

o pós-positivismo Habermasiano, e, em especial, a relação entre Direito e Justiça sob o enfoque 

Habermasiano. Por fim, faz-se um contraponto entre as relações de Direito e Justiça sob o 

pensamento Kelseniano e Habermasiano. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma 

pesquisa de natureza teórica, cujo método de procedimento é  de uma pesquisa exploratória, 

baseada numa revisão de Literatura, a fim de verificar as relações entre Direito e Justiça no 

pensamento Kelseniano e Habermasiano, fazendo-se ainda um contraponto entre as duas 

destacadas correntes de pensamento. Como resultado, identificou-se que a visão Habermasiana 

e Kelseniana acerca do tema: entre Direito e Justiça, promoveram intensas mudanças nas 

concepções do Direito e da Justiça, promovendo grande e relevante influência no pensamento 

jusfilosófico contemporâneo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito; Justiça; Positivismo Kelseniano; Pós-positivismo 

Habermasiano. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

 

This work deals with the interrelations between Law and Justice under the focus of two 

outstanding streams of jusphilosophical thinking: the Kelsenian positivism and the 

Habermasian post-positivism. For this purpose, it analyzes the relationship between Law and 

Justice in antiquity, choosing the Greek tragedy Antigone as a reference for such an attempt,  in 

order to demonstrate that the considerations about the relations between Law and Justice  are 

not only of contemporary times. Next, the general aspects of legal Positivism are  discussed in 

order to identify its main currents and to place, in a didactic way, the Kelsenian normativist 

positivism, and especially the relation between Law and Justice, in Kelsenian positivism. 

Afterwards, we discuss the general aspects of post-positivism, also with the aim of situating, in 

a didactic way, Habermasian post-positivism, and especially the relationship between Law and 

Justice, within the Habermasian approach. Finally, the relations between Law and Justice under 

Kelsenian and Habermasian thinking are contrasted. From a methodological point of view, this 

is a research of a theoretical nature, using an exploratory research as the method of procedure, 

based on a literature review to verify the relations between Law and Justice in Kelsenian and 

Habermasian thought, in addition to a comparison between these two outstanding currents of 

thought. As a result, it was identified that the Habermasian and Kelsenian views on the relation 

between Law and Justice promoted intense changes in the conceptions of Law and Justice, 

disseminating great and relevant influence in the contemporary jusphilosophical thought. 

 

Keywords: Law; Justice; Kelsenian positivism; Habermasian post-positivism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
O tema ora em análise, a relação entre Direito e Justiça é bastante antigo, 

porém revela-se ainda muito atual. Desde a Antiguidade, filósofos e estudiosos das mais 

diversas áreas dedicam-se ao estudo do Direito e da Justiça numa análise comparativa e 

nas suas inter-relações, sem mencionar a grande discussão acerca da simples definição 

que delineia esses termos. 

É inegável que os conceitos de Direito e Justiça se entrelaçam, a ponto de 

serem considerados uma só coisa pela consciência social. Fala-se muitas vezes, no Direito 

com o sentido de Justiça e em Justiça no sentido de Direito; entretanto nem sempre eles 

se correspondem. 

Isso ocorre porque a ideia de Justiça nos remete a valores inerentes ao ser 

humano, valores transcendentes como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a moralidade, 

a honestidade, enfim tudo aquilo que é denominado de direito natural desde a antiguidade. 

O Direito por sua vez, é invenção do homem, um fenômeno social, histórico e cultural, 

concebido como técnica de solução de conflitos e pacificação social, e, para muitos, com 

o escopo de realização da Justiça. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar as inter-relações entre o 

Direito e a Justiça, com foco em duas destacadas correntes do pensamento jurídico: o 

positivismo Kelseniano e o pós-positivismo Habermasiano. 

Para tanto, a presente pesquisa parte da análise da relação entre Direito e 

Justiça na antiguidade, elegendo a tragédia grega Antígona como referencial para tal 

intento. 

Saliente-se que o presente trabalho não se propõe a fazer uma excussão 

histórica, da antiguidade à contemporaneidade, de forma a passar detidamente pelas 

diversas fases da história da civilização entre esses dois marcos temporais. 

Ainda que haja necessário deslocamento histórico, a visita à antiguidade, 

utilizando como referencial a tragédia grega Antígona, serve-se com o objetivo de 

demonstrar que as reflexões acerca das relações entre Direito e Justiça não são apenas da 

contemporaneidade, muito pelo contrário, datam desde a antiguidade. 

Antígona de Sófocles é um clássico da Literatura Universal, cuja  importância 

promove reflexões relevantes no tocante à ideia de Justiça e de Direito, 



9 
 

 

desde a antigüidade, passando pela Idade média e a modernidade e se faz presente com 

grande ressonância ainda hoje. 

Na narrativa, em brevíssima síntese, Polinices, príncipe tebano é morto em 

batalha para retomar a coroa de seu irmão Etéocles e, após tal episódio, é considerado 

traidor da sua pátria. Creonte, tio de Antígona e seus irmãos, é o novo chefe da cidade e 

proíbe que sejam prestadas à Polinices as honras fúnebres. 

No entanto, Antígona, irmã de Polinices, não aceita tal condenação e rejeita 

cumprir a ordem do chefe tebano Creonte. Assim, Antígona passa a ser a defensora e 

porta-voz do direito de enterrar o irmão. Por desobedecer a ordem, a protagonista é 

condenada à morte. 

O presente trabalho não visa à mera descrição dos atos e decisões da peça 

teatral, mas sim entender e questionar valores e conceitos sobre a questão ética, a 

submissão às normas, a busca por viver em uma sociedade justa. 

O contraponto entre obediência e transgressão, qualquer que seja a natureza 

da regra (jurídica, moral, cultural) existe desde a formação da sociedade – e também do 

Direito. Para a distinção do justo, a lei, por vezes, entra em conflito com decisões políticas 

e tradições, em muitos momentos até contrariando o próprio princípio que a criou. 

No entanto, este conflito toma novas configurações na contemporaneidade:  a 

liquidez e velocidade das ações, sejam individuais ou coletivas, contrastam, inúmeras 

vezes com a resposta lenta das instituições estatais. Na atualidade, a obediência é 

questionada não só pelo conteúdo da regra, mas também pela demora da solução. 

Antígona põe em cena a oposição do direito natural e do direito positivo. A 

grande cena de confronto entre Creonte - chefe da cidade tebana e Antígona - irmã do 

príncipe tebano morto em batalha e da qual será porta-voz, nos remete à tensão que  opõe 

a razão do Estado de um lado e do outro, a objeção da consciência, a busca pela realização 

de justiça. (OST, 2004) 

Entretanto, a narrativa não se traduz simplesmente no choque de opostos. A 

peça Antígona aprofunda de forma eficaz e contundente a reflexão sobre como uma 

sociedade deve enfrentar, em certas circunstâncias, a legitimidade do direito aplicável. 

Como se sucumbir à um direito injusto? Deve-se, sempre, obedecer cegamente à lei ou à 

ordem vigente, ainda que se apresente injusta e excessiva? 

Assim, a narrativa Antígona, que tanta comoção e inquietude causou nos 

gregos da antiguidade, por gerar reflexões a que os gregos davam a maior   importância, 
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continua sendo atual e desperta na contemporaneidade o debate essencial, que subjaz no 

presente trabalho. 

É incontestável que as sociedades contemporâneas vivem um momento de 

profunda crise. De maneira geral, a ideologia do neoliberalismo, que desencarrega o 

Estado da sua responsabilidade social, trazem consigo inúmeros custos sociais. 

Convivemos diariamente com a violência, a corrupção, a miséria e o desemprego, e, 

muitas vezes, um sentimento de perplexidade e impotência nos invade. 

O progresso da ciência e a técnica e suas aplicações na vida das pessoas 

provocaram uma ruptura entre a identidade pessoal e a responsabilidade social. A ênfase 

está na realização pessoal e na satisfação individual e com isso há uma falta de 

benevolência, amor ou compromisso entre os humanos. Eis o problema das sociedades 

contemporâneas. 

Sabe-se que algumas vertentes ou linhas de pensamento jusfilosófico se 

dedicaram e ainda se dedicam à análise acerca das inter-relações entre o Direito e a 

Justiça. 

A história da filosofia se desenvolveu a partir de uma certa temporalidade 

linear, de extrema importância para fins didáticos. Assim, sabe-se que há uma sequência 

de sucessão no tempo entre Sócrates, Platão e Aristóteles, entre Paulo, Agostinho e São 

Tomás de Aquino, entre Hobbes, Locke e Rousseau, ou mesmo entre Kant, Hegel e Marx. 

(MASCARO, 2016) 

No entanto, na contemporaneidade, não se pode dizer que haja uma evolução 

linear dos filósofos. Muitas correntes filosóficas se apresentam ao mesmo tempo, umas 

em contraposição a outras, e estudá-las de acordo com a datação biográfica de seus 

filósofos não é o ideal, na medida em que não é a data de nascimento o critério principal 

de suas especificidades. (MASCARO, 2016) 

Importante salientar que o corte temporal identificado como contemporâneo 

refere-se ao produto do momento posterior às revoluções burguesas, portanto, 

especialmente os séculos XIX, XX e o atual, na medida em que o cenário histórico- social 

encontra a referência de sua concretude e de seus problemas estruturais nesse período. 

Imprescindível frisar que não há consenso quanto à existência de um critério 

único para a classificação das várias correntes contemporâneas do fenômeno jurídico. 

Ainda   assim, algumas   das   principais vertentes   contemporâneas   do 

fenômeno  jurídico serão apresentadas no  trabalho, de forma sucinta, por uma   questão 
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didática, para melhor situar e compreender o objetivo do presente trabalho, que tem foco 

nas relações entre o Direito e a Justiça, no positivismo Kelseniano e no pós- positivismo 

Habermasiano. 

A partir disto, cabem algumas indagações que nortearão a presente  pesquisa: 

Qual a fundamentação do direito no positivismo Kelseniano? Qual o lugar  da justiça no 

positivismo Kelseniano? Qual a fundamentação do direito no Pós- Positivismo 

Habermasiano? Qual o lugar da justiça no Pós- Positivismo Habermasiano? Qual a 

relação entre direito e justiça no pensamento Kelseniano e habermasiano? 

Para tanto, do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de 

natureza teórica, cujo método de procedimento é de uma pesquisa exploratória, baseada 

numa revisão de Literatura, com a utilização de fontes primárias e secundárias  de autores 

como, Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Jurgen Habermas, François Ost, dentre outros. 

Ressalte-se que o presente trabalho, dentro da estrutura do programa de pós- 

graduação em desenvolvimento social, concentra-se na linha de pesquisa “Relações 

socioeconômicas e Estado”, de forma que o tema em análise situa-se no universo 

relacional entre Estado, Democracia e Sociedade. 

A análise sobre as inter-relações entre o direito e a justiça, ou ainda a 

fundamentação do direito e o lugar da justiça no pensamento kelseniano e  habermasiano, 

num sentido mais amplo, alcançam o campo de ação do Estado e da sociedade civil, 

trazendo consideráveis implicações nas discussões sobre democracia e desenvolvimento 

das sociedades contemporâneas. 

A estrutura da dissertação está modelada em três capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a análise da relação entre direito e justiça na antiguidade, tendo como 

referencial a narrativa da tragédia grega Antígona de Sófocles. 

Será apresentado o significado da tragédia na antiguidade grega; será feita a 

narrativa da peça teatral, para posteriormente, mostrar a lei de Antígona e a lei de Creonte 

(explicitando o posicionamento dos personagens principais acerca do tema). 

Aos olhos de Creonte, Antígona é insensata por desobedecer as  leis positivas. 

Já aos olhos de Antígona, Creonte é insensato por desobedecer as normas do direito 

natural. Entretanto, conforme já dito alhures, a peça vai além do conflito entre o direito 

natural e o direito positivo. 
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Para muitos, a tragédia é estabelecida a partir de uma disputa entre a família 

e o Estado, sendo Creonte representante do Estado e Antígona representante da família. 

Os dois estão fortemente ligados um ao outro, já que ambos estariam corretos de acordo 

com suas próprias convicções, mas equivocados em relação às convicções do outro. 

(Bankowski, 2007) 

Por fim, encerra-se o primeiro capítulo, com uma leitura dialética: 

Antígona – entre direito e justiça. Antígona, ao seguir as leis dos deuses está errada no 

tocante às perspectivas humanas, enquanto Creonte, ao seguir as leis do Estado, está 

errado na perspectiva das leis dos deuses. Ambos enfrentam a questão de modo absoluto 

e restrito. Por isso, será apresentada uma leitura dialética do confronto entre Antígona e 

Creonte, e, a partir dessa visão dialética, a transformação ocorre com o reconhecimento 

mútuo de culpa que possibilita a anulação das contradições. 

No segundo capítulo será abordada a relação entre direito e justiça no 

positivismo Kelseniano. Antes, porém, serão tratadas, de forma sucinta, algumas 

vertentes contemporâneas que se dedicam ao estudo do fenômeno jurídico, conforme já 

dito anteriormente, para posteriormente, de maneira especial, tratar do positivismo 

normativista de Hans Kelsen. 

Ressalte-se que dentro de cada uma das vertentes, há vários pensadores, 

inclusive com traços bastante distintos uns dos outros, de forma que o presente trabalho 

perderia o foco se ousasse trabalhar todas as linhas ou grande parte das linhas de 

pensamento jusfilosófico: juspositivistas e pós-positivistas. 

Assim, o presente trabalho, ao tratar do positivismo jurídico, terá como foco 

o pensamento de Hans Kelsen. 

Hans Kelsen, como pensador do Direito, se qualifica dentro de um amplo e 

diversificado movimento denominado Positivismo Jurídico. É de extrema importância 

localizá-lo dentro desse movimento, a fim de conhecer seu pensamento, suas principais 

fontes de influência e compreender suas concepções teóricas. Apesar de vários teóricos 

do positivismo jurídico descordarem em absoluto da perspectiva Kelseniana, é inegável 

seu destaque e brilhantismo, levando-o a ser considerado um dos principais teóricos do 

Positivismo estrito ou pleno, com a sua destacada teoria Normativista . 

Reflexo do positivismo jurídico-científico do séc. XIX, como movimento de 

pensamento antagônico a qualquer teoria naturalista, metafísica, sociológica, histórica, 

antropológica,  adentrou de tal forma  nos  meandros  jurídicos  que  suas concepções se 
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tornaram estudo indispensável e obrigatório para a melhor compreensão lógico- 

sistemática do Direito, e, de forma transversal da própria noção de justiça. 

Para entender o pensamento de Kelsen é imprescindível compreender que o 

autor dissocia as noções de direito e justiça. Para tanto, é o autor da destacada teoria pura 

do Direito e, ao lado dela, tem uma particular ‘teoria da justiça’. 

No terceiro capítulo será abordada a relação entre direito e justiça no pós- 

positivismo Habermasiano, tendo como principal referencial teórico, a obra Direito e 

Democracia: entre facticidade e validade, obra que marca a virada no pensamento 

habermasiano. 

Para tanto, será abordado de maneira geral, o Pós-positivismo jurídico e, em 

especial, o pensamento de Jürgen Habermas, analisando sua teoria do agir comunicativo 

com fundamento no Direito, e em especial o lugar do Direito e o lugar da Justiça na visão 

habermasiana. Por fim, será abordado o contraponto entre o pensamento kelseniano e 

Habermasiano. 

Habermas é considerado um dos principais pensadores da atualidade e 

destacado expoente desse ‘novo’ pensamento contemporâneo enlaçado à ética no plano 

da filosofia do direito. 

Habermas busca um fundamento racional para a legitimidade do direito. E ele 

o encontra no resgate da discussão no seio da sociedade, quando a partir desta discussão 

são elaboradas as normas. 

Na visão Habermasiana, através do discurso e da ação comunicativa, os 

indivíduos podem discutir todos os problemas e conflitos sociais e institucionais da 

sociedade e dentro desse espectro permitir uma conexão entre a justiça e a  solidariedade. 

Portanto, as relações entre a norma jurídica positiva e discurso moral, ou entre 

o direito e a justiça se mostram pertinentes a partir do pensamento teórico de Hans Kelsen 

e Jürgen Habermas, já que essas relações transitam pelo espectro de visão destes 

pensadores. 

Kelsen e Habermas, cada um a seu tempo e da sua forma, foram  responsáveis 

por intensas mudanças nas concepções formadoras do direito e da noção  de justiça, 

provocando a abertura do pensamento doutrinário e ainda promovendo relevante 

influência no pensamento jusfilosófico contemporâneo, com importantes impactos nas 

discussões acerca da democracia e desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Eis 

a razão da escolha destes dois grandes pensadores. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

O DIREITO E A JUSTIÇA NA ANTIGUIDADE GREGA: O CASO ANTÍGONA 

 

 

No presente capítulo é abordada a relação entre o direito e a justiça na 

antiguidade grega, utilizando-se como referencial, o caso Antígona, da narrativa teatral 

escrita por Sófocles, por volta do ano 440 a.C. Inicia-se com o significado da tragédia   na 

antiguidade grega, passando pelo edito do Rei Creonte e todas as implicações daí 

decorrentes, bem como a visão dos personagens principais Antígona e Creonte acerca  do 

tema e, por fim, uma leitura dialética em relação às ações dos personagens no contexto 

relacional entre direito e justiça. 

 
 

1.1 A tragédia na antiguidade grega 

 

 

Na Antiguidade grega, a mitologia, as intervenções dos deuses, a ira divina, 

os poderes naturais e sobrenaturais imperaram enquanto o homem não se fez, por meio 

de um processo histórico, senhor do seu próprio destino. A esse período da história grega 

clássica convencionou-se chamar período pré-socrático (anterior ao século V.a.C). 

(BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

Nesse período a preocupação do filósofo  era voltada para a cosmologia  (céu, 

éter, astros, fenômenos meteorológicos..) para a natureza(causas das ocorrências 

naturais), para a religiosidade(mística, culto, reverência..). A partir do rompimento com 

todo esse legado cultural, com toda essa tradição pré-socrática, surge o movimento 

sofístico no século V a.C. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

Nesse sentido, o homem grego, ansioso por tornar-se independente face aos 

fenômenos naturais e às crenças sobrenaturais, busca libertar-se da ‘prisão’ à essa 

tradição. Somente no século V se consolidam as condições que possibilitam que as 

atenções humanas estejam completamente voltadas para as coisas humanas (comércio, 

problemas sociais, discussões políticas, guerras, etc.) 

Nesse momento, o homem é colocado no centro das atenções, com todas as 

suas   ambiguidades   e   contradições,   sejam  psicológicas,   morais,   sociais, políticas, 
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jurídicas. E não por coincidência nesse século V, considerado século de ouro da 

civilização grega, o chamado século de Péricles, foi o momento da história grega que a 

arte (escultura, pintura, teatro, etc) atingem o apogeu de excelência humana. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2002) 

Assim, dentre os diversos legados da cultura e da arte grega, o teatro ocupa 

lugar de destaque. Apresentava-se, ao mesmo tempo, altamente sofisticado e de grande 

apelo popular. Nascido do culto à Dionisio, o deus do vinho, o teatro irá se originar em 

meio a festas religiosas rurais de grande popularidade na Grécia. (ALVES, 2008) 

Dionisio, símbolo da força vital, conclama seus devotos a romperem com as 

regras e convenções sociais e a se integrarem à natureza, deixando de serem indivíduos, 

seres isolados, para se tornarem uma grande unidade original. Assim, cantando e 

dançando freneticamente, os devotos vão saudando Dionisio com taças transbordantes de 

vinho e, por meio da embriaguez, do delírio e do êxtase, experimentam a sagrada 

comunhão com o outro e com a natureza. (ALVES, 2008) 

Por conseguinte, livre dos condicionamentos culturais e psicológicos e das 

convenções sociais, o homem dionisíaco ultrapassa os limites entre querer e fazer e sua 

vontade se torna una com a natureza; se torna uma força vital, imperiosa. 

Em síntese, o convite de Dionisio significa um convite à transformação: 

deixar de ser um, de ser indivíduo, para ser uno com a natureza. Para uma destacada 

corrente interpretativa, esta é a origem do teatro, e de forma especial, do  genêro  trágico.
1

 

O vocábulo tragédia traz em si o sinal de sua origem: seria a junção de 

“tragos” (bode) e “oide” (canto), significando “o canto do bode”, ou o canto em louvor 

ao bode, já que Dionisio, em uma de suas transmutações, aparece como bode. (ALVES, 

2008) 

Vale registrar que é lento e gradual o caminhar das primeiras manifestações 

da arte trágica no culto a Dionisio até a tragédia como gênero dramático, propriamente 

dito. 

Entre os séculos VII e V a.C, a Grécia passa por um processo de 

transformação social, política e cultural, que refletiu profundamente nas concepções 

gregas de sociedade, de homem, de educação e civismo. 

 

 
1 
Importante destacar que não há entendimento pacífico quanto às origens da tragédia grega. São muito 

vastas e polêmicas as versões para explicar não só seu nascimento, mas também seu desenvolvimento. 
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A aristocracia vai cedendo espaço, de forma lenta, para governos de feições 

mais democráticas. Mas, antes disso, destacam-se os governos tiranos, que, com o apoio 

das massas populares, chegam ao pleno poder em muitas cidades gregas. Os tiranos 

buscavam atender aos clamores do povo, não apenas no aspecto material, mas também as 

demandas de caráter psicológico e espiritual. 

Nesse contexto, os tiranos tornaram-se os grandes criadores de jogos, 

festivais, festas religiosas, compostas por grandes artistas e pensadores. Imprescindível 

salientar que esse modelo de tirania não é o mesmo presente no imaginário 

contemporâneo, que relaciona as ações dos tiranos à mera estratégia de oferecer “pão e 

circo” ao povo. Os tiranos, em maior ou menor medida, permaneciam no firme  propósito 

de promover a cultura e os valores que pudessem levar a sua cidade à proeminência em 

relação às demais. (ALVES, 2008). 

 

Afirmou-se que o grande desenvolvimento das festas religiosas e o interesse 

pelas artes, traço característico dos gregos, brotavam apenas do desígnio de 

afastar da política as massas inquietas e distraí-las sem perigo. Embora 

estivessem em jogo estes propósitos marginais, a consciente concentração 

nesta tarefa prova que consideravam tais cuidados parte essencial da vida 

comunitária e da atividade pública. 

O tirano mostra-se assim um verdadeiro político: fomenta nos cidadãos o 

sentimento de grandeza e do valor da Pátria. (JAEGER, 1994, p.278). 

 

 

Importante enfatizar que esse empenho do Estado em promover a religião 

dionisíaca no interior da pólis adequa-se muito bem dentro das exigências que a nova 

ordem política e social em andamento impunha aos tiranos. No aspecto religioso, a legião 

dos deuses olímpicos (Zeus, Atenas, Apolo, Ares, etc.) que eram fonte dos  valores e 

ideais aristocráticos vão perdendo a capacidade, de, por si sós, promoverem uma 

identificação imediata com aqueles indivíduos que passam a viver a condição de homem 

do povo. (ALVES, 2008). 

Nesse sentido, é crucial a contribuição que as massas populares passam a 

desempenhar junto às tiranias implantadas, no sentido de incentivarem o  culto  à um deus 

não olímpico, ou seja, um deus que pertence a todos, que não escolhe seus devotos, que 

não representa de maneira exclusiva uma ou outra classe. Dionisio era esse deus de grande 

apelo popular, um deus de feições “democráticas”, o qual inspira os primeiros passos para 

a democracia ateniense. (ALVES, 2008). 

O louvor à Dionisio se transforma em espetáculo dramático, a partir da 

criação  das  Dionisíacas  Urbanas  em  Atenas.  É  durante  as  celebrações   dionisíacas 
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Urbanas, em 534 a.C, que Téspis, considerado o primeiro ator, teria pela primeira vez 

representado uma tragédia, não se limitando a cantar um louvor, mas dando vida a uma 

narrativa(mythos) por meio da representação de um personagem. (ALVES, 2008). 

A partir daí, o genêro trágico, juntamente com o cômico, iriam se desenvolver 

até atingir seu apogeu no século V a.C, inaugurando a história do teatro no Ocidente. 

Interessante observar que o desenvolvimento do teatro, e, em especial do 

genêro trágico, está intimamente relacionado com o próprio desenvolvimento da pólis. A 

sociedade gentílica ao ceder espaço para essa nova forma de organização social, a pólis, 

passa a orientar-se segundo os valores da democracia, bem como pela filosofia e pela 

razão. Em consequência, passa-se a atribuir ao homem a responsabilidade pela sua 

história, seus atos, sejam eles relacionados à si próprios ou à coletividade. 

 

Primeiro que tudo, o Grego considera-se membro de um corpo social, limitado 

a uma cidade modesta. O facto de a comunidade já não se encarnar numa só 

personagem, rei ou tirano, nem mesmo num grupo restrito de aristocratas, não 

modifica em nada a importância desta noção; pelo contrário, as constituições 

democráticas, esforçando-se por garantir a cada um o seu papel no 

funcionamento de uma máquina governamental ainda rudimentar, aumentam 

também entre todos o sentimento da responsabilidade e do orgulho cívico 

(HATZFELD, 1977, p. 162). 

 

 

Nesse sentido, o homem muda seu foco, “retira sua visão do Olimpo e passa 

a contemplar a pólis, a realização concreta e palpável da razão, do individual e também 

do coletivo” (NAGEL, 2006, p.79). 

Assim, nesse período, entre os séculos V e IV a.C, a representação de uma 

tragédia podia tocar sensivelmente o público e provocar nos gregos profundas reflexões 

sobre os acontecimentos e problemas vivenciados no palco que simbolicamente  refletiam  

os aspectos da vida cotidiana da pólis. (ALVES, 2008). 

O teatro era visto e percebido como se fosse uma instituição, e provavelmente 

o era, não apenas no tocante à educação moral e cívica dos cidadãos em geral, mas 

também no sentido de provocar reflexões quanto às ações, valores e comportamentos 

deveriam ser cultivados pelo novo homem que a pólis democrática fizera surgir. 

Questões importantes para os gregos, no tocante à sua própria condição 

humana, bem como questões políticas e sociais, das quais os gregos não distinguiam das 

questões humanas, eram refletidas a partir das tragédias: “qual ordem deveria regular   a 
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cidade? Quais as consequências sofridas pela cidade que não se sujeita a essa ordem? 

Quais as condutas mais indicadas para a vida do homem em sociedade? Qual o lugar da 

moral e da justiça na vida da pólis?” (ALVES, 2008, p.37). 

De maneira geral, a tragédia grega, quanto “à sua função pedagógica, 

preocupava-se em educar os cidadãos para a vida cívica em seus múltiplos aspectos: 

políticos, religiosos e sociais.” (ALVES, 2008, p.37). 

Aprender a viver harmonicamente em sociedade e contribuir para o 

desenvolvimento e engrandecimento da pólis eram valores incorporados pelos gregos, 

através das tragédias. 

Os âmbitos jurídico, político, religioso e estético encontravam no teatro de 

Dionisio, “instituição artístico-político-religiosa-pedagógica, o palco em que podiam 

desfilar diante dos cidadãos suas ambiguidades, transformações, problemas, limites e 

possibilidades.” (ALVES, 2008, p.38). 

 

1.2 A narrativa de Antígona de Sófocles 

 

 

Antígona é encenada pela primeira vez em 441 ou 442 a.C, sendo a peça 

vencedora do concurso trágico daquele ano. 

A tragédia Antígona tem como núcleo mítico a maldição da família, ou 

guénos, dos Labdácidas, que tem início com Laio, filho de Lábdaco (daí a designação 

Labdácidas), rei de Tebas e neto de Cadmo, fundador da cidade. Com a morte do pai, 

Laio teve que fugir de Tebas e se refugiar na Élida, junto à corte do rei Pélops. No entanto, 

Laio ao se apaixonar pelo filho do rei, Crisipo, é amaldiçoado pelo rei e retorna  à Tebas, 

onde torna-se rei e casa-se com Jocasta, a qual é sua mãe; mas somente depois ele 

descobre tal verdade. Dessa união, adveio Édipo. A história de Édipo é tema da obra 

Édipo-Rei, que Sófocles escreve em 430 a.C. (ALVES, 2008) 

A narrativa de Antígona tem início, no momento em que, com o exílio de 

Édipo, coube aos seus filhos, Polinices e Etéocles, o reinado sobre Tebas. Com o auto- 

exílio que Édipo se impôs e, finalmente, com sua morte, Polinices e Etéocles combinam 

que se alternarão no trono de Tebas, sempre por períodos de um ano. No entanto, ao fim 

do primeiro ano, Etéocles se recusa a ceder o lugar ao irmão, que, exilado, sai da cidade 

e se une à Argos, rival de Tebas, empreendendo uma guerra contra a cidade de Etéocles 

para depô-lo. Na batalha, os dois irmãos se matam. (GALUPPO, 2006) 
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Creonte, irmão de Jocasta, que assume o trono vago, vê em Polinices um 

traidor da pátria, por ter se unido aos inimigos da cidade e ter causado a morte de muitos 

tebanos. Ele ordena que Polinices seja deixado insepulto, para que os animais  carniceiros 

dessem conta de seu corpo, enquanto Etéocles deveria ser sepultado com honras, como 

herói da cidade. (GALUPPO, 2006) 

Neste ponto inicia-se a peça: Antígona, irmã dos mortos, e noiva do filho de 

Creonte, Hêmon, compadece-se de Polinices e contra a ordem de Creonte, resolve 

sepultá-lo. Creonte descobre o ocorrido e condena Antígona à morte, ordenando que a 

mesma fosse sepultada viva. Apesar de muitos tentarem convencê-lo da insanidade de 

seus atos, Creonte não cede, e ordena o sepultamento de Antígona. (GALUPPO, 2006) 

Hêmon intercede pela vida da amada, no entanto, Creonte não cede, e Hêmon 

se retira. Nesse momento, Tirésias, sábio profeta da cidade, diz a Creonte que grande mau 

lhe sobrevirá se não reverter os dois atos que está praticando: deixar insepulto Polinices 

e sepultar Antígona viva. (GALUPPO, 2006) 

Creonte finalmente se convence do perigo, faz a retratação da sua ordem 

inicial, passando a autorizar o sepultamento de Polinices; no entanto, não chega a tempo 

de salvar Antígona, que se suicida para evitar o sofrimento. Hêmon, em desespero, mata-

se. A esposa de Creonte, ao saber da morte do filho, também se mata. Creonte, por sua 

imprudência, descobre ser causa de seu próprio infortúnio. 

A partir desse breve resumo da narrativa, percebe-se que a releitura da peça 

sofocliana Antígona coloca em destaque a problematização de conflito ainda atual, da 

tensão entre dramas individuais e coletivos contextualizados nas expressões políticas, 

religiosas, jurídicas, afetivas e éticas da antiguidade grega clássica, entre o cidadão e a 

pólis. A peça trata não apenas do conflito entre direito natural e direito positivo, mas o 

conflito entre o legal e não-legal, ou do direito posto e do direito pressuposto, entre família 

e Estado. 

É inegável o caráter institucional da tragédia, que ultrapassa a forma e o 

conteúdo da arte, por intermédio de seu papel religioso, político-pedagógico, no sentido 

de aprimorar os cidadãos para a vida cívica coletiva, a partir da construção de um teatro 

com realidades aprimoradas, exprimindo ainda hoje, a ação do grupo sobre o indivíduo. 

(DUARTE; MARCHESINI, 2008) 

A tragédia trata das lições estabelecidas pela nova ordem e ideologia 

democrática na Grécia Antiga, num reconhecimento da tensão entre o indivíduo e a ordem  

religiosa,  social  e  política.  Expõe  a  controvérsia  gerada  pela  consciência  e 
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ambiguidades dos personagens, cada qual em busca de verdade, justiça e razão. 

(DUARTE; MARCHESINI, 2008) 

Não há dúvidas de que a peça expressa a tensão máxima entre a moral- 

religiosa, expressão dos valores sócio-culturais e a lei estatal, expressão das convenções, 

de forma a questionar e redimensionar a própria concepção de justiça e o princípio de 

legitimidade enfatizado em valores humanizadores. 

A discussão no tocante ao conflito ou da convergência entre direito e moral  é 

uma das mais antigas e complexas da história da filosofia do Direito.  Na  peça, Sófocles 

aprofunda esse conflito em toda a sua complexidade, abordando, simultaneamente, os 

dramas existenciais, políticos, religiosos, jurídicos e éticos que tal tensão produz numa 

sociedade organizada. (ALVES, 2008) 

Por tal razão, a peça Antígona se tornou um ícone da literatura universal, e em 

especial, no que suscita a reflexão sobre o direito natural e o direito positivo, ou de modo 

mais geral, sobre as relações entre direito e moral, direito e justiça, sendo reconhecida por 

diversos pensadores e filósofos, em tempos e sociedades diversas, de Aristóteles, 

passando por Hegel, chegando a Del Vecchio e Bobbio, e em outras correntes 

interpretativas da atualidade. 

No entanto, é imprescindível ressaltar que esta é uma das dimensões da peça 

sofocliana, cuja grandeza está além deste ou daquele olhar ou interpretação. Nesse 

sentido, por ser uma obra una, não há como isolar determinado aspecto – o jurídico, por 

exemplo. 

O que é possível é tentar compreender o aspecto jurídico, ou melhor, 

problematizar o aspecto jurídico, a partir do contexto criado pela obra, valorizando 

inclusive os elementos religiosos, políticos e socioculturais que podem ser úteis nessa 

proposta. 

Nesse sentido se desenvolverá o presente capítulo, num esforço de analisar a 

peça Antígona por meio da devida contextualização religiosa, política, jurídica e  cultural, 

a fim de contribuir para as reflexões sobre as relações entre Direito e Justiça na 

antiguidade e projetadas para a contemporaneidade. 

 

1.3 O edito de Creonte – o jurídico na tragédia 

 

 

O regime político que prevalece em Tebas, no contexto da peça sofocliana, 

certamente era a monarquia, do tipo aristocrático, regime que era a regra no século V. A 
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legitimidade do poder de Creonte não é discutida na peça; após o confronto mortal de 

seus sobrinhos Etéocles e Polinices, a lei do sangue o leva naturalmente a assumir as mais 

altas responsabilidades, como ele próprio o diz no seu discurso de posse. (OST, 2004) 

Ao assumir o trono, o primeiro ato de Creonte é a expedição de um edito 

determinando honras fúnebres de herói para Etéocles, sob o fundamento de que este 

morrera defendendo Tebas e a proibição expressa da realização de qualquer rito fúnebre 

à Polinices, sob pena de morte, ao fundamento de que este se uniu à inimigos para lutar 

contra a sua própria cidade e seu próprio guénos, tornando-se assim traidor e inimigo de 

Tebas. Eis o edito na voz de Creonte: 

... que Etéocles, morto lutando pela pátria, 

desça cercado de honras  marciais ao túmulo 
e leve para o se repouso eterno tudo 

que só aos mortos mais ilustres se oferece; 

Mas ao irmão, quero dizer, a Polinices, 

que regressou do exílio para incendiar 

a terra de seus pais e até os santuários 

dos deuses venerados por seus ascendentes 

e quis provar o sangue de parentes seus 

e escraviza-los, quanto a ele foi ditado que 

cidadão algum se atreva a distinguí-lo 

com ritos fúnebres ou comiseração; 

fique insepulto seu cadáver e o devorem 

cães e aves carniceiras em nojenta cena. 
(SÓFOCLES, 1998, p.204) 

 
 

Dois aspectos precisam ser destacados a partir do edito de Creonte. De um 

lado, para os gregos, os atos de traição e sacrilégios, como as acusações que Creonte faz 

à Polinices, são considerados graves delitos públicos, merecendo a pena de morte. 

(ALVES, 2008) 

Lado outro, o sepultamento dos mortos em geral, e, em especial o 

sepultamento dos mortos em guerra na cultura grega possui valor inestimável. Portanto, 

negar o sepultamento aos mortos significa para os gregos transgredir uma das práticas 

mais sagradas, tida como lei comum a todos os povos helênicos, devendo 

obrigatoriamente ser observada. (ALVES, 2008) 

Ressalte-se ainda que o respeito e admiração àquele que morre em batalha 

não se limita às honras fúnebres. Seu nome é eternizado através da inscrição em pedra e 

as honras e homenagens se estende aos familiares do morto. Tudo isso revela a reverência 

e o valor singular que os gregos atribuem àqueles que colocam a própria vida à disposição 

da pólis. É ato de cidadania, de civismo. (ALVES, 2008) 
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O soldado-cidadão que morre defendendo sua pátria, morre defendendo seus 

familiares, seus ascendentes, descendentes, o grande guénos chamado pólis e os seus 

deuses. Assim, não se trata apenas da defesa pela espada contra os invasores ou inimigos, 

no plano externo, mas uma luta cotidiana que convoca cada cidadão a  defender com todas 

as suas forças a ordem da pólis. (ALVES, 2008) 

A conduta do cidadão, deve, pois, confirmar as  leis e práticas  instituídas pela 

pólis, considerada a ‘casa’ que abriga os diferentes guénos, único espaço segundo a 

mentalidade grega clássica capaz de criar as condições necessárias ao pleno 

desenvolvimento do homem. 

Nesse ponto, cabe uma indagação: se numa situação concreta, o cidadão tiver 

que escolher entre o guénos de sangue e o guénos cívico, ou seja, entre laços familiares e 

os laços políticos-sociais? 

Nesse conflito se interpenetram as posições antagônicas de Antígona e 

Creonte. Antígona escolheu o guénos de sangue e Creonte o guénos Cívico. Cada 

personagem se vê detentor da verdade, da justiça e da razão. 

Se por um lado, o dever cívico e de cidadania é algo inestimável para a cultura 

grega clássica, não menos inestimável se encontra o lugar da família, da  tradição, dos 

antepassados. 

Saliente-se que os gregos da antiguidade não têm a ideia de um direito 

absoluto, fundado sobre princípios, organizado num sistema coerente. Para eles há graus 

de direito. “Num pólo o direito se apóia na autoridade de fato, na coerção; no outro, põe 

em jogo potências sagradas: a ordem do mundo, a justiça de Zeus” e também problemas 

morais que dizem respeito à responsabilidade do homem. (VERNANT, 1999, p.3) 

O que a tragédia mostra é “uma diké (justiça) em luta contra outra diké, um 

direito que não está fixado, que se desloca e se transforma em seu contrário.” 

(VERNANT, 1999, p.3). 

Assim, os próximos tópicos do presente capítulo, tratarão de problematizar 

esse conflito ou convergência a partir da análise da lei de Antígona e da lei de Creonte. 

 

1.4 A Lei de Antígona 

 

 

Após ter conhecimento do edito de Creonte, Antígona procura o apoio da irmã 

Ismene para realizar seu intento: 
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ANTÍGONA: 

Ajudarás as minhas mãos a erguer o morto? 

ISMENE: 

Vais enterrá-lo contra a interdição geral? 

ANTÍGONA: 

Ainda que não queiras ele é teu irmão 

e meu; e quanto a mim, jamais o trairei 

ISMENE: 

Atreves-te a enfrentar as ordens de Creonte? 

ANTÍGONA: 

Ele não pode impor que eu abandone os meus. 

(SÓFOCLES, 1998, p.198-199) 

 

 

Mesmo diante da recusa da irmã em ajudá-la no intento de sepultar o irmão, 

Antígona decide, resoluta, inteira, para clamar sua recusa. “Já disseram que toda ciência 

começa por uma recusa; com Antígona, compreende-se que toda justiça origina-se por 

uma denegação – a recusa da injustiça. O grito do rebelde, antes da partilha dos direitos.” 

(OST, 2004, p. 184) 

A determinação de Antígona é inflexível, inabalável, surda. “Ela se situa de 

saída para além da normalidade, da norma, da prudência.” Ela ultrapassa o limite do 

medo, do conformismo e o condicionamento esperado, que levam os outros a se manter, 

a cumprir. (OST, 2004, p. 185). 

Por seu ato imperioso, intempestivo, solitário, mas ao mesmo tempo 

soberano, Antígona acaba traçando seu caminho. Ao decidir enterrar o irmão Polinices, 

Antígona resiste à ordem dada pelo rei Creonte não apenas com palavras, mas com o peso 

de seu corpo, que se expõe por inteiro, “que se faz muralha contra a injustiça, e que em 

breve irá, em expiação do crime, juntar-se ao de Polinices”. (OST, 2004, p.185) 

Importante asseverar que o edito de Creonte ao proibir o sepultamento dos 

traidores de Tebas, em especial o de Polinices, proíbe também a lamentação, o choro, o 

sofrimento pelo morto, o que inclui os familiares e sob pena de Lapidação
2
. Isso cria uma 

situação-limite e acaba sendo um artifício poderoso nas mãos de Creonte a fim   de 

que a cidade obedeça seu edito. 
 

 

 

2 
Lapidação significa a pena de apedrejamento até a morte. Na peça, Antígona própria confirma o teor do 

edito: “Ele não dá pouca importância ao caso; impõe aos transgressores a pena de apedrejamento até a 

morte perante o povo todo”. (SÓFOCLES, 1998, p.198) 
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No entanto, tal situação traz consigo uma grave contradição moral-religiosa 

no sentido de que o rigor do edito exige o cumprimento impiedoso e indiferente por parte 

de todos, o que contraria os sentimentos humanos naturais, e isso sob pena de morte. 

Antígona, no seu intento de descumprir o edito, qualifica sua ação como 

“santo delito”, uma vez que trata-se de uma lei que extrapola os limites do razoável, que 

extrapola a medida, caracterizando-se portanto, uma lei desmedida. (ALVES, 2008) 

Assim, forma e conteúdo atingem um grau máximo de  antagonismo,  ou seja, 

a desobediência à lei é, formalmente um delito, mas, “santo”, porque respeita princípios 

sagrados de uma religiosidade anterior àqueles praticados pela cidade e que podem ser 

manipulados por quem detém o poder estatal. (ALVES, 2008) 

A tensão entre a moral religiosa e a lei estatal é levada ao paradoxismo, 

“produzindo o esgarçamento da própria concepção de justiça e colocando os 

protagonistas, Antígona e Creonte, em franca oposição, ainda que  ambos,  em tese, lutem 

pela mesma coisa: justiça.” (ALVES, 2008, p.63) 

Antígona qualifica Creonte como insensato, louco, desmedido, por querer 

competir com os deuses, expedindo uma lei que afronta as mais sagradas  normas divinas. 

Aliás, Antígona nem chega a considerar o edito de Creonte uma lei,  um nómos
3
, mas sim 

um Kérugma.
4
 

É notável que o nómos ocupa um lugar de destaque na peça sofocliana, já que 

o século V a.C. é o século do nómos. Este é um termo complicado de traduzir, pois 

abrange uma vasta gama de significados, dificilmente reconduzíveis a um único termo 

nas línguas modernas: nómos é evidentemente a lei, mas também o costume ou a tradição 

– substancialmente, nómos é tudo aquilo a que os homens atribuem algum  valor, em 

oposição à physis, a natureza, ou melhor, a realidade das coisas, como ela é per se, 

necessariamente, prescindindo de qualquer intervenção externa. (BONAZZI, 2011) 

O fato de Antígona referir-se ao edito como um kérugma, enquanto Creonte 

insiste em chama-lo de nómos, despertaria no público a necessidade de reflexão para a 

complexa problemática que estava em jogo: “de onde deriva, em última instância, a 

legitimidade das normas estatais? Até que ponto as leis da pólis devem coincidir com as 

3 
Nómos, a partir do século V, com o estabelecimento progressivo da democracia em Atenas, passa a ter o 

sentido de lei como regra fixa, com a concordância de todos, o costume obrigatório. (OST, 2004) 
4   

Kérugma  quer  dizer  um  decreto emergencial, o meio normalmente  adotado por  um  general    para 
anunciar sua vontade à população. (ALVES, 2008) 
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leis divinas?” As leis são uma realidade em si, tem um caráter divino, metafísico ou são 

meras convenções, bastante úteis para assegurar o convívio em sociedade e o predomínio 

dos mais fortes sobre os mais fracos? (ALVES, 2008, p.65) 

No plano mais propriamente político, esse novo interesse pelo nómos dá 

origem às primeiras formas daquilo que seria hoje designado de “direito positivo”, ou 

seja, a tese que identifica a justiça com as leis: justo é aquilo que os homens  estabelecem 

entre si e põem por escrito nas leis. Tradicionalmente, o laço entre justiça e lei se fundava 

sobre uma garantia divina, pela qual se compartilhava a crença em uma origem divina da 

lei que vinha de fato a coincidir com a justiça almejada pelos deuses. (BONAZZI, 2011) 

No século V se assiste, ao invés disso, a um afrouxamento do vínculo 

religioso, confiando ao homem cada vez mais a responsabilidade de construir sozinho 

uma ordem própria de valores, justa e legal. (BONAZZI, 2011) 

Importante reconhecer que Antígona não designa nem mesmo as leis que ela 

está defendendo de nómos e sim nómina.
5
Trata-se dos usos, dos costumes dos deuses, 

que são legados aos homens, em especial das práticas fúnebres. Assim, Antígona não 

estaria defendendo os costumes, no sentido jurídico, de regulação social, mas costumes 

imemoriais, práticas e ritos religiosos.(ALVES, 2008) 

De qualquer forma, pode-se considerar que se trata de conflito entre as normas 

estatais – decretos ou leis, não importa exatamente a espécie, mas configurando- se a 

norma posta ou imposta e os valores religiosos, socioculturais. 

Nesse sentido, Antígona é vista desde a Antiguidade como a portadora de uma 

mensagem que contrapõe uma convenção, uma ordem estatal, ainda que desmedida em 

face de valores inestimáveis reconhecidos pela sociedade humana. 

Por conseguinte, “para aquém das pretensões de se pensar, a partir de 

Antígona, em uma lei literalmente ‘eterna e imutável’, parece bastante promissor poder 

pensar em termos de valores e princípios à altura da comunidade humana, aos menos 

como ideia reguladora”. (ALVES, 2008. p.65) 

De um lado, Antígona defende as leis religiosas e morais ligadas aos deuses 

ínferos, e, assim, a tradição, o sangue, a família e a terra. De outro lado, Creonte  defende 

as leis religiosas e morais ligadas aos deuses olímpicos, e, assim, a pólis, o nómos  e  a  

organização  política.  Por  isso,  a  peça,  escrita  no  auge  da   democracia 

 
 

5  
Nómina significa: costumes, usos, tradições (ALVES, 2008) 
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ateniense, abre uma discussão sobre a pólis e seu fundamento religioso (ou não), a 

democracia e o despotismo, além das concepções de justiça.(GALUPPO, 2006) 

Se, de fato os nómina que Antígona reivindica são configurados como de 

caráter divino, consagrados pela tradição, é inegável que eles coincidem com a 

sensibilidade humana, o sentimento de perda e a reverência que a morte de alguém suscita 

aos familiares. Nesse sentido, pode ser considerada uma experiência compartilhada pelos 

indivíduos da comunidade humana e, por tal razão, admitem a generalização. 

Saliente-se que além desse elemento afetivo, há o elemento racional 

vinculado aos nómina defendidos por Antígona, no sentido de que aliado à fé e aos 

sentimentos que essas leis ‘não escritas’ evocam, sobressai o elemento racional. 

Admitir a razão dada pelos deuses como o bem maior dos seres humanos leva 

ao entendimento de que a justiça que as leis divinas expressam é uma justiça 

racionalmente válida e compartilhada. Assim, quando se nomeia o direito reivindicado 

por Antígona, de direito natural, como frequentemente ocorre, é preciso entender que se 

trata de um direito ou de uma justiça, que extrai a sua força, a sua legitimidade, o seu 

caráter universal de uma tripla fonte: fé, sentimento e razão. (ALVES, 2008) 

Não é forçoso concluir pelo predomínio desta ou daquela fonte, mas 

importante que se reconheça toda a complexidade que envolve a origem desse direito. 

Assim, à medida que se concebeu a lei natural vinculada à razão, aos sentimentos ou à 

religião, a figura de Antígona está associada à tais concepções do direito natural. 

Até mesmo o filósofo Aristóteles, um dos mais destacados pensadores da 

antiguidade, em sua obra Ética a Nicômaco cita Antígona como exemplo do que seja essa 

justiça natural, sem necessariamente, fazer alusão ao caráter divino das leis  naturais, mas 

no sentido de que são comuns, compartilhadas pela comunidade humana. (ALVES, 2008) 

Além disso, na verdade a oposição não se dá entre ‘leis escritas’ e ‘não 

escritas’, mas entre leis particulares e leis comuns, sendo a lei comum aquela dirigida a 

todos os povos. Nesse sentido, Antígona está reivindicando o cumprimento de uma lei 

comum, qual seja, o direito ao sepultamento. (ALVES, 2008) 

Há outro ponto de destaque da peça, que não obstante ser típico de seu tempo 

e de seus valores, projeta suas ‘sombras ou luzes’ para os homens dos séculos posteriores. 

Trata-se dos dois planos divinos existentes para os gregos antigos,  os deuses de cima e 

os de baixo, o olímpico e o infernal (ou ínferos). 
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Na argumentação de Antígona, nem os próprios deuses do âmbito da pólis 

(Zeus, Atena, Apolo) legitimariam a proibição absoluta do sepultamento de Polinices. 

Mesmo sendo considerado traidor do solo pátrio, ele não poderia ser honrado neste solo, 

mas nada impediria que fosse sepultado fora dos limites da cidade, já que o  sepultamento 

é uma exigência dos deuses ínferos (Hades, Erínias, Moiras, etc.), os deuses antigos da 

religião familiar grega, diante dos quais até os deuses olímpicos se curvavam. (ALVES, 

2008) 

Portanto, ao evocar os deuses da cidade como parte interessada na punição de 

Polinices, Creonte instaura o embate entre os dois níveis de religiosidade: os novos deuses 

e os antigos. 

Ademais, o argumento de Antígona de que o edito não é ratificado quer pelos 

deuses olímpicos quer pelos deuses ínferos, revela, a um só tempo, a ausência de 

legitimidade religiosa da lei, o que “no contexto da pólis compromete a sua legitimidade 

política e jurídica, e, portanto a arbitrariedade de Creonte”. (ALVES, 2008, p.70) 

O julgamento final de Antígona sobre Creonte é o de que se tornara um 

déspota, um tirano insensível, que, por detrás de falsos argumentos, faz da força o 

principal recurso para impor sua vontade. 

Assim, o gesto de Antígona se reveste, ao mesmo tempo com as cores da ação 

política (ao contestar a arbitrariedade do poder estatal), religiosa(ao ser piedosa), 

jurídica(ao lutar por justiça), afetiva(ao ser movida por um sentimento fraterno) e 

moral(ao defender os nómina divinos que orientam a ação dos  homens.)  (ALVES, 2008) 

Importante destacar o caráter heroico da ação de Antígona. O herói trágico é 

fechado em si mesmo, em suas convicções, parece surdo ao que os outros dizem. E não 

importa quem o diga: parentes, amigos, familiares, rei. Para ele, só há uma verdade e uma 

lei: a sua ação, ainda que a morte seja o sacrifício. Aliás, morrer em decorrência desta 

ação, é sinal de glória e libertação. 

A cega e surda obstinação de Antígona em enterrar o irmão não deixa  dúvida 

de que para ela se trata de um dever, uma missão, uma necessidade imperiosa, que não 

admite transigência, acordo, entendimento. 

Eis que todas as portas se fecharam e resta uma única saída para Antígona, a 

mais arriscada: entrar na resistência. Essa é a sua escolha. Sem esperar um acordo sobre 

o primado dos direitos, uma possível revogação do decreto ou de um indulto eventual, é 

essa a sua escolha desde o início.(OST, 2004) 
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Com isso, ela transpõe os limites e torna-se culpada de desmedida trágica, 

mas toda a ambiguidade sofocleana sugere que a desmedida seja heróica. O fato é que 

Antígona não espera a aprovação de ninguém, nem mesmo dos próprios deuses que ela 

invoca. É sozinha que ela age, não se preocupando nem com as justificações de sua atitude 

nem com possíveis alianças. (OST, 2004) 

Abre-se então o caminho da resistência. Antígona é e será por muito tempo 

exaltada como a figura da resistência. Uma resistência que pode receber diversas 

denominações: dissidência, objeção de consciência, desobediência civil.(OST, 2004) 

Em síntese, o ângulo da dissidência funda-se numa contradição, numa 

sociedade dada, entre a ordem ideal e uma ordem real. Na objeção de consciência, o ato 

solitário de Antígona parece despido da vontade política de transformar a lei, mas movido 

somente por razões familiares. A desobediência civil é figura recente, possível em 

sociedades democráticas que se beneficiam de um Estado de direito.(OST, 2004) 

Em todas essas figuras há um ponto em comum: a recusa da ordem julgada 

injusta, sendo possível porque um indivíduo tomou-se a si mesmo como ser livre, não 

determinado nem por uma natureza qualquer (mulher, jovem), nem por um estatuto social 

imposto de fora. (OST, 2004) 

Nesse sentido, algumas questões são suscitadas a partir da atitude heróica de 

Antígona: “Antígona desobedece o edito de Creonte apenas por ser arbitrário, ilegítimo, 

contrário aos sagrados costumes ou ela desobedeceria a qualquer lei que se interpusesse 

entre o seu querer e o seu fazer?” Se alguma lei divina representasse um obstáculo à sua 

ação, ela desistiria de levar adiante o seu agir? (ALVES, 2008, p.72) 

Assim, Antígona age como se ela própria fosse a cidade-estado, soberana. 

Como heroína e soberana reconhece a sua lei, faz das demais leis suas, na medida em que 

coincidam com o seu querer e o seu fazer, ou as despreza e infringe, quando representam 

um obstáculo ao seu agir. (ALVES, 2008) 

 

1.5 A lei de Creonte 

 

 

Diante da recusa de Antígona em cumprir o seu edito, Creonte enfatiza a sua 

insolência, a sua arrogância, o que equivale, no contexto da pólis, a desobediência às ‘leis’ 

como um todo. 

Defensor e ao mesmo tempo prisioneiro de uma restrita concepção de bem 

público,  Creonte  é  intencionalmente  rigoroso  no  seu  edito,  de  forma  a  não   fazer 
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distinção entre amigos e inimigos e nem mesmo entre familiares. Ele como Antígona, 

também toma uma decisão: de proibir o sepultamento de Polinices. 

 

CREONTE: 

Eis a minha intenção: na minha estima, nunca os maus terão mais 

honra que os bons cidadãos. Mas quem, morto ou vivo, fizer  bem à sua 

terra, há de ter de mim todas as honras devidas. (SÓFOCLES, 1998, 

p.215) 

 

No entanto, Creonte sabia que o rigor de seu edito provocaria contestação, o 

que por si só leva ao problema da legitimidade jurídico-politico-religiosa do edito. Não 

há dúvidas quanto ao pleno poder exercido por Creonte e até mesmo quanto à sua 

legitimidade para ser o rei. Mas há resistência quanto ao seu modo de exercer o poder. 

O próprio Creonte deixa claro que exige não somente respeito, mas submissão 

absoluta. Creonte apresenta como principal argumento para essa obediência cega ao 

Estado e as suas leis, o bem da pólis. 

Aliás, esse argumento é bastante evocado para justificar o uso da força por 

parte do Estado: “assegurar a ordem social, sem a qual a vida em sociedade torna-se 

ameaçada.” O próprio Direito usou e usa ainda hoje, o mesmo argumento para se 

autojustificar: as leis, e todo o aparato jurídico, teriam por função garantir a ordem social. 

(ALVES, 2008, p. 76) 

Nesse contexto, para Creonte, que representa o Estado, as leis, todo o aparelho 

público, não é o excesso, mas a falta de obediência que ameaça a pólis. Segundo Creonte, 

se a cidade tiver que escolher entre aquilo que é justo e aquilo que garante a ordem, deve 

ser escolhido o que garante a ordem: “aquele que entre os  homens todos for escolhido 

por seu povo, deve ser obedecido em tudo, nas pequenas coisas, nas coisas justas e nas 

que lhe são opostas.” (ALVES, 2008, p.76) 

Assim, em nome da autoridade de quem governa e da eficiência 

administrativa, Creonte reivindica a separação entre o legal e o moral: “o moralmente 

justo nem sempre coincide com o legalmente justo, e o que é legal é apenas aquilo que 

emana da vontade daquele que tem poderes para fazer as leis e impô-las de forma irrestrita 

à todos.” (ALVES, 2008, p.76) 

Logo, se constata que a separação proposta por Creonte conduz a ideia de 

justiça fundada na autoridade daquele que ordena e na utilidade político-social da lei, ou 

seja, é a própria autoridade que define a utilidade ou não de uma lei à pólis. 
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Aliás, esse é também o fundamento daqueles que defendem o direito positivo, 

que encontra seu ápice na tese jurídica proposta por Hans Kelsen, em sua  teoria Pura do 

Direito, conforme será tratado no segundo capítulo deste trabalho. 

Se por um lado, Antígona é vista como a defensora das leis naturais ou do 

direito natural, Creonte é visto como o defensor das leis estatais ou do direito positivo, 

razão pela qual a peça sofocleana é frequentemente utilizada para ilustrar o conflito entre 

o direito natural e o direito positivo, conflito a partir do qual o próprio direito positivo 

constitui-se. 

A questão central desse conflito é saber se o conteúdo moral da lei é o que 

atesta legitimidade à esta ou se é o fato de ela emanar de uma autoridade competente, ou 

seja, aquela autoridade que legisla. 

A lei de Creonte – e é dele no sentido que dele emana, é ao mesmo tempo, 

expressão da sua vontade e extrai sua legitimidade pelo fato de ser ele a autoridade 

legitimada para tal (governante – rei de Tebas) e ao mesmo tempo a necessidade de que a 

vontade dessa autoridade seja impreterivelmente cumprida, sob pena de colocar em risco 

a ordem social da pólis. (ALVES, 2008) 

Assim, a partir do momento em que o vínculo político é entendido como 

relação unilateral de dominação e a lei como expressão da vontade do chefe, se configura 

uma pólis unidimensional, rígida e estática. Essa é a pólis que Creonte defende, de forma 

que nenhum lugar é dado à expressão de seu outro: o estrangeiro, a mulher, os mortos. 

(OST, 2004) 

Além disso, na razão de Creonte, os deuses unos com a cidade só podem 

legitimar aquilo que garanta a paz e a harmonia, enfim, a vida da pólis. Nesse sentido, 

inverte-se a ordem das coisas: não é o governante que ratifica a vontade dos deuses, mas 

os deuses que chancelam a vontade do governante. (ALVES, 2008) 

Por conseguinte, ao identificar a lei com sua própria vontade, e a sua vontade 

com aquilo que é melhor para a pólis, algo que é típico dos governos autoritários, e de ver 

em Antígona a concretização de seu temor em relação à efetivação de seu poder político, 

Creonte conclui pela necessidade de matá-la. (ALVES, 2008) 

A punição exemplar de Antígona, qual seja, a lapidação em praça pública 

significa para Creonte, o seu triunfo, o seu domínio sobre a cidade. Para alguns intérpretes 

da peça, o sacrilégio e ofensa aos deuses da cidade, que Creonte alega contra Polinices 

parece soar como mero oportunismo para justificar interesses pessoais. 
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Para muitos isso se confirma pelo fato de Creonte se tornar tão intransigente 

que chega ao ponto de desafiar os próprios deuses, a fim de garantir a consolidação do 

seu poder político. 

Assim, Creonte encarna a nova racionalidade pública, a razão do Estado, 

frente à lei antiga do génos, da tradição e da família. Creonte mostra-se incapaz de 

considerar qualquer outra dimensão que não a política; no entanto, reduz o vínculo 

político a uma relação de dominação, que o faz a todo tempo reafirmar seu poder pessoal 

contra cada um dos seus interlocutores. (OST, 2004) 

No seu segundo discurso político, que Creonte dirige ao filho Hêmon 

“aparece a face oculta de sua ideologia política”, qual seja, uma concepção disciplinar 

das relações políticas, a disciplina como fundamento tanto na família quanto na cidade. 

(OST, 2004, p.217) 

Numa primeira reação à contingência, Creonte reage como Antígona: surdo 

aos conselhos e avisos sobre o rigor de sua decisão. No entanto, ao final da peça, 

confrontado por Tirésias ele finalmente muda de idéia: “é duro ceder, porém a resistência 

para encontrar o desastre é terrível também.” (SÓFOCLES, 1998, p.249) 

No entanto, Creonte não consegue impedir os acontecimentos trágicos. Ele 

chega ao final da peça fracassado em sua tentativa de estabelecer a ordem em Tebas e 

completamente sozinho. 

Interessante notar que a peça situa-se num contexto de crise em que os valores 

e costumes arcaicos são confrontados com a nova racionalidade pública. George Steiner 

(2008, p.207) afirma que, à luz desta interpretação, Creonte tem dupla representação: 

“uma defesa contra a irracionalidade anacrônica que é Antígona ou ainda uma reação à 

mudanças. A impessoalidade cívica de Creonte pode sugerir dúvidas experimentas por 

Sófocles diante do progresso”. 

No entanto, o conservadorismo e a recusa de entrar em contingência com a 

solicitação de Antígona (que apela para critérios de consciência ainda estranhos na  pólis) 

podem ser uma crítica sofocleana às inovações políticas em Atenas.(STEINER, 2008) 

De todo modo, é fácil reconhecer que Creonte, preso à sua concepção 

monolítica da razão pública, que se reduz à sua posição hierárquica de poder, acaba por 

considerar a cidade como sua, e, em consequência cria um vazio ao seu redor, de forma 

que o medo toma o lugar do vínculo social. (OST, 2004) 
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Interessante que a mudança de atitude de Creonte ao final da peça, de forma 

a ceder, não é porque tenha se convencido de seu erro pelo trabalho persuasivo da razão 

e as virtudes do diálogo, mas porque a relação de forças – a única lógica compreensível 

por ele – tornou-se desfavorável à ele, a partir do momento em que os deuses 

manifestaram sua desaprovação. Por conseguinte, ele reconhece seu excesso. (OST, 2004) 

Importante observar que Sófocles também não apresenta na peça qualquer 

conclusão seja em favor do direito positivo ou direito posto, sejam em favor do Direito 

natural ou direito pressuposto, mas antes sobre a necessidade de os articular 

permanentemente. 

Ele também não manifesta de forma explícita em favor do povo, das mulheres 

ou dos adivinhos contra o primado de Creonte, mas insiste que a questão do justo seja 

objeto de uma discussão permanente. (OST, 2004) 

Ao final da peça é difícil reconhecer se o que move Creonte é de fato o bem 

da pólis, a consolidação do seu próprio poder ou ainda o bem de sua família. Na verdade, 

todas essas ambiguidades se mantêm até o desfecho da peça. 

O mais correto seria reconhecer que todos esses interesses e motivações tem 

seu lugar no amplo contexto que a peça sofocleana suscita. A conduta do homem e do  rei 

Creonte oferece uma certeza: que foi desmedida. “Mas desmedida em relação exatamente 

a quê: à proclamação do edito? À Condenação de Antígona?  À intransigência diante das 

ponderações de Hêmon e Tirésias?”(ALVES, 2008. p.79) 

O corifeu aponta a insensatez e teimosia de Creonte: “Como tardaste a 

distinguir o que era justo!” (SÓFOCLES, 1998, p.247) 

A peça no início girava, grosso modo, em torno da justiça e da promessa de 

felicidade feita aos homens. Entretanto, na reviravolta da peça, nem sequer o último 

desejo de Creonte é realizado: a morte. (ALVES, 2008) 

O poder de Creonte se extingue no momento em que seus atos se revelam 

insanos, desmedidos, desarrazoados, e, por consequência, amaldiçoam a família e a 

cidade. Arruinado, a vida de Creonte se aproxima da morte e do isolamento. O mesmo 

que planejara para Antígona é o que, paradoxalmente, lhe resta. 

O fato é que a intransigência cobra mais intransigência; a desmedida alimenta-

se de mais desmedida, até que por fim, a tragédia abate-se sobre os  desmedidos e 

restabelece a ordem violada. (ALVES, 2008) 
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1.6 Antígona: entre Direito e Justiça – uma leitura dialética 

 

 

Importante ponderar que o desfecho trágico em torno de Creonte não significa 

a sua condenação absoluta e a comprovação total da inocência de Antígona, ou ainda, a 

derrota do direito positivo em face do direito natural. 

A morte de Antígona não pode ser celebrada como uma vitória. Se os  deuses 

punem Creonte, não salvam Antígona. Na verdade, nesse conflito não há vencedores, 

apenas vencidos. Tanto Antígona quanto Creonte foram desmedidos e sofreram as 

consequências de seus atos. (ALVES, 2008) 

A tragédia é resultado do modo como Creonte e Antígona defenderam seus 

posicionamentos. Esta, ao menosprezar e julgar-se superior às leis postas, desobedeceu 

deliberadamente à lei promulgada pelo Estado e pagou com sua própria vida por sua 

desobediência civil, ainda que suas reivindicações se fundassem na consciência moral  ou 

nas leis divinas. (ALVES, 2008) 

Creonte, não obstante ser dotado de legitimidade para editar leis, expede um 

edito que, de forma arbitrária e desarrazoada, contraria uma lei divina e suprime valores 

morais fundamentais para seus concidadãos. Em consequência disso, provoca a morte do 

filho, da esposa e torna-se, ele próprio, um ‘morto-vivo’. (ALVES, 2008) 

Nesse jogo trágico dos contrários, uma primeira forma de entender a 

mensagem paradoxal da tragédia, consiste em sugerir a ampla reversibilidade das teses 

respectivamente defendidas por Creonte e Antígona. (OST, 2004) 

Ost (2004) argumenta que os historiadores do direito grego  já  afirmaram que 

a interdição de inumar os traidores da pátria não procede do capricho de um tirano feroz. 

Platão faz alusão à isso nas Leis, outros autores relatam que na Ática, os traidores não 

podiam ser enterrados  no solo natal e outras tragédias evocam essa regra. 

Por conseguinte, parece claro que o direito grego comportava a proibição de 

prestar honrar fúnebres aos agressores de sua própria pátria. Na verdade, a ordem de 

Creonte não é insensata em proibir as honras fúnebres à Polinices. A insensatez, o excesso 

se revela quando proíbe sepultar em qualquer lugar e não apenas, como autoriza o direito 

grego, no solo da cidade. 

Inversamente, Ost (2004, p.203) questiona: “será a lei invocada por Antígona 

exclusivamente uma prescrição religiosa? Enterrar os mortos não é também uma lei 

humana, fundada na tradição e nas ‘leis comuns’ às cidades gregas?” 
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Vale assinalar que na época de Sófocles, e, principalmente no século IV essas 

leis religiosas são fundadas no consentimento universal. Por outro lado, é também 

legítimo lembrar que os que detém a autoridade, devem exercê-la e exigir que seus 

decretos sejam cumpridos. (OST, 2004). 

É possível aprofundar ainda mais a inversão das posições entre Creonte e 

Antígona. Steiner (2008, p.200) explica que “geralmente se opõe o transcendentalismo 

enraizado na morte, próprio a uma Antígona apoiada em prescrições familiares e 

religiosas, às luzes modernas, sofísticas, de um Creonte defensor da nova racionalidade 

pública do século de Péricles”. 

Todavia, a mesma tese de forma absolutamente oposta pode ser sustentada 

com a mesma eficiência. “Seria desta vez Creonte o conservador, ao defender o velho 

costume ático que proíbe inumar os traidores do solo da pátria, enquanto Antígona 

anunciaria os desafios do individualismo moderno.” (STEINER, 2008, p.201) 

Segundo Ost (2004, p.204) uma segunda maneira, mais direta, de entender a 

mensagem paradoxal de Sófocles consiste em repensar a distinção entre “o direito em 

vigor (o edito de Creonte) e o direito ideal (os princípios atemporais de Antígona)”. 

Ost (2004) lembra que o debate está construído de forma a nos convidar a 

fazer uma escolha entre Antígona ou Creonte. As pessoas se perguntam com qual dos dois 

está a verdade? Em vez disso, caberia compreender que, por  pertencer precisamente ao 

ideal, o direito ideal ou mais comumente designado direito natural não tem vocação de 

substituir o direito em vigor, comumente designado direito positivo. 

Na verdade, o direito ideal é o horizonte último do direito em vigor; “a 

exigência ética que não cessa de aprofundar suas prescrições. Assim como não nos 

livramos de nossas sombras, o direito em vigor nunca poderá pretender se abster do direito 

ideal.”(OST, 2004, p.204) 

É preciso enfatizar que o importante não é escolher entre uma ou outra 

expressões do direito, mas, ao contrário, preservar as condições de seu confronto 

permanente. O direito ideal pode ser considerado a condição de possibilidade do direito 

em vigor, seu “transcendental íntimo”, comparável com “aquilo que o infravermelho ou 

o ultravioleta são para o espectro das cores.”. (OST, 2004, p.205) 

Pode-se dizer ainda que o direito em vigor é da ordem do instituído, o  direito 

ideal é instituinte, de forma que um não pode passar sem o outro: “ as forças instituintes 

são vertidas nas formas instituídas, num movimento de colaboração positiva; 
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mas logo o instituinte sente-se limitado nas figuras estabelecidas que, por sua vez, 

buscam amordaçar  a expressão dessas vozes desformalizantes.” (OST, 2004, p.206) 

É esse o jogo dialético que a peça sofocleana propõe: distinguir e confundir 

simultaneamente os níveis: “é necessário conformar-se ao direito em vigor, alinhar-se aos 

interesses da cidade, mas isso é impossível até o fim”. (OST, 2004, p.206) 

Nesse sentido, a tragédia – que é também contemporânea – nos convida a uma 

atitude reflexiva que concebe a vida social como um processo de aprendizagem, feito de 

tentativas e erros, “de tateios incessantes, de ajustamentos progressivos”, o que, 

definitivamente, não houve nos dois universos de Creonte e Antígona; dois universos 

desprovidos de qualquer recuo crítico e incapaz de dar ao outro o lugar mínimo do seu 

reconhecimento. (OST, 2004, p.206) 

Não é difícil perceber, nesse ponto, a valorização implícita da democracia 

ateniense, que pressupõe o diálogo e faz da livre expressão da vontade de cada cidadão 

aquilo que legitima as diversas práticas que compõem o espaço público: as praças, as 

assembleias, os tribunais. Assim, o diálogo transforma o uso da razão em exercício da 

sabedoria e da cidadania. 

O ato de ouvir o outro, reconhecer o outro significa construir com ele 

consensos, consolidar espaços, construir instituições que promovam a vida  em sociedade 

e a realização do indivíduo na coletividade. 

A razão compartilhada e o reconhecimento da vontade dos cidadãos são 

indispensáveis para que um poder seja político e não despótico ou tirânico. (ALVES, 

2008) 

Curioso notar que os personagens podem até apresentar boas razões para os 

atos que praticam, como é o caso de Creonte e Antígona. Mas ter boas razões nem sempre 

significa ser justo ou prudente, eis uma importante lição da tragédia. A ação desmedida 

coloca as boas razões a serviço da injustiça, da dor e do sofrimento. É o que nos dias 

atuais alguns designam de exercício arbitrário das próprias razões. 

Assim, a razão compartilhada não se coaduna com o querer individual, 

absoluto, mas sim a partir do diálogo, do consenso, da primazia dos interesses da 

comunidade. 

É possível que ambas as leis, conforme canta o coro da peça, sejam 

respeitadas. As leis (nómos) do solo pátrio e a justiça (diké) divina, aquela expressa  pelos 

nômina. Se a reverência à essas leis salvaguardariam a pólis da ruína, conduzindo- a à 

máxima realização, há que ressaltar, no entanto, que essas leis sejam convergentes. 
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Isso quer dizer que se há a exigência de igual obediência aos dois âmbitos  de 

justiça, a convergência entre as leis se impõe; ou pelo menos, a não oposição entre estas. 

A exigência de obediência às leis humanas e divinas e aquilo que essa exigência pressupõe 

atinge a todos os membros da pólis, governantes e governados, já que a responsabilidade 

em relação à cidade é compartilhada por todo cidadão. 

Nesse contexto, seria fácil concluir que Creonte acaba punido por não 

reconhecer a sintonia pressuposta entre as leis da cidade e as leis divinas, ou em termos 

mais amplos, não reconheceu a sintonia entre o direito e a moral ou entre o direito e a 

justiça. (ALVES, 2008) 

Da mesma forma em relação à Antígona, por não reconhecer o valor das leis 

estatais; e esse não reconhecimento representa o que há de mais danoso para a sociedade 

política clássica: a soberania do indivíduo, a sua total independência em relação às 

obrigações para com a pólis. (ALVES, 2008) 

Na verdade, essa particularização do direito e da moral, reivindicada pela 

conduta unilateral dos protagonistas, é que leva à colisão dos dois âmbitos. Tratados como 

forças normativas, no que têm de universal, direito e moral ou direito e justiça dialogam, 

e em vez de se excluírem, se articulam na configuração da ordem social, principalmente 

quando o campo de forças que as obrigam se compõem de instituições democráticas. 

(ALVES, 2008) 

A própria palavra grega nómos que significa ao mesmo tempo lei e costume, 

que expressa a ideia de medida, dá o tom dessa articulação. Assim, o que se constata, 

indubitavelmente, é que a tragédia é o resultado da incompatibilidade no modo de agir e 

pensar entre os dois personagens Antígona e Creonte; da incapacidade de reconhecer leis 

e princípios comuns à todos, compartilhados. 

Nesse sentido, o herói trágico, com a sua dor, educa a plateia para a cidadania, 

para o respeito aos valores democráticos, sem os quais a pólis se sucumbe e os indivíduos 

sofrem. 

Refletindo o contexto da peça sofocleana nos dias atuais, verificamos que não 

é raro nas democracias contemporâneas, a tensão entre as normas jurídicas e os valores 

morais, revelando que nem sempre são coincidentes os interesses do Estado e do 

indivíduo, reclamando por soluções que devem preservar a eficácia da ordem jurídica  ou 

do sistema estatal, para garantir a manutenção da vida em sociedade, mas ao mesmo 

tempo, proteger a liberdade inalienável do indivíduo, sem as quais a cidadania dá lugar à 

escravidão moral e o diálogo à violência. 
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Assim, a peça nos convida a pensar que entre a consciência do Estado e a 

consciência individual instala-se uma tensão que, uma vez, rompida ou enfraquecida, 

pode numa situação mais gravosa levar a dissolução do Estado ou a derrocada de seu 

representante ou a supressão da liberdade e da vida dos cidadãos. (ALVES, 2008) 

De um modo geral, é inegável que as ações humanas devem ser pautadas pela 

prudência, a fim de não extrapolar os limites ou a ‘medida’ que a vida em sociedade e a 

própria condição humana impõem aos homens. (ALVES, 2008) 

Por fim, no plano jurídico-político, a tragédia parece indicar que a  realização 

plena da justiça se encontra em algum ponto de convergência entre as leis do Estado 

(Direito Positivo) e as leis morais (Direito Natural). 

Note-se que os dois personagens, Creonte e Antígona, são punidos ao final da 

peça, pela desmedida de suas ações. Isso permite concluir que a promoção e a realização 

da justiça pressupõem a interdependência entre as leis do Estado e as leis da consciência 

ou da moralidade, já que a total independência dessas forças normativas uma em relação 

à outra, coloca em risco a estabilidade social e a segurança jurídica, ambas indispensáveis 

numa sociedade politicamente organizada. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

POSITIVISMO JURÍDICO KELSENIANO 

 

 

O presente capítulo aborda o positivismo jurídico Kelseniano, com foco na 

relação entre o direito e a justiça na visão Kelseniana. Inicia-se o capítulo abordando, de 

forma sucinta, algumas vertentes contemporâneas do fenômeno jurídico e, de maneira 

especial, trata do positivismo jurídico. Posteriormente, trata do positivismo normativista 

de Hans Kelsen, para situar o lugar do direito e da justiça. 

 

 
2.1 Algumas vertentes contemporâneas do fenômeno jurídico 

 

 

A história da filosofia se desenvolveu a partir de uma certa temporalidade 

linear, de extrema importância para fins didáticos. Assim, sabe-se que há uma sequência 

de sucessão no tempo entre Sócrates, Platão e Aristóteles, entre Paulo, Agostinho e 

Tomás, entre Hobbes, Locke e Rousseau, ou mesmo entre Kant, Hegel e Marx. 

(MASCARO, 2016) 

No entanto, nas épocas contemporâneas, não se pode dizer que haja uma 

evolução linear dos filósofos. Muitas correntes filosóficas se apresentam ao mesmo 

tempo, umas em contraposição a outras, e estudá-las de acordo com a datação biográfica 

de seus filósofos não é o ideal, na medida em que não é a data de nascimento o critério 

principal de suas especificidades. (MASCARO, 2016) 

Importante salientar que o corte temporal identificado como contemporâneo 

refere-se ao produto do momento posterior às revoluções burguesas, portanto, 

especialmente os séculos XIX, XX e o atual, na medida em que o cenário histórico- social 

encontra a referência de sua concretude e de seus problemas estruturais nesse período. 

De acordo com Mascaro (2016), alguns teóricos propõem a existência de três 

perspectivas ou caminhos bastante vastos para a compreensão da filosofia do direito 

contemporânea, que ao mesmo tempo, representam três abordagens do fenômeno jurídico. 
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O primeiro destes caminhos ou perspectiva legitima o direito e as instituições 

políticas e jurídicas a partir de uma visão estatal, formalista, institucional, liberal ou em 

amplo sentido, juspositivista. Esse é o campo que possui o maior número de teóricos do 

direito, não obstante, apresentem diferentes abordagens do fenômeno jurídico. Para esses 

teóricos, a amplitude desse campo comporta subdivisões do pensamento juspositivista, 

em três categorias: o juspositivismo estrito, o juspositivismo eclético e o juspositivismo 

ético. (MASCARO, 2016) 

O segundo grande campo de perspectiva jusfilosófica parte de uma visão não 

formalista, não liberal, que se funda numa visão realista do fenômeno jurídico. Trata-se 

de um campo não juspositivista, mas sem o entendimento profundo e crítico possibilitado 

pelo marxismo. Como o marxismo também é não juspositivista, por dupla exclusão é que 

se há de apontar um caminho ao mesmo tempo não juspositivista e também não marxista. 

(MASCARO, 2016) 

Esse campo também comporta subdivisões que envolvem tanto as filosofias 

do direito propriamente existenciais bem como as perspectivas que desvendam o poder 

para além das normas jurídicas, como a do decisionismo ou a da microfísica do poder. 

(MASCARO, 2016) 

A terceira grande perspectiva jusfilosófica é a filosofia do direito crítica ou 

teoria crítica do direito, que se fundam basicamente no marxismo. O marxismo 

representa a crítica mais profunda e o horizonte mais amplo da transformação social, 

política e jurídica, porque há de investigar os nexos históricos e estruturais do direito com 

o todo social. (MASCARO, 2016). 

No que tange às correntes juspositivistas salientadas por Mascaro, desde o 

século XIX, chegando ao século XX e de alguma forma vivo até o hoje,  o  juspositivismo 

eclético se funda na ideia de que a grande afirmação do direito positivo estatal se dá a 

partir de referenciais ainda extranormativos, “na medida em que a esterilidade de uma 

mera analítica normativa estatal é chocante ao espírito jurídico que ainda há pouco, no 

século XVIII, era jusnaturalista.” Esse pensamento que já é juspositivista mas o funda em 

razões extraestatais é o juspositivismo eclético,  justamente por mesclar o campo da 

normatividade estatal a valorações sociais. (MASCARO, 2016, p. 285) 

O caminho filosófico que situa o direito numa técnica normativa estatal 

mitigada está presente nas variadas manifestações de ecletismo jurídico, como o 

culturalismo jurídico, do qual Miguel Reale é certamente o seu maior expoente, e que 
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foram típicas de um modo de pensar que chega até os meados do século XX. 

(MASCARO, 2016). 

Todavia, já no século XX, com o desenvolvimento do uso técnico- normativo 

do direito, o juspositivismo estrito ou pleno encontra seu apogeu. Esse caminho 

estritamente técnico, do juspositivismo pleno, tem por maior pensador e símbolo – Hans 

Kelsen. O lastro de tal visão juspositivista é uma espécie de filosofia analítica. “A virada 

linguística da filosofia se encarregou de fazer tal pensamento se encontrar com o campo 

da comunicação e da analítica, para dar melhores  volteios dentro de si mesmo.” 

(MASCARO, 2016, p. 285) 

No final do século XX, o desgaste do juspositivismo estrito enseja uma 

“espécie nova de ecletismo juspositivista, mas agora haurida de uma visão ética liberal. 

Não se trata do resgate do velho ecletismo como explicação da origem do direito, mas sim 

como meta.” Por isso, o próprio direito positivo, a depender de suas instituições e  de suas 

diretrizes, passa a ser considerado como valioso a determinados valores éticos e sociais. 

(MASCARO, 2016, p. 285-286) 

Essa visão tem dominado as especulações desse tipo de filosofia do direito 

que é juspositivista, mas que avança para além da mera normatividade, em favor do uso 

ético do direito positivo. Daí, muitos também denominarem essa  corrente  de pensamento 

de pós-positivista, conforme será tratado mais adiante. Ronald Dworkin, John Rawls, 

Robert Alexy e Jürgen Habermas são os filósofos do direito mais conhecidos dessa nova 

fase, que tem penetrado com muita notoriedade no século XXI. (MASCARO, 2016) 

Saliente-se que o presente trabalho, no contexto desta classificação, focará 

sua análise nas duas últimas correntes do juspositivismo mencionadas, que são o 

Juspositivismo estrito ou pleno e o Juspositivismo ético, por muitos denominado pós- 

positivismo. 

Nesse Hans Kelsen é quem dá o salto qualitativo sobre os ecletismos, e, 

portanto, é o horizonte limite a partir do qual todos os demais positivistas são 

considerados menos radicais. Sua Teoria pura do direito é a tentativa de construir um 

conhecimento jurídico baseado não mais no ser, e sim no dever-ser, numa derivação 

técnico-lógica das normas jurídicas sem o seu cotejamento com o ser, a realidade. 

Assim, Hans Kelsen é considerado principal pensador do positivismo  estrito, 

não obstante existirem diferentes correntes teóricas, algumas inclusive antagônicas em 

relação ao pensamento Kelseniano.   Dada a vital importância de   Hans 
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Kelsen na construção do pensamento positivista estrito ou pleno, os próximos tópicos 

deste trabalho focarão seu pensamento, suas principais fontes de influência, a fim de 

compreender suas pretensões teóricas. O pensamento positivista proposto por Kelsen, 

pelo seu grande destaque e influência ainda nos dias atuais, é designado de positivismo 

normativista. 

Importante destacar que há outros teóricos que buscam analisar o positivismo 

jurídico sob outros horizontes, deslocando a questão para a distinção entre positivismo 

inclusivo e positivismo exclusivo. (PAULSON, 2011) 

De acordo com Paulson (2011), como ponto de partida para distinguí-los, o 

princípio da separação é útil. No seu nível mais geral, o princípio da separação nega, com 

precisão “que há uma sobreposição necessária” entre o direito e a moral. 

O princípio da separação vale, portanto, como o oposto do princípio da 

moralidade, segundo o qual há uma “sobreposição necessária” entre o direito e a moral, 

qualquer que seja a forma como ela possa ser explicada. 

O significado dessa negativa positivista do princípio da moralidade pode ser 

precisado, ao se apelar para a distinção entre o positivismo inclusivo e o exclusivo. O 

positivismo inclusivo deixa em aberto a possibilidade de que em dado sistema jurídico 

haja ou não uma sobreposição necessária entre o direito e a moral, ao passo que o 

positivismo exclusivo não reconhece a possibilidade dessa sobreposição necessária. 

(PAULSON, 2011) 

A separabilidade entre o âmbito jurídico e o âmbito moral, diferentemente de 

sua separação inelutável, é uma condição que o juspositivista inclusivo procura 

estabelecer. 

Paulson (2011) ressalta que se pode chegar a uma perspectiva mais ampla ao 

se considerar não apenas o positivismo inclusivo e o exclusivo, mas também o não- 

positivismo, representado pela defesa do princípio da moralidade. 

Segundo tal corrente, novamente, há uma sobreposição necessária entre o 

direito e moral. Está claro que qualquer dessas duas ou três visões se encontra em uma 

relação de contrariedade. (PAULSON, 2011) 

Se as teses de abertura que dão expressão ao não positivismo e ao positivismo 

jurídico inclusivo não podem ser ambas verdadeiras, elas podem muito bem ser ambas 

falsas, quando então a tese de abertura defendida pelo positivismo jurídico exclusivo seria 

verdadeira. (PAULSON, 2011) 
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Frise-se que se pode dizer o que se quiser sobre a disputa entre o  positivismo 

inclusivo e o positivismo exclusivo – alguns defendem essa distinção, enquanto outros 

negam o positivismo inclusivo desde o início. 

Na verdade, importante enfatizar que não há unanimidade quanto à um 

critério único ou majoritário de classificação acerca da análise das vertentes 

contemporâneas do fenômeno jurídico. 

De qualquer forma, o presente trabalho, apresenta, ainda que de forma 

sintética algumas dessas classificações, no intuito de situar, didaticamente, o foco do 

trabalho, que é o positivismo Kelseniano, bem como pós-positivismo Habermasiano, 

conforme adiante se verá. 

 

2.2 - O juspositivismo ou positivismo jurídico 

 

 

Pode-se considerar que a gênese do positivismo está na convergência de três 

importantes escolas: O Pandectismo (Alemanha), a Escola da Exegese (França) e a Escola 

Analítica (Inglaterra). 

Esse movimento do Pandectismo encarava a lei como um produto resultante 

da história de um povo e da ‘vontade racional’ do legislador. O pandectismo supera a 

Escola Histórica e influencia, de maneira decisiva, o surgimento da codificação na França, 

pós-revolução. Esse movimento pela codificação, na França, tem como  principal 

referência a Escola da Exegese. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

A Escola da Exegese forneceu os fundamentos técnicos para interpretação do 

Código de Napoleão, conforme ensina Bobbio: 

 
A escola da exegese deve seu nome à técnica adotada pelos seus primeiros 

expoentes no estudo e exposição do Código de Napoleão, técnica que  consiste 

em assumir pelo tratamento científico o mesmo sistema de distribuição da 

matéria seguido pelo legislador e, sem mais, em reduzir tal tratamento a um 

comentário, artigo por artigo, do próprio Código. (BOBBIO, 1995, p.83) 

 

 

A Escola da Exegese fundamenta-se no princípio da completude do 

ordenamento jurídico e não deixa espaço para o direito natural, de forma que as lacunas 

da lei devem ser preenchidas pelo próprio sistema jurídico. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 
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Afinada à Escola da Exegese, surge na Inglaterra, a Escola Analítica. Seu 

principal expoente é o inglês John Austin (1970-1859). Austin ensina que o direito 

positivo é emanado diretamente dos soberanos, já que a lei é posta por um monarca ou 

grupo soberano a uma ou mais pessoas em estado de sujeição frente a seu autor. 

((BITTAR; ALMEIDA, 2002). 

Austin distingue o direito positivo da moralidade humana, uma vez que 

somente o primeiro é constituído de comandos emanados por um soberano numa 

sociedade política independente. A natureza do comando sancionado, proveniente do 

Estado, identifica, de forma inequívoca, o direito como um dado em si, distinto de outras 

formas de normatização (inclusive as leis divinas, que são normas, mas emanadas de 

Deus.) (PALOMBELLA, 2005) 

Assim, o positivismo jurídico foi recebendo suas primeiras teorizações, tendo 

como primeira e decisiva característica a atenção ao direito como ele é, ao direito posto, 

portanto positivo, que deve ser distinto das avaliações e determinações do direito como 

ele deveria ser; este último é o fundamento da abordagem  jusnaturalista  do direito. 

(PALOMBELLA, 2005) 

Nesse sentido, Austin tenderia a reduzir todo o direito a um direito legislativo, 

expondo-se à “objeção de não dar conta adequadamente da  efetiva existência e do papel 

central desempenhado pelo direito jurisprudencial inglês.” Ele não visa destituir de 

validade o direito judiciário, mas enquadrá-lo em moldes diferentes, ditados pela opção 

estatualista e legalista de sua teoria do direito. (PALOMBELLA, 2005, p. 122) 

Austin propunha uma codificação fundada na tese de que o direito positivo 

deve dizer respeito fundamentalmente ao Estado, deve ser unitário na fonte e provir de 

quem exerce a soberania. (PALOMBELLA, 2005) 

Vale mostrar que numa reação aos movimentos descritos anteriormente, 

contextualizados nos primórdios do positivismo jurídico, surgiram  diversos movimentos, 

dos quais um dos principais e de maior destaque foi a jurisprudência dos interesses. 

Em síntese, a jurisprudência dos interesses surge em oposição à 

jurisprudência dos conceitos, da qual Ihering foi adepto num primeiro momento, mas 

preparou caminho para a nova escola da jurisprudência dos interesses. Esta escola não  se 

fundamenta na redução das proposições jurídicas a conceitos, mas num positivismo 

sociológico. (BITTAR; ALMEIDA, 2005) 
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Em resumo, as escolas jurídicas mencionadas acima têm como ponto de 

convergência a não utilização do arcabouço teórico do jusnaturalismo. Pode-se considerar 

que essas escolas tiveram papel fundamental na formulação embrionária do positivismo 

jurídico. 

Importante mencionar que ainda no início do processo das  codificações como 

grandes construções racionais, o positivismo científico passou a aderir ao postulado da 

legislação, constituindo uma fase a que Wieacker (1993) designou de “positivismo 

científico- legal”. 

Com leis de sólida legitimidade, já que eram racionalmente constituídas por 

cientistas, e postas pelo parlamento que representa o povo ou a nação, operou-se uma 

transição do positivismo científico ao legalista. 

Assim o fator do legalismo na gênese do positivismo jurídico moderno levará  à 

utilização do termo, ainda hoje recorrente, do positivismo legalista. O direito estatal 

legislado se arroga da prerrogativa de manifestar exclusivamente todo o direito, e os 

outros tipos de fontes a que se poderia recorrer restavam agora absorvidas ou proibidas 

pela legalidade proveniente do Estado. (WIEACKER, 1993) 

Nesse cenário, com o direito racional-doutrinário absorvido no trabalho 

de elaboração do código; igualmente com o direito consuetudinário, tradicional, com o 

qual a Revolução havia rompido, e ainda com o direito jurisprudencial, que não era mais 

reconhecido como uma fonte legítima de estabelecimento do direito, deu-se uma  “vitória 

da nação política sobre a nação cultural” e, num ambiente de predileção do direito 

positivo, o legalismo (o positivismo legal) representou o ápice da  sua legitimidade 

política e social. (WIEACKER, 1993, p.525). 

A lei deve ser respeitada porque ela representa o mandamento da vontade 

geral, o que implica a idéia de uma liberdade (conciliável) de todos, mediada pelo Estado; 

ademais, deve ser respeitada porque o legislador científico e racional era necessariamente 

justo, oferecido para a veneração dos homens. (WIEACKER, 1993) 

O positivismo jurídico eleva a realidade fática como único objeto merecedor 

de consideração por parte da Ciência jurídica, de forma que a razão de ser do positivismo 

jurídico reduza-se à compreensão da norma e do sistema jurídico na qual está inserido. 

Tal característica aponta para outra característica geral do positivismo, qual seja o 

reducionismo. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

A exposição da gênese do positivismo jurídico, a partir do pensamento 

clássico,   desembocou   no   direito   pré-posto   e   imposto   do   pensamento moderno- 
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iluminista, levando à conclusão de que sob esta perspectiva do direito abrigaram-se 

tendências variadas, que tornaram tanto mais complexo o conceito de positivismo 

jurídico, e tanto maior seu arcabouço de idéias e postulados. 

Do ponto de vista jurídico-sociológico, o direito que segue à época 

moderno-iluminista foi impulsionado pela necessidade de segurança e calculabilidade da 

sociedade burguesa em desenvolvimento. Já do ponto de vista jurídico-filosófico, 

descendeu da prevalência do direito posto pela autoridade soberana, ou, com Bobbio, de 

um “impulso histórico para a legislação” (FONTOURA, 2009) 

Nesse cenário, o direito positivo, que já era tido como objeto da ciência 

jurídica, passaria agora a ser um elemento indissociável de uma ordem jurídica 

estatalmente legislada. E é neste sentido que ele será identificado com o direito imposto, 

não mais o direito resultante de qualquer correspondência com sua própria correção,  mas 

aquele resultante do comando legitimamente dado. (FONTOURA, 2009) 

Fontoura (2009, p.64) explica que o positivismo jurídico stricto sensu, 

embora pertencendo àquele positivismo genérico que se opõe ao jusnaturalismo, irá além 

da negação do jusnaturalismo e da postulação pelas fontes sociais do direito (embora as 

mantenha). Cuida-se, mais que isso, de uma postura teórica que admite a separação entre 

(i) o direito e a moral e (ii) o direito e a política — proposições que são conhecidas como 

“teses da separação”. 

A separação entre o direito e a moral operará em dois planos distintos,  pois 

não será possível que esta última seja levada em conta nem no plano teórico e metódico 

(“estudo e compreensão”) e nem no plano da validade do direito. (FONTOURA, 2009) 

A moral não deverá ser necessariamente vinculada aos elementos criativos do 

sistema jurídico — porque as prescrições, para serem válidas, não têm de ser justas ou 

corretas, avaliadas sob um ponto de vista moral, posto que o  direito  é “historicamente 

contingente”. (FONTOURA, 2009) 

De outro lado, o jurista deve proceder, na ciência e na práxis, sem tentar impor ao 

direito positivo as suas concepções morais, que serão sempre de natureza pessoal, já que 

o trabalho jurídico deverá ser realizado com impessoalidade. 

A separação entre direito e política, cumpre ainda referir, operará em nível 

conceitual, e não genético. Nesse sentido, o direito é resultado da atividade política, mas 

distingue-se dela; a partir daí, de sorte que “o conceito de direito não inclui em sua 

definição referências à política. (FONTOURA, 2009) 
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Disto decorre que a valoração política do operador jurídico, se é  que  pode existir, 

não pode jamais ser diferente da valoração já realizada pelo legislador. Saliente- se ainda 

que o intérprete deva “entender e implementar a vontade dos criadores de normas, 

distanciando-se de suas convicções morais e políticas”.(FONTOURA, 2009, p.65) 

Os critérios a que o jurista deve se utilizar para reconhecer a norma como jurídica 

(na linguagem da corrente, positiva) devem ser apenas os relativos à competência, ao 

procedimento, aos limites temporais e espaciais de validade e, genericamente, às regras 

que permitem verificar a compatibilidade sistemática das prescrições (como a 

especificidade) até o limite de um eventual juízo de constitucionalidade. (FONTOURA, 

2009) 

 

2.3 - O Positivismo normativista de Hans Kelsen 

 

 

Hans Kelsen nasceu em Praga, no ano de 1881, no período do Império Austro-

Húngaro, cuja capital era Viena e faleceu nos Estados Unidos da América em 1973. Em 

Viena, seu prestígio foi tão grande que fundou com um grupo de adeptos um movimento 

jusfilosófico, ganhando destaque no mundo inteiro: ‘A Escola de Viena – uma doutrina 

pura do direito’, da qual fizeram parte renomados juristas e filósofos. (PRADO; KARAM 

1985). 

Ao longo de toda a sua vida, Kelsen goza de prestígio e brilhantismo, sendo 

professor e conferencista em diversas universidades européias e americanas, 

conquistando incontáveis adeptos e admiradores, a ponto de se atestar a existência de uma 

verdadeira escola Kelseniana nas Américas. (PRADO; KARAM 1985). 

O pensamento de Hans Kelsen representa o ápice da construção do modelo 

juspositivista, que, fundado na operacionalização das normas estatais, fez da prática 

jurídica uma técnica que se tornou universal. 

No pensamento de Kelsen está a possibilidade de compreensão mais singela 

do fenômeno jurídico: a sua identidade científica é total e inexorável com a norma estatal, 

daí a designação de positivismo normativista. 

No século XX, os valores que fundamentavam o direito burguês no século 

XIX começam a desmoronar. O liberalismo econômico não é mais um meio indispensável 

para a reprodução da exploração capitalista. Assim, o intervencionismo estatal ganha  

espaço, tanto econômico quanto social. Num quadro em que não há   mais 
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lastro para o direito positivo quanto ao conteúdo, então resta para os Estados Nacionais 

que se assentem apenas sobre a forma normativa. Nesse cenário, o século XX conhece e 

desenvolve uma percepção do positivismo pleno. (MASCARO, 2012) 

Hans Kelsen, nas primeiras décadas do século XX, leva os pressupostos do 

positivismo estrito ou pleno ao extremo. Para ele, o direito é um fenômeno social, 

complexo, cheio de condicionantes e variantes da realidade, mas a análise do direito como 

ciência, exige uma coerência e a necessidade de critérios formais estáveis. A teoria pura 

de Kelsen abstrai-se de valores, cultura, considerações morais e ideologia. (MASCARO, 

2012) 

O normativismo de Kelsen é uma constatação das próprias variações extremas 

de conteúdo do direito dos Estados capitalistas contemporâneos. Verifica-se que “do bem-

estar social ao nazismo, é a forma jurídica normativa que restou como constante do direito 

estatal contemporâneo, e não um determinado padrão de conteúdo dessas mesmas 

normas.” (MASCARO, 2012, p.57) 

Kelsen parte de pressupostos bastante formalistas. Sua influência teórica  tem 

raízes em Kant, no século XVIII, de forma a considerar que as grandes questões teóricas 

do direito são resolvidas a partir de um privilégio da razão em face da realidade. A 

racionalidade presente na ciência do direito é tida como uma necessidade universal. 

(MASCARO, 2012) 

Nesse sentido, Kelsen introduz elementos objetivamente inovadores no modo 

de pensar dos juristas. Palombella (2005, p.166) argumenta: “o Estado, centro 

paradigmático da ficção substancialista, da vontade, da soberania, da personalidade, 

ultrapassa a ‘metafísica’ e a ‘mística’, resolvendo-se num ordenamento do 

comportamento humano.” 

Importante considerar que se o direito até Kelsen fora inteiramente atraído 

para a órbita do Estado, a partir dele, o Estado é inteiramente atraído para a órbita do 

direito. Ele trata a figura do Estado não como comunidade territorial, moral, social, 

política, mas tão-somente na sua acepção jurídica, para a qual direito e Estado acabam 

por coincidir. (PALOMBELLA, 2005) 

Em síntese, para Kelsen, as normas jurídicas são objeto de estudo do  Direito, 

enquanto Ciência pura, normativa e descritiva e as normas morais são objeto de estudo 

da ética, de forma que discutir sobre justiça é discutir sobre normas morais. 

Para ele, toda ordem jurídica é definida pelas normas jurídicas que possui. 

Nesse sentido, Kelsen afirma que a justiça possível é a justiça relativa, uma vez que a 
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justiça absoluta, conforme preconizadas pelas teorias jusnaturalistas não é cognoscível à 

razão humana, pois funda-se na fé, na crença, na transcendência. 

 

2.3.1 Positivismo normativista de Kelsen: entre o direito natural e o direito positivo 

 

 

A distinção conceitual entre direito natural e direito positivo é bastante antiga, 

conforme já explicitado no primeiro capítulo; já sendo encontrada antes mesmo de Platão 

e Aristóteles. Entretanto, é no final do século XVIII que o direito foi definido 

individualizando-se em direito natural e direito positivo. (BOBBIO, 1995) 

No pensamento das civilizações clássicas, conforme aponta Bobbio, houve a 

oposição entre os termos "natural" e "positivo" no que concerne à linguagem, através do 

estabelecimento da distinção entre aquilo que é por natureza (physis) e aquilo que é por 

convenção ou é posto pelos homens (thesis). 

Já na Ética a Nicômaco, Aristóteles aponta uma distinção entre direito natural 

e direito positivo, feita de forma a atribuir a característica de "natural" ao direito que 

detenha autoridade em toda a parte, e não somente onde fora sancionado, bem como a 

aquele que prescreva ações que preservem os valores intrínsecos à humanidade, que por 

isso mesmo teriam uma normatividade natural. (BOBBIO, 1995) 

A característica de "positivo", por outro lado, seria adequada àquele direito 

de validade limitada ao seu território de sanção, e que regulamentasse situações que não 

necessariamente devessem ter o regramento que a lei dos homens lhe deu, mas que à sua 

égide ficam subordinadas pelo ato de colocação da norma na sociedade. A positividade, 

especialmente em seu sentido histórico, é o caráter estatuído do direito. (BOBBIO, 1995) 

Nota-se que não há diferenciação quanto à qualidade ou qualificação, mas  há 

uma diferença quanto ao grau ou gradação, no sentido de um ser superior ao outro. Na era 

clássica, o direito natural não era considerado superior ao direito positivo, o direito natural 

era concebido como direito ‘comum’ e o positivo como direito especial ou particular de 

uma dada civitas, baseando-se no princípio de que o direito particular prevalece sobre o 

geral (“lex specialis derogat generali”)(BOBBIO, 1995). 

Nesse sentido, o direito positivo prevalecia sobre o direito natural sempre que 

houvesse conflito entre ambos. Importante retomar a tragédia grega Antígona, em que o  

direito  positivo, consubstanciado  no  decreto  de Creonte acabou   prevalecendo 
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sobre o direito natural, posto pelos deuses, a quem a protagonista Antígona se 

fundamenta. (BOBBIO, 1995) 

Na Idade Média, verifica-se a inversão dessa gradação, de forma que  o direito 

natural é considerado superior ao positivo, posto que o direito natural é visto como norma 

fundada na própria vontade de Deus e por este conduzida à razão humana. 

Com a formação do Estado Moderno, o Estado concentra em si todos os 

poderes, inclusive o de criar o direito, diretamente através da lei ou  indiretamente através 

das normas consuetudinárias. 

Assim, o interesse pela positivação do direito conquista integração política 

durante a Revolução Francesa (período de 1790 a 1800) e acaba por ter reflexos tanto  no 

pensamento político, bem como no próprio relacionamento com toda a ordem  jurídica 

existente na França até o século XVIII. (BOBBIO, 1995). 

Saliente-se que o marco histórico para o avanço positivista ocorreu justamente 

no século XVIII, durante a Revolução Francesa em um momento histórico em que a 

religião desaparece do cenário jurídico. Todavia, o cenário acabou mudando menos do 

que se imaginava, especialmente pela razão de que o direito passou a ser posto pelo 

Estado, o qual se tornou apenas um substituto do comando da igreja, concentrando em si 

todos os poderes. (ROULAND, 2003). 

Ainda neste contexto de transformação política na França, os pressupostos do 

positivismo jurídico são apontados pela doutrina como uma espécie de contraposição ao 

direito natural, porque a teoria positivista é uma doutrina do Direito que nega a existência 

de outro direito senão o positivo. (BOBBIO, 1995). 

A mudança na forma política do Estado alterou as concepções sociais sobre 

uma ordem normativa válida e consequentemente gerou reflexos na  antiga contraposição 

existente entre direito natural e direito positivo. 

Assim, a supremacia positivista se estabelece como um novo modelo de 

formação jurídica, uma vez que seus alicerces consistem na vontade da sociedade francesa 

em superar a desintegração política, admitindo como único direito aquele posto e 

aprovado legitimamente pelo Estado. (BOBBIO, 1995). 

Nesse processo, nasce e se consolida o positivismo jurídico, ou seja, quando 

o direito positivo e o direito natural, não mais são considerados direito no  mesmo sentido 

qualitativo, mas o direito positivo passa a ser considerado direito em sentido próprio. 

(BOBBIO, 1995) 
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A doutrina do direito natural é considerada uma doutrina idealista-dualista do 

direito, uma vez que separa o direito positivo, posto pelos homens e portanto, mutável, do 

direito ideal, natural, imutável, que se identifica com a justiça. (KELSEN, 1998b). 

Nesse sentido, para essa doutrina, a natureza em geral ou a natureza do 

homem em particular atua como autoridade normativa e aquele que observa seus preceitos 

atua de forma justa. Esses preceitos, ou seja, as normas da conduta justa, são imanentes à 

natureza. (KELSEN, 1998b). 

Assim, a doutrina do direito natural, com a roupagem de teoria dinâmica do 

direito natural, busca extrair princípios de justiça da natureza em geral e da natureza do 

homem em particular, fundamentando-se na tese de que valor e existência estão 

estreitamente interligados, ou seja, há normas naturais encerradas na estrutura de toda 

existência material. Nesse sentido, o valor é imanente à realidade. (KELSEN, 1998a) 

Para a Doutrina dinâmica do direito natural os valores são fatos, e, portanto, 

os valores são realizáveis. Kelsen (1998) questiona que se os valores mais sublimes não 

puderem ser realizados, qual a utilidade destes? Portanto, para essa teoria, isso demonstra 

que os valores que movem as pessoas não são separados da existência. 

Todavia, o positivismo não nega que os valores são realizáveis, mas considera 

que admitir que um valor é ‘realizado’, significa apenas que ocorreu um fato, que, na 

opinião do observador, está em conformidade com um valor ou uma norma pressuposta 

por ele como válida. Nesse sentido, não significa que o fato seja o valor ou   a norma. 

A teoria do direito natural afirma que negar a existência dos valores de alguma 

maneira torna a reflexão ética inócua e a justificação moral impossível. “Se os valores 

não são fatos, não há valores em geral e não há valores morais em particular, e, portanto, 

nenhuma ordem moral é possível” (KELSEN, 1998a, p.182) 

O positivismo normativista Kelseniano utiliza as categorias do ser (Sein) e do 

dever-ser (Sollen) para distinguir realidade e direito, que caminham em dissintonia em 

sua teoria. Na verdade, é a quebra da relação ser/dever ser que Kelsen utiliza para 

diferenciar o que é jurídico (fenômeno jurídico puro) do que não é jurídico (cultural, 

sociológico, antropológico, ético, metafísico, religioso). (BITTAR;ALMEIDA, 2002) 

Segundo Kelsen (1998) somente quando se confronta o ser com um dever- 

ser, os fatos com as normas, é que se pode apreciar aqueles por estas, julgando-os 
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conformes com as normas ou contrário às normas, sendo caracterizados como justos ou 

injustos. 

Somente assim se pode valorar a realidade. Assim, na visão kelseniana não  é 

possível encontrar ou descobrir ou reconhecer normas nos fatos, valores na realidade. Isso 

é ilusão. 

Contudo, o positivismo normativista não afirma que os valores são 

inexistentes ou que não exista uma ordem moral, mas que os valores que os homens crêem 

não são valores absolutos, mas relativos. Além disso, existem diversas ordens morais, sob 

as quais os homens vivem e sempre viveram, mais ainda assim, só podem ser consideradas 

relativas. “É inadmissível identificar valor com valor absoluto.” (KELSEN, 1998a, p.182) 

O positivismo realça a ligação essencial entre valor e norma, já que uma 

norma constitui um valor. Entretanto, a teoria dinâmica do direito natural, ao afirmar 

que os valores são imanentes à realidade e a realidade não é feita pelo homem, 

considera que normas que não são feitas pelo homem devem existir de alguma maneira, 

devendo estar “encerradas na estrutura ontológica das coisas.” (KELSEN, 1998a, p.182) 

Importante considerar que o Positivismo kelseniano não nega a existência das 

normas e dos valores. Mas contesta a afirmação de que os valores são imanentes à 

realidade, uma vez que a norma não existe como um fato. Uma norma é válida porque foi 

criada por um ato humano e esse ato existe como fato. Esse fato pode ser descrito  por um 

enunciado de ‘ser’, mas o significado de algo deve ocorrer não é um fato e só pode ser 

descrito por um enunciado de ‘dever ser’. 

Para o positivismo, essa visão de que os valores são imanentes à realidade ou 

de que as normas não feitas pelo homem estão encerradas na existência, fundamenta- se 

de forma consciente ou não, numa visão teológica do mundo. 

Esta origem metafísico-religiosa do direito natural funda-se na ideia de que  a 

natureza foi criada por uma autoridade transcendente que traz em si o valor moral absoluto 

ou de que “o acontecer fático da realidade é dirigido por esta autoridade, de que, se a 

natureza está sujeita a leis, estas leis são ordens da autoridade transcendente e, portanto, 

normas.” (KELSEN, 1998a, p.73) 

kelsen argumenta que o direito natural é “dedutível das tendências naturais 

por Deus implantadas nos homens”, isto é origem divina. E por ser de origem divina é 

considerado absolutamente válido e imutável; este é um elemento essencial do direito 

natural. (KELSEN, 1998b, p.75) 
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A natureza do homem, de acordo com os defensores da doutrina do direito 

natural, se subjaz das suas inclinações, instintos, pulsões, na sua razão ou nos seus 

sentimentos, ou seja, esta natureza do homem, em essência é a natureza psíquica. 

(KELSEN, 1998b) 

Todavia, Kelsen realça que os impulsos podem entrar em conflito e 

problematiza a questão da justiça, ao indagar como resolver esse conflito. 

Ele ressalta que há impulsos ou instintos de natureza egoísta e altruísta. Ele 

exemplifica que da mesma forma que há o impulso em alguns homens do amor ao 

próximo, do desejo de paz, há também o impulso em outros homens da agressividade,  da 

violência. 

Assim sendo, uma doutrina que pretende deduzir o direito natural ou  o direito 

justo da natureza do homem, não pode considerar essa ‘natureza’ em todos os possíveis 

impulsos do homem, isto é, deve-se distinguir entre os “impulsos sobre os quais se pode 

fundar uma norma que prescreva uma conduta conforme com os mesmos e aqueles sobre 

os quais não pode ser fundada uma tal norma”. (KELSEN, 1998b, p.81) 

É inegável que tanto o impulso da autoconservação quanto da autodestruição, 

tanto o impulso da agressão como do amor ao próximo se apresentam como realidade 

factual e nesse sentido poderia gerar o paradoxo de uma “natureza natural e uma natureza 

antinatural”. (KELSEN, 1998b, p.82) 

Nesse sentido, Kelsen realça que não são as normas de um direito ideal, do 

chamado direito natural, que a doutrina do direito natural deduz da natureza, mas é uma 

natureza ideal, ou seja, no lugar da natureza real, tal como ela é, considera-se uma 

natureza ideal, do dever ser, de conformidade com o direito natural. 

Há que ressaltar ainda que existe uma corrente dentro da teoria do direito 

natural designada ‘racionalista’ que apontam a natureza do homem na sua razão, ou  seja, 

procuram deduzir da razão as normas do direito justo. Assim, para estes, o justo é  o 

natural, porque é o racional. (KELSEN, 1998b) 

A doutrina Kelseniana argumenta, que, na verdade, a razão da qual o direito 

natural é deduzido não é a razão empírica do homem, como ela efetivamente funciona, 

mas uma razão especial, “a razão reta, a razão não como ela é de fato, mas como deve 

ser.” (KELSEN, 1998b, p.86). 

Nesse sentido, o autor conclui que somente à razão divina podem ser 

imanentes as normas absolutamente válidas de justiça, isto é, somente a razão divina pode 

se configurar ‘razão  prática’, ou seja,  “conhecimento  legislador, só  de Deus    se 
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pode afirmar que conhecer e querer são uma e a mesma  coisa.” (KELSEN,  1998b, 

p.86). 

Ressalte-se ainda que se as normas naturais estão cravadas na existência, 

como afirma a teoria dinâmica do direito natural, essas normas devem ter sido acolhidas 

em ordens morais ou jurídicas positivas, ou seja, ordens sociais que existem ou existiram, 

sendo, portanto, aplicadas por homens que vivem sob essas ordens. (KELSEN, 1998a). 

No entanto, a teoria dinâmica do direito natural não admite isso. Considera 

que a norma fundamental por ela pressuposta de que a vida humana deve ser vivida ou 

que a vida de todo ser humano deve ser preservada e promovida nunca foi reconhecida 

por nenhum sistema moral ou jurídico positivo. 

É preciso, entretanto, considerar que os sistemas morais ou jurídicos 

efetivamente estabelecidos entre os vários povos não consideraram e não consideram a 

vida de todos os seres humanos igualmente valiosa. A escravidão, por exemplo, implicava 

o direito do proprietário dispor da vida de seu escravo e isso era justificado como justo 

ou natural. (KELSEN, 1998a). 

Nesse sentido, se todas as ordens sociais são ou foram realmente eficazes não 

podem ser consideradas contra a natureza humana. 

Kelsen argumenta que a teoria dinâmica do direito natural ao se identificar 

como filosofia realista e empírica jamais poderia negar que a realidade social é uma 

manifestação da natureza humana e que essa realidade social é o direito positivo e não 

um direito natural imaginário. (KELSEN, 1998a). 

Além disso, Kelsen enfatiza que sendo o objetivo do direito natural a justiça 

ou as normas de um direito justo e como não há apenas uma, mas várias normas de justiça, 

apesar das objeções dos jusnaturalistas, é “compreensível que a doutrina do direito natural 

falhe em face dos dois problemas de justiça decisivos do nosso tempo: democracia ou 

autocracia? Economia livre (capitalismo) ou economia planejada(socialismo)?” 

(KELSEN, 1998b, p.100). 

Se se considerar encontrar na natureza a norma de justiça da liberdade, deve-

se então estabelecer a democracia e um sistema de economia livre como a única ordem 

natural social, isto é, justa; todavia, se a norma de justiça encontrada na natureza se funda 

na satisfação das necessidades econômicas de todos, deverá se estabelecer como  ordem 

natural e,  portanto, justa,  uma  ordem natural que realize este  ideal,  com 
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economia planejada e propriedade coletiva dos meios de produção, ou seja, por 

processos autocráticos. (KELSEN, 1998b). 

Isto posto, verifica-se que o direito natural, segundo Kelsen, não foi capaz de 

criar um direito natural imutável, ou seja, estabelecer normas de conduta reta com caráter 

geral, válidas em todas as circunstâncias, de forma perene e em toda parte, mas pelo 

contrário, estabeleceu um direito natural variável. 

Importante enfatizar que Kelsen chama a atenção para o seguinte: “se a 

natureza do homem não é invariável, se dela não pode ser deduzida nenhuma norma 

invariável – ou nenhuma norma, pura e simplesmente”, no que tange à conduta reta, então 

não poderá haver “um direito natural que possa servir como critério firme, absoluto, para 

a apreciação do direito positivo”, mas deverão existir diferentes ‘direitos naturais’, ou 

normas de justiça que apenas constituam valores relativos. (KELSEN, 1998b, p.102). 

 

2.4- O Direito como Ciência: Pura, Normativa e Descritiva 

 

 

Kelsen ao formular sua ‘Teoria Pura do Direito’ funda-se na pureza como 

preceito metodológico para explicar o surgimento, a aplicação e obrigatoriedade das 

normas jurídicas. 

Nas palavras de Hans Kelsen: 

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

que ela se propõe a garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e 

excluir desse conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo 

quanto não possa, rigorosamente, determinar como Direito. Quer  isto dizer 

que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são 

estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental. (KELSEN, 1999, 

p.1) 

 
Com o objetivo de preservar a pureza do direito, Kelsen preocupou-se apenas 

com o método. Não era de seu interesse a investigação do direito como fenômeno social, 

razão pela qual procurou afastar a influência das ciências sociais, filosóficas, humanas ou 

naturais, considerando a ciência jurídica como puramente descritiva. 

Por tais razões, teorias sociológicas e jusnaturalistas criticam categoricamente 

a teoria pura do direito, reprovando o formalismo abstrato de Kelsen,  ao desconsiderar o 

Direito como fenômeno social. 
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Entretanto, Kelsen, como Kant, entende que “uma ciência não é uma 

aglomeração de conhecimentos, mas de conhecimentos classificados, ordenados, 

sistematizados” e a exigência da pureza metodológica é indispensável para assegurar 

cientificidade e autonomia ao Direito. (PRADO; KARAM, 1985, p.9) 

O material empírico ao qual Kelsen aplica essa metodologia é o direito 

positivo. Nesse sentido, Losano (1998) vai afirmar que a sua Teoria pura do direito 

apresenta-se como a mais elaborada teoria do positivismo jurídico. 

A partícula fundamental da ciência pura do Direito de Kelsen é a norma. 

Esta constitui o seu objeto, a ser analisado de forma não ideológica e não axiológica, mas 

de maneira pura, normativa e descritiva. 

Kelsen distingue entre o mundo do ser ou da realidade e o mundo do dever 

ser ou da obrigação. O primeiro é dominado pelo princípio da causalidade que nos remete 

à lei da natureza e o segundo pelo princípio da imputação que tem por “objeto prescrever 

determinada conduta através da relação entre o ato (condição da norma) e a sanção 

(consequência da norma).” (PRADO; KARAM, 1985, p.9) 

De fato, condição e consequência ligam-se pela imputação de uma sanção 

a um comportamento, na esfera do Direito. Nesse sentido, a sanção pode ser ou não pode 

ser aplicada. Causa e efeito, nas ciências naturais, comportam-se com regularidade, e 

então o que é causa provoca necessariamente o efeito respectivo. Assim, causalidade 

(ciências naturais) e imputação (ciências sociais) passam a ser as grandes categorias que 

estruturam o pensamento kelseniano. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

Para Kelsen, a norma e o ato que cria a norma são duas coisas diferentes. 

A terminologia jurídica considera que uma norma existe quando esta é válida, ou seja, a 

existência de uma norma é a sua validade. E é a essa validade que atribui o “dever ser”. 

Kelsen afirma que a validade de uma norma é seu modo específico de 

existência, de forma que o motivo para a validade de uma norma é também o fundamento 

de sua existência. Diante disso, é necessária a existência de uma norma fundamental que 

seja a fonte de validade de todas as normas que pertencem a certa ordem jurídica. Embora 

a existência de toda norma seja condicionada por certo fato, não é este fato, mas uma 

norma que constitui o motivo pelo qual todas as normas do sistema existem, ou seja, são 

válidas. (KELSEN, 1998a) 

Sendo a norma jurídica o cerne do sistema teórico Kelseniano, o conceito 

de validade assume grande importância. A validade consiste na existência da norma 

jurídica,  ou  seja,  “em  sua entrada de  forma regular  dentro  de um sistema    jurídico, 
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observando-se a forma, o rito, o momento, modo, a hierarquia, a estrutura, a lógica de 

produção normativa prevista em dado ordenamento jurídico.” (BITTAR; ALMEIDA, 

2002, p. 338) 

Do conceito de validade é que se abre caminho para o fundamento de todo o 

ordenamento jurídico: a norma fundamental, que nada mais é que o fundamento último 

de validade de todo o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, a orientação Kelseniana concebe a ordem jurídica como 

piramidal, ou seja, com uma estrutura normativa hierarquizada. Dessa forma, a norma 

inferior tem o seu fundamento de validade na norma imediatamente superior e assim de 

forma sucessiva até a norma fundamental, qual seja, a constituição originária hipotética. 

Esta é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. 

Assim, Kelsen vai argumentar que uma norma jurídica isolada só terá 

validade se a constituição for válida, uma vez que é sobre a constituição que todas as 

normas jurídicas fundamentam sua validade. E a constituição é valida, se a ordem jurídica 

total, de acordo com sua norma jurídica fundamental geral, for eficaz. Logo, a eficácia da 

ordem jurídica como um todo é condicionante para a validade de cada norma individual. 

Saliente-se que essa constituição não é a norma constitucional de um Estado 

(Constituição da Argentina, Constituição do Brasil, Constituição da França, etc.), mas um 

pressuposto lógico do sistema, o cerne da pirâmide escalonada de normas jurídicas. Ela 

não tem existência histórica ou física, mas é pressuposta logicamente. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2002) 

A validade formal é posta como um dever-ser e a norma fundamental, como 

“condição transcendental, certamente condição constitutiva, de pensabilidade e de 

possibilidade do direito.” (PALOMBELLA, 2005, p.176) 

Há objeções quanto à esse aspecto da validade de uma norma jurídica na 

teoria Kelseniana. A crítica se funda no argumento de que para que uma norma jurídica 

seja válida, é preciso que ela também seja eficaz, ou seja, não basta apenas o cumprimento 

de certas formalidades no estabelecimento da norma, mas é preciso que essa norma seja 

efetivamente aplicada. (LOSANO, 1998) 

Assim, tanto uma ordenação jurídica quanto uma norma jurídica isolada 

perdem a validade quando deixam de ser eficazes. Nesse sentido, Kelsen teria que admitir 

e renunciar a rigorosa separação entre mundo natural e mundo normativo, entre o ‘ser’ e 

o ‘dever ser’. (LOSANO, 1998) 
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Essa relação entre validade/eficácia ou entre o dever-ser e o ser, entre direito 

e força parece não ter resistido às críticas de outras correntes de pensamento jurídico, já 

que é inelutável reconhecer que por trás da validade das normas, encontra-se a eficácia 

destas. Contudo, “o enorme esforço de Kelsen parece sugerir mais sobre o conceito de 

validade formal como unidade do ordenamento a partir de uma norma fundamental ou 

como juízo de verificação acerca da autoridade que criou uma norma”. (PALOMBELLA, 

2002, p.177) 

Não há dúvida que Kelsen agiu no sentido de salvaguardar e determinar o 

melhor possível nessas distinções. Essa preservação do direito contra a contingência de 

um modelo político de organização social e de Estado, “a insistência na sua formalidade 

e na irredutibilidade ao irracional da força e do poder” podem ser traduzidas numa 

contribuição positiva de Kelsen, qual seja, o “sentido profundo, oculto dessa teoria de 

validade como teste de pertinência da norma ou de unidade e de coerência do 

ordenamento. (PALOMBELLA, 2002, p.179) 

Por outro ângulo, Kelsen acredita que o que sustenta a normatividade são os 

valores de direito e vai distinguir dois tipos de juízos: Os valores qualificáveis como 

lícitos ou ilícitos são denominados valores de direito ou juízos jurídicos de valor e aqueles 

qualificáveis como justos ou injustos são denominados valores de justiça. 

Nessa medida, Kelsen afirma categoricamente que o valor de direito é um 

valor objetivo, uma vez que o objeto valorável é valorável para todos. Já o valor de justiça 

é subjetivo, já que o objeto é valorável apenas para uma pessoa interessada nele, que 

deseja esse objeto. 

Kelsen deixa claro que o valor de justiça não é da mesma natureza que o valor 

de direito. As normas que são utilizadas como padrões de justiça variam de indivíduo para 

indivíduo e muitas vezes não são conciliáveis. “Enquanto o liberal considera a liberdade 

como o ideal da justiça, o socialista vê na igualdade, o ideal de justiça”. (KELSEN, 1998a, 

p.222). 

Nesse cenário, algo só pode ser considerado justo ou injusto apenas para o 

indivíduo para o qual a norma adequada de justiça existe e de alguma forma deseja o que 

essa norma prescreve. Assim, percebe-se que a expressão do interesse do indivíduo é que 

vai designar uma instituição social como justa ou injusta. 

Entretanto, Kelsen afirma que isso é algo que os indivíduos não tem 

consciência,   ou   seja,   seu   juízo   pretende   afirmar   a   existência   de   uma  justiça 
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independente da vontade humana, mas na realidade, se concretiza de acordo com o 

interesse do indivíduo. 

Portanto, não há um padrão exclusivo de justiça, o que existem são muito 

ideais diferentes e conflitantes entre si. 

Abordando-se os valores, pode-se dizer que a norma jurídica é a única 

segurança para a teoria do direito; ela é o cerne das investigações positivistas do direito. 

No entanto, a norma não é a simples expressão da vontade do legislador, uma vez que são 

muitas e variáveis as possíveis vontades do legislador. Assim, a norma está sujeita à 

interpretação e isto é o que torna possível diversos sentidos jurídicos convivendo num 

mesmo ordenamento. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

Em contrapartida, Kelsen frisa, existe apenas um direito positivo. A existência 

dos valores de direito é condicionada por fatos verificáveis objetivamente, o que não 

ocorre com os valores de justiça, configurando estes como valores subjetivos. Assim, os 

juízos de direito são admissíveis em uma ciência do Direito. Já os juízos de justiça não se 

adequam em uma ciência do Direito, razão pela qual qualifica sua ciência pura do direito 

como não axiológica e não ideológica. 

Nesse sentido, para Kelsen o jurista não deve valorar o direito, mas apenas 

descrevê-lo; diante do problema da justiça, ele deverá manter um atitude  de neutralidade, 

ou seja, constatada a existência de determinada norma, o jurista deve descrever seu 

conteúdo e não discutir o valor justiça que ela se fundamentou, isto é, não trazer elementos 

valorativos no discurso descritivo. (LOSANO, 1998). 

As teorias jusnaturalistas apresentam contundentes objeções no sentido de 

que, se se considerar como único direito existente o direito positivo, isso significa que 

qualquer ordenação, mesmo a mais abjeta ou repugnante, contanto que cumpra os 

requisitos formais, deva ser aceita. Isso gera o risco de legitimação de normas injustas e 

anti-democráticas, privilegiando apenas a legalidade meramente formal. (LOSANO, 

1998) 

A ausência de valoração do direito pelo jurista, não atribuindo elementos 

valorativos no discurso descritivo, leva à críticas imanentes quanto ao engessamento da 

ciência jurídica e da própria atuação dos juristas, priorizando a concepção dogmática do 

direito. 

Além disso, há que pontuar outra objeção quanto aos limites entre a teoria 

pura do direito e o mundo dos valores. Mesmo diante do argumento Kelseniano de que 

esta teoria trata da normatividade e não do valor, a norma fundamental, que fundamenta 
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toda a estrutura hierárquica descrita por Kelsen, constituindo a fonte primeira de validade 

de toda a ordenação jurídica, como ele próprio ressalta, é uma norma hipoteticamente 

pressuposta. 

Isso significa que se a norma fundamental não é uma norma juridicamente 

positiva, é algo que o jurista aceita com base em sua avaliação de justiça ou de 

oportunidade, ou seja, tem por base uma escolha, e que para Kelsen, é não racional ou 

científica, mas subjetiva, isso contradiz o pressuposto da pureza metodológica proposto 

por ele. (LOSANO, 1998). 

Importante ainda ressaltar a crítica quanto à consideração da Teoria pura do 

direito como não ideológica. Alguns críticos vão argumentar que na realidade a 

neutralidade ideológica, paradoxalmente, é indicador de uma ideologia, uma vez que a 

própria natureza do direito não é a-histórica. (COELHO, 1985) 

Segundo Coelho (1985), a neutralidade ideológica da ciência do direito, 

preconizada por Kelsen, na verdade, demonstra existência ideológica, sob dois aspectos: 

externo e interno. 

Externamente, trata-se da validade da proposta Kelseniana em contraponto às 

ideologias políticas em geral, de forma que “uma ciência jurídica a-histórica e apolítica é 

pura ilusão”. É de fato ideológica porque responde a interesses ideológicos. (COELHO, 

1985, p.50). 

Assim, a ideologia externa da teoria pura do direito é a ideologia dominante 

do momento histórico traduzida na pureza metodológica, de forma a oferecer uma 

estrutura de pensamento lógico-formal que vai ser preenchida pela ideologia do momento 

histórico, ou seja, uma estrutura que acaba sendo instrumento de manipulação dos donos 

do poder ou pelo grupo social hegemônico no seu interesse.  (COELHO, 1985) 

Internamente, a ideologia Kelseniana é herança da civilização européia, 

espelha a “concepção atomística e mecanicista do universo, elaborada desde os pré- 

socráticos, sistematizada em Platão e Aristóteles e revitalizada no racionalismo 

renascentista.” (COELHO, 1985, p.52) 

Nesse sentido, a doutrina Kelseniana internaliza essa cosmovisão, 

concebendo a norma jurídica como o átomo do direito, sua menor partícula e o fenômeno 

jurídico seria a junção desses átomos ou partes componentes, ainda que o direito e a 

sociedade que a ele se submete sejam regidos por leis, de natureza lógico- racional, 

eternas e imutáveis. (COELHO, 1985) 
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Noutro giro, Kelsen reafirma a indispensabilidade do direito ou do 

estabelecimento de uma ordem coercitiva para aplicar as medidas de coerção. Crendo que 

o conhecimento normativo determina ou produz o Direito (ou o Estado), o autor considera 

ambos o Estado e o Direito como frutos da construção jurídica ou “como mediato e 

imediato resultado do método jurídico.” (SILVA, 1985). 

Assim para Kelsen, no que tange à relação entre o Estado e o Direito, 

considera-os realidades inidentificáveis, porém distintas, de forma que o Direito é forma 

de manifestação estatal, como sistema de normas. 

Fica claro que a doutrina kelseniana nega a natureza dualista do Estado 

proposta por alguns teóricos, considerando uma natureza social, que seria real e  concreta 

e outra natureza jurídica, abstrata e ideal. 

Para Kelsen, tal dualismo é descabido, ou seja, ele separa radicalmente o 

social e o jurídico, já que o Estado é a ordem jurídica, ficando a cargo da Política a sua 

justificação ou legitimação. (SILVA, 1985). 

A teoria Kelseniana explica que a ordem social procura obter a conduta 

desejada dos indivíduos pela execução de medidas de coerção, razão pela qual é designada 

‘ordem coercitiva’. A técnica de coerção é variável, pode-se utilizar a recompensa ou 

punição, como técnica de motivação indireta ou a obediência voluntária, como técnica de 

motivação direta, ainda que esta se constitua uma coerção no sentido psicológico. Nesse 

diapasão, a eficácia de toda ordem social está fundada na coerção psíquica que dirige a 

motivação. (KELSEN, 1998a). 

É imperioso reconhecer que apesar de nítidas diferenças entre povos,  lugares 

e cultura em tempos diversos, Kelsen reconhece que o Direito é uma técnica social 

específica de uma ordem coercitiva. Existem outras ordens sociais – como a moralidade 

e a religião – que também perseguem os mesmos objetivos que o Direito, mas por meios 

diversos. 

No Direito, a coerção é sancionada  pela ordem e socialmente organizada.  Na 

ordem moral, a reação moral contra a conduta imoral não é provida pela ordem moral, 

nem é socialmente organizada. As normas religiosas ameaçam a conduta contrária aos 

seus dogmas com a punição de uma autoridade sobre-humana, ou seja, têm um caráter 

transcendental, não são socialmente organizadas. (KELSEN, 1998a). 

A sanção socialmente organizada “é um ato de coerção que uma pessoa 

determinada pela ordem dirige, de maneira determinada pela ordem, contra a pessoa 

responsável pela conduta contrária à ordem.” (KELSEN, 1998a, p.231). 
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Nesse sentido, a sanção é a reação da ordem ou seja, a reação da comunidade 

constituída pela ordem. Assim, a sanção jurídica equivale à reação da comunidade 

jurídica. E a sanção utiliza-se da força. No entanto, apesar da aparente contradição, o 

direito emprega a força para impedir o uso da força, ou seja, o direito faz uso da força, 

como um monopólio da comunidade, mas visando pacificar essa comunidade. 

O autor argumenta que é muito improvável a existência de uma ordem  social 

que torne possível a substituição da técnica específica do direito pela motivação direta, a 

obediência voluntária. Isso porque mesmo uma ordem social que assegure aos indivíduos 

todas as vantagens desejadas, há sempre o risco de violação à ordem, de forma que sempre 

será necessária a instituição de medidas coercitivas aos violadores da ordem social. 

O autor ressalta que mesmo numa comunidade socialista, em que, segundo 

preconiza sua doutrina, quando o Estado capitalista for tomado pelo Estado socialista, 

pela ditadura do proletariado, e o Estado gradualmente for desaparecendo – ainda assim 

tal comunidade não poderá contar apenas com a obediência voluntária de seus sujeitos em 

todos os sentidos. Como a sociedade burguesa ou capitalista, será preciso antecipar 

condutas de pessoas não conformes com a ordem. (KELSEN, 1998b). 

Assim, vislumbra-se que o Direito é um conjunto de normas que regulam a 

conduta humana e essas normas, por sua vez, quando legitimamente válidas podem 

devidamente estabelecer sanções, pois, em razão da sua estrutura, é caracterizada como 

uma ordem coercitiva. 

 

2.5 – Positivismo normativista Kelseniano: entre direito e justiça 

 

 

Quando se trata do tema Justiça, Kelsen ensina que as normas jurídicas são 

objeto de estudo do Direito, enquanto Ciência pura, normativa e descritiva e as normas 

morais são objeto de estudo da ética, como Ciência. Dessa forma, discutir sobre justiça  é 

discutir sobre normas morais e discutir sobre normas jurídicas é discutir no campo do 

Direito. 

Kelsen, portanto, faz clara delimitação entre Direito e Justiça, e, para tanto, 

criou sua teoria pura do direito e, paralelamente, sua teoria da justiça. Um direito positivo   

pode ser justo ou injusto, ou seja, um direito positivo pode sempre   contrariar 



62 
 

 

algum mandamento de justiça, e nem por isso deixa de ser válido. 

(BITTAR;ALMEIDA, 2002) 

O Direito não precisa respeitar um mínimo moral para ser aceito e válido 

como tal, porque a natureza do direito requer apenas o valor jurídico. O que foi posto pelo 

legislador é norma jurídica, se elaborada nos moldes procedimentais e hierárquicos 

previstos pelo ordenamento jurídico. (BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

Assim, o próprio Kelsen ensina: “a exigência de uma separação entre  Direito 

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

independente desta Moral Absoluta, única válida, da Moral por excelência, de a Moral.” 

(KELSEN, 1998 a, p.104) 

Destaque-se que validade e justiça de uma norma jurídica são juízos de  valor 

diversos, de forma que uma norma pode ser válida e justa ou válida e injusta; ou ainda 

inválida e justa ou inválida e injusta. (BITTAR;ALMEIDA, 2002) 

Ao tratar de modo não valorativo uma teoria da justiça, Kelsen se propõe a 

descrever todos os possíveis valores de justiça, sem destacar um como preferível aos 

outros. 

Importante ressaltar que o ponto de partida do pensamento de Kelsen é que 

“a justiça absoluta não é cognoscível pela razão humana; consequentemente para ele o 

ideal de justiça absoluta é irracional ou subjetivo.” (LOSANO, 1998, p 25.) 

Em síntese, Kelsen afirma que a justiça possível é a justiça relativa, uma vez 

que a justiça absoluta, conforme preconizadas pelas teorias jusnaturalistas não é 

cognoscível à razão humana, pois se funda na fé, na crença, na transcendência. 

Para ele, todo juízo de valor é irracional porque baseado na fé e não na  razão; 

nesse sentido, é impossível identificar de forma científica ou racional, um valor como 

preferível ao outro. (LOSANO, 1998) 

Assim, Kelsen identifica, enumera e critica vários princípios de justiça, aos 

quais podem ser remetidas todas as normas de justiça presentes ou pretéritas. 

No seu livro o que é justiça
6
, Hans Kelsen tenta responder à essa indagação, 

analisando a justiça como ponderação diante dos conflitos de interesses ou valores e 

outras fórmulas que considera vazias em relação ao conceito de justiça absoluta. 

 

 

 

 

6 
Este livro foi publicado originalmente em inglês com o título What is Justice? pela University of 

California Press em 1957. 
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Na obra, as doutrinas sobre justiça são divididas em racionalistas (Aristóteles, 

Kant, direito natural, etc.) e metafísico-religiosas (Platão, Jesus, etc.), recebendo 

detalhado estudo. 

Kelsen diz que somente quando existem conflitos de interesses surge o 

problema da justiça, já que onde não há conflitos de interesses não há a necessidade de 

justiça. Ele vai dizer que “o problema dos valores, é antes de tudo, o problema dos 

conflitos de valores”. (KELSEN, 1998a, p. 4). 

O autor considera que o conflito de valores não poderá ser solucionado pelo 

conhecimento racional, mas por um juízo de valor, que é resultante de fatores emocionais 

e subjetivos. E esse juízo só é válido para aquele que julga, sendo, portanto, relativo. 

Kelsen vai argumentar que diante desse conflito de valores, a resposta vai 

envolver a questão da hierarquia de valores e a resposta será subjetiva, válida apenas para 

o sujeito que julga e não uma constatação válida para todos. Dentre vários  exemplos 

dados pelo autor, ele utiliza o exemplo do escravo ou prisioneiro de um  campo de 

concentração, em que a fuga é impossível. Ele se vê diante do dilema: o suicídio é 

eticamente possível? 

O autor responde argumentando que a solução à essa pergunta passa por uma 

ponderação sobre a hierarquia dos valores em conflito, ou seja, vai depender qual dos dois 

valores: vida ou liberdade, tem maior significado para o prisioneiro. “Se a vida  é o valor 

maior, então o suicídio não se justifica; se, porém, a liberdade é o valor maior, se a vida 

sem liberdade não tem valor, então o suicídio não apenas é admitido, mas 

indicado.”(KELSEN, 1998a, p. 5). 

No entanto, não obstante os juízos de valor legítimos serem subjetivos e 

relativos, e, portanto, bastante diversos e até conflitantes entre si, não significa que cada 

indivíduo tenha seu próprio sistema de valores. Kelsen diz que muitos indivíduos são 

concordantes em seus juízos de valor, e que um sistema de valores positivado não é uma 

criação arbitrária de um único indivíduo, mas da influência exercida de uns sobre os 

outros no âmbito de um determinado grupo, e que, todo sistema de valores, em especial 

uma ordem moral, com sua ideia central de justiça, constituem um fenômeno social, e, 

por conseguinte, distinto, conforme a natureza da sociedade em que vigora. 

O autor argumenta que o fato de certos valores serem aceitos por todos dentro 

de uma sociedade é perfeitamente compatível com o caráter subjetivo e   relativo 
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dos juízos que mantém esses valores. E que esse juízo subjetivo e relativo constitui a 

afirmação de um valor objetivo, ou seja, de uma norma de valor absoluto. 

Argumenta que diante dessa necessidade de justificação absoluta e da 

incapacidade de reflexão racional, o homem busca na religião ou metafísica essa 

justificação, isto é a justiça absoluta. E aqueles que não aceitam a solução metafísica para 

essa questão, tentam fundamentar a ideia de valores absolutos de modo racional- 

científico. (KELSEN, 1998a). 

Para o autor a determinação de valores absolutos em geral e a definição de 

justiça em particular, baseados nesses dois tipos, quais sejam: um metafisico-religioso e 

outro racionalista (que ele vai designar de pseudo-racionalista), constituem fórmulas 

vazias, uma vez que não é possível encontrar na razão humana princípios básicos que 

constituam esses valores absolutos. 

Kelsen critica a utilização de diversos princípios ou definições de justiça 

como: “conceder a cada um aquilo que é seu” ou “o bem paga-se com o bem, o mal com 

o mal”, categorizando-as como fórmulas vazias de justiça. 

O autor vai dizer que a fórmula: “dar a cada um aquilo que é seu” serve para 

justificar toda e qualquer ordem social, seja capitalista ou socialista, democrática ou 

autocrática e que, de acordo com cada sociedade, essa fórmula é distinta. Assim, não serve 

como definição de justiça como valor absoluto, o que não se confunde com  valores apenas 

relativos que são garantidos por uma ordem moral ou jurídica positiva. (KELSEN, 1998a). 

Isto significa que a aplicação desta norma de justiça (dar a cada um aquilo 

que é seu) pressupõe a validade de uma ordem normativa que determine o que é para cada 

um “o seu”, ou seja o que lhe é devido. Assim, os direitos e deveres que essa  ordem 

normativa estatua corresponde à norma de justiça “dar a cada um aquilo que é seu”, 

podendo ser estimada como justa. (KELSEN, 1998b) 

Nesse sentido, o valor justiça que essa norma constitui identifica-se com os 

valores que são emanados das normas do ordenamento, ou seja, o ordenamento jurídico 

é o pressuposto no momento da aplicação. 

O autor argumenta que o mesmo se aplica ao princípio “o bem paga-se com o 

bem, o mal com o mal”, tratado como o princípio da retaliação. A concepção do que seja 

o bem ou o mal é variável de acordo com os povos e épocas distintas. Esse  princípio 

apenas expressa a técnica específica do Direito positivo, que associa o mal do injusto ao 

mal da consequência do injusto. 
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Ele explica que, se o fato contra o qual o “Direito reage como algo injusto, 

opondo-lhe o mal da consequência do injusto, é realmente um mal para a sociedade.” Essa 

é a questão da “justiça do Direito – para o qual o princípio da retaliação não constitui uma 

resposta”. (KELSEN, 1998a, p.15). 

Na mesma linha de raciocínio, Kelsen segue a análise da chamada regra de 

ouro: “Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti”. O autor argumenta que 

se se considerar que cada pessoa deve tratar as outras da forma como deseja ser tratada, a 

justificação de uma ordem social será dada por um critério subjetivo, o que tornaria 

inviável uma ordem moral ou jurídica. (KELSEN, 1998b). 

Nesse contexto, a norma que manda tratar os outros não deve ser entendida 

como efetivamente nós próprios queremos ser tratados, mas como devemos querer ser 

tratados, ou seja, como devemos ser tratados segundo uma norma geral aplicável não só 

a nós próprios bem como aos demais. (KELSEN, 1998b). 

Entretanto, quanto às indagações de como devemos ser tratados e qual o 

conteúdo desta normal geral, a regra de ouro não responde, pressupondo como  a fórmula 

anterior “dar a cada um aquilo que é seu”, a existência de uma ordem normativa que 

prescreva como devemos ser tratados. 

Kelsen também lança críticas ao Imperativo Categórico de kant, considerando 

essa concepção também como fórmula vazia, uma vez que esse modelo não apresenta 

resposta satisfatória à questão da justiça. 

O autor salienta ao considerar a formulação “aja somente de acordo com a 

máxima que você possa desejar que se transforme em lei geral”, ou seja, o 

comportamento humano será considerado bom ou justo se for determinado por normas 

que devam ser obrigatórias para todos; cabe indagar quais normas podem ser consideradas 

obrigatórias? Segundo o autor, essa é a questão decisiva da justiça, que o imperativo 

categórico não responde. (KELSEN, 1998b). 

Cabe ressaltar que sob a visão kelseniana este imperativo não é  propriamente 

tido como uma norma de justiça, mas como um princípio geral e supremo da moral, da 

qual está contido o princípio da justiça. 

O imperativo categórico funda-se na necessidade de conformidade à uma lei 

– o dever-ser, que é o fundamento de toda e qualquer norma. O imperativo apenas atribui 

à esta norma o caráter geral, a necessidade de ser uma lei universal. (KELSEN, 1998b). 
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Entretanto, a questão decisiva para a ética, qual seja, qual o conteúdo da lei 

universal a que deve conformar-se, permanece sem resposta, segundo Kelsen. 

Nesse sentido, Kelsen conclui que o imperativo categórico bem como as 

fórmulas anteriores pressupõem a resposta de como devemos bem agir para proceder 

justamente dada por um ordenamento preexistente. 

Na visão Kelseniana, tanto a teoria aristotélica quanto a platônica no que 

tange à justiça, se apresentam insatisfatórias para responder à questão: o que é justiça? 

Ele lança dúvidas quanto ao método racional de Aristóteles, quando este 

define a justiça absoluta baseando-se na concepção de que a “virtude é o meio termo entre 

dois extremos, ou seja, dois vícios, por escassez e outro por excesso.” (KELSEN, 1998a, 

p.20) 

O autor argumenta que as respostas às questões o que é bom e o que é mau, 

Aristóteles confia à moral positiva e ao direito positivo, ou seja, à ordem social 

estabelecida. Nesse sentido, é a autoridade desse ordem que vai determinar o que é bom 

ou mau e não a formula da mesótes
7
. 

Aristóteles ao aplicar a fórmula da mesótes à virtude da justiça, considera que 

o comportamento justo é o meio termo entre praticar o injusto e sofrer o injusto. Kelsen 

contra argumenta ao dizer que, o injusto que se pratica e o injusto que se sofre não são 

dois vícios, mas um único e mesmo injusto, que um pratica contra o outro e, por 

consequência, o outro sofre. Diz ainda que a questão decisiva, qual seja, o que é o injusto, 

não é respondida pela formula da mesótes, mas pela moral positiva e pelo  direito positivo, 

de forma a reforçar a validade da ordem social. (KELSEN, 1998a). 

Já a justiça platônica está associada à retribuição, ou seja, na crença de que 

após a morte a alma humana será punida pelo mal e recompensada pelo bem, resultando 

na convicção de que o bem triunfará sobre o mal. Se a retribuição não é concretizada 

neste mundo na vida dos homens bons ou maus, ela será adiada para outro mundo. 

Essa concepção ético-religiosa domina as obras de Platão, e em especial na 

obra: a República,
8  

cujo grande diálogo é dedicado ao problema da justiça. 

Kelsen critica essa concepção de justiça platônica ao afirmar que a fórmula 

da retribuição não dá respostas quanto à natureza da justiça. Essa concepção vai servir 

como fundamento ao direito positivo, que “meramente vincula o mal do delito ao mal  da 

sanção como sua consequência”. (KELSEN, 1998a, p.99) 

 

7  
Designa a famosa Doutrina do meio de Aristóteles. 

8  
Obra escrita por Platão por volta do ano 388 a.C. 
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Kelsen constata que Platão deixa a questão do bem (o que é, do que é 

composto, qual é o seu critério, como pode ser reconhecido nas relações humanas e 

sociais) e, portanto, da essência da justiça, em um estado insatisfatório, postergado para 

o futuro ou para a eternidade, não apenas na República, mas em todos os seus diálogos. 

A visão Kelseniana finaliza a crítica ao que considera fórmulas vazias dizendo 

que foram vãos os esforços para encontrar, por meios racionais, uma norma 

absolutamente válida para o comportamento justo. Segundo o autor, a razão humana só 

consegue compreender valores relativos, por isso, destaca que “justiça absoluta é um ideal 

irracional”. (KELSEN, 1998a, p.24). 

Para o autor, com foco na racionalidade humana, existem somente interesses 

humanos que se conflituam e, para solucioná-los, há apenas dois caminhos: ou  satisfazer 

um dos interesses, à custa do outro, ou promover um compromisso entre ambos. Não é 

possível considerar que somente uma e não a outra solução seja justa. (KELSEN, 1998a). 

Salienta, entretanto, que o relativismo de valores deve ser vivenciado com 

base na tolerância, ou seja, compreender com benevolência a visão religiosa ou política 

de outros, mesmo que não a compartilhemos, e exatamente por não compartilhar, não 

impedir sua manifestação pacífica. (KELSEN, 1998a). 

O autor diz satisfazer-se com a justiça relativa, já que a justiça absoluta, esse 

belo sonho da humanidade ainda não foi desvendado. 

Kelsen analisa a noção de Justiça nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo 

Testamento, realçando a ideia de justiça nos ensinamentos de Jesus,  argumentando existir 

no Novo Testamento ideias contraditórias de Justiça. 

O pensamento kelseniano enfatiza uma grande contradição entre o Antigo 

Testamento (princípio da retaliação ensinado por Javé) e o Novo Testamento (com Cristo, 

a lei do amor e do perdão). E essa contradição leva à descrença num valor absoluto. 

(BITTAR; ALMEIDA, 2002) 

O autor demonstra que a ideia prevalecente no Antigo Testamento é a 

correlação do direito positivo com a justiça divina, o que dá o tom teocrático de sua 

ideologia política. Javé é considerado chefe de Estado, juiz e legislador; é o comandante 

supremo. A ideia de que a lei emana da divindade domina praticamente todas as nações, 

especialmente a nação judaica. (KELSEN, 1998a) 
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Nesse sentido, se a lei emana de Deus – “a lei vem da boca de Javé”(salmos 

119, 72) – o direito positivo é absolutamente justo, “perfeito sagrado e eterno”. 

(KELSEN, 1998a, p.34) 

A concepção de justiça dos povos primitivos e narrada em várias passagens 

do Antigo Testamento é a justiça da retribuição, que tem como base a ideia de que todo 

evento natural que afete o homem é proveniente de Deus, e, como Deus é justo, se o 

evento for um mal, significa uma punição de Deus pela má conduta, se o evento for um 

bem, significa a recompensa por sua boa conduta. (KELSEN, 1998a) 

Saliente-se que a justiça da retribuição tem como fundamento, a lei de talião 

(“olho por olho, dente por dente”), ou seja, paga-se o mal com o mal e o bem com o bem. 

Lado outro, o Novo Testamento, fundado na ideia messiânica de justiça, 

rejeita a noção de justiça retributiva para acatar a noção de justiça  preconizada por  Jesus, 

qual seja, a Justiça do amor. 

Na justiça preconizada por Jesus, não se deve retribuir o mal com o mal, mas 

o mal com o bem, o que pode ser verificado em várias passagens do Novo Testamento. 

Kelsen ao analisar essa concepção de justiça emanada por Jesus, afirma tratar-

se de uma doutrina revolucionária, não apenas porque rompe com a concepção tradicional 

da justiça retributiva, e, portanto com o Direito vigente; mas porque a exigência de amar 

o inimigo, ou de responder o mal com o bem, está além da capacidade humana. Portanto, 

nessa concepção o amor de Deus é justiça apenas no sentido transcendental, muito além 

de qualquer ideal racional. (KELSEN, 1998a) 

A justiça retributiva anunciada no Antigo Testamento tinha por base a ideia 

que a justiça ocorreria em um mundo superior, ou seja, a crença na justiça de Deus 

concretizada após a morte, o que trazia a noção pressuposta não da imortalidade da alma, 

mas a ideia da ressurreição do corpo. 

Todavia, a concepção de justiça anunciada no Novo Testamento, inaugurando 

a era messiânica, tem por base a ideia de que o Reino de Deus seria estabelecido neste 

mundo por uma intervenção direta de Deus, não obstante ter sido mencionado por Jesus, 

em diversas passagens que o Reino de Deus está além deste mundo, ou seja, o Reino de 

Deus origina-se no céu e será estabelecido na Terra por ação direta de Deus. (KELSEN, 

1998a) 



69 
 

 

Mesmo no Novo Testamento há contradições em relação a ideia de justiça. 

Ao mesmo tempo que anuncia a nova justiça do amor de Jesus em contraposição à justiça 

de retribuição que prevalecia no Antigo Testamento, fica claro que o juízo final anunciado 

na Justiça de Jesus, tem Ele próprio como juiz e, em última análise, o julgamento é a 

própria execução da justiça da retribuição. “O castigo eterno dessa retribuição divina é 

inteiramente coerente com o Deus da vingança do Antigo Testamento, mas incompatível 

com a nova justiça, o amor de Deus no Sermão da montanha.” (KELSEN, 1998a, p.70) 

O autor enfatiza ainda que conforme os ensinamentos de Paulo, fundamento 

da teologia cristã da justiça, existe uma justiça humana, relativa, que é idêntica ao  direito 

positivo e uma justiça divina, absoluta, que é o segredo da fé. 

Essas variações não canalizam para uma unidade de conceitos ou de valores 

cristãos-judaicos absolutos dentro dos evangelhos; de forma que muitas contradições ali 

presentes conduzem a soluções de justiça diversas, o que permite concluir pela falta de 

homogeneidade na palavra Revelada.(BITTAR;ALMEIDA, 2002) 

Segundo estes ensinamentos, as contradições existem apenas para a razão 

humana que é limitada, não para a razão absoluta de Deus, que é inacessível ao homem. 

De acordo com Paulo, nem mesmo a filosofia que é conhecimento lógico racional “é via 

de acesso á justiça divina que está encerrada na insondável sabedoria de Deus;” esta 

justiça apenas nos é revelada por Deus através da fé. (KELSEN, 1998a, p.65) 

Verificou-se que Kelsen distingue dois tipos de normas de justiça: um tipo 

metafísico e um tipo racional. As normas do tipo metafísico se apresentam, pela sua 

própria essência, como normas emanadas de uma instância transcendente, existente para 

além de todo o conhecimento humano experimental, ou seja, o homem deve acreditar na 

justiça que elas constituem, mas não consegue compreendê-la racionalmente. 

As normas designadas por ele como racionais, em oposição ao metafísico, são 

emanadas de atos humanos postos no mundo da experiência e podem ser entendidas pela 

razão humana, ainda que estas normas também possam ser emanadas por uma instância 

transcendente, como a norma de justiça da retribuição, descritas como vontade da 

divindade. 

Assim, segundo Kelsen, se o problema da justiça parte de um ponto de vista 

racional-científico, não metafísico, há que reconhecer muitos, diversos e contraditórios 

ideais de justiça, de forma que um não exclui o outro. Nesse sentido, para ele só será lícito 

atribuir uma validade relativa aos valores de justiça constituído por estes ideais, 
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ou seja, “temos de nos contentar na terra com uma justiça simplesmente relativa, que pode 

ser vislumbrada em cada ordem jurídica positiva e na situação de paz e segurança por esta 

mais ou menos assegurada.” (KELSEN, 1998b, p. 65-66) 

Imprescindível destacar que o relativismo Kelseniano quanto aos valores de 

justiça sofre contundentes objeções. 

Losano (1998, p.29) argumenta que a ação de “descrever e não prescrever, de 

enumerar e não escolher, é dirigida a um mundo em que se prescreve e escolhe, porquanto 

só assim é possível mudar a realidade.” Nesse sentido, aquele que apenas descreve e 

enumera, acaba delegando a outrem o ato de prescrever e escolher. 

Além disso, não obstante Kelsen apresentar uma doutrina coerente 

demonstrando a inadmissibilidade de qualquer juízo de valor absoluto, seu relativismo foi 

considerado a-histórico, isto é, trata dos vários conteúdos do valor de justiça numa 

sincronia irreal, já que na realidade histórica, esses valores não coexistem, mas se 

sucedem no tempo. Só assim é possível justificar que as diferentes normas de justiça 

existentes em tempos e locais diversos, são efetivas para seus respectivos ambientes. 

(LOSANO, 1998) 

Por fim, Kelsen é categórico quanto à necessidade de diferenciar os conceitos 

de direito e justiça. Ele enfatiza que a norma da justiça indica como deve ser elaborado o 

direito quanto ao seu conteúdo, ou seja, como deve ser elaborado  um sistema de normas, 

por atos humanos, que regulem a conduta humana, de forma global  e regularmente 

eficazes, que se constitui no direito positivo. (KELSEN, 1998b) 

No entanto, a norma da justiça prescreve um determinado tratamento dos 

homens visando ao ato por meio do qual o direito é posto. Assim a justiça não pode ser 

identificada com o direito. 

Não há que qualificar as normas do direito positivo em justas ou injustas, isto 

é, um direito positivo não vale pelo fato daquilo que estabelece ser correspondente à 

norma de justiça; valerá mesmo que seja injusto. Isso quer dizer que a sua validade 

independe da validade de uma norma de justiça. (KELSEN, 1998b) 

Kelsen ressalta que a antinomia entre a justiça relativa e a absoluta perfazem 

os fundamentos dessas teorias. 

Segundo ele, a norma de justiça que prescreve um determinado tratamento 

dos homens só constitui um valor absoluto quando surge com a pretensão de ser a única 

válida, ou seja, quando exclui a possibilidade de qualquer outra norma prescrever um 
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tratamento  diverso dos homens. E  essa  norma  de  justiça  ao  constituir uma  valor 

absoluto, só pode provir de uma autoridade transcendente. (KELSEN, 1998b) 

Para Kelsen, uma teoria cientifica do direito não pode ser posta na 

dependência da sua relação com a justiça. Essa dependência somente se justificaria, em 

sendo a justiça um valor absoluto e, por conseguinte, excluindo a possibilidade de 

validade de quaisquer outras normas de justiça que a contrarie. 

Nessa ótica, a discussão sobre a Justiça não se situa dentro do campo da 

Teoria do direito. Aliás, a pretensão de Kelsen é justamente expurgar da ciência jurídica 

a preocupação com o que é justo ou injusto. Portanto, a discussão sobre a Justiça, para 

Kelsen, é tarefa da Ética, ciência que se incumbe de estudar não normas jurídicas, mas 

as normas morais, portanto, incumbida da missão de detectar o certo e o errado, o justo  

e o injusto. 

Importante rechaçar que uma teoria positivista do direito, não ignora a justiça, 

ou que não haja nenhuma justiça. Mas, que de fato, pressupõem muitas normas de justiça, 

diferentes e provavelmente contraditórias entre si. 

O autor não nega que a elaboração de uma ordem jurídica positiva possa ser 

determinada por uma das várias normas de justiça, aliás, é o que de fato ocorre. E ainda, 

em especial, não nega que toda ordem jurídica positiva possa ser apreciada ou valorada 

em consonância com uma destas normas de justiça, como justa ou injusta. 

No entanto, esses critérios de medida são relativos,  isto  é, os atos através dos 

quais uma ordem jurídica positiva foi posta, quando apreciados sob um critério, podem 

ser considerados como justos e, quando apreciados sob outro critério, ser considerados 

injustos, de forma a concluir que a validade de uma ordem  jurídica positiva independe 

da norma de justiça pela qual possam ser apreciados os atos que instituem suas normas. 

(KELSEN, 1998b) 

Assim, Kelsen enfatiza que uma teoria positivista do direito não se preocupa 

com a apreciação ou valoração do seu objeto, ou seja, não reconhece o fundamento de 

validade de uma ordem jurídica positivista em nenhuma das muitas normas de justiça, já 

que não pode dar preferência a qualquer delas sobre as demais. 

Para Kelsen, uma norma fundamental hipotética, “por força da qual nos 

devemos conduzir e por força da qual devemos tratar os homens conforme uma primeira 

constituição histórica, global e regularmente eficaz”, é que deve servir de fundamento à 

validade do  direito  positivo,  sem importar se a ordem jurídica em conformidade   com 
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esta constituição corresponde ou não a qualquer norma de justiça. (KELSEN, 1998b, 

p.70-71) 

O autor arremata ao dizer que a decisão da questão de saber o que é justo ou 

injusto depende da norma de justiça que tomamos como base do nosso juízo de valor, e 

por tal razão, pode receber diversas respostas. Para ele, isso significa que “esta opção 

apenas pode ser feita por nós próprios, por cada um de nós, que nenhum outro, nem Deus, 

nem a natureza, nem ainda a razão como autoridade objetiva, pode fazê-la por nós.” 

(KELSEN, 1998b, p.114) 
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CAPÍTULO 3 

 

 

PÓS - POSITIVISMO JURÍDICO HABERMASIANO 

 

 

O presente capítulo aborda o pós-positivismo habermasiano, com foco na 

relação entre direito e justiça na visão habermasiana. O capítulo inicia-se abordando, de 

maneira geral, o pós-positivismo jurídico. Posteriormente, trata da teoria do agir 

comunicativo com fundamento no direito, bem como o lugar do direito e o lugar da justiça 

no pensamento habermasiano. 

 
 

3.1 Pós-positivismo jurídico 

 

 

Com o fim da segunda guerra mundial, há um incômodo geral no tocante ao 

cientificismo do direito que se baseia simplesmente na adequação à forma normativa, sem 

muita preocupação com as questões de seu conteúdo. Algumas correntes jurídicas então, 

passam a se preocupar com as questões éticas na constituição do fenômeno jurídico. 

(MASCARO, 2012) 

A partir da observação do direito das sociedades capitalistas ocidentais 

liberais e de bem-estar social são identificados alguns conteúdos dentro do próprio direito 

positivo que possam ser considerados éticos. 

Mascaro (2012, p.59) ensina que na postulação ética de algumas correntes 

jurídicas contemporâneas, “determinados instrumentais jurídicos permitem a fala livre,  a 

comunicação, a expressão de vontades, a democracia, a cidadania, e daí, o trabalho do 

direito positivo deve passar a considerar as normas jurídicas no plano formal e quanto ao 

seu conteúdo.” 

Nesse cenário, as sociedades capitalistas contemporâneas assentam seu 

direito em estruturas que se baseiam em padrões normativos principiológicos. Assim, esse 

tipo de vertente começa a valorar o peso dos princípios e a partir desse horizonte de 

valores expressos na norma jurídica, a ética presente no direito positivo passa a ser o canal 

para a construção da democracia contemporânea. 

Mascaro (2012) argumenta que as teorias dos jusfilósofos da segunda metade  

do  século  XX,  em especial da  parte  final do  século,  buscam  compreender o 
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fenômeno jurídico a partir de uma determinada moralidade intrínseca, ou, pelo menos, 

extrínseca, mas provável e objetivamente calculável. 

Ressalte-se que não se trata de uma ética de fundo religioso, na busca de uma 

verdade universal, invariável e eterna, mas de padrões construídos histórica e socialmente 

em favor de determinados acordos sociais mínimos. O elemento dessa vertente não é a 

verdade, mas o consenso. (MASCARO, 2016) 

Importante mencionar que Friedrich Müller foi o primeiro a utilizar o termo 

pós-positivismo. De acordo com Müller, a revisão do positivismo deverá estar ancorada 

numa teoria do direito e não em uma teoria sobre o direito. Não importa qual seja a 

inspiração desta teoria sobre o direito (sociológica, psicológica, filosófica etc.); 

certamente parece mais produtiva para uma efetiva crítica ao positivismo uma teoria que 

revise suas bases no que tange à norma jurídica. (FONTOURA, 2009) 

Assim como os postulados do positivismo jurídico da interpretação decorrem 

diretamente da concepção de norma jurídica que se enraizou entre as correntes 

positivistas, o pós-positivismo deverá partir de sua revisão, desembocando, por 

conseqüência, em uma metódica própria. 

A metódica pós-positivista, nas palavras do próprio Müller, “circunscreve a 

peculiaridade fundamental da estrutura normativa, diante de cujo pano de fundo devemos 

ver o trabalho prático da metódica jurídica”. (FONTOURA, 2009, p.72) 

Segundo Müller, no plano da teoria da norma, o positivismo, ao perguntar pela 

positividade (descolada da realidade), acaba por perder a dimensão estruturante do direito, 

de onde brota a sua normatividade . O preço a pagar por este equívoco, além da 

contraposição entre a norma e realidade, isto é, entre ser e dever ser, é a confusão da 

norma com o texto da norma. (FONTOURA, 2009) 

A concepção pós-positivista, calcada na Teoria Estruturante do Direito, deverá 

reconhecer os nexos materiais que unem direito e realidade, ao mesmo tempo em que 

deverá fornecer uma práxis que possa torná-los fundamentáveis e discutíveis. Nesta 

direção, a validade (positividade), que só pode pertencer ao texto da norma (dado de 

conformidade aos padrões aceitos do Estado Democrático de Direito), será diferenciada 

da normatividade , esta sim característica das normas jurídicas. (FONTOURA, 2009) 

A positividade do texto continua sendo um imperativo do Estado de Direito, 

devendo ser respeitada como limite material da atividade jurídica não legiferante — e 

nisso o positivismo está correto em insistir — , mas não bastará para a efetiva existência 

de uma norma jurídica. (FONTOURA, 2009) 
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Nesse arcabouço do pensamento pós-positivista, o filósofo alemão Jürgen 

Habermas é o mais conhecido expoente de uma reflexão do direito a partir de princípios 

éticos extraídos do consenso social. 

Se para Hans Kelsen, bastava extirpar a moral do direito para salvar a sua 

pureza científica, técnico-normativa, os teóricos da corrente pós-positivista hão de buscar 

mecanismos pelos quais, normativamente, se atinja o virtuoso na relação entre o direito e 

a sociedade. 

Se as normas jurídicas eram tidas por neutras na concepção mais técnica dos 

juspositivistas, nessa nova visão as normas jurídicas são ‘reencantadas’. Não se trata de 

uma moralidade nova, para além das normas, mas a moralidade nas normas. (MASCARO, 

2016, p.312) 

Para Mascaro (2016) promover uma unidade didática de forma a inserir 

todos os pensadores desta vertente em uma única categoria é algo que se traduz numa 

grande dificuldade estrutural. No entanto, ele inclui esses autores na categoria dos 

juspositivistas éticos, considerando que ainda que difiram na acepção do ético-moral e 

dos meios pelos quais o direito se liga a tal padrão, o que os identifica é uma tendência a 

não trabalhar com o direito positivo como mera técnica normativa. Nas suas visões, 

embora as diversas explicações, há sempre liames entre o jurídico e o ético-moral. 

Importante destacar que não há unanimidade quanto ao termo pós- 

positivismo. Para Mascaro (2016, p.312-313), “o termo pós-positivismo pressupõe uma 

espécie de superação do positivismo, o que não é necessariamente o caso, na medida em 

que todos ainda mantêm referências no nível normativo estatal, sendo, pois, ainda 

juspositivistas”. 

Mascaro (2016, p.313) explica que, no que tange ao ‘pós’, trata-se de outra 

dificuldade. “Se um Habermas propõe uma teoria que busque uma nova dosagem dos 

instrumentais filosóficos da modernidade, outros, como Perelman, propõe um resgate de 

visões jusfilosóficas antigas, como a aristotélica.” Então, o termo pós-positivismo embora 

sua recorrência, talvez seja insuficiente e falho. 

Para Mascaro (2016), ‘os novos pensadores’ que atrelam o direito à ética e à 

moral ainda são juspositivistas, porque não há rompimento com o juspositivismo, ainda 

que cada um ao seu modo. Dessa forma, seria mais adequado inserí-los na categoria ou 

no horizonte do juspositivismo “ético”, que melhor se adequa tanto aos pensamentos 

potencialmente pós-positivistas quanto os pré-positivistas que insistem em se manter na 

atualidade. 
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Por outro lado, há muitos pensadores que entendem que o pós-positivismo
9 

inaugura, de fato, um novo pensamento jusfilosófico, que nega o positivismo, uma vez 

que entra em cena para impor limites valorativos ao aplicador do direito, com o objetivo 

de correção do sistema. 

Fernandes e Bicalho (2011) creditam que o modo de pensar o direito  mudou. 

Diversos foram os fatores que desencadearam essa mudança, entre eles identificam-se os 

massacres de seres humanos na segunda guerra mundial, como os que permearam o 

fascismo e o nazismo, o pluralismo e a complexidade da sociedade contemporânea, a 

derrocada da pretensão de concretude dos códigos, a concreção de normas formalmente 

válidas que levavam a resultados materiais absurdos, entre outros, são fatores que 

propiciaram um ambiente de transformação. 

Assim, o positivismo não mais foi capaz de construir uma resposta lógica para 

as questões jurídicas contemporâneas, principalmente as mais complexas ou difíceis. A 

sociedade exigiu a compatibilização da segurança jurídica (ponto forte do positivismo 

jurídico) com a justiça (ponto de busca incessante do pós-positivismo, sem o 

esquecimento daquela). (FERNANDES; BICALHO, 2011) 

Com isso, surge um novo pensamento jusfilosófico denominado pós- 

positivismo, o qual é a base estrutural do pensamento constitucional atual, o 

neoconstitucionalismo. O novo constitucionalismo é estruturado filosoficamente, então, 

sobre os pilares do pós-positivismo. 

Imprescindível frisar as diferenças conceituais entre os termos 

neoconstitucionalismo e pós-positivismo. O primeiro é uma característica comum do 

constitucionalismo ocidental que tem início no segundo pós-Guerra e apogeu na 

contemporaneidade, enquanto o segundo é o embasamento da filosofia do direito para 

aquele. “O primeiro traduz uma ideologia ou metodologia constitucional que abrange o 

segundo como pilar de sustentação de algumas de suas posições, mas com ele não se 

confunde; o pós-positivismo é, pois, a matriz jusfilosófica que embasa as ideias 

neoconstitucionais.” (FERNANDES; BICALHO, 2011, p.111) 

De toda forma, a ausência de unanimidade quanto ao termo mais adequado 

não retira a vital importância desse pensamento filosófico contemporâneo. Assim é  que 

 

9 
O termo foi introduzido no Brasil por Paulo Bonavides em 1995, na quinta edição de seu Curso de Direito 

Constitucional. Alexandre Garrido da Silva (2006, p. 336) informa que o pós-positivismo defende a ideia 

de que “há ou deve haver um relacionamento entre o direito e a justiça (moral)”. Sua versão, defendida por 

Alexy e Dworkin, informa que essa vinculação é necessária, deve existir; por isso a  negação do positivismo. 
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nesse horizonte pós-positivista, os valores ingressam no sistema jurídico, por intermédio 

dos princípios, com o intuito de permitir a tomada de decisões com base em parâmetros 

de justiça. 

Esse modelo pós-positivista, utilizando-se da aproximação do direito com a 

moral, promove a distinção entre princípios e regras, busca fixar o conteúdo da norma 

constitucional pelo aplicador do direito; tudo isto é proposto visando atingir a 

compatibilidade do sistema jurídico com os anseios sociais. 

Neste sentido, muitos pensadores do horizonte pós-positivista tiveram 

repercussão imediata e alcance prático no campo dos ramos específicos do direito, como 

o direito constitucional – Alexy, por exemplo. 

De todos, Habermas é o que vai mais longe na fundamentação filosófica de 

sua reflexão jurídica, e é quem serve, então, como melhor medida e exemplo desse novo 

pensamento contemporâneo enlaçado à ética no plano da filosofia do direito. 

Por tal razão, os próximos tópicos do presente trabalho abordarão o 

pensamento filosófico de Habermas, em especial, sua visão no que tange ao objeto da 

presente pesquisa, que é a relação entre Direito e Justiça. 

 

3.2 Teoria do agir comunicativo com fundamento no direito em Habermas 

 

 

O alemão Jürgen Habermas é considerado um dos principais pensadores da 

atualidade. Sua obra teórica tem sido muito relevante, porque introduz os horizontes 

filosóficos da universidade, em plano mundial, e propõe modelos de atuação política 

concretos na realidade social. (MASCARO, 2016) 

Para o direito, sua obra tornou-se cada vez mais importante e, nos últimos 

tempos, tem-se dedicado diretamente a questões jurídicas, cujo ápice se deu com a 

publicação do livro Direito e democracia: entre facticidade e validade, escrito no início 

da década de 1990, cujo trabalho se reporta como principal referencial teórico do 

pensamento habermasiano acerca do tema proposto. 

Segundo Mascaro (2016), dois grandes momentos podem ser destacados no 

pensamento de Habermas. No primeiro deles, desde a sua formação até o  final da década 

de 1960, embebeu-se do marxismo e do hegelianismo, a partir do seu contato com os 

pensadores da Escola de Frankfurt, como Adorno e Horkheimer. 

Num segundo momento, ao se aproximar das correntes de pensamento 

liberais e pragmáticas dos anglo-saxões, Habermas dialoga com outros pensadores e 
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promove uma espécie de ‘virada linguística’ em suas ideias. É a partir desse momento 

que seu pensamento se torna presente de modo avassalador no ambiente universitário e 

jurídico ocidental. (MASCARO, 2016) 

Fácil é reconhecer que o resultado de sua virada linguística é a construção  de 

sua teoria do agir comunicativo. Para Habermas, o fundamento da sociabilidade reside na 

comunicação, e, portanto, os problemas maiores da filosofia deverão se dirigir à questão 

do entendimento entre os indivíduos e os grupos sociais. O consenso passa a ser o objeto 

maior do projeto político habermasiano. O direito, nesse cenário, resultará como 

ferramenta superior do consenso. 

O próprio Habermas (2003) afirma que a teoria do agir comunicativo concede 

uma posição central ao Direito, apoiado no princípio do discurso. Como se verá, por essa 

razão, a comunicação voltada ao consenso político e social fará de Habermas um filósofo 

da modernidade. 

Mascaro (2016) enfatiza que para Habermas, é na interação comunicacional 

entre os indivíduos, a partir de um mundo da vida – isto é, de certas relações culturais 

estruturadas dos homens entre si, em relação ao grupo social e mesmo em relação à 

produção e à natureza –, que se constrói o espaço basilar da própria sociabilidade. As 

referências, as possibilidades linguísticas, a cultura, todo esse complexo se levanta, 

dialeticamente, da própria interação comunicacional. 

Para Habermas (1989) a linguagem mediatiza tudo: toda relação entre sujeitos 

e toda comunicação humana. Todo sentido e toda validade só são possíveis pela 

linguagem, até o pensar, pois somos seres de linguagem. Portanto, a linguagem  é medium 

intransponível de sentido, de forma que estamos sempre dentro dela, não podemos sair 

dela, nem mesmo para contra-argumentar. Não existe significação ou sentido fora da 

linguagem, no mundo da vida. 

Habermas (1989) supõe uma comunidade de sujeitos, falantes e ouvintes, uma 

intersubjetividade. Nesse sentido, supera-se o paradigma da filosofia da consciência com 

sua racionalidade cognitivo-instrumental passando à racionalidade comunicativa, a 

relação intersubjetiva que assumem sujeitos capazes de linguagem e de ação quando eles 

se entendem entre si sobre algo no mundo. 

Para o autor, a linguagem é o médium por meio do qual os sujeitos instituem 

relações entre si, já que funciona como denominador comum, permitindo integrar as 

diferentes perspectivas de ação. Para tanto, ela não se limita à análise empírica, ou seja,  a 

um sistema de símbolos ou a unidades sintáticas e semânticas. A nova concepção de 
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linguagem objetiva definir como é possível sua utilização orientada ao entendimento. 

(HABERMAS, 1989) 

A reviravolta lingüístico-pragmática aponta para o contexto vivencial do 

mundo da vida, dando ênfase à racionalidade comunicativa, que se abre num leque de 

dimensões práticas. Com isso a alternativa da consciência foi substituída pela 

problemática da linguagem. A mudança representa uma virada metodológica 

fundamental, pois, além de romper com o modelo instrumental de saber, permite 

reconstruir as condições do entendimento intersubjetivo, ou seja, do reconhecimento 

recíproco. (HABERMAS, 2003) 

A razão comunicativa é fruto da mudança do paradigma da razão centrada no 

sujeito monológico pelo novo paradigma da intercompreensão. Assim, o privilégio é dado 

não à mera atitude objetivante do sujeito diante do mundo como totalidade, mas à atitude 

performativa adotada pelos participantes de qualquer interação mediada pela linguagem. 

(HABERMAS, 2003) 

Habermas (2003) expõe que o conceito de ‘agir comunicativo’ leva em  conta 

o entendimento linguístico como mecanismo de coordenação da ação. Enquanto a 

linguagem é utilizada apenas como médium para a transmissão de informações, a 

coordenação da ação passa através da influência recíproca de atores que agem uns sobre 

os outros de modo funcional. 

Segundo  Habermas (2003, p.36)     as forças ‘ilocucionárias’
10  

das ações de 

fala assumem um papel coordenador na ação e a própria linguagem passa a ser explorada 

como fonte primária da integração social. “É nisso que consiste o agir comunicativo. Os 

atores na qualidade de falantes e ouvintes, tentam negociar interpretações comuns da 

situação e harmonizar entre si os seus respectivos planos através de processos de 

entendimento.” 

Esse caráter ilocucionário dos proferimentos estabelece uma relação 

intersubjetiva entre sujeitos que colocam diante de si as diferentes possibilidades para 

prosseguir ou não a interação. Isso significa que “as obrigações típicas dos atos de fala 

vão associadas com pretensões de validade suscetíveis de exame cognitivo, quer dizer, a 

vinculação recíproca entre ambos tem um caráter racional”. (HABERMAS, 2003, p.36) 

Todo ato de fala visa, antes de qualquer coisa, o entender-se com os outros. E 

a resposta é dada pela função que a proposição assume no ato de fala, razão de ser 

 

10 
Força ilocucionária significa que o locutor pretende realizar uma ação. 

(www.portaldalinguaportuguesa.org) 
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considerada um medium intranscendível de todo sentido e validade, uma vez que a 

linguagem está na base de todo pensar, de todo agir e de todo argumentar. 

Os atos de fala que se manifestam na comunicação ordinária passam a 

constituir uma teoria que está imersa e se funde com a própria teoria da ação 

comunicativa. Nesta, o processo comunicativo está sempre voltado para o  entendimento. 

Assim, vai-se construindo uma nova razão com pretensões de universalidade, a razão 

comunicativa, que proporciona condições para a emancipação dos indivíduos. 

(HABERMAS, 2003) 

A razão comunicativa se funda no discurso. O discurso é, portanto, o lugar 

privilegiado da formação da opinião e da vontade. Pressupõe uma atitude crítica para, 

diante de uma suspensão temporária das pretensões particulares, chegar a um consenso 

em torno daquilo que é proposto. 

O consenso é o reconhecimento comum dos proferimentos apresentados 

como verdadeiros e justos. Por isso, tanto o falante como o ouvinte sabem que cada um 

deve levantar pretensões de validade que permitam o entendimento. 

Habermas (1989) vai dizer que nas argumentações, os participantes têm que 

partir da ideia de que, em princípio, todos os afetados participam como livres e iguais na 

busca cooperada da verdade, onde a única coação permitida é a do melhor argumento. 

As argumentações são formas de reflexão do agir orientado para o 

entendimento mútuo. A argumentação é aquele tipo de discurso em que os participantes 

tematizam exigências de validade contestadas e que tentam resgatá-las ou criticá-las 

através dos argumentos. Nesse ambiente de atos de fala só é admissível o uso da força 

argumentativa, que será medida pela solidez dos argumentos e por quanto eles são capazes 

de convencer os participantes do discurso. 

No agir comunicativo pressupõe-se a base de validade do discurso. As 

pretensões de validade universal (verdade, correção, veracidade), que pelo menos 

implicitamente são colocadas e reciprocamente reconhecidas pelos interessados, tornam 

possível o consenso que serve de base para o agir comum. (HABERMAS, 2003) 

Todavia, a teoria do agir comunicativo não é meramente uma teoria da 

linguagem. Por isso, ainda é uma espécie, dialeticamente superior, de formulação de 

racionalidades que se possam considerar universais. A interação entre os indivíduos, em 

sociedade, pode produzir, por meio da comunicação, consensos. A estabilidade desses 

consensos representa o horizonte daquilo que, historicamente, as sociedades entendem 

por razão. (MASCARO, 2016) 
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A possibilidade de o agir comunicativo gerar consenso é o que torna 

Habermas, um dos mais lúcidos e importantes filósofos da modernidade. Mas, segundo 

Mascaro (2016, p.317) Habermas, “para refutar um pensamento atomizado e fragmentário 

da pós-modernidade, não se valerá de categorias passadistas, como uma certa razão divina 

ou mesmo uma metafísica da razão eterna.” 

A razão habermasiana não é um extrato eterno e afastado da sua construção 

social. Por tal razão, Habermas se põe, claramente, no quadro de um pensamento pós- 

metafísico, afastando ao mesmo tempo o pós-modernismo, o que, assim sendo, o inscreve 

como talvez o último grande pensador da própria modernidade. Não é da metafísica 

religiosa, nem de um iluminismo de verdades eternas, que Habermas retira seu conceito 

de razão. Trata-se de um produto social, cultural, histórico, variável. (MASCARO, 2016) 

Mascaro (2016, p.317-318) comenta que alguns poderiam argumentar que a 

negação da metafísica poderia levar a razão para o relativismo: “se não há Deus nem uma 

verdade absoluta que paire sobre todos, então não há razão universal e que assim se 

apresenta a filosofia pós-moderna”. No entanto, para Habermas, ainda que não haja a 

verdade que paire sobre todos, há a verdade construída enquanto consenso. 

Nesse sentido, ele resgata, numa etapa superior, o próprio projeto da 

modernidade iluminista. Para Habermas, há horizontes do iluminismo ainda não 

concretizados, e o seu abandono é um retrocesso. “Um iluminismo não mais da verdade 

enquanto teoria do conhecimento, mas da verdade enquanto agir comunicativo, eis a 

grande novidade apresentada pelo pensamento de Habermas, e o ponto alto de sua 

filosofia”. (MASCARO, 2016, p.317-318) 

E por acreditar na razão enquanto consenso, Habermas se dedica a  investigar 

as possibilidades de interação entre os indivíduos em sociedade que levem a aparar 

conflitos exacerbados, e, para isso, identificará no espaço público, na democracia e no 

direito formas excelentes de construção de procedimentos e consensos universalizáveis. 

Mascaro (2016) ensina que para Habermas, a racionalidade se apresenta como 

abertura do consenso, e não como uma verdade imposta. As ditaduras podem determinar 

uma verdade eterna, rígida, imposta sobre os indivíduos, porém essa possibilidade é 

abominável. Por sua vez, a renúncia aos consensos mínimos gera o individualismo   

exacerbado,   o   que   pode   ser   economicamente   representado  pelo 
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neoliberalismo e isso acaba gerando a fragmentação social. A falta de referências 

universalizáveis corrói a interação social. 

Assim, Habermas aposta em instituições flexíveis, mas minimamente 

respeitáveis. “O direito é o grande instrumento político desse projeto. Em Habermas, ao 

invés do arbítrio revolucionário e ao invés da guerra de todos contra todos, o direito é o 

espaço que diminui atritos e gera, processual e democraticamente, consensos.” 

(MASCARO, 2016, p. 318) 

 

3.3 O lugar do direito em Habermas 

 

 

No projeto político e filosófico de Habermas, o direito se apresenta como 

elemento fundamental. Poucos filósofos não juristas na história concederam tamanha 

importância ao direito como Habermas. Isso se deve ao fato de que, na visão 

habermasiana, o direito é o locus privilegiado do agir comunicativo superior, ga- rantidor 

da democracia, da liberdade e da interação igualitária entre os sujeitos e os grupos sociais. 

Para Mascaro (2016, p.319) a filosofia do direito de Habermas não é 

revolucionária nem conservadora; é claramente reformista, social-democrata, buscando 

encontrar, em tempos “neoliberais e de esgarçamento do Estado nacional intervencionista 

e de bem-estar social, energias intelectuais que promovam a defesa de um tipo de 

organização político-social que no pós-guerra europeu floresceu e que, de maneira crítica, 

para Habermas necessita ser ainda mais aprofundado.” 

Assim, na esteira do pensamento jurídico, Habermas não se põe numa linha 

de crítica transformadora e revolucionária ao direito, mas isso não significa que ele aposte 

na volta de um juspositivismo do tipo tradicional, tecnicista ou liberal. (MASCARO, 

2016) 

Nos últimos anos, a produção teórica de Habermas tem-se voltado, de maneira 

constante e obstinada, à reflexão jurídica. Conforme já dito anteriormente, um de seus 

livros mais importantes foi todo dedicado a essa questão: Direito e democracia: entre 

facticidade e validade, escrita por ele no ano de 1992; uma das obras de mais aceitação 

na filosofia do direito da virada dos séculos XX para o XXI. (MASCARO, 2016) 
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Aliás, a própria mudança no pensamento habermasiano acerca da  articulação 

entre o direito e a moral, tem como marco, a referida obra, Direito e Democracia: entre 

facticidade e validade. 

Isto porque nas obras anteriores à esta, as questões referentes à esfera da 

juridicidade são atreladas de tal modo às questões morais que a esfera do Direito é 

reduzida quase à um segmento da esfera moral. (MOREIRA, 1999) 

Nesse sentido, as questões de fundamentação do ordenamento jurídico 

resolviam-se a partir da subsunção ao universo da moralidade, de forma que as questões 

jurídicas passaram a ocupar um lugar marginal perante as questões morais. A medida de 

legitimidade do Direito ou o seu fundamento era a moralidade. (MOREIRA, 1999) 

Nesse sentido, verifica-se que no pensamento habermasiano anterior, havia 

uma relação de dependência do Direito em relação à moral, de forma que resolvidas as 

questões morais, estariam por consequência, resolvidas as questões jurídicas. 

No entanto, a fragilidade da moral em realizar satisfatoriamente a integração 

social, fez com que Habermas repensasse tal interpretação. 

Então, Habermas, segundo sua teoria discursiva do Direito, passa a 

argumentar que não há um atrelamento do Direito à moral, mas ambos originam-se 

simultaneamente e apenas pelo procedimento é que se dá o entrelaçamento destas esferas. 

(MOREIRA, 1999) 

Com essa relação de co-originariedade, há uma mudança de perspectiva no 

modo de conceber sua teoria, de forma que o Direito passa a assumir o papel principal na 

resolução dos problemas de integração social e é por intermédio dele que são 

institucionalizadas as aspirações, vontades e opiniões dos cidadãos. (MOREIRA, 1999) 

Nesse sentido, a resolução dos problemas e conflitos dentro da sociedade 

desligam-se da tradição pra atrelar-se ao procedimento discursivo. 

O que faz a diferença dessa nova aposta que Habermas propõe é uma leitura 

a partir de uma teoria comunicacional, na qual o direito positivo se despe tanto de suas 

pretensões de expressão de alguma verdade natural ou divina, bem como no tocante à sua 

indefinição liberal, meramente formalista e despreocupada com alguma interação ética. 

(MASCARO, 2016) 

Conforme já dito alhures, Habermas na construção da sua teoria do agir 

comunicativo eleva o Direito à uma posição central, e este por sua vez, se apoia no 

princípio do discurso. 
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Neste sentido, o direito para Habermas permite a ética na  medida em que sua 

construção e sua utilização se dão por meio de um espaço de interação comunicacional 

que demanda, ao mesmo tempo, um agir democrático e uma amarração institucional de 

garantias. (MASCARO, 2016) 

Assim sendo, para Habermas, não é a norma que se revela ética; é o 

procedimento geral de interação da sociedade com o direito que permite uma eticização 

da vida social contemporânea. 

Mascaro (2016) ensina que no pensamento habermasiano, o direito está em 

relação direta com o plano ético-moral, mas não porque ele em si mesmo seja ético, mas 

sim porque há uma complementaridade entre os dois campos. O direito não é subordinado 

à moral: vive em esfera própria, por meio dos seus procedimentos, mas comunica-se com 

o campo ético. 

Assim, no pensamento habermasiano, a institucionalização não é possível 

sem regulação jurídico-moral, de natureza consensual, sendo que a moral e o direito são 

momentos da racionalização do mundo vital. (ENCARNAÇÃO, 1999) 

Quando o mundo da vida
11

passa por uma pertinente racionalização   acarreta 

uma correlata transformação ao direito e à moral, ou seja, há a institucionalização de um 

novo mecanismo sistêmico, que necessita de um novo consenso regulador das  interações, 

que, por sua vez, fundamentam tanto a moral quanto o direito. (MOREIRA, 1999) 

Contudo, cabe tanto à moral quanto ao direito apontar para um consenso 

racional toda vez que falhar o mecanismo de entendimento no âmbito da comunicação 

cotidiana, o que conduzirá, segundo Habermas, para as formas de integração social. 

(MOREIRA, 1999) 

Necessário reconhecer que um agir regulado por normas, leva em conta que 

as normas exprimem um entendimento existente em um grupo social, de forma que se 

pode considerar que a lei é um meio de comunicação, o que supõe sujeitos isolados. 

Entretanto, na circunstância do agir comunicativo, interpretar é concordar com definições 

de situações suscetíveis de consenso. (ENCARNAÇÃO, 1999) 

Noutro giro, Habermas utiliza o pensamento Kantiano para a compreensão da 

validade do  direito  em geral.  Habermas parte do  pensamento  Kantiano  de que  os 

11 
O mundo da vida para Habermas é o lugar das relações sociais espontâneas, das certezas pré-reflexivas, 

dos vínculos que nunca foram postos em dúvida. Ele tem três componentes: cultura, sociedade e 

personalidade. (ROUANET, Sérgio Paulo. Ética discursiva e ética iluminista. Ensaios. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1993, p.214) 
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indivíduos ao terem suas liberdades subjetivas de ação, que são juridicamente 

asseguradas, feridas, possam utilizar da força garantida pelos direitos  naturais subjetivos. 

Nesse sentido, dentro da gênese dos direitos subjetivos, vê-se que, com a 

passagem do direito natural para o direito positivo, o monopólio de uso da força passa 

para as mãos do Estado, que concede ao cidadão esta autorização, em forma do direito de 

intentar ações judiciais não só contra outros cidadãos que desrespeitassem estes direitos 

subjetivos, mas contra o arbítrio do próprio Estado. 

No direito, de acordo com Habermas (2003), a facticidade interliga-se mais 

uma vez com a validade. A facticidade como a imposição do direito pelo Estado e a 

validade como a força de um processo de normatização do direito, que tem a pretensão 

de ser racional, por garantir a liberdade e fundar a legitimidade. 

Para Habermas (2003), fundado no pensamento Kantiano, a relação entre 

facticidade e validade apresenta-se como uma relação interna entre coerção e liberdade, 

fundada pelo direito. 

O direito estaria ligado à coerção através da autorização que recebe de cada 

cidadão, desde que combata quaisquer interferências às liberdades individuais. É 

justamente nessa relação entre poder e as condicionais em que este poderá ser utilizado 

que residem as regras de direito, que estabelecerão as referidas condições para o exercício 

deste poder. (FERNANDEZ, 2010) 

Habermas (2003) mostra, utilizando-se do pensamento kantiano, que é 

possível retirar legalidade da mera obediência demonstrada pela conformidade da ação 

realizada com a lei existente (respeito por ela mesma) e, além das pretensões de direito 

condicionadas à coerção autorizada, também se poderá extrair legalidade do 

comportamento meramente orientado em respeito à lei (respeito por dever). 

Portanto, para Habermas (2003, p.49) os sujeitos devem obedecer a lei não 

apenas por motivos morais, “basta que os destinatários percebam que ‘as condições do 

uso da força’ configuram apenas uma ocasião para um comportamento conforme as 

normas; pois razões analíticas impedem que um agir por dever, isto é a obediência ao 

direito por motivos morais, possa ser imposto pelo uso da coerção.” 

Habermas acredita que “a integração social [...] só é possível sob o ponto de 

vista moral e na base de regras normativamente válidas, merecedoras do  reconhecimento 

não coagido e racionalmente motivado de seus destinatários” (2003, p. 49). 
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Para superar quaisquer dificuldades em relação às regras de ação que não 

contabilizam em sua equação o reconhecimento moral, Habermas propõe a utilização do 

conceito kantiano de legalidade, equilibrando as normas de direito entre a coerção e a 

liberdade. 

Considerando estes dois aspectos da validade do direito, Habermas 

demonstra, ainda que, além desta possibilidade de esclarecimento via pensamento 

kantiano, também é possível a explicação realizada sob a ótica da teoria da ação. 

As normas não perdem sua validade ao permitir que os atores ajam 

estrategicamente, de forma a utilizar da prerrogativa da escolha, ou seja, decidirão se farão 

uso ou não de sua liberdade comunicativa. 

No entanto, em termos coercitivos, as mesmas leis funcionam como uma 

barreira à vontade daqueles que transgridem suas disposições em busca de realizar suas 

vontades individuais. Em relação àquele que age comunicativamente, respeitando a 

norma por dever, esta funcionará como garantia para a liberdade do sujeito. 

Para que todos tenham chances de orientar seu agir para o entendimento, “a 

ordem jurídica deverá tornar possível a qualquer momento a obediência por respeito à 

lei” (Habermas, 2003, p. 52). 

Desta forma, é crucial que o direito positivo possa legitimar-se e ainda, 

segundo a visão habermasiana: 

 
Uma ordem jurídica não pode limitar-se apenas a garantir que toda  pessoa seja 

reconhecida em seus direitos por todas as demais pessoas; o reconhecimento 

recíproco dos direitos de cada um por todos os outros deve apoiar-se, além 

disso, em leis legitimas que garantam a cada um liberdades iguais. 

(HABERMAS, 2003, p.52). 

 

 

 

Nesse sentido, são as leis morais que normalmente realizam este papel, mas, 

no pensamento habermasiano, para o direito positivo isto não é mais suficiente, e essa 

condição deverá ser preenchida pelo legislador político, pois o processo legislativo é o 

lugar da integração social no sistema jurídico. 

Segundo Habermas (2003) é por meio do processo legislativo que  as  pessoas 

se constituiriam enquanto membros livremente associados em determinada comunidade 

jurídico-política, superariam os direitos subjetivos e passariam a agir como cidadãos, 

como co-autores das normas, orientados pelo entendimento através de uma prática 

intersubjetiva para a obtenção deste. 
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Segundo Habermas: 
 

o conceito de direito moderno – que intensifica e, ao mesmo tempo, 

operacionaliza a tensão entre facticidade e validade na área do comportamento, 

absorve o pensamento democrático, desenvolvido por Kant  e Rousseau, 

segundo o qual a pretensão de legitimidade de uma ordem jurídica construída 

com direitos subjetivos só pode ser resgatada através da força socialmente 

integradora da “vontade unida e coincidente de todos” os cidadãos livres e 

iguais (2003, p. 53). 

 

 

 

Nesse sentido, para Habermas (2003, p.53), sem a interferência de nenhuma 

instância metafísica, o direito conseguirá garantir seu posto como possibilitador de 

integração se, e somente se, “a totalidade dos destinatários singulares das normas jurídicas 

puder considerar-se autora racional dessas normas”. 

Isso significa que, a partir do momento em que encontrarmos nas normas 

manifestações legítimas de nossa própria vontade, veremos o direito como uma fonte 

primária de integração social. Para Habermas, a fonte que alimenta o direito moderno 

vem, em última instância, do agir comunicativo, por meio das ações dos cidadãos e da 

solidariedade concentrada nelas. 

Habermas mostra que o direito retira sua força da aliança que sua positividade 

estabelece com a pretensão de legitimidade, ou seja, o nexo presente entre legitimidade e 

positividade dá ao direito a possibilidade de desempenhar seu poder de integração de 

maneira satisfatória. 

No que tange ainda sobre a integração social, importante assinalar que as 

complexas sociedades modernas também são integradas via sistemas de mercado e do 

poder administrativo. Isso significa que a economia (dinheiro) e poder administrativo 

também coordenam ações, mas não necessariamente de forma clara ou comunicativa. 

(HABERMAS, 2003) 

Assim, verifica-se que o direito está ligado a três outras fontes de integração 

social, pois “através de uma prática de autodeterminação, que exige dos cidadãos o 

exercício comum de suas liberdades comunicativas, o direito extrai sua força integradora, 

em última instância, de fontes de solidariedade social” (HABERMAS, 2003, p. 62). 

No entanto, Habermas (2003) alerta que, uma vez que o direito está aberto a 

estas fontes integradoras, está também sujeito à imposição, através da criação de leis, de 

interesses escusos. Assim, a vontade do mais forte ou do economicamente mais poderoso 

pode facilmente encontrar, no direito, via facilitadora para a instituição de leis 
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que os favoreçam. Daí porque o pensamento habermasiano credita ser o direito um meio 

ambíguo de integração. Por outro lado, o direito não é de todo sujeito a pressões, pois se 

acha obrigado a legitimar-se. 

Para que se dê o processo de legitimação do direito nos diversos níveis da 

teoria habermasiana, os sujeitos devem atribuir-se direitos fundamentais para regular  sua 

convivência por meio de estruturas legítimas e para que aconteça um entendimento entre 

os sujeitos e que o direito se estabeleça como legítimo, é preciso que todos tenham as 

mesmas chances de acesso às liberdades comunicativas. 

Sujeitos que estejam em condições igualitárias de participação na formação 

da opinião e da vontade podem, igualmente, posicionar-se acerca da legitimidade da 

integração social da qual fazem parte. 

Com a satisfação dessas condições e a aplicação do princípio do discurso tem-

se um espaço de formação discursiva das normas desconectado de outras fontes 

legislativas para a ação, senão a que advém do melhor argumento. 

Considerado como um sistema de ação, o direito faz parte de um mundo da 

vida que se reproduz de forma conjunta com a cultura, integração social e a  socialização, 

por meio do agir comunicativo. O direito, segundo Habermas, consegue atuar não só no 

âmbito do mundo da vida, através do médium da linguagem coloquial, mas atua, 

igualmente, como uma espécie de facilitador para que o mundo da vida seja 

compreensível para outros códigos, como os da administração e da economia. 

(HABERMAS, 2003) 

 

3.4 O lugar da justiça em Habermas 

 

 

Habermas conecta a justiça à solidariedade, em razão das expectativas de 

reciprocidade contidas na ação comunicativa. Essa relação entre justiça e solidariedade 

está inserida no contexto da teoria da ação comunicativa, representando um esforço 

teórico de repensar a questão da moralidade no interior das sociedades contemporâneas, 

em que os sistemas político e econômico ameaçam colonizar a verdadeira vida social, 

baseada na comunicação, cooperação, solidariedade e ação comunicativa. (NEISS, 2008). 

Habermas chega ao conceito pós-convencional de justiça no modelo 

discursivo, através da análise das excelências e das debilidades da assunção ideal de 

papéis.  Ele percebe que existe  uma estreita relação  entre a preocupação  pelo  bem  do 
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próximo e o interesse pelo bem comum, uma vez que a identidade do grupo se reproduz 

através de relações de reconhecimento recíproco que permanecem intactas. Nesse 

contexto, para ele, o ponto de vista complementar da igualdade de trato individual não é 

a benevolência, mas a solidariedade. (HABERMAS, 2003) 

Antes de chegar à associação da justiça e da solidariedade, Habermas trata a 

questão da justiça a partir da distinção entre três possíveis usos da razão prática, três 

racionalidades: o uso pragmático, o uso ético e o uso moral; cada uma com os argumentos 

que lhe são próprios. 

Estes usos estão ligados à três correntes que se debruçam sobre o tema; são 

elas: o utilitarismo, a ética aristotélica e a teoria kantiana da moral, respectivamente. 

(FERNANDEZ, 2010) 

Ressalte-se que o sentido do termo “dever” varia de acordo com o uso que  se 

faz da razão prática, ou seja, com a resposta que se oferece ao problema. 

Habermas (2003, p.199) argumenta que diante dos conflitos de ação, quando 

se impõem determinados problemas que precisam ser enfrentados cooperativamente ou 

solucionados consensualmente, uma coletividade é confrontada com a pergunta: “O que 

devemos fazer?” 

Para ele, o tratamento racional dessas questões exige uma formação da 

opinião e da vontade que leva a resoluções fundamentadas sobre a perseguição de fins 

coletivos e sobre a regulamentação normativa da convivência. 

Segundo Habermas (2003), o “dever” permanece vago enquanto o problema 

que surge e o aspecto sobre o qual deve ser resolvido não forem determinados mais 

precisamente. Os participantes fazem cada vez um uso diferente da razão prática e a cada 

um deles corresponde um tipo diferente de discurso. Para tratar desses aspectos,   ele se 

orienta pelos questionamentos pragmáticos, éticos e morais. 

Habermas explica que o uso pragmático da razão define o agir orientado por 

fins. Nesse sentido, o que impulsiona e determina a ação é o resultado que o sujeito 

pretende obter. Na sua obra, ele dá dois exemplos, comprar uma bicicleta ou tirar férias. 

A razão prática nesse aspecto não questiona o conteúdo ético ou moral da ação, uma vez 

que o que a marca é a obtenção de determinado resultado para fins propostos validamente 

para a vida. (HABERMAS, 1992) 

No uso pragmático da razão prática, Habermas não discute os conteúdos de 

que se trata; o que procura definir é a estrutura da ação empreendida pela razão   prática: 
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obter determinadas coisas sem questionar-se a respeito do seu sentido, do seu alcance, 

das conseqüências para os outros seres humanos. (NEISS, 2008) 

A razão prática aqui está sedimentada no horizonte da racionalidade de fins, 

com o objetivo de encontrar técnicas, estratégias ou programas adequados. Trata-se de 

uma racionalidade teleológica, isto é, o dever depende do fim estabelecido, já que está 

fundamentada em discursos pragmáticos, onde se examina se as estratégias de ação são 

adequadas a um fim, pressupondo que se sabe o que se quer. (HABERMAS, 1992) 

Assim sendo, fins e meios ganham sua razão de ser no interior de uma 

situação contingente e determinados por uma vontade arbitrária que parece não exigir 

maiores explicações a seu respeito. Daí, resta claro como o dever que emerge nessas 

situações são válidas unicamente para ela. Em contextos diferentes, seriam devidas 

atitudes diversas, o que demonstra o caráter relativo da obrigação. (FERNANDEZ, 2010) 

Nesse contexto, o “dever-ser” dirige-se ao arbítrio dos atores. Não existe uma 

relação entre razão e vontade que seja interior ao discurso. No entanto, quando os próprios 

valores orientadores se tornam problemáticos, a pergunta “Que devo fazer?” aponta para 

além da racionalidade de fins. Esse uso é limitado, daí a passagem aos outros usos da 

razão prática, até o uso moral. (NEISS, 2008) 

Já o uso ético da razão prática baseia-se em outro princípio: a busca do que  é 

bom tanto para o indivíduo, como para a coletividade. Revela-se numa atitude ou 

comportamento que se baseia em valores. 

Esse questionamento, no que tange à razão ética, ocorre quando o indivíduo 

está a buscar uma autorrealização pessoal, um projeto pessoal e com vistas a uma vida 

boa. É uma questão ético-existencial. Aquilo que realiza cada indivíduo e forma a sua 

identidade pessoal, fazendo-o único e capaz de distinguí-lo dos demais. (FERNANDEZ, 

2010) 

Habermas (1992) ensina que essa razão implica não só o autoconhecimento e 

a autocompreensão, como também certos ideais, certos valores. Quando  alguém decide 

qual o seu ideal de vida, o faz tendo em vista certos valores, ideais ou modelos que brotam 

de um contexto social. 

Interessante ressaltar que o uso ético da razão prática se funda nos valores, 

mas não os questiona, apenas os recebe do mundo social ao qual estão inseridos e os 

utiliza para reproduzir este mesmo mundo. 
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Segundo Habermas (1992) o uso desta razão prática tem como fundamento  a 

ética de Aristóteles, de forma que o comportamento prático do cidadão deve orientar- se 

pelo ideal da vida boa. A vida boa é definida pelo grupo social ao qual o indivíduo 

pertence; trata-se de um ideal coletivo apoiado na tradição. O cidadão deve buscar uma 

forma de integrar-se ao projeto coletivo que respeite também as características de sua 

individualidade. 

Neiss (2008) aponta que no pensamento habermasiano, o modo como as 

pessoas se apoderam das tradições e formas de vida, nas quais nascem e às quais 

continuam de forma seletiva, decide sobre quem é cada um de nós e o que queremos ser 

enquanto cidadãos. 

Fernandez (2010) enfatiza o profundo vínculo que une os termos Bom, 

Axiológico e Ética ao ressaltar que no momento que uma pessoa problematiza sua 

existência, que é singular, e os seus valores, a razão prática se manifesta no seu uso ético, 

perguntado por o que se deve realizar tal ato, visando àquilo que é bom. 

No pensamento habermasiano (1992), as decisões de valores resultam da 

autocompreensão cultural e política de uma comunidade histórica e se transformam junto 

com ela. A identidade própria determina-se ao mesmo tempo segundo o modo como 

alguém se vê e como gostaria de se ver, isto é, tal como alguém se encontra e por quais 

ideais projeta-se a si e a sua vida. 

O processo de formação de cada pessoa completa-se num contexto de 

tradições que partilha com outras pessoas e a identidade também é marcada pelas 

identidades coletivas, de forma que a história de vida de cada um está inserida em 

contextos de histórias de vida que se entremeiam. 

Nesta medida, a vida que é boa para mim toca também as formas de vida que 

nos são comuns. Neste sentido, as questões éticas não exigem uma ruptura completa com 

a perspectiva do indivíduo nem com a tradição e com as certezas ingênuas do mundo 

social nativo. (HABERMAS, 1992) 

Saliente-se que o sentido do termo dever quando do uso ético da razão prática 

já é diferente do seu uso pragmático. Ele não é algo relativo a uma situação em específica, 

somente dentro da qual teria sentido. “A decisão por aquilo que é bom para a vida de uma 

pessoa é um retroceder aos processos de formação anteriores, ou seja, transcendem o 

momento em que se está vivendo a fim de se apreender o todo do indivíduo.” 

(FERNANDEZ, 2010, p.75) 
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Enquanto nas ocasiões em que se busca meios para obter um fim a razão  não 

determina a vontade de maneira forte, não engendrando uma obrigação para o agente, na 

situação presente, a relação entre vontade e razão se passa de modo diverso porque como 

o que está em destaque são questões existenciais, com um sentido mais amplo e 

importante do que meras preferências. A apropriação de si, fruto de uma autocompreensão 

gera uma forte motivação para a pessoa. No momento em que se descobre o que é bom e 

se decide por isso, gera-se uma disposição para agir conforme. (FERNANDEZ, 2010) 

Para Habermas (1992) nos discursos pragmáticos e ético-políticos é possível 

fundamentar programas, na medida em que eles são adequados ao fim e bons para cada 

um de nós, vistos no seu conjunto. 

No entanto, uma boa fundamentação precisa levar em conta o aspecto da 

justiça. Antes de querer ou aceitar um programa, é preciso saber se a prática 

correspondente é igualmente boa para todos e não só para a comunidade histórica de cada 

um. Assim, desloca-se o questionamento: “O que devemos fazer?” para questões morais. 

(NEISS, 2008) 

Em oposição aos dois usos acima, no uso moral da razão prática, o princípio 

norteador do agir é o problema da justiça. Então o questionamento passa a ser: será 

moralmente certo? 

Segundo Habermas (1992), a moral surge de uma situação de conflito 

relacionada com a ação, se constituindo num fenômeno interpessoal, comunitário ou 

social. Quando o sujeito, em interação com os outros sujeitos, seja de forma efetiva, seja 

como horizonte de sua ação, se pergunta sobre o que é justo, ele faz uso da razão  prática, 

segundo um novo princípio, o princípio moral. 

Nesse momento, a razão prática rompe com “as tradições e com as certezas 

ingênuas do mundo social nativo” e se pergunta onde está a ação justa, ou o que deve  ser 

feito para que essa ação justa prevaleça. (NEISS, 2008, p.59) 

No momento dessa desconexão, “as interações libertam-se de seu caráter 

local e histórico e tornam-se particularmente abstratas. Isto significa que não se baseiam 

em nenhuma outra motivação a não ser a busca da justiça.” Por consequência, isso gera o 

desaparecimento das convenções e do caráter transitório e histórico que motivam o agir. 

(NEISS, 2008, p.59) 

É de se destacar que os usos da razão prática examinados até agora referem- 

se  ou  à relação  do  homem  com as  coisas  (uso  pragmático  ou teleológico  da  razão 
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prática) ou a relação do homem consigo mesmo em busca do bem viver (uso ético da 

razão pratica). Nota-se que nesses casos a razão prática está a serviço dos interesses 

pessoais e subjetivos, não levando em consideração a relação do homem com outras 

pessoas. 

Nessa modalidade da racionalidade moral ou do uso moral da razão prática, 

segundo Habermas (1992) a pergunta sobre “o que devemos fazer” muda novamente de 

sentido, uma vez que aqui leva-se em consideração que as ações de cada pessoa afetam 

os interesses dos outros e conduzem a conflitos, que devem ser resolvidos de forma 

imparcial, sob um ponto de vista moral. 

Uma norma só pode ser justa quando todos podem querer que ela seja seguida 

por qualquer pessoa em situações semelhantes. Mandamentos morais têm a forma de 

imperativos categóricos ou incondicionais. O que se “deve” fazer significa aqui que a 

prática correspondente é justa. (NEISS, 2008) 

Um mandamento para ser universalizado parte da perspectiva de que todos os 

envolvidos possam dar o assentimento; a partir disso, a norma adquire o caráter universal, 

ou seja, tem o reconhecimento, para então poder ser moralmente impositiva. 

Nesse sentido, o uso moral da razão prática conduz ao  imperativo categórico, 

cujo sentido é prescrever incondicionalmente o agir justo, isto é, “aquele  cuja máxima 

possa ser querida e seguida por todos ou que a norma de ação expresse um interesse 

simétrico de todos, segundo o  qual todos os possivelmente afetados possam dar o seu 

assentimento.” (NEISS, 2008, p.59) 

Assim, este imperativo moral, que não está condicionado a uma finalidade, 

pode ser chamado de incondicionado, já que para ser alcançado não se exige nenhuma 

condição ou elemento exterior a ele, que lhe confira razão de ser, ou seja, ele impõe  uma 

obrigação a todos os homens de assim agir em todas as circunstâncias, por isso é 

categórico. (FERNANDEZ, 2010) 

Note-se que, seja do ponto de vista pragmático quanto existencial, não se pode 

enfraquecer aquilo que é moralmente obrigatório. “Aliás, é somente nesse sentido que é 

pertinente falar em um dever, haja vista que as outras racionalidades não instituíam uma 

obrigação no sentido estrito e forte do termo, pois não vinculam necessariamente a 

vontade”. E essa obrigação, esse “ter de fazer”, denota aquilo que é justo. (FERNANDEZ, 

2010, p77) 

Nesse ponto, se destaca uma importante diferença para com a racionalidade 

pragmática  e  ética.  Ao  passo  que  a  racionalidade  ética  busca  o  que  é  Bom  e     a 
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racionalidade pragmática visa o fim a ser atingido, a racionalidade moral, de forma 

oposta, busca promover o que é Justo ou Correto. 

Fernandez (2010, p.78) enfatiza, que nessa seara, vislumbra-se que o 

mandamento moral não possui uma “natureza teleológica que visa intervir no mundo a 

favor do agente, ou axiológica, carregada de valores situacionais a fim de evitar uma vida 

malograda, mas sim uma natureza deontológica, que prescreve obrigações 

incondicionadas e universais” que não perdem sua força diante de qualquer circunstância 

ou situação. 

As questões pragmáticas, éticas e morais até aqui mencionadas para chegar 

ao conceito de justiça em Habermas são tratadas de acordo com o modelo discursivo. 

Assim, a teoria do discurso introduz a distinção entre questões éticas e morais de maneira 

que a lógica das questões relativas à justiça passe a exigir a dinâmica de uma ampliação 

progressiva do horizonte, e, nesse sentido é essencial a precedência do que é justo em 

relação ao que é bom. 

A partir deste horizonte, as diversas partes referem-se a “um ponto de vista 

moral partilhado, que induz a uma descentralização sempre crescente das diversas 

perspectivas, sob as condições simétricas do discurso e do aprender-um-com-o-outro.” 

(NEISS, 2008, p. 67) 

Neiss (2008) ressalta que na visão de Habermas, o ponto de vista moral é o 

ponto de vista do “outro generalizado”, o que significa que não basta que se adote o 

princípio do outro, mas, sim, o do “outro generalizado”, pois esse satisfaz a exigência  de 

universalidade. 

De acordo com um discurso inclusivo e livre de coação que tenha lugar  entre 

indivíduos livres e dotados dos mesmos direitos, o princípio de universalização exige que 

cada um dos implicados adote a perspectiva de todos os demais, já que visa à realização 

cooperativa da argumentação do que se trata em cada caso. (NEISS, 2008) 

Nesse contexto, o processo argumentativo pressupõe a identificação dos 

interesses e necessidades dos sujeitos, não obstante eles estejam constantemente abertos 

a uma reinterpretação. “Assim sendo, o reconhecimento recíproco e os ideais de justiça 

estão sempre presentes. Na ausência de uma comunidade ideal, esse compromisso 

normativo pós convencional permaneceria inoperante.” (NEISS, 2008, p.70-71) 

No que tange à solidariedade, Habermas afirma que ela não é natural, não 

surge espontaneamente a partir do desenvolvimento humano, mas, pelo contrário, é  fruto 

de uma construção social e cultural, um fruto frágil da civilização. 



95 
 

 

Neiss (2008) revela que para Habermas justiça e solidariedade são derivadas 

da simetria e das expectativas de reciprocidade contidas no diálogo em sociedade. A 

solidariedade é a condição do processo de individuação e de diálogo, portanto, a condição 

para a sobrevivência dos indivíduos. 

Neiss (2008, p.76) deixa claro que Habermas insiste numa configuração pós-

convencional de solidariedade, fundada numa ética universal, responsável e solidária. 

“Como toda teoria moral de inspiração kantiana e, portanto, com fortes pretensões 

cognitivistas e universalistas, a ética discursiva faz uma distinção radical entre questões 

de ordem normativa e questões de ordem valorativa”. 

Ressalte-se que apenas as primeiras pertenceriam ao universo da  moralidade 

em sentido estrito. Não obstante a ordem valorativa ter sido relativizada, a ética discursiva 

se mantém ligada à tradição deontológica e tem bons motivos para continuar 

privilegiando a dimensão normativa da moral e da eticidade. (NEISS, 2008) 

A solidariedade se refere aos indivíduos enquanto membros de uma 

comunidade em que estão socializados; portanto, os indivíduos estão irmanados numa 

forma de vida compartilhada intersubjetivamente e devem conservar a integridade dessa 

forma de vida. Para Habermas, a exigência universalista – interesses com caráter universal 

- vincula a solidariedade com a ética e o agir comunicativo fundamenta a solidariedade. 

(NEISS, 2008) 

Nesse sentido, a solidariedade só representa um valor moral quando não for 

algo restrito a um grupo ou a interesses individuais, uma vez que ela se vincula a interesses 

com caráter universal e com pretensões igualitárias. 

Neiss (2008) explica que no espaço do ‘mundo vivido’, na visão 

habermasiana, haveria a perspectiva de construção de novas solidariedades a partir de 

sujeitos autônomos e competentes, que são dotados de capacidade para discutir e reavaliar 

as regras sociais e, com isso, revitalizar a própria sociedade. 

Nesse caminho, a construção da solidariedade pressupõe a formação do 

indivíduo que pensa, age e se comunica, buscando o diálogo e o entendimento, através do 

melhor argumento. Por conseguinte, isto gera processos de comunicação através dos quais 

se questiona o mundo do sistema técnico instrumental e em que se afirma a 

individualidade do sujeito e a sua autonomia.( NEISS, 2008) 

Fácil é concluir que não se pode conservar a integridade dos indivíduos sem 

a integridade do mundo da vida comum, uma vez que os indivíduos particulares  somente 

formam e amadurecem a  sua  individualidade própria     enquanto  crescem no 
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âmbito de uma comunidade lingüística e, assim, participam de um mundo da vida que 

torna possíveis as relações interpessoais e de reconhecimento recíproco. E nesse processo 

surgem e se mantêm como igualmente originárias as identidades dos indivíduos e da 

comunidade a qual estes pertencem. (NEISS, 2008) 

Neiss (2008) enfatiza que, no pensamento habermasiano, a subjetividade do 

indivíduo não é construída através de um ato solitário de autorreflexão, mas, é resultante 

de um processo de formação que se dá em uma complexa rede de interações. A interação 

social é, ao menos potencialmente, uma interação dialógica, comunicativa. 

Tendo em vista que o “homem não reage simplesmente a estímulos do meio, 

mas atribui um sentido às suas ações e, graças à linguagem, é capaz de comunicar 

percepções, desejos, intenções, expectativas e pensamentos, Habermas vislumbra a 

possibilidade de que, através do diálogo, o homem possa retomar o seu papel  de sujeito”. 

Para ele, a solidariedade e a integração social não devem desvincular-se das normas e 

valores. (NEISS, 2088, p. 80) 

Se a solidariedade pressupõe a individuação, a integração social e a 

socialização dos participantes, é de se concluir que apenas a racionalidade comunicativa 

assegura as bases de uma solidariedade comunicativa. 

Não há como preservar a integridade dos indivíduos sem a integridade do 

mundo da vida que torna possível sua pertença comum. Através das relações recíprocas 

de reconhecimento se reproduz a identidade do grupo. Assim sendo, o fundamento do 

tratamento igualitário dos indivíduos não é a benevolência, mas a solidariedade.  (NEISS, 

2008) 

O princípio da solidariedade tem sua raiz no fato de que cada um tem de fazer-

se responsável pelo outro, porque todos devem estar igualmente interessados na 

integridade do contexto vital comum, já que esse compromisso mútuo exige a inclusão de 

todos, o que leva à comunidade ilimitada de comunicação. (NEISS, 2008) 

Para Habermas, a solidariedade se constitui na outra face da  justiça,  uma vez 

que através do discurso e da ação comunicativa, os indivíduos podem discutir todos os 

problemas e conflitos sociais e institucionais da sociedade. 

E a moral ou a normatividade moral é que permite essa  conexão  entre justiça 

e solidariedade, já que conforme diz o próprio Habermas (2003, p.43), “a moral pode ser 

entendida como um dispositivo de proteção contra a vulnerabilidade específica das 

pessoas”, que respalda o agir individual e toda a sociedade em seu conjunto. 
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Neiss (2008) afirma que Habermas admite que os princípios de justiça e de 

solidariedade são igualmente constitutivos do universo da moralidade, de forma a colocar 

no mesmo nível de relevância o respeito à igualdade de direitos entre as pessoas e a 

proteção da identidade do indivíduo, enquanto membro de uma comunidade em que 

compartilha redes de relações intersubjetivas de reconhecimento mútuo. 

A partir dos aspectos histórico, social e cultural, o mundo da vida assegura o 

vínculo com as crenças e a prática de outras culturas e modos de viver; e isto se torna o 

marco garantidor dos vínculos relevantes entre os sujeitos participantes, cujos laços de 

solidariedade e compromissos de justiça são definidos através do discurso e 

compartilhados intersubjetivamente. (NEISS, 2008) 

Assim, a partir do ponto de vista da teoria da comunicação, Habermas percebe 

que existe uma estreita relação entre a preocupação pelo bem do próximo e o interesse 

pelo bem comum. 

No pensamento de Habermas, aquilo que é bom acaba se incorporando 

naquilo que justo, se configurando num ethos intersubjetivo compartilhado enquanto tal. 

É com a estrutura da pertença a uma comunidade que, enquanto integrantes dessa 

comunidade, “os indivíduos esperam uns dos outros uma igualdade de tratamento que 

parte do princípio de que cada pessoa considere cada uma das outras como ‘um dos 

nossos’. E é a partir dessa perspectiva que a justiça significa simultaneamente 

solidariedade.” (NEISS, 2008, p. 89) 

O próprio Habermas entende que esse é o grande desafio de uma  perspectiva 

universalista, disposta a não perder de vista o bom e o justificável de cada cultura, nem 

desprezar os que clamam por justiça e solidariedade. A solidariedade deve ser entendida 

como condição de justiça. 

 

3.5 Entre direito e justiça: o contraponto entre o pensamento Kelseniano e 

Habermasiano 

 
No pensamento Kelseniano, a legitimidade do direito está equiparada à 

legalidade. Para ele, todas as normas que respeitam a relação de derivação e 

fundamentação, ou seja, que estão em consonância com as normas superiores, até a norma 

fundamental, seriam legítimas. 

Por outro lado, o próprio Kelsen reconhece que esse ideário tem um limite, 

que  é  o  da  estabilidade  do  ordenamento.  Isto  porque,  em  casos  de     movimentos 
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revolucionários, o fundamento de validade do ordenamento jurídico é substituído por 

um novo. 

Como ele próprio diz: [...] “Decisivo é o fato de a Constituição vigente ser 

modificada ou completamente substituída por uma nova Constituição através de 

processos não previstos pela Constituição até ali vigente” (KELSEN, 1999, p. 146). 

Assim, quando se trata de alteração constitucional por um procedimento não 

previsto no próprio ordenamento, bem como constatada a sobrevivência de antigas 

normas que tinham fundamento de validade na norma fundamental anterior mesmo depois 

de sua derrocada, o que levaria à coexistência entre normas com fundamentos de validade 

distintos, seria impossível sustentar que tal novo ordenamento seria legítimo. (KELSEN, 

1999) 

Por tal razão, Kelsen recorre ao conceito de efetividade para justificar a 

legitimidade nessa situação limite. Para ele, nessa situação o princípio da legitimidade é 

limitado pelo princípio da efetividade. 

Dessa forma, Kelsen admite que a legitimidade do Direito se repousa sobre 

um poder efetivo, eficaz. Segundo ele, “o governo efetivo, que, com base numa 

Constituição eficaz, estabelece normas gerais e individuais eficazes, é o governo legítimo 

do Estado (KELSEN, 1999, p. 146). 

Conforme já ressaltado neste trabalho, para Kelsen é necessária a existência 

de uma norma fundamental que seja a fonte de validade de todas as normas que pertencem 

a certa ordem jurídica. 

Sendo a norma jurídica o cerne do sistema teórico Kelseniano, o conceito de 

validade assume grande importância. E para ele, a validade consiste na existência da 

norma jurídica, ou seja, “em sua entrada de forma regular dentro de um sistema jurídico, 

observando-se a forma, o rito, o momento, modo, a hierarquia, a estrutura, a lógica de 

produção normativa prevista em dado ordenamento jurídico.” (BITTAR; ALMEIDA, 

2002, p. 338) 

Do conceito de validade é que se abre caminho para o fundamento de todo 

o ordenamento jurídico: a norma fundamental, que nada mais é que o fundamento último 

de validade de todo o ordenamento jurídico. 

Importante lembrar que a orientação Kelseniana concebe a ordem jurídica 

como piramidal, ou seja, com uma estrutura normativa hierarquizada. Dessa forma, a 

norma inferior tem o seu fundamento de validade na  norma    imediatamente superior e 
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assim de forma sucessiva até a norma fundamental, qual seja, a constituição originária 

hipotética. Esta é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. 

Assim, Kelsen vai argumentar que uma norma jurídica isolada só terá 

validade se a constituição for válida, uma vez que é sobre a constituição que todas as 

normas jurídicas fundamentam sua validade. E a constituição é valida, se a ordem jurídica 

total, de acordo com sua norma jurídica fundamental geral, for eficaz. Logo, a eficácia da 

ordem jurídica como um todo é condicionante para a validade de cada norma individual. 

Lembre-se ainda que Kelsen reafirma a indispensabilidade do direito ou do 

estabelecimento de uma ordem coercitiva para aplicar as medidas de coerção. Para ele,  o 

conhecimento normativo determina ou produz o Direito (ou o Estado). Ele considera 

ambos o Estado e o Direito como frutos da construção jurídica ou “como mediato e 

imediato resultado do método jurídico. (SILVA, 1985). 

Assim para Kelsen, no que tange à relação entre o Estado e o Direito, 

considera-os realidades inidentificáveis, porém distintas, de forma que o Direito é forma 

de manifestação estatal, como sistema de normas. 

Em contrapartida, Habermas critica essa visão Kelseniana. Em sua Teoria  da 

Ação Comunicativa, Habermas defende que a legitimação ordinária do direito pelo 

procedimento de criação de suas normas, nos moldes positivistas, não resolve a questão, 

mas apenas a desloca. 

Habermas busca um fundamento racional para a legitimidade do direito. E ele 

o encontra no resgate da discussão no seio da sociedade, quando a partir desta discussão 

são elaboradas as normas. (SIQUEIRA, 2007). 

Para Habermas, a legitimidade do direito se apoia em um arranjo 

comunicativo, pois cada membro da sociedade participa de  um  procedimento discursivo, 

o qual os coloca em condições de igualdade e lhes dá liberdade de argumentação. 

No pensamento Habermasiano, as normas resultantes do processo de 

argumentação são legitimadas na medida em que intersubjetivamente são formadas e 

reciprocamente obedecidas e respeitadas. Diante do que se propõe, em termos de processo 

para se alcançar a democracia, quem elabora as normas é, concomitantemente, autor e 

destinatário: eis o conceito de autolegislação. (BAPTISTA, 2011). 

Nesse sentido, a lei, expressão natural da ordem normativa, precisa ser uma 

identidade, um reconhecimento daquilo que o social traça como importante. 
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Siqueira (2007) argumenta que em face da norma jurídica, as pessoas  podem 

adotar duas posturas: uma guiada pela ação estratégica, baseada no cálculo entre o 

descumprimento da norma com a punição correspondente e o cumprimento com a não 

sanção, para decidir de que forma agir; outra é cumpri-la por anuência ao dever, ou seja, 

porque acredita que o seu cumprimento é necessário, independente do receio de punição. 

Nesse contexto, a ideia de Habermas é vincular o cidadão à lei, de modo que 

o mesmo a veja como fruto de sua autoria, e não como um instrumento oposto e exterior 

à sua vontade. Somente assim, o cumprimento da norma será visto como reafirmação da 

liberdade,   e   não   como   submissão   a   um   poder   opressivo   (SIQUEIRA,  2007). 

Ressalte-se que esse sentimento de autor para com a lei a que se submete deve 

ser ensejado por um processo discursivo, voltado para o entendimento, no bojo do agir 

comunicativo. Nesse ponto reside a legitimidade do ordenamento jurídico. 

Somente através da discussão, do diálogo entre os afetados, pode-se legitimar  uma 

norma jurídica, já que as normas que compõem o ordenamento seriam, pois, fruto de um 

consenso obtido através da ação comunicativa entre indivíduos livres e em condições de 

igualdade. (SIQUEIRA, 2007). 

Assim, instaurar a democracia seria, então, institucionalizar o princípio do 

discurso. O discurso, na teoria de Habermas, é, em síntese, o que permite falante e ouvinte 

compartilharem o saber, com fins à integração social, à interação, ao entendimento mútuo 

sobre algo do mundo. 

Não obstante, Siqueira (2007) alerta que o próprio Habermas enfatiza que 

deve haver limites para o que pode ser consensuado a partir desses diálogos. O discurso 

deve criar e ser baseado em regras que garantam a continuidade deste próprio discurso. 

Para Habermas, a comunicação é a busca incessante de um entendimento 

entre as pessoas. Nesse sentido, a comunicação consiste no instrumento para a  realização 

do consenso, ainda que este seja, com efeito, inatingível. 

Paradoxalmente, o que precisa ser preservado é justamente o dissenso, a 

heterogeneidade. Importa assinalar, nesse contexto, que o consenso não é algo que nega 

a individualidade dos sujeitos, mas, ao contrário, constitui-se num mecanismo capaz de 

proporcionar uma unidade da razão na multiplicidade de vozes. O consenso não é um 

acontecimento estático, mas dinâmico, provisório e político. (BAPTISTA, 2011). 

Considerando a diversidade das sociedades contemporâneas, a busca de um 

consenso  possibilita,  paradoxalmente,  um  maior  dissenso,  pelo  que  o  Direito   nem 



101 
 

 

sempre refletirá um acordo de todos, mas uma inclusão de identidades passíveis de 

serem alteradas em um momento posterior. 

É justamente a possibilidade de dissenso, de atitudes contrárias às 

expectativas normativas institucionalizadas, que faz ser considerado normal o 

comportamento divergente, que é previsto pelo próprio direito e razão de ser deste. 

(SIQUEIRA, 2007). 

No que tange à questão da Justiça, nítidas divergências permeiam o 

pensamento Kelseniano e Habermasiano. 

Conforme já dito alhures, Kelsen ensina que as normas jurídicas são objeto 

de estudo do Direito, enquanto Ciência pura, normativa e descritiva e as normas morais 

são objeto de estudo da ética, como Ciência. Dessa forma, discutir sobre justiça é discutir 

sobre normas morais e discutir sobre normas jurídicas é discutir no campo do Direito. 

Kelsen, portanto, faz clara delimitação entre Direito e Justiça, e, para tanto, 

criou sua teoria pura do direito e, paralelamente, sua teoria da justiça. Ele ressalta que um 

direito positivo pode ser justo ou injusto, ou seja, um direito positivo pode sempre 

contrariar algum mandamento de justiça, e nem por isso deixa de ser válido. (BITTAR; 

ALMEIDA, 2002) 

Na concepção Kelseniana, segundo Bittar e Almeida (2002), o Direito não 

precisa respeitar um mínimo moral para ser aceito e válido como tal, porque a natureza 

do direito requer apenas o valor jurídico. O que foi posto pelo legislador é norma jurídica, 

se elaborada nos moldes procedimentais e hierárquicos previstos pelo ordenamento 

jurídico. 

Assim, o próprio Kelsen ensina: “a exigência de uma separação entre direito 

e moral, direito e justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é 

independente desta Moral Absoluta, única válida, da moral por excelência, de a Moral.” 

(KELSEN, 1998 a, p.104) 

Ao tratar de modo não valorativo uma teoria da justiça, Kelsen se propõe a 

descrever todos os possíveis valores de justiça, sem destacar um como preferível aos 

outros. 

Para Kelsen “a justiça absoluta não é cognoscível pela razão humana; 

consequentemente para ele o ideal de justiça absoluta é irracional ou subjetivo.” 

(LOSANO, 1998, p 25.) 
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Em síntese, Kelsen afirma que a justiça possível é a justiça relativa, uma vez 

que a justiça absoluta, conforme preconizadas pelas teorias jusnaturalistas não é 

cognoscível à razão humana, pois funda-se na fé, na crença, na transcendência. 

Lado outro, na concepção de Habermas a justiça está conectada à 

solidariedade, em razão das expectativas de reciprocidade contidas na ação comunicativa. 

Essa relação entre justiça e solidariedade está inserida no contexto da teoria da ação 

comunicativa e representa um esforço teórico de repensar a questão da moralidade no 

interior das sociedades contemporâneas, em que os sistemas político e econômico 

ameaçam colonizar a verdadeira vida social, baseada na comunicação, cooperação, 

solidariedade e ação comunicativa. 

Diferentemente de Kelsen que coloca o Direito e a Justiça em compartimentos 

diversos e separados, sem necessidade de interação entre ambos, já que, em síntese ao 

direito interessa a norma jurídica e à moral interessam as normas de Justiça, para 

Habermas o direito está em relação direta com o plano ético-moral, mas não porque ele 

em si mesmo seja ético, mas porque há uma complementaridade entre os dois campos. O 

direito não é subordinado à moral: vive em esfera própria, por meio dos seus 

procedimentos, mas comunica-se com o campo ético. 

Assim, no pensamento habermasiano, a institucionalização não é possível 

sem regulação jurídico-moral, de natureza consensual, sendo que a moral e o direito são 

momentos da racionalização do mundo vital. 

Conforme já dito, para Habermas, a solidariedade se constitui na outra face 

da justiça, uma vez que através do discurso e da ação comunicativa, os indivíduos podem 

discutir todos os problemas e conflitos sociais e institucionais da sociedade e assim 

revitalizarem a sociedade. 

E a moral ou a normatividade moral é que permite essa  conexão  entre justiça 

e solidariedade, já que conforme o próprio Habermas, a moral é que respalda o agir 

individual e toda a sociedade em seu conjunto, já que a solidariedade só representa um 

valor moral quando não for algo restrito a um grupo ou a interesses individuais, uma vez 

que ela se vincula a interesses com caráter universal e com pretensões igualitárias. 

Verifica-se pois, que esse ideário habermasiano é mais que uma teoria, é um 

projeto de vida em sociedade e, portanto, um grande desafio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir do contexto da obra Antígona, verificamos, não raro, que nas 

democracias contemporâneas, a tensão entre as normas jurídicas e os valores morais, 

dentre eles a Justiça, revelam que nem sempre são coincidentes os interesses do Estado  e 

do indivíduo, de forma a clamar por soluções que ao mesmo tempo preservem a  ordem 

jurídica ou o sistema estatal, mas também preservem e garantam os direitos fundamentais 

e a liberdade do indivíduo, o que certamente garantirão a paz e harmonia sociais, bem 

como a consecução da cidadania e dos valores democráticos. 

A leitura de que Creonte representa o Estado e Antígona, pelo menos à 

primeira vista, representa a moral-religiosa, e que ambos são punidos pelos excessos de 

suas ações, permite concluir que a promoção e a realização da justiça pressupõem a inter-

relação entre as leis do Estado (Direito Positivo) e as leis da consciência (Moralidade), já 

que a total autonomia de uma dessas forças normativas em relação à outra coloca em risco 

a estabilidade social e a segurança jurídica, ambas indispensáveis ao convívio em 

sociedade. Nesse sentido, a realização da justiça clama por um equilíbrio, ainda que tenso, 

entre legalidade e moralidade. 

Em Antígona, ficou claro o alerta sobre a necessidade de se obedecer ao 

nómos (referindo-se tanto às leis humanas quanto divinas) e que a sua transgressão, de 

alguma forma trará consequências danosas tanto para seus infratores quanto para toda a 

sociedade. 

Nesse sentido, direito e moral consagram-se como forças normativas 

imprescindíveis à vida na pólis, na medida em que resguardam o espaço público e as 

liberdades individuais. 

Já na antiguidade, a partir da obra Antígona, verifica-se que o Direito é um 

dos canais privilegiados para contribuir para o aperfeiçoamento da sociedade, da  política 

e de sua instituições. 

Os gregos já o perceberam. O longo caminho evolutivo que perpassa a justiça 

privada realizada pelo chefe do guénos até se chegar à justiça promovida pela pólis, marca 

uma contínua transformação da concepção de justiça, proibindo a ação puramente 

vingativa do indivíduo, que em ultima análise afetaria toda a sociedade, para uma nova 

concepção de justiça a ser feita a cargo da pólis, tendo, a partir de então,  como palco das 

lutas, o Tribunal. 
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Nesse contexto, está inserida a dimensão transformadora do Direito, como 

uma instituição capaz “de acolher as diferentes vontades individuais e as transmutar em 

práticas políticas e sociais potencializadoras da ordem pública.”(ALVES, 2008) 

Restou evidente, no presente trabalho, que essa tensão entre legalidade e 

moralidade, entre direito positivo e direito natural, entre direito posto e direito 

pressuposto, vivenciada na antiguidade clássica e bem ilustrada pela peça Antígona de 

Sófocles, subjaz nas sociedades contemporâneas. 

As sociedades contemporâneas também vivenciam grandes desafios acerca 

dessa convivência conflituosa entre direito positivo e direito natural ou entre o direito 

Posto e o direito pressuposto, enfim, entre Direito e Justiça. 

Muitos foram os teóricos e diversas as vertentes que se debruçaram sobre tal 

tema. Todavia, o presente trabalho tratou da relação entre o direito e a justiça a partir  dos 

fundamentos teóricos do pensamento Kelseniano e Habermasiano, e, sobretudo, pela 

diferença de postura doutrinária entre Kelsen e Habermas. 

No positivismo jurídico Kelseniano fica clara a dissociação do Direito e da 

Justiça, já que para Kelsen, as normas jurídicas são objeto de estudo do Direito,  enquanto 

Ciência pura, normativa e descritiva e as normas morais são objeto de estudo da ética, 

como Ciência. Assim, discutir sobre justiça é discutir sobre normas morais e discutir sobre 

normas jurídicas é discutir no campo do Direito. 

Verificou-se que no pensamento Kelseniano, o elemento fundamental da 

ciência pura do Direito é a norma. Esta constitui o seu objeto, a ser analisado de forma 

não ideológica e não axiológica, mas de maneira pura, normativa e descritiva, ou seja, 

sem a influência das ciências sociais, filosóficas, humanas ou naturais. 

Assim, pode-se considerar que a fundamentação do direito no pensamento 

Kelseniano é o sistema estatal, a ordem jurídica da qual emana todas as normas jurídicas. 

Importante considerar que se o direito até Kelsen fora inteiramente atraído 

para a órbita do Estado, a partir dele, o Estado é que passa a ser inteiramente atraído para 

a órbita do direito. 

Verificou-se que Kelsen trata a figura do Estado não como comunidade 

territorial, moral, social, política, mas tão-somente na sua acepção jurídica, para a qual 

direito e Estado acabam por coincidir. 

Nesse sentido, restou claro que para Kelsen, o Direito é forma de 

manifestação   estatal,   como   sistema  de   normas   e  que  o   Direito necessariamente 



105 
 

 

pressupõe o estabelecimento de uma ordem coercitiva para aplicar as medidas de 

coerção. Essa seria a garantia de cumprimento das normas jurídicas. 

No que tange à questão da justiça, verificou-se que para Kelsen se o problema 

da justiça parte de um ponto de vista racional-científico, não metafísico, há que 

reconhecer muitos, diversos e contraditórios ideais de justiça, de forma que um não exclui 

o outro. 

Nesse sentido, para ele só é possível a justiça relativa, uma vez que a justiça 

absoluta é incognoscível à razão humana, portanto irracional e subjetiva. 

Por outro lado, importante mencionar que Kelsen não nega que a elaboração 

de uma ordem jurídica positiva possa ser determinada por uma das várias normas de 

justiça, aliás, é o que de fato ocorre. E ainda, em especial, não nega que toda ordem 

jurídica positiva possa ser apreciada ou valorada em consonância com uma  destas normas 

de justiça, como justa ou injusta. 

No entanto, esses critérios de medida são relativos, isto  é, os atos através dos 

quais uma ordem jurídica positiva foi posta, quando apreciados sob um critério, podem 

ser considerados como justos e quando apreciados sob outro critério podem ser 

considerados como injustos. Daí a conclusão Kelseniana, no sentido de que a única justiça 

possível, dentro dos limites da racionalidade humana, é a justiça relativa. 

Em contrapartida, no pós-positivismo Habermasiano, não há a dissociação 

entre o direito e a moral ou mesmo entre o Direito e a Justiça, não obstante Habermas 

considerar que se trata de dois campos diversos, porém complementares. 

Imprescindível retomar a mudança no pensamento habermasiano. Antes da 

obra Direito e Democracia: entre facticidade e validade, escrita por Habermas no ano de 

1992, o autor defendia que havia uma relação de dependência do Direito em relação à 

moral, de forma que resolvidas as questões morais, estariam por consequência, resolvidas 

as questões jurídicas. 

Assim, as questões jurídicas eram marginais em relação às questões morais. 

No entanto, a fragilidade da moral em realizar satisfatoriamente a integração social, fez 

com que Habermas repensasse tal interpretação. E a partir da teoria discursiva do Direito, 

passa a argumentar que não há um atrelamento do Direito à moral, mas ambos originam-

se simultaneamente e apenas pelo procedimento discursivo é que se dá o entrelaçamento 

destas esferas. 

Dessa forma, com essa relação de co-originariedade, há uma mudança de 

perspectiva no modo de conceber sua teoria, de forma que o Direito passa a assumir o 
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papel principal na resolução dos problemas de integração social e é por intermédio dele 

que são institucionalizadas as aspirações, vontades e opiniões dos cidadãos. Nesse 

sentido, a resolução dos problemas e conflitos dentro da sociedade desligam-se da 

tradição e dos costumes pra atrelar-se ao procedimento discursivo. 

Nessa virada de pensamento, Habermas acredita que a moral está no âmbito 

do Direito e não à parte dele e a justificação do direito está fundamentada no diálogo 

permanente com a moral, sem dependência de um sobre o outro, de forma que o Direito 

que, de um lado, é um conceito interpretativo, envolve, do outro, toda a moralidade. 

Conforme já dito, para Habermas, a legitimidade do direito se apoia em um 

arranjo comunicativo, pois cada membro da sociedade participa de um procedimento 

discursivo, o qual os coloca em condições de igualdade e lhes dá liberdade de 

argumentação. 

Como uma possibilidade de transformação da sociedade contemporânea na 

busca de solução para os graves problemas que assolam a humanidade, Habermas 

visualiza o resgate de uma racionalidade comunicativa em esferas de decisões do âmbito 

da interação social, da cooperação e da solidariedade. 

Assim, tendo em vista que o homem não reage simplesmente a estímulos do 

meio, mas atribui um sentido às suas ações e, graças à linguagem, é capaz de comunicar 

percepções, desejos, intenções, expectativas e pensamentos, Habermas vislumbra a 

possibilidade de que, através do diálogo, o homem possa retomar o seu papel de sujeito, 

e, nesse processo, que se concretiza a intersubjetividade entre os sujeitos capazes de falar 

e agir. 

O modelo de racionalidade proposto por Habermas tem seu suporte nos 

procedimentos argumentativos, onde as pretensões de validade se referem à verdade 

proposicional, à correção normativa e à autenticidade subjetiva. O conceito de razão não 

está centrado no sujeito solitário, mas se baseia no argumento cognitivo e instrumental, 

bem como num procedimento lingüístico e de argumentação discursiva. E dentro desta 

perspectiva é possível a conexão entre a justiça e a solidariedade. 

Para Habermas a justiça e a solidariedade são pertenças do universo da 

moralidade, de forma a colocar no mesmo nível de relevância o respeito à igualdade de 

direitos entre as pessoas e a proteção da identidade do indivíduo, enquanto membro de 

uma comunidade em que compartilha redes de relações intersubjetivas de reconhecimento 

mútuo. Assim, os laços de solidariedade e compromissos de justiça são definidos através 

do discurso e compartilhados intersubjetivamente. 



107 
 

 

É notável que o princípio da universalidade é eixo em torno do qual pairam 

todas as reflexões habermasianas. Para ele, só é moral aquilo que pode ser aceito sem 

coação por todos os interessados ou envolvidos em determinada situação. 

De fato, quanto Habermas pondera que não há um modelo normativo 

universal que oriente as condutas morais e que isso gera uma crise nas sociedades 

contemporâneas, parece estar correto. 

O que se observa é que as sociedades contemporâneas são dominadas pelo 

pluralismo de valores e de abordagens éticas e ideológicas, e isso faz com que o caráter 

universal e normativo da ética não encontre espaço numa cultura que privilegia a 

autonomia pessoal e a absoluta liberdade de escolha da condução de sua vida privada. 

De maneira geral, a ideologia do neoliberalismo, que desencarrega o Estado 

da sua responsabilidade social, trazem consigo inúmeros custos sociais. Convivemos 

diariamente com a violência, a corrupção, a miséria e o desemprego, e, muitas vezes,  um 

sentimento de perplexidade e impotência nos invade. 

O progresso da ciência e a técnica e suas aplicações na vida das pessoas 

provocaram uma ruptura entre a identidade pessoal e a responsabilidade social. A ênfase 

está na realização pessoal e na satisfação individual e com isso há uma falta de 

benevolência, de solidariedade, de amor ou compromisso entre os seres humanos. Eis o 

problema das sociedades contemporâneas. 

As sociedades contemporâneas parecem estar reduzidas a um conhecimento 

estritamente instrumental e nesse cenário, a visão de mundo intersubjetivamente 

partilhada se fragmenta, trazendo os mais densos problemas da coletividade ou, seja, o 

bem coletivo perde a sua prioridade. 

Assim, os pressupostos que orientam as sociedades atuais, em especial nas 

sociedades ocidentais, demonstram uma grande fragilidade, fazendo com que a proposta 

habermasiana seja um grande desafio, até porque o projeto habermasiano, parte de uma 

sociedade composta por cidadãos livres e iguais, realmente participantes da vida em 

comunidade, num contexto de democracia realmente consolidada, horizonte ainda muito 

distante da realidade da maioria das sociedades contemporâneas ocidentais, mas  bastante 

possível de ser alcançado a partir da valorização cada vez maior da cidadania e dos valores 

democráticos como meios de se atingir a verdadeira paz e harmonia sociais. 
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